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ODEBRECHT 

4.2. 
Certidão Negativa de Falência, 

„()1 

Concordata ou Recuperação Judicial 
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SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 	027836- L 	772 CERTIDÃO DE REGISTRO DE FEITOS AJUIZADOS 09/02/2009-> 10/02/2009 -K- 001/001 

1 O Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DO OUVIDOR, 63 - 2°  ANDAR - CENTRO 

Oficial Titular: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos 
CNPJ: 30.712.814/0001-10 - CÓD. SERVENTIA: 0725 

426614724004 249845 

O OFICIAL DO 10  OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, 

C .E LR- 	.1 F 1 C A 
TARJA DE SEGURANÇA Na COR LARANJA 

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros 	1  

e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 
I - INTERDIÇAO E/OU INDISPONIBILIDADE DE BENS, previstas pela LEI 6024 de 13/03/74, que trata da 
INTERVENÇÃO E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELO BANCO 
CENTRAL DO BRASIL OU MINISTÉRIO DA FAZENDA; 
II - Ações de FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E REQUERIMENTOS relativosa Lei 11.101/05, inclusive 
de Recuperação Judicial, distribuídos às Varas Empresariais, bem com das distribuições de 
INQUÉRITOS JUDICIAIS FALIMENTARES ou FALÊNCIAS DOLOSAS às Varas Criminais ou outras 
(art.186LeiFalências): 
DESDE DOIS DE FEVEREIRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE ATÉ DOIS 
DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E NOVE(02/02/1989 ATÉ 02/02/2009) e, quanto 
às Varas Regionais de sua competência, exclusivamente até 02/02/200 
9 (Madureira), 02/02/2009 (Jacarepaguã) e 02/02 4'1 s9 Le oldina), d 

* * NADA CON A* * * 
Contra o nome de .0DEBRECHT SERVICOS DE NGENHARIA E CONST 
- CNPJ: 10.220.039/0001-78******************************* 
Rio de Janeiro, Capital em  
Finalidade declarada pelo requerente:'CONCORRENCIA. 
EU, Oficial a assino. 

JORGE LUIZ CÉSAR DE ALMEIDA 
Substituto - Mat.94/0275 
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1111111111111111111 CARTÓRIO DO 152  TABELIÃO DE NOTA 
Av. Br. Cardoso de Melo, 1855 
(Esq. c/ a R. Funchal) • Tel.: 3045-0515! 3Ü58-5t0l 
AUTENTICAÇÃO: Autentico a Presente MO 
reprográfica extraida nes 	contorow 
(mirai apresentado, d 
&Pulo, 

ESTA CERTIDÃO NÃO SE REFERE A EXECUÇÕES, SUMARíSSIMA 
ETC... MAS TÃO SOMENTE A FALÊNCIAS, CONCORDATA 
REGISTROS DE INSOLVÊNCIA CIVIL. 

PORT.N°  84/02 de 22/02/2002: (Tab.01-Ato 01: R$ 17,28), (Tab.01-Ato 02: R$ 2,51), (Tab.01-Ato 08: R$ 7, 4) (Tao.di-Ato .0r‘  
2,90), (Tab.01-Ato 10: R$ 2,90), (FETJ: R$ 6,66), (FUNDPERJ: R$ 1,66), (FUNPERJ: R$ 1,66), (TOTAL: R$ 	31) 

Certidão emitida em nome de .0DEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A - CNPJ; 10 0.039/0001-78. 
Ent: CENTRAL, Bsc: MEIRELE, Dgt: MEIRELE, Imp: SYS. 



CARIWO 00W TABELIÃO DE NOTA 

Av. Dr. Gados° de Melo, 1855 
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 a R. Funchal) -Tel.: 3045-0515 I S058-5
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AUTENTICAÇÃO: 
Autentico a Presente cópia 

reprogratica extraida nestas notas, contorrnt 

ongina apresent 
 

.r..W  

„.., -,... 

NENE 

Cl) 

ffllt 

~II • 

Z:11.1  

C 
=NE 

‘rCr) 

$1)1 

o 

TALÃO N 

..... '1173 ... 
812/01 Pa001 22  Ofício do 	Registro de Distribuição 

. 	. '9' 
RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 -  79. ANDAR - CEP 20011-020 

101 	 11....:11::..1[-e 	 On 
CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2° ANDAR 

rg:5-111 	3:". 	 11  th.il 	O  h    II 114 ... II ii 

O OFICIAL TITULAR DO 2° OFÍCIO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL- DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESIGNADO NA FORMA DA LEI. 

CERTIFICA 
r1=7; 

0'0 

5 .!s 
I - Acoes de Falencia ou Concordata distribuidas as Varas Coc,netentes, ice coou. Inoueritos judiciais Falisentare.s 	o , 

ou Falencias Dolosas as Varas Criminais eu outras (art. 186 da Lei de Falenciasi, 	Recuueracao Judicial: 	 rn; 
• ! 

11 - Interdicao EIQU indiscanibilidade de Bens. cravistas ceia Lei nu, 6024 desde 13103174, sue trata da Intervencao 
e Linuidacao Extraiudicial de Instituicoes Financeiras neto Banco Central de Brasil ou Hinisteric da Fazenda: 
desde: 

TREZE DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS OITEfflA NOVE ATE TREZE DE JANEIRO DE 
DOIS MIL NOVE C13/01/1989 ate 13/01/2009) dele(5)* NADA CONSTA *cont 
ra et:5:A nome(s) de:1 *****-~****.*******w**************************: 
Ililei.. 	 :H; C: II “..(i 	 .... . 

...... ALLA! 	:Et; ..... 	„., 	„„ 	„,, 	 I„.  
„cl 	1 	i c 1c  a. 	O 22 O78 r. c can çarinEa r1 IIse: 
EMITIDA EM 10/02/2009. 	RIO DE JANEIRO. COMARCA DA CAPITAL. 

EU. OFICIAL A ASSINO. Ernoluinentos: R-"..5 43.31 
Tabl.Atos 1 R$17.28. 2 R$2.51, 8 R$7,74, 9 R$2.70. G,E.R$2.90 FEL) R$6 66 nig -REM R41 6 FUNPERJ R$' ,66 

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e 
Serviço os livros e/ou assentados das distribuições em curso ou andamento relativo a: 

ONIO WILSON 
DO VALLE 
Autorizado 

Mat. 94/1080 

000 
U E-R 

EL FICAUZA O 

FCB 
ATO".  

, 
REGL TR 

DISTRIElle 



500 

TALÃO W 
Requerida em (:9/02/2009  
Finalidade declarada CONCORRÊNCIA / LICITAV40 	 bandeio C folha 01 

090104751S 

#3Q 

10 ffléb 

32  Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DA ASSEMBLÉIA, 58- 12° ANDAR. CEP 20011-000 

CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 -2° ANDAR 

O REGISTRADOR DO 30  OFÍCIO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

CERTIFICA E DÁ FÉ, 

ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Oficio, relativos ao período requerido, no que 
concerne aos assuntos abaixo discriminados: 

1. Indisponibilidade de Bens, Arrestos, Sequestras e outras determingSes coounicadas pela Corregedoria Geral da Justiça; 
Falbrias, Concordatas e Recu.peraçges Judiciais, desde 	  

TRINTA DE JANEIRO DE UM MIL. E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE a te TR INTA DE 
JANEIRO DE DOIS MIL. E NOVE (30/01 /1989 ate 30/01. / 2009 )  
drai 	* * * NADA CONSTA * * * contra o nomt ries— — 	— 	 
3DEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S A, quiniifícacao c:INF.:1 10 
.220 039/0001-713. 	( conforme requer á cio)  
-ESTA CERT IDKO NO SE REFERE A EXE.CU(S.MES, EIUSCAS E APRE.ENS.5ES E MON I T6R 
AS,, Em!, MAS TÃO SOMENTE A FALÊNCIAS E CONCORDATAS 
Emitida em: 09/02/2009 Rio de. Janeiro, RJ  
EU, REGISTRADOR, A ASSINO, 	 ...... 

O EMOLUMENTOS R$ 3-3,33 ETab 1, Atos 1R$ 17, 23) , 2 ( R$ 2 , 51), G(R$ 7,74), 9 
(R$ 2,90), 10(R$ 2,90)3, FETJ(R$ 6,66), FUNDPFRj(R$ 1,66), FUNPERJ(R$ 1, 

• ww`i 
valor total R$ LI3,31. — 	— 	 — — — .... „ — — _ • 

25 Cert Proc . p/ 1..1-0 
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O DE DISTRIBUIÇÃO 
erre ira Coelho 
ubstituta 
e556RJ 

ínm 
up062996  ••CRDIr(5.cRaIOrdaDs00  e5 mTeAi 08,  EIL8b2 DE NOTA 

AO a cia R. Punceal) - 	3045-051513058-5100 1!IffillnI111 . JA
.

TICAÇÃO: Autentico a Presente cópia 
reprogrâtica extraída nestas notas, conforme 
onginal apresvntadO, d 

44000IPM 
.., s. Paulo, 

1 
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AO 

Ofício do Registro de Distribuição 
Rua do Carmo, 8 - 3 0  andar 

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho Hermes Valverde da Cunha Vaseoneellos Netto Carlos Henrique de Aquino Americo dos Reis 

Titular 	 Substituto:, do Titular 	 Escrevente Substituto 

O OFICIAL DO 4° OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, 

MARCOS 
0) 

O com referencia aos assuntos abai 	
gi 

xo mencionados, e DÁ. 

Folha: 	1 
11:32:51 

FÉ 	QUE, revendo em seu poder e Oficio os 
lo/o.242oo9 

livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 
I - acoes de falencia , concordata e recuperacao judicial distribuidas 

XI 	as varas competentes; 
II -inqueritos judiciais 	falimentares ou falencias dolosas as varas 

(1) 	
criminais ou outras (art. 186 da lei de falencias); 

III -interdicao e/ou indisponibilidade de bens, previstas pela lei 
no. 6024 de 13/03/74, que trata da 	intervencao 	e liquidacao 
extrajudicial de instituicoes financeiras pelo banco central 

Doo 	do Brasil ou Ministerio da Fazenda desde, 

O 

	

	
VINTE E SETE DE JANEIRO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE xxxxxxx ate 
VINTE E SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E NOVE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

er411 que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de 
ODEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E coNSTRUCAo S/A xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

19 	QUALIFICACAO :ci\TPJ 10.220.039/0001-78 CONFORME REQUERIDO////////////// 

O 
REQUERIDA E EMITIDA EM: 09/02/2009,RIO DE JANEIRO.//////////////////// 
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:CONCORRENCIA.//////////////////// 
PORT. N*. 55 de 30 de dezembro 2008: (Tab. 01-Ato 01) R$:17,28 (Tab. 
01-Ato 02) R$:2,51 (Tab. 01-Ato 08) R$:7,74 (Tab. 01-Ato 09) R$:2,90 

et. 

	

	(Tab. 01-Ato 10) R$:2,90 ( F.E.T.J.):R$:6,66 (FUNDPERJ) R$:1,66 
(FUNPERJ) R$:1,66 > Total R$:43,31//////////////////////////////////// 

CD 	EU, OFICIAL A ASSIN07  

0=1 • 

VI 

CAATOBIO DO 152  TABELIÃO DE NOTA 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 
(Esq. cia R. Eu:Uai) - Tel.: 3045-05151308AVN 
AUTENTICAÇÃO: Auter • a Pres:Ate gol@ 
reprogratea extrai 	 as, cOnIeftfie 
orig nal aprese 	 Mgg 
S. Paulo, 

(€2 

orette 

1161• • 

RBY 
ig91  

UPE41655 
ONIMUROUND 

CidOt 	•&C& SOCA 
Escrevente Sebenta° 
Metr. 1114/10618-CGJ-RJ 



4-N 
1 4 

Código: 001564.7/0q 14' do Taláo: 	7 	0 0 cI 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
ia CIRCUNSCRIÇÃO DO RCPN DA CAPITAL 

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 
TITULAR: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II 

Praia da Olaria, 155 - Cocotá - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21910-290 
Central de Certidões - Av. Almirante Barroso, n° 90 - 2° Andar - RJ 

CERTIDÃO 
JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS I I, Titular da 1° Circunscrição do RCPN da Cidade do 

Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os 

livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos NADA CONSTA com referência às 

interdições previstas nos artigos 1..767 é 1.779 do Código Civil Brasileiro;  desde vinte e seis de abril 

de mil novecentos e vinte e nove, data 'Cla instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda 

que NADA CONSTA com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de 

abril de mil novecentos e. vinte e nove, data da instalação deite Cartório, até a presente data; CERTIFICA 

mais que NADA CONSTA com referênCiá às Interdições Comerciais (Decreto Lei n° 7.661, de . 21 de junho 

de 1945— Lei de Falências, atual lei n°11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que 

NADA C'ONSTA com referência às interdiOóes de direito (Artigo 92— iríciko-; I, II e III) conforme diSpõe o Decreto 
.,• 	..„. 	. 

Lei n°. 2.848, de 07 de dezembro de 1940 — Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data. 

CERTIFICA entretanto que NADA CONSTA com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da 

Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973 — Códlgo de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA 

finalmente que NADA CONSTA corn referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei 

n2  6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições 

Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data, CONTRA O NOME: 
ODEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S/A, CNPJ 10.220.039 

/0001_78ttt.tttttt, 	,.'*.:.ktttttttttxxttt:i:ttt:ttttt-tt,:ttxtxtt:tttx 
A 

O referido é erdesdeee douli:té. Cidade.',C101.e)kiRi.,h,fuF--- .13ãneit'.o1 

Nove de Fevereiro,.,de. lo,i.smMil e Nove. Eu Oficial Assino. 

Paulo Cezar Gomes'da Silva 
Escrevente.Vbati 4to 

CTPS. 373q0=S75C7 
'--1,4..:1,P,  J)-,9 	G, P. N. ai  

c 	il. Dh CEELTIDN.D- 

6. 

2  50 

W 

	T24.1.1.2harà 	 7  
r..2,0 larrc- 	 ' • .• , 	0 

la0 ELETÉ,24/M 	  

Finalidade: CONCORRENCiA ..._0- 	se, . 	 
0 	

27A 1 	

74 

...eÁ;°  

+ 	 
	43,41 

DAJU 	
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CARTÓRIO DO 152  TABELI DE NOTA 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855 
(Esq cio R. Funchal) 	5-0515 / 3058-510E 
AUTENTICAÇA 	utentico Presente cópIg 
reprográfc 	traída nest notas, conforme 
ongipal 	esentado, dou f 
5.50 

(..10,0.¡Vj •511i, 
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i.lO 	d 	T-a 	 • t 	cfer. 

ESTAD O' DD R O': DEJ ANE IR Orn 2- 0:7;. 	.x: 	 !• p; • ...:yo',. • 	 _ 	nns, 

O'PKIKTP,OtiOt$: rieárk:x   INNI: 
2 L) 

OFICIAL:: MARIA DKGLÓRIAMARTINS DECARVALHO Dr nr'1 '" '")1)  
ãül3STITtitOSE::á0lagON7CAIIVALHO LGUÉIFIAS 0r Dr- IN ' 

NÉUSWDE gOUZA' FKIttlÃ 	' - 	 r  

Rua ela ASsemblâia, 19- 'andar - Centío - tel.: - 25-1424- CÉP: 20011-001 	' 
CENTRAL DE CERTIDÕES -Av. Almirahte Barrcisb, 90-2° ahdar -.T411 :2507x9090-, 	OF 

CERTIDA0 
Ma,  DA,  GLORIA MARTINS DE CARVALHO', Oficial Titular 'do 'Segunda.: OfícioQdr:H.-
Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de,Janeiro, Estado daflio delaneirw 

CERTIFICA que reVendo-  os livros COMpetenteá.  da capacidade JuridiCa, dos mesdies NADA coNstk,  
com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1379 do' Código Civil Brasileiro, desde 'vinte e seis 
de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presentei data; ckwpF:JeA, 
ainda, que NADA :CONSTA com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte .e 
seis de abril de Mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Caáório, até a presente dátá'; 
CERTIFICA, mais,' que NADA CONSTA com referência às Interdições •ComerclaisPecretdIei 
dê 21 de junho de 1945 e a atual Lei n° 11.101/2005 (artigo 990) de 09 de fevereiro de 2005), até a presenté • 1,  
data; CERTIFICA,, também,, que NADA CONSTA com referência às, interdições • de direito (artigo, 92 
incisos I, II e III conforme dispõe o Decreto Lei n° 2.848, de 07 de dezembro. de 1.940 - Código 
Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA, outrossim, que NADÁ 'CONSTA coin" 
referência .à` Insolvência -Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei .5S69 de lf efeJa'n(ei.ro  
Códigô dePráteSaci Civil Brasileiro), até a presente data CERTIFICA, fidahriente, quê 'NADA CONS-MObiti'-' 
referência à Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestr.os e outras determinações comunicadas pela Cm-regedoria p. 
Geral da Justiçado Estado .do Rio de Janeiro, desdel3de. março de1974 'até a presente data, CONTRAp:  NOME; ri  
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

Em atendimento ao requerimento protocolizado sob o número 2009-032424, datado 
de 09/02/2009, de interesse de ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO S/A, CNPJ n° 10.220.039/0001-78 , eu, ANDREA CRISTIANE 
SALES MOREIRA, Diretora-Geral de Administração da Corregedoria Geral da 
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CERTIFICO, para fins de prova em 
Concorrência Pública, que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte 
e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de 
março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e 
Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os Ofícios do Registro de 
Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro, são em 
número de nove, competindo: I - aos dos 10  e 2° Ofícios: o registro dos feitos da 
competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos 
e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem 
distribuídos; II - as dos 3° e 4° Ofícios: o registro das habilitações para casamento, 
dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos 
das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; III - aos 
dos 5° e 6° Ofícios: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, 
substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de 
circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos 
testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos 
particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa 
própria relativas a estes direitos; IV - ao do 7° Ofício: a distribuição, alternadamente, 
pelos respectivos oficios, dos títulos destinados a protesto; V - ao do 8° Ofício: a 
distribuição, pelos respectivos oficios, dos títulos e documentos destinados a registro; 
VI - ao do 9° Ofício: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda 
Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. CERTIFICO ainda, 
que, os Cartórios de Registro de Protesto de Títulos são em número de quatro, 
numerados: 1°, 2°, 3° e 4°, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código 
supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de 
letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por 
falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações 
necessárias, de acordo com as prescrições legais. CERTIFICO mais, que, ao 2° 
Ofício de Registro de Interdições e Tutelas, incumbe, consoante o artigo trinta e 
três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às 
restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para 
prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as 
sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as 
de extinção das obrigações (LizuireffilmegtedsÃO,Mido, as de reabili 	deste, as 
decisões de deferimento das mwAtigeewswgmas que a julg 	ridas. 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e 
a expedição de certidões para prova de capacidade, compete ao RCPN da 1' 
Circunscrição. São seus respectivos TITULARES: 1° Ofício de Registro de 
Distribuição: LÉLIO GABRIEL HELIODORO DOS SANTOS, sito na Rua do 
Ouvidor, 63 - 2° andar — Centro; 2°. Ofício do Registro de Distribuição: 
RONALDO CRAMER MORAES VEIGA, sito na Rua da Assembléia, n°.19 - 7° 
andar — Centro; 3°. Ofício do Registro de Distribuição: DOMINGOS HENRIQUE 
LEAL BRAUNE, sito na Rua da Assembléia, n°. 58 - 12° andar — Centro; 4°. Ofício 
do Registro de Distribuição: HERMES VALVERDE DA CUNHA 
VASCONCELLOS FILHO, sito na Rua do Carmo, n° 8 — 30  andar — Centro; 5°. 
Ofício do Registro de Distribuição: DULCINEA DAFLON FERRO CARNOTA, 
sito na Rua do Carmo, n°. 62 — Térreo — Centro; 6°. Ofício do Registro de 
Distribuição: EDGARD FRANÇA, sito na Av. Rio Branco, n°. 135 - sala 501 — 
Centro; 7°. Ofício do Registro de Distribuição: ANTONIO CARLOS LEITE 
PENTEADO, sito na Rua da Assembléia, n°.10 - salas 1005, 2201 a 2212 — Centro; 
8°. Ofício do Registro de Distribuição: DARCY DA SILVA SCISINIO DIAS, sito 
na Rua da Assembléia, n°. 10- sala 1516 — Centro; 9°. Ofício do Registro de 
Distribuição: MARCIO BAROUKEL DE SOUZA BRAGA, sito na Av. Nilo 
Peçanha, n° 26 — grupo 601 — Centro; 1°. Ofício do Registro de Protesto de Títulos: 
DANIELLE ALVES CABRAL RODRIGUES, Responsável pelo Expediente, sito 
na Rua da Assembléia, n°. 10 salas 1016 a 1024 — Centro; 2°. Oficio do Registro de 
Protesto de Títulos: UBIRAYR FERREIRA VAZ, sito na Rua da Assembléia, n°. 
10/grupo 1003-Centro; 3°. Ofício do Registro de Protesto de Títulos: VALTER DA 
SILVA BEZZE - sito na Rua da Assembléia, n° 10, salas 2101 a 2110— Centro; 40. 
Ofício do Registro de Protesto de Títulos: MÔNICA DANTAS FERREIRA, sito 
na Rua da Assembléia, n°. 10 - salas 2114 a 2122 —Centro; 2°. Ofício de Interdições 
e Tutelas: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, sito na Rua da 
Assembléia, n°. 19 -9° andar — Centro; RCPN da la Circunscrição: JULIO CESAR 
MACEDONIO BUYS II, Praia de Olaria, 155 - Cocotá Ilha w Gov rnador. Rio 
de Janeiro, onze de fevereiro de dois mil e nove. Eu . 	 1 Aligitei a 
presente certidão, indo assinada e conferida pelo Dirt. da to visão de Pessoal e 
subscrita pela Diretora-Geral de Administração desta Corregedoria. ****** 

REGIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Valor cobrado: R$ 12,58 	 CARTÓRIO DO 15°. TABELIÃO DE NOTA 

Av, Dr. Cardoso de Meio, 1855 a(40,:út,51,01,15;101.asrpoia;I :,;141i1;581c0-ó5rm1p0::0 
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Belo Horizonte, 04 de Março d 2Ü0 

RIA E CONSTRUÇÃO S.A. 
angoni 

Representante Legal 

ODEBRECHT SE 

Brasilia (DF) 
SAS Od.5 Bloco N 
Edificio OAB — 90  Andar 
70438-900 Brasília(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

mas Gerais (MG) 
AÁlvares Cabral, 1777  
1 	. Andar - Santo Ag. r0)  
30170-001 — Belo 
Tel. (55 31) 3299 
Fax (55 31) 3299 
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ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

ANEXO V — DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 

DECLARAÇÃO 

A empresa ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., 
CNPJ n° 10.220.039/0001-78, declara, sob as penas da lei, que, até a presente data, 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

São Paulo (SP) 
Av. das NaçAes Unidas, 4777 
60 Andor- Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (5511) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edit. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  
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Belo Horizonte, 04 de Março 

ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

ANEXO VI— DECLARAÇÃO (INCISO V, ART. 27, Lei 8.666/93) 

DECLARAÇÃO 

A empresa ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., 
CNPJ n° 10.220.039/0001-78, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há 
realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a 
realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, na forma da Lei. 

c..i 

ODEBRECHT RVI HARIA E CONSTRUÇAO S.A. 
Wagn 	arangoni 

Representante Legal 

DE ENG 

on 
São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Brasília (DF) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 Praia de Botafogo, 300 Av. Luis Viana Filho, 2841 SAS Qd.5 Bloco N 
6° Andar - Alto de Pinheiros 11° Andar — Botafogo Edil. Odebrecht — Paralela Edificio OAB — 9° Andar 
05477-000540 Paulo (SP) Brasil 22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 41730-900 Salvador (BA) Brasil 70438-990 Brasilia(DF) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 Tel. (55 21) 2559 3000 Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax: (55 11) 3465 8017 Fax: (55 21) 2559 4448 Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 Fax (55 61) 3316 2555 

www.odebrecht.com  

Minas Gerais (MG) 
Av. Alvares Cabral, 17 
191Andar - Santo A 
30170-001 — Belo 
Tel. (55 31) 3299 
Fax (55 31) 32 
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ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

ANEXO VII— DECLARAÇÃO (Decreto Estadual 44.903/2008) 

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 44.903/2008 de 24 de setembro de 
2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilização de 
produtos e subprodutos de madeira de origem nativa em obras e serviços de 
engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais: 

Eu, Wagner Marangoni, R.G. 5.488.226-6 — SSP/SP, legalmente nomeado 
representante da empresa ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ 10.220.039/0001-78, para fins de qualificação técnica 
no procedimento licitatório de n° 01/09 e processo interno n° 33/2009, na modalidade 
CONCORRÊNCIA 01/09 que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, declaro, sob as penas da lei, 
que para a execução da referida licitação somente serão utilizados produtos e 
subprodutos de madeira de procedência legal, decorrentes de exploração 
autorizada, certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 
competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente — SISNAMA, com 
autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de Florestas — IEF ou 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAM 
tendo ciência de que o não atendimento da presente exigência na fase de execuç 
do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 8 
da Lei Federal n° 8.666/93 e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei Federal n° 9.605/98, 
sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei. 

Belo Horizonte, 04 de Março 

ODEBRECHT RVIÇOS ENGEN ARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 
Wagne 	angoni 

Representante Legal 

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
110  Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edit Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  

Brasília (DF) 
SAS Qd.5 Bloco N 
Edificio OAB —9° Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Minas Gerais (MG) 
Av. Alvares Cabral, 1777 
19°Andar - Santo Agostinho 
30170.001 — Belo Horizonte (MG) 
Tel. (55 31) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6775 
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Á'CCODEMIG 
Gornpanhá de DesenvoMmento Económico de Minas Gerais 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA DE PREÇO 

CONCORRÊNCIA: PROCESSO INTERNO 33/2009 CONCORRÊNCIA 01/09 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL 
Recebemos da empresa ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SA , 
a garantia da proposta de preço, objeto da licitação acima referenciada, no valor de 
R$ 663.559,28 (Seiscentos e Sessenta e Três Mil e Quinhentos Cinqüenta e Nove Reais e 
Vinte e Oito Centavos), referente a 1% do valor da Proposta de Preço, representada pela 
Seguro Garantia Proposta n° 003887 Apólice 450/1001/0000626/01 00 
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 02 de Março de 2009 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Í
c2 

   

   

   

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 	30140-071 - Te I.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

NOVO TELEFONE 
3207-8900  
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os de En enharia e Construção Ltda. 
Marangoni 

Representante Legal 

Odebrec 

Sâo Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4,777 
6° Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000540 Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 34135 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

Brasilia (DF) s' (.)-n 
SAS ad.s Bloco N 
Edifício OAB —9° Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel,(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Belo Horizonte (MG) 
Av. Alvares Cabral, 1777/19°Andar 
Santo Agostinho 
30170-001 — Belo Horizonte (MG) -BR 
Tel (55 31) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6775 

www.odebrecht.com  

ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

Belo Horizonte, 04 de Março de 2009. 

Á 
CODEMIG - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 
Rua: Aimorés, 1697 
Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

AU.: Comissão Permanente de Licitações 

Ref.: Concorrência N° 01/09 - Execução das obras de acesso ao Centro 
Administrativo do Estado de Minas Gerais 

Prezados Senhores, 

Os dois volumes contendo a Documentação de Habilitação da concorrência em 
referência está disposto da seguinte maneira: 

1. Volume 1/2 - Início na página 001(hum) e término na página 403 
(quatrocentos e três); 

2. Volume 2/2 - Inicio na página 404 (quatrocentos e quatro) e tér 
na pagina 790 (setecentos e noventa); 

Portanto, os dois volumes referentes à Documentação totalizam 790 (setecentos e 
noventa) páginas, ordenadamente numeradas e rubricadas. 
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ODIEBRECI-IT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

Limpeza Geral e Final Máquinas e Equipamentos Diversos 
(martelete pneumático) 

Riscos: Retirada de entulhos e contato com produ- 
tos químicos. 

Riscos: Queda do operador, ruído e vibração excessivos e 
rompimento da mangueira. 

Causas: Contato com materiais cortantes, quedas e 
manuseio com agentes químicos (thinner e ácidos). 

Causas: Peso excessivo no transporte, geração de ruído e 
vibração excessiva, material danificado e pressão interna de 
operação alta. 

Envolvidos: Serventes e outros profissionais. Envolvidos: Operador do equipamento e pessoal próximo. 
Medidas Preventivas: Acondicionamento adequa- 
do dos materiais antes da remoção, uso de equipa- 
mentos de proteção individual e supervisão dos 
trabalhos. 

Medidas Preventivas: Operador capacitado e treinado, rodí-
zio na operação, uso de equipamento em bom estado, com 
pressão interna adequada e uso dos EPIs necessários. 

Máquinas e Equipamentos Diversos (Vibrador 
de Concreto) 

Montagem Mecânica 

Riscos: 	Choque elétrico, 	vibração 	excessiva e 
contato com concreto. 

Riscos: Transportes dos materiais, quedas de pessoas e ruído 
excessivo de ferramentas e equipamentos. 

Causas: Falta de isolamento dos cabos, derivante 
da vibração no concreto e dermatite de contato 
(concreto). 

Causas: Levantamento e fixação de materiais com transposi-
ção de níveis, serviços com pessoal em altura e perturbação 
auditiva devido à operação com ferramentas / equipamentos. 

Envolvidos: Operador do equipamento e pessoal 
próximo. 

Envolvidos: Montadores, ajudantes e encarregados. 

Medidas Preventivas: Isolamento correto do equi- 
pamento e instalações, operador habilitado e trei-
nado, rodízio de mão-de-obra e uso obrigatório dos 
EPIs. 

Medidas Preventivas: Treinamento do pessoal e uso de EPIs. 

Máquinas e Equipamentos Diversos (betoneira) Marcação e Fechamento de Alvenaria 	1 
Riscos: Ruído / vibração e choque elétrico. Riscos: Quedas de pessoas e materiais e contato com cimen-

to e argamassa. 
Causas: Processo de mistura do concreto e equi- 
pamento não nivelado e sem aterramento. 

Causas: Falta de guarda-corpos, andaimes e/ou bandejas, 
falta de uso de luva e de assoalhamento completo das abertu-
ras no piso. 

Envolvidos: Operador de betoneira, serventes e 
pessoal próximo. 

Envolvidos: Serventes, encarregados, pedreiros, entre outr 	. 

Medidas Preventivas: Equipamento nivelado no 
terreno e aterrado; cobertura para área de trabalho; 
uso de avental de proteção, protetor auricular, 
óculos de segurança e demais acessórios, 

Medidas Preventivas: Uso de cinto de segurança na marca 
ção e fechamento de alvenaria na periferia das lajes e junto 
às aberturas no piso; armazenamento correto dos blocos nas 
lajes; utilização de luvas de PVC no assentamento de alvena-
ria, além dos demais EPIs; encunhamento da parede de alve-
naria no final dos trabalhos; e andaimes metálicos montados 
corretamente, travados e com guarda-corpos. 

Farão parte do PCMAT o projeto de execução das proteções coletivas, a especificação técnica das prote-
ções individuais e coletivas, o cronograma de implantação das medidas preventivas, o layout do empre-
endimento e os programas de treinamento. 

g) Plano de contingência para acidentes e emergências 

Antes do início das obras será elaborado o plano de contingência para acidentes e emergências, que obje-
tiva esclarecer os principais procedimentos a serem adotados na eventual ocorrência de acidentes e emer-
gências. Serão consideradas as características das obras, antevendo-se as possíveis ocorrências. 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edil. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112/ 3206 1112 

www.odebrecht.com  

Brasllia (DF) 
SAS Od.5 Bloco N 
Edificio OAB — 90  Anda 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 
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São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
6° Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 



ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

h) Medidas profiláticas de higiene e sanificação 

As medidas profiláticas de higiene correspondem aos procedimentos a serem adotados para a manutenção 
das condições sanitárias e de conforto estabelecidas na NR-24. 

No dimensionamento das unidades de canteiro foram considerados padrões de conforto acima dos exigi-
dos. Consolidando esses padrões, serão implementadas medidas profiláticas de higiene e sanificação, tais 
como disponibilização de água potável corrente ou armazenada. 

Os locais de trabalho serão mantidos higienicamente limpos e arrumados. Os refeitórios serão construídos 
com pisos impermeáveis e laváveis. A higiene será o ponto de maior relevância do refeitório, providenci-
ando-se a retirada diária de lixo e limpeza constante. As refeições serão adquiridas prontas de ODEBRE-
CHTs idôneas e serão tomadas providências para fiscalizar o preparo, acondicionamento e transporte das 
mesmas. 

Periodicamente, será providenciada a desinfecção e desratização de todas as unidades, bem como a lim-
peza nos reservatórios de água. As caixas de reservação serão mantidas constantemente cobertas, evitan-
do-se condições propícias para a proliferação de insetos. 

i) Programa de inspeções e auditorias de segurança e saúde 

O objetivo do programa de inspeções e auditorias de segurança e saúde é o de avaliar as condições gerais 
de segurança e higiene, visando a identificação dos riscos que poderão transformar-se em causas de aci-
dentes de trabalho e propondo medidas que corrijam tais situações. 

A ODEBRECHT adotará um programa de avaliação mensal, com auditoria realizada pela equipe de segu-
rança e pontuação escalonada em checklists de acordo com a exposição dos riscos e as exigências legais. 

Será estabelecido um programa no qual serão determinadas as datas das reuniões ordinárias de segurança 
e saúde. Em casos extraordinários poderão ser convocadas reuniões adicionais. 

Para se obter, de modo uniforme, a mensuração qualitativa das condições gerais de segurança nas áreas de 
obras e canteiro, será feito o acompanhamento dos resultados da implementação do plano de segurança e 
saúde, através da análise mensal dos seguintes indicadores, entre outros: registro da pontuação obtida nas 
inspeções de segurança, registros dos acidentes e casos de doenças ocupacionais, taxas de frequência e 
gravidade dos acidentes. 

Todas as atividades de controle e prevenção de acidentes do trabalho a executar serão sintetizadas, segun-
do a necessidade, na forma de relatórios e formulários próprios, sendo os mais significativos: Relatório de 
Inspeção Geral de Segurança, Relatório de Acidentes de Trabalho — RAT, Relatório de Estatística de Aci-
dentes e Relatório Anual do PCMSO. 

j) Plano de vigilância 

As medidas de vigilância das obras terão como objetivo proteger o patrimônio da ODEBRECHT, da 
CONTRATANTE e dos funcionários das obras contra roubos, violações e atentados. A equipe de vigilân-
cia será responsável pelos seguintes serviços: 

• Vigilância contra roubos de materiais e equipamentos, e contra vandalismo, através de rondas diurnas 
e noturnas em todas as dependências da ODEBRECHT; 

• Prevenção de agitações e distúrbios, mantendo a ordem entre o pessoal d obra; 
• Controle da entrada e tráfego de pessoas e veículos. 

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Brasília (DF) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 Praia de Botafcgo, 300 Av. Luis Viana Filho, 2841 SAS Od.5 Bloco N 
60 Andar - Alto de Pinheiros 11° Andar — Botafogo Edit. Odebrecht — Paralela Edificio OAB — 90  Andar 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 41730-990 Salvador (BA) Brasil 70438-900 Bresilia(DF) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 Tel. (55 21) 2559 3000 Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax: (55 11) 3465 8017 Fax: (55 21) 2559 4448 Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 Fax (55 61) 3316 2555 

OD 
elo Horizonte (MG) 
. Alvares Cabral, 1777/19'A 

S to Agostinho 
30'1''0-O01 — Belo Horizonte ( 
Tel. 5 31) 3299 6701 
Fax (S 31) 3299 6775 

www.odebrecht.com  
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LCCODEMIG 
Companhia de DesenvoMmento Económico ele Minas Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG. 

CONCORRÊNCIA: 01/ 09- PROCESSO INTERNO: 33/2009 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA 
PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
ODE8RECHT 5ERVIÇ0S 32E 5-p‘EpH")4 K~srm/g;o 5/>9 

CNPJ: 10. az. o 39 112021- .79v 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: C ãRLOS 5ER4RPO ZAEYEP 

N° CREA : C Â2 4//ps / 3 	035.  31-0 

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima 
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras 
e serviços de acesso ao Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 19 de 
fevereiro de 2009, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação em referência, bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou 
indiretamente na execução dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da 
Lei Federal 8.666/93, em cumprimento do inciso 1.5 do edital Venatório. 

Belo Horizont , 19 de f ,ereiro de 2009. 

FERNANDO V TTORI EILHO 
CREA/MG 17i43 D 

FLÁVIO GUIMARÃES CALAZANS 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  

NOVO TELEFONE 
3207-8900  





 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30 170-001 - www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
0800 28 30 273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 004032/09 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2009 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE 

REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA 

LEGAL DE SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE 

A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO 

SE ENCONTRAM EM DEBITO COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 

PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A 

PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR 

CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE 

OCORRER QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA 

EXPEDICAO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO **************************************************** 

RAZAO SOCIAL: ODEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. 

ENDERECO: PRAIA DE BOTAFOGO, 300 11 ANDAR-PARTE BOTAGOGO 

RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22250040 

CNPJ: 10.220.039/0001-78 PROCESSO: 27659408 

REGISTRO NO CREA-MG: 043115 EXPEDIDO EM: 20/11/2008 

CAPITAL SOCIAL: R$301.007.957,00 (TREZENTOS E UM MILHOES, SETE MIL E NOVECENTOS E 

CINQUENTA E SETE REAIS ) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 

NOME: SERGIO LUIZ NEVES 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/11/2008 

CARTEIRA: 41742/D EXPEDIDA EM 18/08/1986 PELO CREA-MG 

RNP: 1402847513 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

CBPO ENGENHARIA LTDA 

NOME: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/11/2008 

CARTEIRA: 130337/D EXPEDIDA EM 29/08/1985 PELO CREA-SP 

RNP: 2602727571 

VISTO 16122 EM 17/08/1998 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

	  continua ... 
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O CREA-MG 
Conselho Regional de EngenNelia, Arquitetura 

• Agronortela cle Minas Gentis 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.:31.3299-8700 
08002830273 (Ouvidoria) • 0800 031 2732 (Atendimento) 
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CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 004032/09 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2009 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

NOME: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 

TITULO: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/11/2008 

CARTEIRA: 22847/D EXPEDIDA EM 06/01/1975 PELO CREA-SP 

RNP: 2602629227 

VISTO 22691 EM 01/08/2005 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 * 

RESOLUCAO: 078 ARTIGO: 001 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CBPO ENGENHARIA LTDA 

NOME: JOSE ERICO ELOI DANTAS 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/02/2009 

CARTEIRA: 10715/D EXPEDIDA EM 28/05/1979 PELO CREA-BA 

RNP: 0503665800 

VISTO 28413 EM 30/01/2009 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

NOME: ARIEL PARENTE COSTA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/02/2009 

CARTEIRA: 4382/D EXPEDIDA EM 21/02/1972 PELO CREA-PE 

RNP: 1800672497 

VISTO 28414 EM 30/01/2009 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

NOME: CARLOS BERARDO ZAEYEN 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/02/2009 

CARTEIRA: 1986103534/D EXPEDIDA EM 19/09/1989 PELO CREA-RJ 

RNP: 2004940310 

VISTO 26331 EM 08/02/2008 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 07 * 
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CREA-MG 
Conselho leraleatal de EripanhariA Arquitetura 

• Agronomia de Ninas Gerais 

 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 004032/09 

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2009 

	  OBJETIVO SOCIAL: 	  

A COMPANHIA TEM POR OBJETIVO SOCIAL: A) O PLANEJAMENTO E A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS EM 

TODOS OS RAMOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SOB QUALQUER REGIME DE CONTRATACAO; B) 

PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, PROCURA, SUPRIMENTO, GERENCIAMENTO, MONTAGEM, 

MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAO E OPERACAO; C) INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA. 

CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS; D) A PRESTACAO DE SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS OU TECNICOS; E) PRATICA DE OUTRAS ATIVIDADES ECONOMICAS CONEXAS OU 

DECORRENTES DAS ATIVIDADES REFERIDAS NAS ALINEAS ANTERIORES, INCLUSIVE AS DE LOCACAO E 

COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS,TRANSPORTE, IMPORTACAO E EXPORTACAO, INCLUINDO MAS SEM SE 

LIMITAR, A IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS, SEMENTES E MUDAS; F) A PARTICIPACAO EM 

OUTRAS SOCIEDADES; E G) ATUACAO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AS ANTERIORES NO MERCADO 

NACIONAL E INTERNACIONAL. -- * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

	  RESTRICOES: 	  

EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES CONSTANTES EM SEU OBJETIVO 

SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DAS ENGENHARIAS CIVIL,MECANICA E ELETRICA, EM * 

CONFORMIDADE COM AS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO. * * * 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO DE CERTIDOES - 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 004032/09 . EMITIDA EM: 17 DE 
FEVEREIRO DE 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N°  167 DE 27/07/2003 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEI 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

	  FIM 	  
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ODEBRECHT 

4.1 
Balanço patrimonial e demonstraçõe )rs. 

contábeis do último exercício elcbD 
apresentação dos índices contábeis 



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO 
Nem,: ODEEIRECIIT SERVIGGS DE ENGENHARIA E CONSTRÚGAG St1 
Niro : 3.3.3.00287594 • • 	• 	• • • • • 	• 	• 

L: : 
Protocolo: 05.2000/1831353-e•- 68/51/280a 	• • 	• • • 

CERTIFICO O DEFERtMENTC:E 	07/104008.  DoREGistRo:4013 O NÚMERO E DATA ABAIXO. 

Valéria 	. Serra 
SECRESARtA GERAL • ... • • 

J 

• • . " • : 	: : • .• 

00001846716 
DATA, 07/10/2008 	aa 

pa r. r§ 

2  Mo )00(IV - N,  178 - Parte V 
Rio de Janeiro, terça-feira - 23 de setembro de 2008 PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO'B.A. 
Praia de Botafogo. 300- 110  andar - Parte 

CNPJ N° 10.220.03910001-78  Botafogo - Rio de Janeiro - RJ - Cep: 22.250-040 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31,DBAGOSTO DE 2008 2  EM MILHARES DE REAIS.~§1 

Ativo 
Circulante 

Caba 

Senhores Acionistas: Submetemos à a 
Rio de Janeiro. 31 de agosto de 2005. 

Não circulante 
Realizável a longo prazo 

Sociedades da Organização Odebrecht 

NELATÓRI0 DA ALIE ts-rnanÁ0 111L3W,z  
ação de VSas, as demonstrações financeiras relativas ao exercido todo ern 31 de agosto de 2008 Permanecemos a disposição de VSas para ouaiseuer esclarecimentos necessarios 

A Administração. 

231.000 ratrimenio liquido 

Passivo e património liquido 

10.0  Circulante 

wo 	Demais contas a pagar 
Despesas operacionais 

16 	Gerais e administrativas 
Prezo do perlodo 

As notas explicativas da administração são parle 
integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO — 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE AGOSTO DE 2008 , 
Em _MILHARES CEREAIS 	•

. 

s'aia-a2k; 

L:/) 
(201 

Total do atNo 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 be AGOSTO D6 2008 	. 

gm MILHARES DE REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO 	 . 

1 • Contexto operacional 
A Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. CCornpanhia"), 
com sede no Rio de Janeiro - RJ. tem como objeto social: (110 planejamento 
e a execução de projetos e obras em todos os ramos de engenharia e 
construção, sob qualquer regime de contrafação; (60 prestação de serviço de 
engenharia, procura. suprimento, gerendamento, montagem, manutenção. 
conservação reparação e operação; (iii) instalações técnicas de 
engenharia, consulreria, planejamento, a 	 •e•solia e estudos técnicos; (N)a 
prestação de serviços administrativos ou técnicos; (v) prática de outras 
atividades econômicas conexos ou decOrrentes das atividades referidas nas 
alineas anteriores, Inclusive as de locação e compra e venda de 
equipamentos. transporte, importação e exportação, incluindo, mas sem se 
limitar, a importação e exportação de rneditarnentcs, sementes e mudas; 

participação em outras sociedades.  e (vii) atuação em atividades 
relacionadas às anteriores no mercado nacional e intemadonal 
A Companhia foi adquirida pela Belgravia Empreendimentos 'mobiliados 
S.A. rBelgravia") e tornou-se parte integrante da Organização 
Odebrecht, em 09 de julho de 2008. Durante o penado de sua 
constituição afê 31 de agosto de 2008, a Companhia não apresentou 
atividades operacionais. Portanto, saldes Comparativos não foram 
apresentados nestas demonstrações financeiras. 
2-Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas 
contábeis 
2.1 - Alteração na Lei das Sociedades por Ações 
Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei n° 11.638. que 
modifica e introduz novos dispositivos à Lei n°6.404 (das Sociedades por 
Ações). Essa Lei teve como principal objetivo atualizar a legislação 
societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das 
práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas 
normas • internadioriaid de contabilidade que - são emitidas pelo 
International Accounting Standard Board (1ASB). Essas alterações devem 
ser aplicadas para as demonstrações financeiras de encerramento do 
et:ardei° social iniciado em 11de janeiro de 2008. 

Permanente 
Imobilizado 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Contador: Afonso Celso Fiorentino de Oliveira - CRC MG-071304/0-7 5-Ri - CPF 874.220.508-91 

232.055 
232.655 Total do passivo e do património liquido 

1.555 
1,555 

2.2 - Descrição das principais práticas contábeis adotadas 
/as demonstrações financeiras foram elaboradas e estão em conformidade 
com as pracas contábeis adotadas no Brasil. O exercido social inicia-se 
em V de setembro de cada ano e termina em 31 de agosto do ano 
seguinte, quando será levantado o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras. 
(a) Apuração do resultado 
O resultado é apurado pelo regime de competência. 
(b) Ativos circulante e realizável a longo prazo 
Os ativos São apresentados ao valor de custo ou de realização. Incluindo. 
quando aplicável, os rendimentos auferidos. 
(c) Permanente 
Demonstrado ao custo, sendo a depredação de bens do imobiftado, 
calculada pelo método rarear ás taxas anuais, que levam em consideração 
a vida MU-económica dos bens. 
(d) Passivos circulante e não circulante 
Sào demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos. 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridos. 
3. Patrimônio liquido 
(a) Capital social 
O capital social da Companhia em 31 de agosto de 2008, subscrito por 
pessoas judrficas nacionais, é representado por 301.007.957 açôes 
ordinárias. sem valor nominal. O capital social integralizado, na mesma 
data, e representado por 232.655.723 ações ordinárias. 
Em 31 de agosto de 2008, a Companhia apresentava capital social 
integralizado no montante de R$ 800.00. Na mesma data. a Companhia 
teve seu capital social integralizado aumentado através da: (i) 
integralização de capital feito pela Odebrecht S.A. em RS 230.100, 
mediante paganiento de R5'100 érn neinerado.-  RS 230.000 utilizando 
saldo ativo de conta corrente junto á Belgravia; 00 versão da Parcela 
Cindida da Construtora Narberto Odebrecht SÃ. rCNO'). na qual foram 
transferidos ativos imobilizados. no montante total de R$ 1.547; e. (iii) 

Capital social 

Prejuizos do periodo 

232.556 

(201 
232.636  

232.655 

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO" 
Em MILHARES DE REAIS 

Capital 	Prejulzos 
social acumulados Total  

Aporte de capital 	232.656 	 232.656 
Prejuizo do exercjcio 	 (20) 	(20) 

Em 31 de agosto de 2008 	232.656 	 (20) 232.636  
As notas explicativas da administração sào parte integrante 

das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA' "' -•":6".r.e't 
EXERCI= FINDO 00 131 DE ACOSTO DE 2008 
Em MILHARES DE REAIS 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Prejuizo do exercido antes da Imposto de renda e 
contribuição social 

Impostas e taxas pagos 
Aumento nas outras contas a pagar 

Cabra (fluido Usado nas atividades operacionais 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Recebimento pelo aumento de capital 	 100 
i 	vect or.  

financiamento 	 100 
Aumento liquido de caixa e equivalente de caixa 
Caixa e equivalente decalca no inicio do exercido 
Caixa e equNatente de caixa no final do exercido 	103 

As notas explicativas da administração são parte 
integrante das demonstrações financeiras. 

versão da parcela cindida da COPO Engenharia Ltda., na qual foram 
transferidos ativos Imobilizados no montante total de RS 7.957.00 e saldo 
ativo de conta corrente mantido com a CNO, no montante de RS 1000. 
(b) Reservas de lacras-Legal 

constituida mediante apropriação de 5% do lucro liquido do exercido 
atê o máximo de 20% do capital social ou até que o saldo dessa 
reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceda a 30% 
do capital social. 
Devido à apresentação de prejuizo no exercido findo em 31 de agosto de 
2005050 foi constituida a referida reserva. 
(e) Dividendos 
Apurado o lucro liquido ajustado, conforme a Lei n 6.404, desfinar-se-to: 
(a) 25%. no minam, ao pagamento de dividendo anual obrigatório: (IA ata 
75% para a reserva de realização de investimentos. 

(20) 

DIRELORIAIL VO:Rg1/49119 
Marcelo Bahia Odebrecht - Diretor Presidente 

Paulo Oliveira Lacerda de Melo - Diretor • Adriana Chaves Jucá Rollm - Diretor • Benedicto Barbosa da Silva Junior - Diretor • Carlos Jorge Hupsel de Azevedo - Diretor 
Henrique Serrano do Prado Valladares Diretor • Paulo Henyan Vau Cesena -Diretor 

DELTA CONSTRUÇÕES S.A 
CNPJ/MF 10.788.628/0001-57 

MIRE 33300161902 

ATA. DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMI-
NISTRAÇÃO REALIZADA EM 11 DE SETEMBRO DE 2008. LIMA. 
HORA E I nem-  Em 11 de setembro de 2008, as 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Avenida Rio Branco, n° 156, 
salas 2704 a 2706, 3114 a 3124, 3126 a 31213, 3132 a 3134, 3215 a 
3218, 3222 a 3225 e 3232, Centro, CEP 20.940-003, na Cidade do 
Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. CC119212CACÃCI Dispen-
sada a convocação nos termos do Migo 140, inciso IV da Lei ri° 
6.404/76 (9  ei d ç 5 A,") e do Artigo 17, Parágrafo 1°, do Estatuto 
Social da Companhia. BRESENÇA: Presente a totalidade dos mem-
lhos do Contesto de Administração, conforme lista de presença que 
passa a integrar a presente ata de forma Indissociável corno AagagJ. 
LOMPOSIÇA0 na MFRA-  Presidente' Fernando Antônio Cavendish 
Soares. Secretário: Angela Barros Sganzerla. ORDEM on PIA Int 
dados os trabalhos, o Sr. Presidente solicitou à Sra. Secretária que 
procedesse à leitura da Ordem do Dia, a sabei, a) aprovar operações 
de Finames com aquisições de máquinas, equipamentos e cami-
nhões. DBLINFRAÇOFa: Colocadas em discussão as matérias da 
Ordem do Dia, a totalidade dos Conselheiros da Companhia delibe-
rou, por unanimidade e sem qualquer resbição ou oposição. obser-
vados os Impedimentos legais: a) Aprovação de aquisições de má-
quinas, equipamentos e caminhões, através das operações de Fina-
me, que poderão ser realizadas dentre as seguintes Bancos: Banco 
Bradesoo S/A, Banco FISBC S/A, Banco Safra SIA, Banco do Brasil 
S/A. As aquisições serão relativas aos seguintes fornecedores/Valor. 
(I) Fanei-dei: com o valor total de até RS 780.000,00 (setecentos e oi-
tenta mil mais); (ii) Volkswagem: com o valor total de até R$ 
5.400.000,00 (cinco milhões e quatrocentos mil reais); (iii) Ford: com 
o valor total de até R$ 413.000,00 (quatrocentos e treze mil reais); 
(1v) Almeida Emp. e Constmções: com o valor total de até RE 
180.000.00 (cento e oitenta NI reais); (v) Romanelli: com o valor total 

de ate RE 931.000,00 (novecentos e trinta e um mil reais). FNCFR-
RAMENTO: O Sr. Presidente franqueou a palavra a quem dela qui-
sesse fazer uso e, não havendo qualquer manifestação, as trabalhos 
foram suspensos para a lavratura da presente ata, sendo determinada 
que esta fosse registrada, junto ao registro de comercio competente e 
publicada, nos termos legais. Tendo sido lida e achada conforme, vai 
assinada peto Presidente e Secretário, pelos membros do Conselho 
de Administração. A presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada 
em livro próprio. Presidente - Fernando António Cavendish Soares; 
Secretário Angela Barros Sganzeria; Membros do Conselho de 
Administração: Presidente do Conselho de Administração - Fernan-
do Antônio Cavendish Soares; Vice-Pneu, do Conselho de Adminis-
tração - Carlos Roberto Duque Pacheco; Membro do Conselho de 
Administração - Angela Barros Sganzeria. Visto do Advogado: An-
gela Barros Sganzerla - OAB-RJ n° 116439. ArquNada na lucerja sob 
rf 1840094 em 16/09/2008. Valéria G. M. Serra Secretária Geral, 

664825. Valor as 1822,92 

ETEO • EMPRESA DE TRANSMISSÃO 
DE ENERGIA DO OESTE S.A. 
CNPJIMP 03.723.755/0001-02 

NIRE 33.3.0028751.5 

SUMÁRIO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2008, 1. DATA, HORA E 
LOCAL: 04 de setembro de 2008, as 14:3011, Cidade do Rio de Ja-
neiro. Estado do Rio de Janeiro. Praça Quinze de Novembro, n.° 20, 
10° andar. sala 1003 (parte). Certo. 2. MESA DIRIGENTE: Alessan-
dra FloC0a - Presidente; Ari César Paiva de Almeida - Secretário. 3, 
ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS: (i) Aprova-
do, por unanimidade e sem quaisquer restrições, pedido de re istro 
da Companhia junto à CVM, coma companhia aberta, e autor' 	a 
administração da Companhia a tomar todas as medidas que se 
necessárias, incluindo, mas não se limitando à assinatma do 
Suo pedido de registro de companhia aberta e a aprova 

664090. Valor: R 

Mica de Divulgação de Ato ou Fato Relevante' da Compan 
Aprovada, por unanimidade e sem quaisquer:- restrições, a alie 
do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar o caro 
Diretor de Relação com Investidores. Como conseqiiéncia, o caput 
artigo 18 passará a viger sob a seguinte redação: 51.rt. 18. A Diretoria 
compor-se-á de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, 
acionistas ou não, residentes no Pais, sendo um Diretor Geral, um 
Diretor Técnico, um Diretor Administrativo-Rnancelro, um Diretor de 
Relação com Investidores e um Diretor sem denominação especifica, 
com funções a serem definidas pelo Conselho de Administração ob-
servando também a regulamentação editada pela Comissão de Valo-
res Mobiliários. Observadas as disposições deste Estatuto, todos elei-
tos pelo Conselho de Administração para um mandato de (rés anos, 
permitida a reeleição no todo ou em parle." (1111 Aprovada, por una-
nimidade e sem quaisquer restrições, a criação do § 3' do artigo 22 
do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar as atribui-
ções do Diretor de Relação com Investidores, que passará a viger 
com a seguinte redação: '5 3'.Compete ao Diretor de Relação com 
os Investidores: 1 - representar a sociedade ativa e passivamente em 
juizo ou ima dele, inclusive perante a CVM, Bolsas de Valores e de-
mais integrantes do mamado de capitais; 11 - prestar informações aos 
invesUdores, a CVM e is Bolsas de Valores nas quais a Sociedade 
venha a ser registrada; e III manter atualizado o registro da com-
panhia na CVM e nas Bolsas de Valores.' (Iv) Aprovada, por una-
nimidade e sem quaisquer restrições, a consolidação do Estatuto So-
cial da Companhia, conforme alterado. 4. PRESENÇAS: ALESS 
ORO FIOCCO, Presidente; ARI CÉSAR PANA DE ALMEIDA. 
tarjo; TERNA PARTICIPAÇÕES 5A.; FABIO TODESCHINI; 
SANDRO FIOCCO; LUCIANO Dl BACCO; E CLAUDIO MA 
O texto integral da Ata da Assembléia Geral Extraordinária dei 
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO OESTB 5,9 

lavrado no livro próprio 0.0  01, registrado na Junta Comercial do 
lado do Rio de Janeiro - JUCERJA sob o n." 18374453, cem 
09/0912008. ARI CESAR PAIVA DE ALMEIDA - Secretário. 

' 	136,1a1S. Valor: RS 17103,8 IrjurNão nr Natas 
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'ATAS, CERTIDÕES E 
•DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

Associações, Sociedades e Firmas 

COPART 2 PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNRIMF n° 09.165.087/0001-21 

NIRE 33.300.284.265 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALI- 
ZADA EM V DE DEZEMBRO DE 2008. 1. Data, hora a local: Na 
sede social da Companhia, na Rua Humberto de Campos. 00 425 - 50  
andar, parle, Leblon, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, ás 13:305 do dia 1° de dezembro de 2008. 2. Presença: Acio- 
nistas da Companhia representando a totalidade do capital social. 3. 
Masa: Presidente: Luiz Eduardo Faim Pires Conde; Secretária: Maria 
Gabriela Campos da Silva Menezes Côrtes. 4. Convocação: Dispen-
sada e convocação prévia consoante ao disposto na parágrafo 4 do 
artigo 124 da Lei na 6.404/76. S. Ordem do Dia: Ato societário: Al-
teração na Diretoria. 6. Deliberações: Iniciada a Assembléia, foi apre-
sentado o pedido de remincia, a partir do dia 1° de Dezembro de 
2008, do Sr. José Luis Magalhães Salazar eo cargo de Diretor Fi-
nanceiro da Companhia, tendo os acionistas da Companhia agrade-
cido e enaltecido o desempenho do mesmo no exercido da sua (un-
ção. Em seguida, deliberaram os acionistas, por sua substituição, no-
meando para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. Alex Waldemar 
ZornIg abano qualificado. O diretor eleito firmou o respectivo Termo 
de Posse e Investidura, na presente data, e declara não estar incurso 
em nenhum dos crimes previstos em lei que o Impeça de acamar o 
cargo para o qual foi indicado. Os senhores adonistas decidiram fa-
zer o registro da consolidação da composição da Diretoria da com-
panhia que fica integrada pelos seguintes membros: (I) como Diretor 
Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Foice Pires Corrêa, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da cadeira de identidade n.° 6056730, ex-
pedida pela SSP/SP, Insulto no CPF sob o n° 052.425.988-75. com  
endereço na Rua Humberto de Campas na 425, 5° andar, Leblon, Rio 
de Janeira - RJ; (II) como Diretor Financeiro o Sr. Nes Waidernar 
Zomig, brasileiro, casado, administrador, podador da carteira de iden-
Idade n° 9415053, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPFINF sob o 
n° 919.584.158-04, com endereço a Rua Humberto de Campos 425. 
8° andar, Lebion. Rio de Janeiro - RJ: (19) como Diretor, sem de-
signação especifica, o Sr. Paulo Atimayer Gonçalves, brasileiro, ca-
sado. engenheiro, portador da carteira de identidade n.°'8002420047 
expedida pela SJSRS, inscrito no CPF/MF sob o n° 153.421.660-04, 
com endereço na Rua Humberto de Campos n.° 425, 8° andar, na 
Cidade do Rre de Janeiro - RJ. todos com mandato ate a realização 
da AGO de 2011. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, ha-
orou-se a ata a qual. refere esta Assembléia, que foi aprovada pela 
unanimidade dos subscritores da Companhia. 8, Acionistas: COARI 
PARTICIPAÇÕES SÃ.; TELEMAR NORTE LESTE S.A. Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Rode Janeiro, V de dezembro de 
2008. Maria Gabriela Campos da Silva Menezes Caries - Secre-
taria. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Copart 2 
Participações SÃ Certifico o deferimento em 09/122008 e o registro 
sob o número 1865748 e data de 0212/2008. Valéria G. M. Serra - 
Secretaria Geral. 

705706, 

ESTÁGIO PARIICIPAÇOES S.A. 
CNPJ/MF N° 08.807.432/0001-10 

NIRE 33.3.0028205.0 
COMPANHIA ABERTA 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 22 DE OUTUBRO DE 2005. 1. Data, hora e local: 
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de outubro de 2008, às 09:00 ho-
ras, na sede social da Estácio Partidpações 5A. ("Companhia"), si-
tuada na Cidade do Rode Janeiro. Estado do Rode Janeiro, na Av. 
das Américas, n° 3434, Bloco 07, Salas 201 e 202 Barra da nuca. 
2. Presenças: Srs. Marcel Cleofos tirada Cavalc.anti, João Baptista 
de Carvalho Atheyda Vistorio Fernando Shering Cabral. Jose Roberto 
Gonçalves de Vasconcelos, Antõnlo Carlos Augusto Ribeiro Boncnris-
dano, Eduardo Alcalay e Reuna° Luis Lucheth. Registra-se, ainda. a 
presença do Sr Eduardo de Mesquita Samare, como convidado. 3. 
Mese: Presidente, o Sr. Marcel Gladias Uchda Cavalcanti: Secretario, 
Sr. João Baptista de Carreiho Athayde. 4. Ordem do dia: (I) Ap 
ciaçlà0 de renúncia apresentada por um dos membros do Conseih 
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cédula de identidade 	1776, emitida pela OAB/RJ, Inscrito n 
CPF/MF sob o e' 000.830.627-34, com endereço na cidade do Rio d 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Delfim Moreira, n' 250 
- apt° 301, Leblon: e lei) For aprovado o texto do Regimento intem 
do Comitê de Auditoria da Companhia, o qual dispée, entre outra 
matérias, sobre o funcionamento, competências, abibuiçõeS e deveres 
do referido órgão colegiada 01.110 teor segue em anexa a esta ai 
(Anexo I). Atesto que as deliberações aqui transcritas são fieis ao mi-
Mini lavrado no ljvro de Registro de Atas de Reuniões do Conseih 
de Administração' da Companhia. Ria de Janeiro, 22 de outubro d 
2008. João Flaprsta de Carvalho Aticyde - Secretário da Reunião 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Nome: Es-
tado Participações S.A, Certifico o deferimento em 12/12/2008, e 
registro sob o número 1867091 e data de 12/122008. Valéria G. M 
Serra - Secretária Geral. 

Id. UMBUS 

COPART 3 PARTICIPAÇÕES SÃ, 
CNRYNIF n° 09.296.063/0001-01 

NIRE 33.3.0028516.5 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALI-
ZADA EM 5° DE DEZEMBRO DE 2008. 1. Data, hora e local: Na 
sede social da Companhia, na Rua Humberto de Campos, n° 425 - 5° 
andar, parte, Lebion. Cidade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Ja-
neiro, às 13:00h do dia 1° de dezembro de 2008. 1. Presença: Acio-
nistas da Companhia representando a totalidade do capital social. 3. 
Mesa: Presidente: Luiz Eduardo Palco Pires Corrêa; Secretária: Maria 
Gabriela Campos da SINO Menezes Cortes. 4, Convocação: Dispam 
sada a convocação právla consoante ao disposto no parágrafo 4' do 
artigo 124 da Lel na 6.404/76. 5. Ordem do Dia: Ato societário: Al-
teração na Diretoria 6. Deliberaçães: Iniciada a Assembléia. foi apre-
sentado o pedido de renúncia, a partir do dia 1° de Dezembro de 
2008. do Sr, José Luis Magalhães Salazar ao cargo de Diretor R-
nanceiro da Companhia, tendo os acionistas da Companhia agrade-
cido e enaltecido o desempenho do mesmo no erercicio da sua fun-
ção. Elo seguida. deliberaram os acionistas por sua substituiçao, no-
meando para o cargo de Diretor Financeiro o Sr. Nes Waldemar 
Zornig abaixo qualificado. O diretor eleito firmou o respectivo Termo 
de Posse e Investidura, na presente data, e declara não estar incurso 
em nenhum dos crimes previstos em tel que o Impeça de exercer o 
cargo para o qual foi Indicado. Os senhores acionistas decidiram fa-
zer o registro da consolidação da composição da Diretoria da com-
panhia que fica integrada pelos seguintes membros: (i) como Diretor 
Presidente, o Sr. Luiz Eduardo Falas Pires Corrêa, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador da cadeira de identidade s.°6050730, ex-
pedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o na 052.425.988-75, coro 
endereço na Rua Humberto de Campos n.° 425, 8° andar, Labias, Rio 
de Janeiro - RJ; (ii) como Diretor Financeiro o Sr. Alex Waldemar 
ZornIg, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de idem 
Idade n° 9415053, expedida pela SSP/SP, Inscrito no CPF/MF sob o 
nO 919.554.158-04, com endereço a Rua Humberto de Campos 425. 
8° andar. Leblon, Rio de Janeiro - RJ; (III) como Diretor, sem de-
signação especifica. o Sr. Paulo Altmayer Gonçalves, brasileiro, ca-
sado, engenheiro, portador de carteira de identidade n.° 8002420647 
expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o na 153.421.660-04, 
com endereço na Rua Humberto de Campos n.° 425. 5° andar, na 
Cidade do Rio de Janeiro - RJ, todos com mandato ate a realização 
da AGO de 2011. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, la-
vrou-se a ata a que se miem esta Assembléia, que fre aprovada pela 
unanimidade dos subscritores da Companhia. B. Acionistas: COARI 
PARTICIPAÇÕES S.A.; TELEMAR NORTE LESTE DA Confere com 
o original lavrado em livro próprio. Rio de Janeiro, 1° de dezembro de 
2008. Mede Gabriela Campos da Silva Menezes Cortes - Secre-
taria. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Nome: Caput 3 
Participações DA Certifico o deferimento em 09/12/2008 e o registro 
sob o número 1865596 e data de 09/12/2008. Valéria G. M. Serra - 
Se500idna Geral. 	

lã 75675e. 

Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

NIRE 3330028759-1 
ONPJ/MF n° 10.220.039/0001-78 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E IECTRAOR 
DINARIA - Dia, bom e local: Em 19 da novembro de 2008, às 16:00 
horas, na sede da Companhia. localizada na Praia de Botafogo, na 
300, 110  andar, parte, Botafogo. CEP 22250.040. Rio de Janeiro, R.J. 
Publicações: Rolatbrio da Administração. Balanço Patrimonial. demais 
DemonstraDéeS Financeiras, referentes ao exercido social encerrado 
em 31 de agosto de 2008, pubficados no 'Dial% Oficial do Estado do 
Rio de Janeiro" e no 'Valor Económica', ambos na edição de 23 de 
setembro de 2008, e referentes ao exercido social encerrado em 31 
de agosto de 2008. Presenças: Acionistas representando a totalidade 
do capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Pre-
sença de Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de Edi-
tais de Convocação, na forma do artigo 124, § 4°, da Lei 006,404178 
Rel das Sociedades por AMen. Mesa: Marcelo Bailia Odebrecht, 
Proskente; Juliana Pfeffer Marinho, Secratátla. Deliberações: Auto-
rizada a lavratura da presente ata na forma de sumario dos fatos 
ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1°, da Lei das Sociedades 
por Ações. Em Assembleia Geral Ordinária: Aprovado o Relatório 
da Administração, o Balanço Patrimonial e demais demonstrações fi-
nanceiras da Companhia, referentes ao exercido social encerrado em 
31 de agosto de 2008. Ent Assembléia Geral Extraordinária: 1) 
aprovada a retificação da Ata de Assembléia Gemi Extraordinária da 
Companhia. realizada em 31 de agosto de 2003, quanto ao delibe-
rado em seu item 117, no qual constou equivocadamente a alteração 
do artigo 5° do Estatuto Social, quando deveria ter constado a alte-
ração do artigo 4°, referente ao capital social da Companhia. Desta 
forma. ratificam os Acionistas que o artigo 41 do Estatuto Social da 

5(5rf' 

Companhia passou a vigorar COM a seguinte nova redação: "Art. 4a - 
O capital social da Companhia é de RS 301.007.957,00 (trezentos e 

um milhões, sete mil, novecentos e dneõenta e sete reais), dividido 
em 301.007.957 (trezentos e um milhões, sete MI, novecentas e cin-
orienta e sete) ações ordinárias. sem valor nominal. SubeCcilas e a 
serem totalmente integralizadas ale 31 de dezembro de 2009"; e 2) 
os demais artigos do Estatuto Sodal da Companhia, não expressa. 
mente alterados por esta Assembleia, ou por Assembleias anteriores, 
permanecem inaiterados. Quorum das deliberações: Todas as deli-
berações forarn aprovadas por unanimidade, sem reserva ou restri-
ções. Documentos arquivados: Foram arquivados os documentos re-
feridos nesta ata, apôs numerados seguidamente e autenticados pelos 
membros da Mesa. Encerramento: Após lida e aprovada por unani-
midade, a presente ata Ri assinada por todos os presentes. RIO de 
Janeiro, 19 de novembro de 2003. Mesa: Marcelo Bahia Odebrecht, 
Presidente; Juliana Pfeffer Marinho, Secretária, Acionistas: Monica 
Balria Odebrecht, pelas acionistas Odebrecht SA. e ODBINV S.A,: 
Addano Chaves Jucá Rotim e Paulo Henyan `Ne Cesene, pala ado-
nise Belgrâvre Empreendimentos Imobiliários Sim-Junte Comercial 
do Estado do Rio de Janeiro - Nome: Odebrecht Serviços de Enge-
nharia e Construção SIA, Rire: 33.3.0028759-1, Protocolo: 01)-
2008202251-8 - 10/122008. Codifico o deferimento em 12/12/2008, e 
O registro sob o número e data abaixo. 00001866981. Data: 
12/122008. Valéria G.M. Serra, Secretária Geral. 
Republicado par ter saldo com incorreções na adição de ontem deste 
Diário 

MDL REALTY INCORPORADORA S.A. 
CriPJ/MF te 08.560.99910001-35 

RIRE n. 33.3.0028029-4 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAI. E)(TRAORDINARIAri 1, DE, 
LR hora o 1m-st  Aos 05/11/2008, as 11:00h, na sede da Cia. a Praia 
de Botafogo, n° 501160  andar (parte), Bloco 01, Botafogo, Cidade e 
Estado Ri. 2, Etremaga: A totalidade dos adonises da Cia. 3. Masa: 
Presidenta: Fabio Antunes Lopes - Secretária: Ana Carolina Ferracclú 
Coudnho Moura. 4 Oanvorecão: Dispensada a convocação Prévia 
consoante ao disposto no § 4' do Art. 124 da Lei n.o 6.404/76. 5, 
Ponhorações: Deliberaram os acionistas por unanimidade: 5.1. Re-re-
tificar o aumento do capital social aprovado na AGO/E realizada em 
3204/2008 no qual constou o aumento do capital social de 
6$50.000.000,00 representado por 50.000.000 de ações ordinárias 
nominativas. sem valor nominal, ao preço de emissão de R.$1,00 ca-
da uma, para RS50.394.339,99. mediante a subscrieão de 394.340 
novas ações. onde deveria ter constado o aumento do capitel social 
de R$50.01/0.000,00 representado por 50.000,000 de ações ordinárias 
nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de 551,00 ca-
da uma, para R$50.395.339.99. mediante a subscrição de 395.340 
novas ações, sendo assim passa o AR 50 a viger com a seguinte 
redação: 'ART. So. O Capital Social da Cie totalmente subscrIto e in. 
legralizado é de 5S50.395.339.99, dividido 'em 50.395.340 ações or-
dinárias todas nominativas e sem valor nominal.' 5.2. Autorizar a la-
vratura da ata a que se refere esta Assembléia na forma sumária, 
nos termos do Art. 130, §10. do da Lei 6.404/76. 6, Fnmoramonrn.  
Nada mais havendo a tratar. lavrou-se a ata a que se refere esta As-
sembleia, que foi aprovada pela unanimidade dos acionistas da Cia. 
7, Presentes: MDL Participações Ltda. (Pedro Marcelo Luzardo 
Aguiar e Cristiana Maron Ayres). Jose Antonio Mourão, Olniz Ferreira 
&Vista Remiro Lopes de Oliveira,  Pairo Antunes Lopes e Ana Ca-
rolina Ferraccié Coutinho Moura (Secretária). Confere com o original 
lavrado em livro próprio. RJ, 05/11/2008. Ana Carolina Ferraccid Coro 
tinha Moura - secretária. JUCERIA soa o ir 1864652 E. 05/122008. 
ESTAMO SOCIAL CAPITULO I: Da Denominação, Sede, Foro, 
Prazo de Duração e Objeto. ART. 1°. A MDL REALTY INCORPO. 
RADORA S.A., é uma sociedade anônima, que reger-terá paras leis 
e usos do comercia por este Estatuto Social e pelas disposiçAss le-
gais aplicáveis. ART. 20. 'A Cia tem sede e foro na Cidade e Estada 
RJ, à Praia de Botafogo, n° 501, salão 601 (parte), Bloco 01, Bo-
tafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22250-040, podendo por delibera-
ção do Conselho de Administração, criar e extinguir filiais sucursais, 
agências, depósitos e escritórios de representação em qualquer parte 
do tenitório nacional ou no Morim. ART, 30. A Cia tem por objeto: (I) 
a promoção e a administração de empreendimentos imobildrios de 
qualquer natureza, próprios ou de terceiros: (li) a compra, venda e a 
negociação com imóveis de qualquer natureza para renda, aluguel, 
desenvolvimento, investimento, incorporação de empreendimentos 
imobiliários, com construção e venda de unidades, realizadas através 
de terceiros contratados para tais fine. § único. A Cá poderá par. 
drepar em outras sociedades. empreendimentos e consórcios, como 
acionista. sada, quotista ou consorciada. ART. 40, A Cla tem prazo 
indeterminado de duração. CAPITULO II: Do Capital Social o Ações, 
ART, 50.0 Capital Social da Cia totalmente subscrito e Integralizado 
de RS50.395.339.99 , dividido em 50.395.340 ações ordinárias todas 
nominativas e sem valor nominal. §1* Todas as ações da Cia serão 
nominadvas, facultada adoção da forma escriturai. em conta corrente 
de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição fi-
nanceira indicada pelo Conselho de Administração, podendo ser co-
brada dos acionistas a remuneração da que trata o §30 do Art. 35 da 
lei 6.40426, §20  A cada ação ordinaria corresponde e um voto nas 
Assembléias Gerais. §30  A capitalização de lucros ou de reservas se-
rá obrigatoriamente efetivada sem modificação do nárnero de açées. 
O grupamento e o desdobramento de ações é também expressamen-
te proibido. exceto se preWarnente aprovado em Assembléia Espadai, 
por acionistas representando a maioria das ações ordinarias. §4° Po-
derão  ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acro. 
nistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em 
ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feda por uma das 
forrnas previstas no Art 172 da Lei 6.404176, desde que a eliminação 
do direito de preferência seja previamente aprovada em assembléia 
especial, por acionistas representando a rnaioria das ações ondinarias. 
§.50  erros 	 tures conversNeis, bônus de subscrição, ou- 
tros títulos ou valoras 	diários conversíveis em ações e parles is- 
nefidáries. estas come 	lo ou não, 
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Acionistas, desde que esteja arquivado e 3.0P1ÉÕ' CAPITIll- 	I  
Da Administração: ART. 0o. A administra o a Oe aampa a 
Conselho de Administração e 	 e 
relho de Administração e 	torre d 
pectivos cargos dentro 	trinta dias a co 	es 	atas 
de nomeação, mediano assinatura de termo 	 pró- 
prio, permanecendo e seus cargos até a Investidu 	e ed- 
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(0) :°,:t%!%:7;r2t,:iebrna.1;ridn:j2:7,NWZ: 
UI ta Secretarie de Segurança Pública de Alagoas, inscrito no CPF n° 
▪ 144.946.394-00 titulo eleitoral n't 861952803102, residente e clomici-
we fiado na Av. Sernambetiba. n° 6.700/apt° 202 - Barra da Tijum/RJ, a 
•Itkr quem caberá coordenar as trabalhos desse Comitê: Eduardo Alceias,. 

brasileiro, casado, administrador de empresas. portador da cadeira de 
identidade n° 3956.230. inscrito no GPFRIF sob o n° 148.080298-04. 

z residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com es-
critório na Av. Brigadeiro Faria Lima na 3.900. 70  andar. e ‘Actorio 

▪ Fernando Bhering Cabral, brasileiro, casado, advogado, portador da 

de Administração da Companhia a nomeação de seu respectivo sub 	ODEBRECHT 
Moto e (II) Alteração na composição do Comitê de Auditoria da Co 
panhis; O (II) Aprovação do Regimento Interno do referido Comitê. 
Deliberações: Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade 
?em resmas ou ressalvas. as seguintes deliberações: (i) Foi apre 
ciada a renúncia apresentada, no dia 08 de outubro de 2008. pel 
conselheiro Sr. Mateus Gomes Ferreira, tendo sido expressarnen 
1.431112 a referida naráncla, bem como consignados os votos de agro 
Cedmento ao ao-conselheiro pelos relevantes serviços prestados 
Companhia. Ato continuo e na forma do disposto no artigo 150 da Le 
n° 8.40426, foi aprovada a nomeação do Sr. Eduardo de Mesquita 

-Somara, brasileiro, solteiro, economista, cortador da carteira de iden 
Idade n° 27.462.070-4. Inscrito no CPF/MF sob o na 272.984.898-36. 
com  endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Rua Tuim, n° 465, apartamento 21. CEP 04.514-101, como membro 
do Conselho de Administração da Companhia, o qual tomará posse 
nos temos da lei e da regulamentação aplicarei. Para exercer o res-
pectivo mandato até e primeira assembléia geral da Companhia. bem 
como foi Indicado para integrar, em substituição ao conselheiro renun-
ciante, o Comitê de Administração do Plano de Opção de Comprada 
Ações e o Comitê de Ensino da Companhia; (H) Foi aprovada a 

on, teração da composição do Comité de Auditoria da Companhia, o qual 
Seã passará a contar com os seguintes membros: Srs. José Roberto 
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ODEBRECHT 
Engenharia e Construção Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

ÍNDICES DE BALANÇO 

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

EM 31.08.08 

LIQUIDEZ CORRENTE 

LC 	= 	 ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

100 
19 

LC = 	 5,26 

ODEBRECI#SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 

Afonso Celso Fiorentino de Oliveira 
Contador CRC MG-071304/0-7 S-RJ 

CPF 874 220.506-91 

TABELIÃO OLIVEIRA LIMA - 150  DE ATAS - SÃO PAULO - CAPITAL ~wAiiiie~mica BEL. JOÃO RORERTO O _IVÉIPATABELIÃO =~~1111.11KW" 
RUA.DA GLÓRIA. 1 pa /182 - LIBERDADE - CEP: 01510-000 	AB:C(1113 	5100 - 	15carlorlodenotas@l e rra.combr 
Rem-ibero ppr. Spmplhanca 1 FI rlaIs 	VALOR 	ecomico de: AFONSO 
CELSO FLORENTINO DE OLIVEIP 
SA0 PAULO, 23 de OPtr 	O, ToW.4—Rr4,50 13:59:54 
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LG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

ÍNDICES DE BALANÇO 

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

EM 31.08.08 

LIQUIDEZ GERAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

LG = 100 + 231.000 
19 + O 

CARTORIO DO 15,  TABELI 	e NOTAS 
Av. Dr. Cardoso da Nle2o, 55 	,..---- 
(Esq. cl a R. Ft.lchalt • Te.: 45- 15 I ose.sloo 
AUTENTICAÇÃO: kt 	o Preatnte :Opta 
reprografica e .trat. 	.1 parte, conforme 
orig'ial apr,' 	k 	OCI.1 
S. Paulo 

Alexandre iÀ0rcm 
CR 4_5 

a", 24u 
ODEBREC SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CO STRUÇÃO S.A. 

Afonso Celso Fiorentino de Oliveira 
Contador CRC MG-071304/0-7 5-R.1 

CPF 874 220.506-91 

1 
rebelião 

LG = 12.163,16 

TABELIÃO, OLIVEIRA ,LIMA 	1.5° DE •N elawaiiimpienewa BEL. JOÃO ROBERTO DE OLIV 
RUA DA GLORIA. 174/182 - LIBERDADE - CEP: 01010-000 - PAB' . 	. 	. 
Reconheco HF !semelhante 1 Firma' 
CELSO 9LORENTING DE OLIVEIRA, 
SAO PAULO, 23 de 01 
**Válido somente c..40,09" 

VALOR 	economiá •  de: AFONg0 

Total: 	4,50 1359:54 
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ODEBRECHT 
Engenharia e Construção Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

 

ÍNDICES DE BALANÇO 

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

EM 31.08.08 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 

ET = 

ET = 

ET = 

ATIVO TOTAL 

19 + O 
232.655 

0,00 

• 

Afonso Celso Fiorentino de Oliveira 
Contador CRC MG-071304/0-7 S-RJ 

CPF 874 220.506-91 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI VEL A LONGO PRAZO 

.0DEBREC1T SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 

TABELIÃO, OLIVEIRA LIMA -7,  11,5°  DE \ NO 	ÃO PAULO --- 'CAPITAL mar"waill= BEL. JOÃO ROBERTO DE OLIVEI . LIM 	P.ELIA0 1=111~11111~111. 
RUA DA GLÓRIA, 174/182 - LIBERDADE - CEP: 01510-000 - PABK:( 	3242 	00- e-mail: 1543r1orIodenotas@terra.com.br  „ 

Reconhece por Semelbanca 1 Firás(= 	VALOR 	economico de: AFONSO 
CELSO FLORENTINO DE OLIVEIRA. 
SA0 PAULO, 23 de Outub-- 	. Total; R$ 4,50 13:5954 
$$$Vklide sessnte ces 	autent' . 	e$:$ 

firr' 
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O Corte transversal - Fôrmas para concretagem da viga 
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O Concretagem de pilar, serviço 
similar ao que será executado 

CENTRO ADMINISTRATIVO 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS Caminhão betoneira e 

bomba de concreto 

O Planta chove. Posicionamento dos equipamentos 

C) Estruturas de Concreto  

o Fôrma de pilar, serviço 
similar ao que será executado 



2.6.4. Contenç 

ODIEBRECHIP 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

Não será permitida a utilização dos vibradores para efeito de transporte ou deslocamento de concreto no 
interior das fôrmas. 

As concretagens obedecerão a um plano de trabalho previamente estabelecido, de modo que possam ser 
concluídas dentro da jornada de trabalho, sem interrupção e ocorrência de juntas que não tenham sido 
programadas. 

Todas as etapas de concretagem serão registradas e cadastradas em impresso próprio, no qual constarão 
nome do local de aplicação, traço utilizado, volume do bloco, início e fim do lançamento; serão também 
registradas eventuais ocorrências imprevistas. 

d.4) Cura do concreto 

As superfícies recém-concretadas e que ficarão expostas deverão ser mantidas úmidas com espargimento 
de água sobre mantas ou sacos de aniagem, durante pelo menos 7 dias após o término de cada concreta-
gem. Em situações especiais poderá ser adotada no processo de cura a aplicação de produtos químicos 
que impeçam a evaporação da água de amassamento. 

O tempo de cura será sempre definido de acordo com o cimento empregado na obra e em cada estrutura 
específica. 

d.5) Tratamento de juntas 

As juntas de construção indicadas no projeto serão rigorosamente observadas e tratadas conforme cada 
caso em particular. Assim, sempre que previsto, serão deixados matajuntas de neoprene ou, no caso mais 
comum e frequente, serão aplicadas folhas de isopor nas juntas de dilatação. 

As juntas de concretagem serão sempre evitadas, porém quando acontecerem, serão tratadas com espin-
gardas de água logo que o concreto começar a dar pega, após o preparo da face externa da camada con-
cretada. 

Antes da retomada da concretagem será complementado o tratamento com aplicação de jatos de areia, 
seguido de limpeza com água e ar, e saturamento da face de contato com água. A seguir, será lançada 
uma camada de argamassa de areia e cimento, no traço 1:3 sobre a superfície da junta, e reiniciada a con-
cretagem. 

Neste item estão descritos os métodos executivos para a construção das contenções necessárias para a 
implantação do acesso sob a rodovia. O projeto em questão contempla a execução de 4 estruturas de con-
tenções, a saber: 

• Contenção em estrutura de concreto (muro de arrimo) com altura variável, sendo a altura máxima de 4 
m localizada no segmento inicial da pista marginal, entre as Estacas 17+10,00 e 21+0,00; 

• Contenção em cortina atirantada com altura de 5 m, junto ao pé de talude de corte, localizada no lado 
esquerdo do ramo de acesso ao Centro Administrativo, junto à pista principal da MG-010, entre as Es-
tacas 33+3,859 e 34+3,859; 

• Contenção em estrutura de concreto em parede diafragma com altura aproximada de 11 	vestida 
com placas pré-moldadas de concreto localizada junto à entrada do túnel, nos lados dir 8 pi )erdo 
do ramo de acesso ao Centro Administrativo, entre as Estacas 34+3,859 35+18,859; 

OD 
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• Contenção em estrutura mista com altura variável, sendo a altura máxima de 11,50 m, constituída de 
cortina atirantada em sua parte inicial e de muro de arrimo em sua parte final, na saída do túnel, no la-
do direito junto à saia do talude de aterro da plataforma da MG-010, entre as Estacas 43+9,274 e 
45+10,63. 

A seguir estão descritos os métodos executivos para parede diafragma e cortina atirantada: 

a) Execução de parede diafragma 

A execução das paredes diafragma consiste em 3 etapas principais, a saber: 

• Escavação das lamelas; 
• Execução e montagem das "gaiolas" pré-armadas; 
• Concretagem das lamelas. 

a.1) Escavação 

Para a escavação das lamelas das paredes diafragma será utilizado um guindaste sobre esteiras equipado 
com clam-shell mecânico ou hidráulico. O clam-shell mecânico será utilizado para a execução das pare-
des diafragma nos lugares onde não existir restrição quanto à altura de trabalho. O clam-shell hidráulico 
será utilizado para a execução da parede diafragma em locais com restrições de altura para operação do 
guindaste. 

A metodologia executiva para a execução das escavações das paredes diafragma resume-se basicamente 
nos seguintes procedimentos principais: 

• Construção de paredes guia de concreto onde será escavada a parede diafragma, as quais terão a fun-
ção de orientar a entrada da ferramenta de escavação, bem como impedir o desbarrancamento do solo 
local, o que poderia causar a contaminação da lama bentonítica em uso durante as escavações; 

• Lançamento de lama bentonítica previamente hidratada, durante o processo de escavação, para a esta-
bilização das paredes da vala da parede diafragma em execução. 

A lama será preparada, tratada e armazenada numa instalação especial (central de lama), constituída por 
misturadores de suspensão de alta turbulência e reservatórios de estocagem. 

A lama que ficará em contato direto com o concreto recém-lançado ficará contaminada pelo hidróxi 
cálcio, o que provocará um aumento na viscosidade, na resistência do gel, na perda da fluidez e no pH. 
Por isso, essa porção não será reutilizada. 

Durante a concretagem, a lama será constantemente ensaiada para se analisarem os teores de areia e silte 
que, em excesso, serão removidos através do tratamento de desarenação ou da renovação da lama em uti-
lização. 

A concretagem submersa das lamelas será executada quando a amostra da lama, retirada a 1 m acima do 
fundo da trincheira, tenha a densidade especificada e o teor de areia não for superior aos limites aceitá-
veis. 
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a.2) Execução e montagem das "gaiolas" pré-armadas 

A fabricação das armaduras será procedida no canteiro central ou por terceiros especializados, no corte, 
dobra e montagem. As gaiolas serão transportadas para o local de aplicação por meio de caminhões ou 
carretas. 

A colocação das gaiolas nas valas escavadas será efetuada por meio de guindaste auxiliar sobre esteiras, 
devendo a armadura ser equipada com roletes distanciadores, os quais garantirão o recobrimento necessá-
rio das armaduras, que serão fabricadas com as dimensões exatas em correspondência com o projeto exe-
cutivo, e aplicadas dentro dos espaçamentos e padrões especificados. 

As gaiolas não permanecerão imersas estaticamente na lama bentonítica por mais de duas horas; as con-
cretagens serão sempre executadas antes desse período, sob o risco de ser necessário efetuar remoções e 
limpeza de incrustações de lamas indesejáveis, que serão depositadas sobre as barras de aço. 

Durante a concretagem submersa, a qual tem como característica o preenchimento da vala de baixo para 
cima com expulsão simultânea da lama bentonítica, as armaduras serão travadas na superficie do terreno 
junto às paredes guia, de forma a evitar sua movimentação por efeito de subpressão, principalmente devi-
do ao gradiente surgido com expulsão da lama do interior da escavação. 

a.3) Concretagem 

O concreto a ser aplicado nas lamelas das paredes diafragma será transportado para o local de aplicação 
por meio de caminhões betoneira. 

A concretagem será efetuada por meio de tubo tremonha, que ficará imerso no concreto de 2 a 3 m, esta-
belecendo-se um fluxo de concreto de baixo para cima, de forma contínua e regular até que o concreto 
transborde sem contaminação na superfície da vala, o que estabelecerá o término da concretagem. Duran-
te o processo da concretagem, proceder-se-á à elevação lenta e gradual do tubo tremonha, enquanto se 
retirará a bentonita excedente. 

O lançamento do concreto será efetuado diretamente da calha do caminhão betoneira para a tremonha 
superior, que estará acoplada ao tubo tremiê, salvo nos casos em que as condições locais impeçam a apro-
ximação do referido caminhão. Nesse caso, o concreto será lançado na tremonha por meio de bomba de 
concreto. Durante as operações de preenchimento das lamelas será mantido um fluxo regular de 	a- 
mento. 

Os trechos de parede que estiverem contaminados por lama bentonítica serão demolidos até a profun 
de em que se encontre o concreto são. Esses trechos serão complementados com o lançamento de concre-
to, sempre efetuado diretamente do caminhão betoneira para o local de aplicação. Eventualmente, essas 
concretagens serão executadas com auxílio de guindastes com caçambas ou mesmo por meio de bombas 
de concreto, nos casos de difícil acesso dos equipamentos necessários à concretagem. 

As juntas entre lamelas serão tipo "junta fria", macho e fêmea, que surgirão em função da utilização dos 
"tubos junta" a serem empregados na contenção e no processo de sequência de execução dos painéis das 
paredes diafragma. 

i"" 	141 
Ef 

Sâo Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000540 Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
110  Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edil, Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  



Caminhão 
basculante 

Escoramento Escoramento 

o 

O Escavação com clam-shell e 
lançamento de lama bentonitica 

Guindaste 

3 MMMMMM DO 

	El0115000  Armadura 

0000000MR 

10010101 

300000000 
300000000 
300000000 
200000000 
30000 0000 
300000 000 
200000000 
20000000 

O0000000 
O0000000 

20000 0000 
O000 0000 

300000000 

O Posicionamento dos tubos-junta 

200 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
200 
200 

Lama 
bentonitica 

Tubo 
tremonha 

O Posicionamento da armadura 

Guindaste 

Caminhão 

O Concretagem com tubo tremonha 

t5urr' 
•aa 

ODEBRECHT 

Parede diafragma 
"•••~." 

Parede diafragma 

C.J 



Brasilia (DF) 
SAS Od.5 Bloco N 
Edificio OAB — 90  Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Oro 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

ODEBRECI-1T 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

	 n 

b) Execução de cortina atirantada 

b.1) Fôrmas 

Para a execução das fôrmas a serem utilizadas nas cortinas atirantadas serão adotados os mesmos proce-
dimentos descritos no item 2.6.3 - Estruturas de Concreto. 

b.2) Armaduras 

Para a fabricação e montagem das armaduras serão adotados os mesmos procedimentos descritos no item 
2.6.3 - Estruturas de Concreto. 

b.3) Fabricação e transporte do concreto 

Para a fabricação e transporte do concreto serão adotados os mesmos procedimentos descritos no item 
2.6.3 - Estruturas de Concreto. 

b.4) Tirantes 

Está prevista a aplicação de tirantes nas obras de contenção para compensar os desequilíbrios de empuxo 
do solo. 

A sequência executiva para a colocação dos tirantes será a seguinte: 

• Corte do aço conforme comprimento do projeto; 
• Limpeza do aço com remoção do óxido eventualmente existente, com a utilização de escovas de aço 

acopladas a um motor elétrico; 
• Aplicação de pintura anticorrosiva do tipo "epoxitar" ou similar, em duas demãos; 
• Preparação dos tubos com válvulas do sistema de injeção do tirante; 
• Distribuição dos espaçadores no trecho de concreto e instalação do aço nos mesmos; 
• Montagem de eixo livre numa bainha plástica vedada nas extremidades com massa plástica; 
• Perfuração: Após locação dos furos, executada topograficamente, a instalação no campo dos equipa-

mentos de perfuração, determinação exata da direção da perfuração e a montagem necessária de an-
daime tipo tubular com plataforma de trabalho, com largura mínima de 4 m, iniciar-se-á a execução da 
perfitração com a utilização de perfuratriz convencional de porte médio, com capacidade de avanço de 
perfuração em solo e profundidade maior ou igual a 35 m, com diâmetro maior ou igual 4", guincho 
com capacidade de arrancamento para 4,5 t e emprego de bombas de água auxiliares, que terão capaci-
dade de até 100 1/m e pressão até 40 kg/em'. O uso das bombas d'água será necessário, sendo as perfu-
rações feitas por processo de lavagem. Concluída a perfuração, proceder-se-á à limpeza do interior do 
furo, com o emprego de circulação de água e de ferramenta adequada; 

• Instalação dos tirantes e execução da injeção de calda de cimento; 
• Terminada a perfuração, os tirantes serão instalados no interior do furo, procedendo-se em seguida à 

execução da injeção de bainha, que consistirá no preenchimento do furo com calda de cimento sem de-
senvolvimento de pressão; 

• Concluída a injeção da bainha, proceder-se-á à remoção do tubo de revestimento; 
• Após decorrido um intervalo de tempo não superior a duas horas, executar-se-á a limpeza do interior 

do tubo de injeção do tirante mediante a introdução de uma coluna, através da qual se fará circular á- 5L 
gua para remoção total do cimento alojado no tubo; 

• Decorrido um intervalo de tempo de 10 a 12 horas após a aplicação da bainha, inic 	a fase de 
injeção com pressão controlada (injeção primária), que exigirá inicialmente a "rupt 	1 de ci- 
mento que envolverá o tirante. 
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Com a "ruptura" do anel de bainhas, o valor da pressão manométrica diminuirá, adequando-se à capaci-
dade ou à consistência do solo. 

A garantia da perfeita ancoragem do tirante ao terreno local será função dos volumes e da pressão de inje-
ção. 

Quando a pressão de injeção de determinada válvula não alcançar valores satisfatórios, proceder-se-á à 
aplicação de fases subsequentes, secundárias e terciárias até que se consiga pressão adequada de injeção. 

Após a execução da ancoragem serão executados os testes e a protensão final, conforme especificado na 
NBR-5269 da ABNT. 

2.6.5 Construção de túnel — NATM 

Para a execução do trecho em túnel será adotado o método austríaco denominado de NATM. Esse método 
conduz a uma estabilização pelo alívio controlado de pressão. O alívio das tensões é efetuado intencio-
nalmente; os valores das tensões e deformações são rigorosamente medidos e controlados conforme as 
necessidades. 

a) Escavação mecânica em túnel 

A escavação de túnel pelo NATM baseia-se na capacidade de autossustentação do material circundante à 
cavidade. A velocidade de avanço da frente de escavação, em função do tipo de solo encontrado, determi-
na a eventual necessidade de escoramento. 

Através da consideração técnica de aceitabilidade provisória de pequenas deformações nas bordas das 
escavações obtém-se um dimensionamento do revestimento com capacidade de carga menor, que resulta 
numa espessura média menor. 

Para assegurar os objetivos serão adotadas as seguintes medidas e providências que possibilitarão 

• Aproveitar ao máximo a capacidade autoportante do maciço, adjacente ao contorno escavado; 
• Escavar uma seção arredondada, preferencialmente plena, e parcializando, quando sua estabilidade 

exigir; 
• Aplicar suporte flexível em todo contorno escavado, exceto no piso, quando horizontal e suficiente-

mente resistente, antes do início da desagregação da porção de terra potencialmente plastificável; 
• Revisar o dimensionamento do revestimento final durante a obra em função do comportamento mecâ-

nico da frente de escavação; 
• Controlar e corrigir o desempenho do maciço e respectivo suporte, com base nos resultados do monito-

ramento dos deslocamentos do contorno escavado e, eventualmente, da superficie durante o processo 
de escavação. 

A verificação do alinhamento do túnel será feita periodicamente, à frequência de um ponto a não mais de 
3 m de avanço. O desvio observado será imediatamente corrigido para repor o eixo do túnel escavado na 
posição de eixo teórico, com a tolerância especificada no projeto executivo. 

A sequência construtiva resume-se à escavação de um segmento de túnel compatível co o. 	otureza e as 
características do solo ou rocha existente, em avanços de 0,80 m e no seu eventual esc 	través da 
aplicação de elementos construtivos que assegurem a estabilidade da Rav4ade,  como 	kauling" ou 
agulhamento, seguida da escavação do segmento seguinte. 
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Nas porções centrais da seção, a escavação será mecanizada e manual com o emprego de ferramentas 
pneumáticas, naquelas próximas ao seu perímetro. 

Para segurança na execução dos avanços programados serão executadas sondagens na frente da escavação 
através de furos sub-horizontais, para a verificação da eventual existência de água. 

Com isso, pretende-se que todas as providências sejam tomadas e para que os serviços de escavação se-
jam executados no seco e que a frente tenha estabilidade. 

b) Fundações 

A fundação do túnel será em estaca raiz, formando o conjunto estrutural de sustentação do invert, tanto do 
túnel principal como do túnel adjacente, com os blocos de coroamento e pilares. 

As estacas raiz serão executadas com equipamento de rotação (perfuratriz), que trabalhará com injeção de 
água sob pressão. 

Completada a perfuração com revestimento total do furo com tubos recuperáveis, será colocada a armadu-
ra na estaca, procedendo-se à concretagem do fuste de baixo para cima, com a correspondente retirada do 
tubo de revestimento até atingir a cota de topo prevista em projeto. 

Para que a concretagem seja feita de baixo para cima será colocada junto com a armadura uma mangueira 
com diâmetro compatível, que deverá atingir o fundo da escavação, e por meio dela será injetado o con-
creto. 

Essa concretagem será efetuada sob pressão rigorosamente controlada e variável, entre 0,0 a 0,4 MPa 
(dependendo das características do solo), utilizando-se argamassa de elevada resistência, obtida pela mis-
tura de areia peneirada e cimento, na proporção de 600 kg de cimento para 1,00 m3  de areia, com fator 
água x cimento entre 0,4 a 0,55, considerando-se as características da areia empregada. 

Estando toda a perfuração preenchida com argamassa, colocar-se-á um tampão no topo da tubulaçã 
revestimento, procedendo-se à retirada do mesmo com o emprego de um extrator hidráulico e, concomi-
tantemente, executar-se-á a injeção de ar comprimido, que será controlada para evitar deformações exces-
sivas do terreno, garantir a integridade do fuste e também a perfeita aderência da estaca com o terreno. 

Essas operações serão repetitivas, e será adicionada argamassa para o completo preenchimento do tubo 
visando o seu nível sempre acima da coroa de perfuração. 

Ressalta-se que a pressão do ar a ser aplicada será determinada pela absorção do terreno, evitando-se a 
laminação da argamassa aplicada. 

A execução de estacas raiz não provocará vibrações no solo. 

c) Enfilagem injetada com tubo 

Para dar início à execução da escavação da abóbada dos túneis, as especificações prevêem t 	a exe- 
cução de enfilagem tubular injetada, de forma a garantir a estabilidade do maciço. 

Saci Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000540 Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
110  Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3030 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  



L. 
Projeção do 
tonel princtpal 

O Corte transversal- Reaterro do invert dos túneis piloto e execução das estacas raiz 

— — — • — • — • 

I Rebaixo 

Túnel iloto 2 

Projeção do  
túnel adjacente 

Estaca raiz 

C) Fundações  

Projeção do 
/ tune! pnneipal 

Projeção do  

j
túnel adjacente 

\ 
Plataforma da \ 
atalho 

//' 

Estaca cai 

O Corte transversal - Concretagem dos blocos de coroamento das estacas 

O Perfuração da estaca O colocação da armadura O Preenchimento do furo com argamassa 

o 

tld 

O 	Estacas 	prontas para arrasamento 

O 	Perfuratriz, equipamento 
— 	para execução de estaca raiz 

Central 
hidráulica 



São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edil. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  

ODEBRECI-IT 
841  '4 ,^ Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 1. 

Trata-se de enfilagens realizadas em tubos de aço schedule 40, com diâmetro externo de 40 mm ou tubos 
compostos, com os primeiros 3 m de PVC e o restante, em aço, de aproximadamente 15 m de comprimen-
to, com válvulas manchetes a cada 1 m. Os tubos serão introduzidos em pré-furos de 75 mm de diâmetro, 
executados horizontalmente conforme ângulo de execução definido em projeto à frente de escavação. 
Após a colocação dos tubos, será executada uma injeção de preenchimento utilizando-se calda de cimen-
to, de acordo com as especificações do projeto. 

Tais serviços serão executados com sonda rotativa por empresas especialmente contratadas para a execu-
ção dessas operações. 

A repetição da enfilagem, durante o prosseguimento da escavação no trecho em solo, será condicionada 
pelas características do terreno. 

No caso, porém, de dispensada a repetição da enfilagem, o equipamento será mantido à disposição na 
obra até a conclusão dos trechos em solo e solo-rocha, para qualquer necessidade imprevista. 

No projeto foi prevista a execução de injeções de preenchimento (bainha) dos furos executados para insta-
lação dos tubos de enfilagem. Tal injeção será realizada utilizando-se calda de cimento na dosagem e com 
a sistemática prevista no projeto. 

Para a execução desse serviço está prevista a mobilização dos equipamentos, constituídos por bomba inje-
tora, misturador e depósito para a hidratação da bentonita, complementados de todos os acessórios (válvu-
las, peças especiais e outros) e instrumentos de controle (manômetros, medidor de vazão, balança de pre-
cisão e molde para corpos-de-prova), que ficarão à disposição na obra pelo tempo que for julgado neces-
sário, e que, a princípio, corresponderá ao período da escavação do trecho em solo. 

d) Fornecimento e aplicação de cambota metálica 

Está prevista a utilização de cambotas metálicas treliçadas para a contenção de escavação das abóbadas 
dos túneis a serem escavados em solo, com o método NATM. 

O ferro constituinte das cambotas será cortado, dobrado e montado no canteiro central ou em ofici 
terceiros, onde os elementos de cambotas serão soldados, adotando-se o procedimento executivo apresen-
tado no projeto. 

As cambotas serão instaladas logo após concluída a escavação do avanço do trecho de abóbada previsto 
no projeto (0,80 m), e executada a 1a  camada de revestimento de concreto projetado. 

Em seguida, continuar-se-á a escavação da abóbada por mais um trecho de 0,80 m, no qual se instalará 
outra cambota e se executará a P camada de concreto projetado. No trecho precedente, proceder-se-á à 
solda nos vértices da treliça da cambota de tela tipo telcon de aço CA-60 e a aplicação da 2a camada de 
concreto projetado, concluindo-se assim, a instalação de duas cambotas sucessivas. 

e) Fornecimento e aplicação de concreto projetado 

O concreto projetado será utilizado para a execução do revestimento de paredes de escavações, sendo 
aplicado diretamente sobre a superfície exposta pela escavação e como preenchimento das cambotas, 
constituindo-se em um dos elementos de suporte estrutural do terreno. 
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e.1) Composição dos concretos 

A composição dos concretos será determinada pela ODEBRECHT através de estudos de dosagem expe-
rimental, visando atender aos requisitos de resistência característica especificada pelo projeto, e de 
durabilidade e estanqueidade da estrutura. 

A formulação da composição dos concretos será estimada com base nos resultados iniciais, obtidos até a 
idade de 7 dias, e estabelecida definitivamente pela análise dos resultados na idade correspondente à es-
pecificação do projeto. 

A dosagem será proporcionada em peso e a quantidade de acelerador de pega em pó variará entre 2% e 
5% do peso do cimento. A quantidade de acelerador de pega líquido variará de 6,5% a 22,5% do peso de 
cimento, prevendo-se um fator água x cimento entre 0,35 e 0,40. 

Os materiais que serão empregados para a realização do concreto projetado serão os seguintes: 

• Cimento Portland comum tipo 32 ou de alta resistência inicial, cujas características físico-técnicas a-
tenderão ao previsto nas NBR-5732 (EB-1/77) e NBR-2/74 da ABNT. Considerando-se que será ne-
cessária a obtenção de elevados valores iniciais de resistência à compressão, será prevista a utilização 
de cimentos com superfície específica superior a 3.200 cm2/g (Blaine); 

• Agregados miúdos e graúdos, que atenderão ao previsto na NBR (EB-4) e com a granulometria defini-
da no projeto executivo específico; 

• Água potável com pH neutro entre 5,8 e 8,0, com as características de pureza conforme previsto na 
NBR-6118 (NB-1). O ar comprimido será limpo e isento de substâncias nocivas como óleo, sabão, en-
tre outros; 

• Aditivos aceleradores de pega e endurecimento aprovados pela Fiscalização e utilizados conforme as 
especificações do fornecedor. 

O concreto será dosado no canteiro central e transportado até o local de aplicação por intermédio de ca-
minhões betoneira ou caminhões basculante. 

e.2) Tipo de concreto projetado 

Prevê-se a possibilidade de utilização dos três métodos de lançamento do concreto projetado, em função 
das necessidades impostas pelas situações construtivas. Dessa forma serão empregados os métodos por 
vias seca, semi-úmida ou úmida. 

A aplicação do concreto projetado será realizada atendendo à sequência de execução dos principais servi-
ços descrita a seguir: 

• Preparação da superfície a ser revestida com tratamento que elimine todo o material solto e qualquer 
tipo de resíduo, utilizando-se, de preferência, jatos de ar comprimido; 

• Aplicação de concreto projetado em camadas nas espessuras definidas nos projetos executivos, até 
alcançar a espessura total do revestimento previsto em projeto. A camada sucessiva será executada 
quando a camada anterior estiver entre a fase inicial e final da pega. As superficies verticais e inclina-
das serão concretadas de baixo para cima, evitando-se a incorporação do material refletido; 

• Controle adequado do material refletido que será removido antes do início da pega. O concreto refleti-
do não será nunca reaproveitado; 

• Após a projeção e o acabamento, o concreto projetado será curado por umedecimento durante 24 horas 
e por um período de 7 dias. 
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O controle da qualidade do concreto projetado será preventivo, com a execução de painéis experimentais 
com dimensões previstas nas especificações técnicas, aplicadas ao longo da superfície vertical e maior 
distância entre o piso e o topo da parede, com a seguinte frequência de moldagem: 

• 1 painel a cada 5 m; 
• 1 painel a cada 5 dias; 
• 1 painel a cada alteração de materiais. 

Desses painéis serão extraídos 13 corpos-de-prova por meio de serra circular com disco de diamante, 
com a dimensão prevista nas especificações técnicas, executando-se ensaios de resistência a 10 horas, 24 
horas, 7 dias e 28 dias com conjuntos de 3 cubos, sendo o 130  cubo destinado à determinação da densida-
de do concreto projetado. 

Os resultados aos 7 e 28 dias serão comparados com os corpos-de-prova extraídos da estrutura. 

2.6.6. Drenagem 

Estão compreendidas no sistema de drenagem as obras que facilitarão o escoamento das águas superfici-
ais e das águas internas dos taludes, tais como a implantação de bueiro tubular de concreto, sarjetas, vale-
tas e Tunnel Liner. 

a) Bueiro tubular de concreto 

a.1) Escavação 

Os trabalhos de escavação de valas serão iniciados somente após a execução de investigação do subsolo e 
liberação pela Fiscalização das notas de serviço. 

As escavações de valas para instalação de redes de drenagem, escavação para drenos profundos, bocas-
de-lobo, caixas de ligação e poços de visita serão executadas mecanicamente. 

Serão empregadas nesses serviços retroescavadeiras ou escavadeiras hidráulicas, dependendo das con 
ções locais e da geometria da vala, sobretudo da sua profundidade. 

Para executar a escavação, o equipamento será posicionado sobre o eixo longitudinal da vala a escavar, 
deslocando-se ao longo desse eixo, depositando o material removido na margem da vala, a uma distância 
não inferior a 1 m, como segurança contra o desmoronamento da escavação ou retorno do material esca-
vado para dentro da vala. 

Os serviços de escavação serão executados, quando viável, em taludes 1:3; caso contrário, serão utiliza-
dos escoramentos de madeira ou metálico-madeira, contínuos ou descontínuos. 

O acerto final do fundo da vala ou cava será procedido manual e cuidadosamente, na profundidade indi-
cada para instalação ou construção do elemento drenante, acrescida da espessura de seus lastros de regu-
larização. 

A largura da boca de escavação será igual à largura do fundo da vala, acrescida de duas vezes a largura do 
talude de escavação. Os fundos da vala terão as larguras determinadas em função do dipie1ço da tubula-
ção ou das seções das galerias moldadas "in loco". 
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O solo, quando rejeitado para reaterro, e o solo excedente serão carregados pelas escavadeiras nos cami-
nhões basculante, para remoção aos bota-foras. 

a.2) Esgotamento e bombeamento 

Quando na escavação das valas ou cavas ocorrer o surgimento de água por afloramento do lençol freático, 
infiltração ou enxurradas serão utilizadas bombas submersas autoaspirantes ou outras com a mesma fun-
ção, a fim de promover o esgotamento e facilitar o trabalho. 

As bombas serão colocadas em poços com diâmetro maior que o da bomba, e profundidade de 0,50 m em 
relação ao fundo da vala. 

A água será conduzida aos poços de bombeamento por drenos laterais (valetas) ao longo do rodapé das 
valas. 

As águas bombeadas serão afastadas das proximidades das valas e conduzidas aos pontos de drenagem 
natural ou às redes de drenagem instaladas. 

a.3) Lastros 

As obras-de-arte correntes que integram os serviços de drenagem serão sempre instaladas ou construídas 
sobre lastros de regularização e suporte, nos fundos de valas. 

Esses lastros serão constituídos de camada de cascalho ou brita na espessura especificada no projeto e 
compactada mecanicamente. 

No fundo das caixas (poços de visita e bocas-de-lobo) e nas galerias tubulares, quando indicado, será lan-
çada camada de concreto magro (150 kg/m3) com espessura mínima de 0,05 m e acabamento rústico de 
superfície. 

Os materiais dos lastros serão transportados por caminhões basculante e lançados nas valas pelos equ 
mentos de escavação (retroescavadeiras e/ou escavadeiras hidráulicas) ou manualmente através de calhas de 
madeira. 

O concreto do lastro será transportado por caminhão betoneira e descarregado diretamente no local, com 
auxílio da calha do caminhão ou em gericas. 

a.4) Reaterro 

As valas escavadas para permitir a instalação das galerias tubulares de drenagem, ou as cavas para cons-
trução de poços de visita, bocas-de-lobo e outros serão reaterradas e compactadas após a conclusão dos 
serviços. 

Nas redes com diâmetros iguais ou inferiores a 600 mm e nas camadas iniciais dos tubos com diâmetros 
maiores, a compactação será realizada com soquetes manuais de 15 kg de peso e 0,10 m de diâmetro. 

As últimas camadas dos aterros serão compactadas por meio de compactad res mecânicos. 

A compactação será executada, de preferência, com reaproveitarnento 	cavado 
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O aterro será executado em camadas com espessura não superior a 0,10 m, até 0,20 m acima da geratriz 
superior externa da tubulação, e daí até o final do reaterro em camadas de 0,20 m. 

a.5) Assentamento dos tubos de concreto 

Os tubos de concreto serão instalados de acordo com as cotas, alinhamentos e declividades considerados 
no projeto, com diâmetros variando entre 400 mm e 1.200 mm, e serão do tipo ponta e bolsa. 

Os tubos atenderão ao disposto nas normas técnicas exigidas, e poderão ser de concreto simples (fck = 25 
MPa aos 28 dias) e de concreto armado (fck = 30 MPa aos 28 dias). 

As peças serão transportadas em caminhões carroceria equipados com guindauto tipo munck até os locais 
de aplicação, onde as mesmas serão descarregadas. 

Antes do lançamento dos tubos nas valas será efetuado o acerto manual no fundo da escavação e, em se-
guida, lançado um lastro de brita na espessura prevista no projeto, de forma manual. 

O lançamento dos tubos no interior das valas será feito com retroescavadeira ou guindaste, e a sua movi-
mentação e posicionamento final no local de instalação, com auxílio de alavancas e tirfor. 

A instalação dos tubos será efetuada no sentido de jusante a montante, com a bolsa voltada para montante. 

Após o assentamento dos tubos será feito o rejuntamento dos mesmos com argamassa de cimento e areia, 
no traço 1:4, internamente, em toda a extensão da junta. Externamente, a argamassa será respaldada, com 
inclinação de 45° sobre a superfície do tubo, antes do lançamento do reaterro compactado da vala. 

b) Sarjetas e valetas de concreto 

As canaletas e sarjetas de concreto pré-moldadas destinadas a captar águas pluviais serão executad 
decendo-se às especificações de projetos e seguirão o padrão tipo SUDECAP. 

As escavações serão locadas de acordo com o alinhamento e as cotas constantes do projeto. O aterro, para 
atingir a cota de assentamento, será compactado em camadas de, no máximo, 20 cm. As dimensões das 
canaletas, seção e declividade, bem como sua localização, estarão indicadas em projeto. 

As peças pré-moldadas serão do tipo macho e fêmea ou ponta e bolsa, rejuntadas com argamassa de ci-
mento e areia, traço 1:4. Serão observados cuidados com o alinhamento e a declividade, e eliminados res-
saltos nas juntas, evitando-se pontos de acúmulo de material prejudiciais ao escoamento das águas. A 
aceitação ou não do material/serviço ficará a critério da Fiscalização. 

c) Tunnel Liner galvanizado 

Está prevista a implantação de Tunnel Liner como elemento drenante sob a plataforma da Rodovia MG-
010, nas proximidades da saída do túnel. 

A escavação restringir-se-á ao perímetro mais próximo possível da circunferência externa do tubo, com 
profundidade aproximadamente igual a dos anéis que serão montados a cada lance. 

vadeiras, 
ão fina 

A escavação será executada de modo mecânico e/ou manual. Poderão ser empregadas 
tipo bob cat, para a desagregação do material. Junto às paredes, para o de4neamento 
da seção, a escavação será manual. 
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Imediatamente após a execução da escavação serão montados os anéis, ajustando-se as chapas ao terreno 
escavado e às precedentes, fixando-as com os parafusos, porcas ou grampos. 

As chapas metálicas serão transportadas manualmente com segmentos padronizados e segmentados, e a 
sua montagem será realizada de modo manual. Poderá ser necessária a presença de cimbramento leve até 
a fixação definitiva das chapas. 

Onde o terreno apresentar fragilidade, ou exista a possibilidade de abatimento do aterro, serão montadas 
estroncas que propiciarão o escoramento do teto da escavação até a instalação dos anéis. 

Nesta ocasião serão executadas as juntas de fixação do anel metálico, cujo preenchimento poderá ser em 
fitas de feltro ou material geotêxtil. 

Sendo um revestimento executado com chapas de aço segmentadas, o Tunnel Liner permitirá furações e 
adaptações na seção do túnel para conformar ou eliminar interferências não cadastradas que possam sur-
gir durante a sua execução. 

O transporte horizontal para a retirada do material escavado será feito com o emprego de dumpers, que se 
deslocarão horizontalmente até a saída do túnel escavado. 

A partir daí, o material escavado será descarregado diretamente nas básculas dos caminhões com o auxí-
lio de pás-carregadeiras e transportadas para os locais de bota-fora. 

Os espaços vazios entre as chapas e o terreno escavado, devidos à corrugação das chapas, serão preenchi-
dos com injeção de argamassa, de modo a impedir o fluxo de água na interface chapa metálica-terreno, 
bem como a ocorrência de recalques e acomodações indesejáveis. 

Esse procedimento deverá ser feito através de furos existentes nas chapas, que são apropriados p 
locação do bico de injeção. 

A mistura solo x cimento terá seu traço dosado conforme indicações de projeto e homogeneizado e 
quipamento elétricomecânico. 

O material de preenchimento terá as seguintes características: fluidez e razoável resistência à compressão. 
Sua injeção será feita através de bomba de injeção irrigada sob pressão de 5 MPa. 

Durante o preenchimento serão checados os anéis através da procura de "som-de-oco", que evidencie a 
existência de vazios. Caso seja constatada a existência de vazios, será executada uma injeção nesse local. 

O processo se reinicia conforme a sequência e avanço anteriormente descritos. 

Durante a construção, todo o material excedente de escavação ou sobras de materiais de obra serão remo-
vidos das proximidades dos dispositivos, evitando-se acidentes desnecessários. 

Durante o transcorrer das obras será evitado o tráfego desnecessário de equipamentos ou veículos em ter-
renos naturais, de modo a evitar a sua desfiguração. 

O controle geométrico da execução das obras será realizado através de J,antamentos topo 
liados por gabaritos para a execução do túnel e seus acessórios. 
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2.6.7. Pavimentação 

Estão previstos os trabalhos de pavimentação nos ramos de acesso ao Centro Administrativo, tanto nas 
pistas de rolamento de veículos e ônibus, quanto na ciclofaixa e na pista marginal. De acordo com os pro-
jetos fornecidos, os trabalhos de pavimentação consistirão na substituição do subleito, execução de base e 
sub-base de brita graduada e revestimento asfáltico em CBUQ. 

a) Substituição e regularização de subleito 

Essa operação será executada com a seguinte sequência executiva: 

• Remoção do material nos locais onde houver necessidade de troca; 
• Espalhamento de uma camada com a espessura necessária para se obter, ao término das operações de 

compactação, uma camada compactada de 20 cm utilizando motoniveladora; 
• Homogeneização do material com a utilização de grade de discos ou pulvimisturador, quando a ação 

da grade de discos for insuficiente; 
• Verificação do teor de umidade do material, procedendo ao umedecimento do solo com irrigação (ca-

minhão-pipa com barra irrigadeira), quando o teor de umidade for inferior ao previsto nas especifica-
ções, ou à aeração realizada com grade de discos, quando o teor de umidade for maior do que o previs-
to; 

• Compactação da camada com rolo compactador tipo pé-de-carneiro e rolo liso, utilizando esse último 
para selagem da superfície final do subleito e acabamento. As passadas dos rolos compactadores serão 
as necessárias para se obter um grau de compactação final igual a 100% em relação à massa específica 
aparente seca máxima, obtida no ensaio DNER-ME 47-64. 

Os principais equipamentos previstos para a execução da regularização do subleito serão: 

• Motoniveladora; 
• Caminhão basculante; 
• Caminhão tanque com barra irrigadeira; 
• Grade de discos; 
• Pulvimisturador (quando necessário); 
• Rolo compactador tipo pé-de-carneiro; 
• Rolo compactador liso. 

O acabamento da superficie do subleito e sua conformação atenderão à geometria de projeto e serão reali-
zados concomitantemente às operações de compactação. 

No caso em que o índice de Suporte Califórnia do material existente for inferior ao previsto nas especifi-
cações técnicas, providenciar-se-á à execução de reforço do subleito. 

b) Base e sub-base de brita graduada 

Esse tipo de base e/ou sub-base será constituído por uma camada de mistura realizada em usina de produ-
tos de britagem de rocha sã adquirida de terceiros, na granulometria prevista no projeto com adição de 
cimento, e estabilizada com operações de compactação. 
Os agregados que serão utilizados terão composição granulométrica que se enquadre na faixa indicada 
conforme especificação fornecida em projeto. 

A dosagem da mistura brita graduada x cimento será realizada observando-se 
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• O teor de cimento a ser incorporado será fixado em função da resistência à compressão simples da 
mistura aos 7 dias de cura, sendo estimado em cerca de 4% em relação ao peso da mistura seca (96 
kg/m3); 

• A resistência à compressão simples, medida de acordo com o método DNER-ME 201/94, com corpos-
de-prova moldados com a energia de compactação do Proctor modificado (DNER-ME 129/94; Método 
"C"), deverá ser igual ou superior a 45 kgf/cm2, aos 7 dias de cura. 

Os principais equipamentos que serão utilizados são os seguintes: 

• Central de mistura dotada de unidade dosadora, dispositivo para adição de água e misturador tipo 
"pugmill" (usina de terceiros); 

• Caminhão basculante; 
• Caminhão tanque irrigador; 
• Distribuidor de agregados rebocável; 
• Rolo liso vibratório; 
• Compactador portátil manual ou mecânico; 
• Conjunto de ferramentas manuais diversas. 

A execução das bases de brita graduada obedecerá à seguinte sequência executiva: 

• Preparação da mistura na usina de agregados de diferentes bitolas e acréscimo da água, alcançando um 
valor do teor da umidade ligeiramente maior que o ótimo previsto para compensar as perdas da umida-
de por evaporação na execução das sucessivas operações; 

• Transporte da mistura da usina até a pista por meio de caminhões basculante com caçamba equipada 
com lona para proteger a carga; 

• A mistura será espalhada na pista por meio de distribuidor de agregados, alcançando um valor da es-
pessura da camada solta que será necessária para se obter a espessura da camada compactada prevista 
no projeto. A espessura da camada solta será definida em pista experimental; 

• Execução da compactação da mistura por meio de rolos lisos vibratórios. O número de passadas do 
equipamento de compactação será definido em pista experimental, para se obter a espessura prevista 
no projeto da camada compactada. Quando necessário, por meio de caminhão irrigador, será acr 
tada água durante a compactação, para a manutenção do teor de umidade "ótimo"; 

• A aplicação de camada de imprimação sobre a superfície acabada da brita graduada, com película 
tuminosa com asfalto diluído CM-30. 

c) Pavimentação em CBUQ 

O revestimento de concreto asfáltico é o produto resultante da mistura a quente, em usina apropriada, de 
agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e cimento asfáltico, espalhada e comprimida a 
quente. 

A mistura será espalhada em quantidade adequada, de modo a apresentar, após a compressão, a espessura 
de projeto. 

Os materiais empregados serão os cimentos asfálticos de petróleo CAP-50/70 (classificação por penetra-
ção). 

O agregado graúdo poderá ser a pedra britada, escória britada, o seixo rolado, britado ou 	ou outro 
material indicado e previamente aprovado em laboratório. 
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O concreto asfáltico produzido será transportado da usina ao ponto de ap 
te coberto por lona ou outro material aceitável, de tamanho suficiente par 

o, em vèRtiffiaasculan-
er a mistura. 
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O material graúdo apresentará boa adesividade e fragmentos sãos e duráveis. Estará isento de torrões de 
argila e substâncias nocivas e de acordo com os índices especificados pelos órgãos competentes, quanto 
ao desgaste Los Angeles, ao ensaio de durabilidade e ao índice de fôrma. 

O agregado miúdo será constituído de areia, pó-de-pedra ou mistura de ambos. Suas partículas individuais 
serão resistentes e apresentarão moderada angulosidade, estando livres de torrões e de substâncias noci-
vas. 
O material de enchimento ("filler") será constituído de materiais minerais finamente divididos, inertes em 
relação aos demais componentes da mistura e não plásticos, tais como o cimento Portland, cal extinta, pó 
calcário e similar, atendendo à granulometria especificada em projeto executivo. 

Para a execução dos serviços estarão à disposição os seguintes equipamentos: 

• Acabadoras 
As acabadoras serão constituídas de pavimentadoras automotrizes, capazes de espalhar e conformar a 
mistura no alinhamento, cotas e abaulamento requeridos. As acabadoras estarão equipadas com parafu-
sos sem-fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas, e possuirão dispositivos rápidos e eficientes 
de direção, além de marchas para frente e para trás. 

As acabadoras disporão de alisadores e dispositivos para aquecimento dos mesmos, à temperatura re-
querida, para colocação da mistura sem irregularidades, bem como de controle eletrônico para garantia 
da qualidade da superfície. 

• Compactadores 
Os compactadores serão um rolo pneumático e um rolo metálico liso, tipo tandem. Os rolos compres-
sores tipo tandem terão uma massa de 8 a 10 t. Os rolos pneumáticos autopropulsores serão dotados de 
pneus que permitam a calibragem de 0,25 Mpa a 0,84 Mpa (35 a 120 psi). 

O equipamento em operação será suficiente para comprimir a mistura à densidade requerida, enquanto 
esta se encontrar em condições de trabalhabilidade. 

• Veículos de transporte da mistura 
Os caminhões tipo basculante, para o transporte do concreto asfáltico, terão caçambas metálicas robus-
tas, limpas e lisas, e ligeiramente lubrificadas com água e sabão, óleo cru fino, óleo parafínico ou solu-
ção de cal, de modo a evitar a aderência da mistura às chapas. Não serão empregados óleo diesel ou 
gasolina para lubrificar as caçambas. 

A temperatura de aplicação do cimento asfáltico será determinada para cada tipo ligante, em função da 
relação temperatura-viscosidade. A temperatura conveniente é aquela a qual o asfalto apresenta uma 
viscosidade situada dentro da faixa de 75 a 150 segundos Saybolt-Furol (150 cS a 300 cS), conforme 
método DNER ME 004, indicando-se, preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos Saybolt-
Furol (170 cS a 190 cS). 

Entretanto, não serão feitas misturas às temperaturas inferiores a 107°C e nem superiores a 177°C. Os 
agregados serão aquecidos às temperaturas de 10°C a 15°C, acima da temperatura do ligante asfáltico. 

Após decorridos mais de 7 dias entre a execução da imprimação e a do revestimento, ou no caso de ter 
havido trânsito sobre a superfície imprimada ou ainda ter sido a imprimação recobe 	eia, pó- 01.,  
de-pedra ou outro material será feita uma nova pintura de ligação. 	 01 
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As misturas de concreto asfáltico serão distribuídas somente quando a temperatura ambiente se encon-
trar acima de 10°C, sem chuva ou iminência desta. 

A distribuição do concreto asfáltico será feita pelas máquinas acabadoras, e caso ocorram irregularida-
des na superficie da camada, estas serão corrigidas pela adição manual de concreto asfáltico, sendo es-
se espalhamento efetuado por meio de ancinhos e rodos metálicos. 

Imediatamente após a distribuição do concreto asfáltico, tem início a rolagem. Como norma geral, a 
temperatura de rolagem será a mais elevada que a mistura asfáltica possa suportar, temperatura essa fi-
xada experimentalmente para cada caso. 

Onde for empregado rolo de pneus de pressão variável inicia-se a rolagem com baixa pressão, a qual 
será aumentada à medida em que a mistura for sendo comprimida e, consequentemente, suportando 
pressões mais elevadas. 

A compressão será iniciada pelas bordas, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. 
Cada passada do rolo será recoberta na seguinte, de pelo menos a metade da largura rolada. 

Em qualquer caso, a operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compacta-
ção especificada. 

2.6.8. Obras Complementares 

a) Barreiras de concreto — New Jersey 

As barreiras rígidas de concreto são sistemas de proteção lateral contínuos, com forma, resistência e di-
mensões adequadas para redirecionar à pista os veículos que colidam com as mesmas, minimiz 
danos materiais e protegendo seus ocupantes. 

Por ser um elemento estrutural e dimensionado para receber impactos, são adotadas as mesmas condicr 
nantes apresentadas no item anterior 2.6.3 - Estruturas de Concreto. 

As fôrmas serão executadas de modo que o concreto acabado tenha as formas e as dimensões de projeto, 
estando de acordo com os alinhamentos, níveis e apresentando superfície lisa e uniforme. 

As juntas das fôrmas serão vedadas para se evitar a perda de argamassa de concreto ou água. Em função 
da extensão da barreira estão previstas juntas de dilatação para a estrutura. 

As uniões das fôrmas terão juntas de topo e repousarão sobre nervuras ou presilhas suportadas pelas vigas 
de contraventamento. As braçadeiras de aço para as fôrmas serão construídas de modo a permitir a retira-
da sem danificar o concreto. 

As barreiras serão construídas sobre terreno previamente nivelado e apiloado, e com o lastro de concreto 
lançado e curado. As fôrmas serão assentadas sobre guias niveladas e alinhadas, fazendo-se o travamento 
das fôrmas para que não ocorra deslocamento durante a concretagem. 

ao be- O concreto a ser lançado será proveniente de usinas concreteiras e lançado diretamente do 
toneira sobre a fôrma previamente limpa e umedecida. 
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Outras opções para a execução das barreiras são o emprego de fôrmas deslizantes ou elementos pré-
moldados. As fôrmas deslizantes são fabricadas em elementos metálicos e acionadas por equipamento 
automotriz. 

Para o emprego de peças pré-fabricadas haverá a necessidade de moldar a base de assentamento das peças 
com o "dente" de encaixe de acordo com o projeto-tipo. 

Por tratar-se de elemento pré-fabricado, serão tomadas todas as precauções durante a fabricação, movi-
mentação, estoque, carga e descarga das peças no local final de utilização. Serão empregados adequados 
equipamentos de elevação dotados de balancins e cintas de lonas, de modo a não danificar as peças. 

b) Passeio de concreto 

O passeio de concreto a ser implantado lateralmente à pista marginal será do tipo concreto moldado "in 
loco", executado da seguinte forma: concreto fck maior ou igual a 15 Mpa lançado sobre o solo devida-
mente compactado de acordo com orientações e espessura mínima do concreto, conforme especificado no 
projeto. 

Será sarrafeado e alisado com a desempenadeira de madeira ou de aço com o concreto úmido, borrifando-
se argamassa com areias fina e média de forma a ficar o mais liso possível, mas antiderrapante. As juntas 
serão feitas posteriormente a cada 2 m com a máquina de corte tipo Cliper. 

As superfícies serão mantidas sob permanente umidade durante 7 dias após sua execução. 

c) Eletrificação e iluminação 

Está prevista a implantação de um sistema de eletrificação e iluminação que atenderá às principais áreas 
do projeto, como os ramos de acesso ao Centro Administrativo, na entrada do túnel, junto ao pergolado; 
parte interna do túnel principal e adjacente e no marco indicador do empreendimento. 

A seguir estão descritos os principais serviços para a implantação desse sistema: 

• Instalação de postes de concreto 
Os postes de concreto são fabricados em fábricas de pré-moldados, empregando-se cimento de alta re-
sistência inicial e agregados. O concreto poderá ser aditivado com microssílica que diminui a permea-
bilidade do concreto e aumenta a sua resistência. Outro elemento componente é a fibra, que pratica-
mente elimina a fissuração do concreto e aumenta a sua resistência. 

Para o combate à tração serão empregados os aços CA50 e CA 60B. Toda a armadura será gabaritada 
para garantir o correto posicionamento, e utilizados espaçadores de argamassa ou plástico para garantir 
o recobrimento necessário. 

A montagem da armadura no molde metálico será efetuada de modo manual. Após isso, o concreto se-
rá lançado e serão utilizados vibradores de alta frequência para garantir a alta compacidade ao concre-
to. 

Após a desmoldagem, os postes receberão acabamento no topo e na base e serão liberados para estoca-
gem. Serão estocados e apoiados em toda a sua geratriz. Depois, empilhados apropriadamente para a 
sua cura final, permanecendo em processo de cura por 7 dias. 	 9 E zs  



Para a instalação dos postes de aço serão executadas as mesmas atividades descritas no item 
sendo desnecessária a sua repetição. 

Os postes serão ancorados na base em uma profundidade correspondente a 10% de sua altura total 

tor, 

110  

Porém, essa medida dependerá das características do local atendido, que poderá exigir uma maior pro- 
teção para as lâmpadas, como também será verificado o aumento no nível de ofuscamento 	a retira- I,  
da desses acessórios poderá causar. 
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Para a fixação dos postes serão abertas as escavações, de modo mecânico e com o emprego de um tra-
do rotativo. A sua execução obedecerá ao seguinte roteiro: 

E O trado será cravado no solo por meio de um torque; 
E Quando o trado estiver cheio, ele será sacado e retirado o solo; 
E Quando a cota de assentamento for atingida, o furo será cuidadosamente limpo e na sua parte inferior 

será colocada brita e ele apiloado. 

O içamento das peças, seja para o carregamento das carretas ou posicionamento no local de aplicação, 
será feito com um guindaste, que auxiliará no alinhamento e no prumo com acompanhamento constan-
te da topografia. 

Os postes serão ancorados na base em uma profundidade correspondente a 10% de sua altura total mais 
um incremento de 60 cm. 

O guindaste sustentará a peça até que o seu prumo esteja perfeito, e em seguida a peça será escorada 
com cunhas de madeira. Confirmados o prumo e alinhamento pela topografia, será feito o reaterro do 
nicho. No dia seguinte, as cunhas serão removidas e o nicho será completado, terminando a operação 
de chumbamento do pilar com a cura final do grauteamento. 

Iniciar-se-á à concretagem do furo com concreto autoadensável, e a parte final da estaca será vibrada 
com um vibrador de imersão. 

• Instalação de postes de aço 
A fabricação de postes de aço atenderá às diretrizes contidas nas NBR-6547/86, NBR-5426/85, NBR-
5996/84; NBR-9527/86 e outras, algumas internacionais, que assegurem a sua qualidade de produção e 
fabricação. 

um incremento de 60 cm. 

Os procedimentos de manuseio, transporte, carga e descarga serão similares aos postes de concreto. 

Para os postes de aço serão empregados balancins de levantamento e cintas de encerado, para que não 
ocorram danos à galvanização dos postes. 

• Instalação de luminárias 
A eficiência de uma luminária dependerá, em grande parte, das condições de manutenção das superfí-
cies refletoras e dos difusores. 

No caso dos difusores, a solução ideal no plano energético será de não utilizá-los, por representarem 
uma perda significativa de fluxo luminoso. 
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Quando for necessário manter os difusores, procurar-se-á substituir aqueles que se tornaram amareleci-
dos ou opacos, por outros de acrílico claro com boas propriedades de difusão de luz. Para algumas a-
plicações, um difusor de vidro claro poderá ser usado se ele for compatível com a luminária e a instala-
ção. 

Pode-se afirmar que um difusor opaco provoca uma redução no fluxo luminoso de até 30%, enquanto 
no de acrílico claro, esta redução é da ordem de 10%. 

Com relação às luminárias, as superfícies refletoras serão mantidas limpas, proporcionando boas con-
dições de reflexão. 

Quando elas se tornarem amarelecidas ou ocorrerem falhas na sua pintura, será interessante pintá-las 
novamente, procurando-se utilizar cores claras e refletoras. 

Na aquisição ou substituição de luminárias, escolher-se-á um modelo observando as suas característi-
cas de reprodução da luz. As luminárias também apresentam parâmetros que influem no rendimento 
luminoso final do conjunto lâmpada-luminária-difusor. 

2.7. Instalações de Apoio 

Para suprir satisfatoriamente um empreendimento do porte e abrangência do escopo desta Licitação, é 
preciso dispor de um conjunto de instalações de apoio que esteja dimensionado de modo a atender quanti-
tativa e qualitativamente com rapidez e eficiência, para que o andamento dos serviços possa ser mantido e 
para que sejam produzidos, em tempo hábil, os insumos e componentes previstos. 

Neste item estão apresentados as diretrizes gerais de projeto e as características e arranjos físicos das ins-
talações de apoio a serem utilizados para atender às necessidades de suprimento de insumos de produção, 
apoio às frentes de trabalho, administração e gerenciamento dos serviços. 

2.7.1. Estratégia de Instalação e Arranjo G 

Para estabelecer a diretriz geral de apoio foram levadas em consideração as características básicas do em-
preendimento, observando-se as seguintes condições específicas: 

• Localização praticamente dentro da zona urbana com frentes concentradas, o que possibilitará a im-
plantação de um canteiro único; 

• Disponibilidade de área para a implantação do canteiro ao lado do traçado da via de acesso; 
• Prazo de 9 meses, com necessidade de unidades pré-fabricadas devido ao porte da obra. 

Em função dessas premissas foi definida a implantação de um canteiro único na faixa situada ao lado da 
alça de acesso, onde ficarão as áreas de gestão e apoio técnico-administrativo, e as unidades de manuten-
ção e fabricação de fôrmas e armaduras. 

O arranjo físico previu a divisão longitudinal do terreno por uma via central, posicionando-se as instala-
ções administrativas e de apoio ao pessoal de um lado, o almoxarifado, fôrmas e armaduras 
do outro; e a oficina na parte do fundo do terreno, como pode ser observado no desenho correspondente 
(apresentado adiante), de modo a propiciar as melhores condições de trabalho para cada áre 
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à natureza e valor das cargas 
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2.7.2. Unidades 

Em função das características da obra decidiu-se utilizar unidades pré-fabricadas de madeira para as edi-
ficações destinadas ao apoio técnico-administrativo, e galpões industriais para as unidades de apoio à 
produção. 

a) Características básicas 

As unidades pré-fabricadas terão as seguintes características gerais: 

• Pé direito de 2,80 m; 
• Estrutura em madeira com fechamento externo em madeira e interno em placas de aglomerado; 
• Cobertura de telhas de fibro-cimento; 
• Pisos de madeira nos escritórios, alojamentos e ambulatório; e cimentado tratado com vermelhão nas 

demais áreas; 
• Forro isolante térmico nos escritórios, ambulatório e salas de refeição; 
• Sanitários e área de distribuição do refeitório em alvenaria, com paredes revestidas com material im-

permeável e lavável; 
• Instalações embutidas entre os fechamentos externo e interno. 

As edificações destinadas a oficinas, carpintaria, armaduras e almoxarifado serão galpões industriais, com 
as seguintes características básicas: 

• Pé direito de 4,50 m; 
• Estrutura metálica ou de madeira, com fechamentos parciais em madeira, exceto nos sanitários; 
• Cobertura de telhas de fibro-cimento; 
• Piso cimentado, antiderrapante; 
• Sanitários em alvenaria, similares aos das edificações pré-fabricadas; 
• Instalações elétricas, hidráulicas e pneumáticas aparentes; 
• Quadros elétricos de entrada com dispositivos de proteção adequados 

instaladas; 
• Barramentos de distribuição na oficina e carpintaria. 

b) Critérios de dimensionamento 

O dimensionamento das unidades foi feito com base nas normas regulamentadoras da FUNDACENTRO 
(basicamente as NR-18 e NR-24) e na experiência da empresa em obras dessa natureza. Sempre que pos-
sível, buscou-se oferecer padrões superiores aos mínimos especificados. 

Os critérios básicos foram: 

• Taxa de ocupação de 5 m2/pessoa nos escritórios; 
• Taxa de ocupação de 1,2 m /pessoa nos refeitórios; 
• Funcionamento dos refeitórios em três turnos; 
• Dimensionamento mínimo de um conjunto de bacia turca ou sifonada, mictório e lavatório para cada 

20 funcionários, e um chuveiro para cada 10 funcionários. 
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Legenda 

1 - Almozarifado 	 150m° 
2 - Ambulatório 	 70 m2  
3 - Laboratório 	 35 rn° 
4 - Formas 	 120m5  
5 - Armaduras 	 90 m° 
6 - Oficina 	 272 ni° 
7 - Depósito de lubrificantes 	32 m° 
8 - Sanitário e Vestiário 	405 m' 
9 - Refeitório 	 300 m2  

10 - Escritório 	 330 m° 
li-Portaria 	 9m° 
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c) Detalhamento das unidades 

As características específicas de cada unidade do canteiro de obras estão apresentadas a seguir: 

• Portaria 
Situada na entrada do canteiro, destina-se ao controle das entradas e saídas de pessoal, materiais e e-
quipamentos e à marcação de ponto pelos funcionários lotados no local. A área total da edificação terá 
9m2. 

• Escritório 
Abrigará a Gerência de Contrato, as chefias de divisão e as seções de apoio técnico-administrativo. 
Disporá também de sala para reuniões e sanitários. Sua área terá 330 m2. 

• Ambulatório 
Destina-se ao atendimento de enfermagem aos funcionários, atendimento de emergência, execução de 
exames clínicos e verificação para encaminhamento ao hospital, quando for o caso. Disporá de salas de 
atendimento e repouso, recepção e sanitário. A área da edificação terá 70 m2. 

• Sanitário e vestiário 
Destina-se à troca de roupa e ao atendimento das necessidades fisiológicas dos funcionários lotados no 
canteiro central. 

Será composto por uma área de sanitários com 20 bacias, mictórios e lavatórios tipo calha e 40 chuvei-
ros elétricos. Terá uma área de vestiário com armários e bancos de madeira para os funcionários dos 
três turnos e haverá telhas translúcidas na cobertura, para melhor iluminação natural. A área da edifica-
ção terá 405 m2. 

• Refeitório 
Destina-se à produção e ao consumo de refeições pelos funcionários. Conterá uma sala de distribuição 
de refeições e lavagem de utensílios e três salas de refeições, destinadas aos funcionários horistas, 
mensalistas e de chefia. A área da edificação terá 300 m2. 

• Laboratório 
Destina-se à execução de ensaios de campo e à armazenagem de corpos de prova para envio às empre-
sas especializadas que executarão o controle tecnológico. Conterá escritório, sala de ensaios e local pa-
ra armazenagem de amostras. A área da edificação terá 30 m2. 

• Armaduras 
Destina-se ao corte e dobra do aço que será utilizado nas estruturas de concreto. 

Compreenderá um galpão industrial com área total de 90 m2, que conterá área de trabalho coberta com 
máquina de cortar ferro, máquina de dobrar ferro e bancadas de trabalho manual, além de pátios para 
estocagem de ferro bruto e dobrado. 

• Fôrmas 
Destina-se à confecção e manutenção de formas e à execução dos demais serviços de carpintaria neces-
sários à execução das obras. Será composta por uma unidade com área de 120 m2, contendo área de 
trabalho com locais para pré-montagem e para beneficiamento de madeira, equipada com serra circu- 
lar, desengrossadeira, serra de fita, furadeira, tupia e demais equipamentos que ven 	necessá 
rios, além de pátios para estocagem de madeira bruta e peças prontas. 

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
65 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

Brasília (DF) 
SAS Od.5 Bloco N 
Edificio OAB —9° Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

OD 
Belo H 'conte (MG) 
Av Alvar Cabral, 1777/190  
Santo Age 'nho 
30170-001 — lo Honzonte 
Tel. (55 31) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6775 

www.odebrecht.com  



ODEB.RECI-IT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

• Oficina de manutenção 
Destina-se à manutenção dos equipamentos e das redes provisórias de distribuição, e à preparação de 
componentes e pré-montagem de conjuntos para instalação definitiva. 

Será composta por uma edificação, que conterá boxes para manutenção de veículos e máquinas, áreas 
para manutenção elétrica CA e CC, solda e borracharia, escritório e ferramentaria. 

A área total da edificação terá 272 m2. Haverá ainda uma edificação independente para depósito de lu-
brificantes com área de 32 m2. 

A instalação disporá ainda de uma rampa de lavagem e lubrificação e de pátios para estacionamento e 
circulação de equipamentos. 

• Almoxarifado 
Destina-se à armazenagem dos materiais que serão utilizados nas obras e nas atividades de apoio. 

Será composto por uma edificação coberta com área de 150 m2, e um pátio para estocagem ao relento 
com área aproximada de 1000 m2. 

2.7.3. Redes de Utilidades 

O canteiro disporá de redes de distribuição de água e energia elétrica e de coleta de esgotos, cujas caracte-
rísticas serão detalhadas a seguir: 

• Água 
Será fornecida pela concessionária local, abastecendo um reservatório principal com capacidade de 30 
m3 que alimentará as caixas d'água das instalações de apoio técnico-administrativo, de infraestrutura e 
de apoio à produção. O dimensionamento desse reservatório foi feito a partir de um consumo diário de 
75 1/dia por pessoa, prevendo-se uma capacidade correspondente a meio dia de serviço mais uma re-
serva para combate a incêndios. 

A distribuição até as caixas d'água de cada unidade ou ponto de aplicação será feita através de redes 
enterradas de tubos de PVC. 

• Energia elétrica 
A energia elétrica será fornecida pela concessionária local em média tensão, alimentando um posto 
medição e rebaixamento situado na entrada do canteiro, no qual será instalado um transformador com 
capacidade de 300 kVA. 

A distribuição interna será feita em baixa tensão (380/220 V), utilizando-se uma rede de cabos de alu-
mínio e postes de madeira que seguirá até os quadros de entrada de cada unidade, que disporão de dis-
positivos de proteção compatíveis com as cargas instaladas (disjuntores, chaves tipo estrela-triângulo 
ou compensadoras, entre outras). 

A iluminação das edificações e pátios será calculada de acordo com as normas pertinentes e a utiliza-
ção de cada área, assegurando-se um iluminamento compatível com a segurança e com as necessidades 
de trabalho. 

Sâo Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Salvador (BA) Brasília (DF) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 Praia de Botafogo, 300 Av. Luis Viana Filho, 2841 SAS C/c1.5 Bloco N 
6° Andar-Alto de Pinheiros 11° Andar — Botafogo Edil. Odebrecht — Paralela Edificio OAB — 9° Andar 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 41730-900 Salvador (BA) Brasil 70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 Tel. (55 21) 2559 3000 Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax: (55 11) 3465 8017 Fax: (55 21) 2559 4448 Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 Fax (5561) 3316 2555 

Belo idorizonte (MG) 
Av. Álvares Cabral, 1777/19°An 
Santo Agostinho 
30170-001 — Belo Horizonte) 
Tel. (5531) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6 

c 

www.odebrecht.com  



Brasília (DF) 
SAS Od.5 Bloco N 
Edificio OAB — 9° Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Belo Horiz nte (MG) 
Av. Alvares tbrol, 1777/19°An 
Santo Agostin 
30170-001 — Belo Horizonte 
Tel. (55 31) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6775 

ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A • ,* „ • " rj: 

k.; 

• Esgotos 
A coleta de esgotos será feita através de redes de tubos de PVC com diâmetro mínimo de 100 mm, en-
terrada a uma profundidade de 60 cm e com envelopamento nas travessias, para maior proteção. 

As redes serão dimensionadas conforme a norma PNB-567, considerando-se uma velocidade mínima 
de 0,65 m/s e máxima de 6 m/s para os efluentes. Haverá caixa separadora de gordura na saída do re-
feitório e da oficina, e caixas de passagem nos pontos de mudança de direção e de conexão de linhas. 
Essa rede estará ligada à rede coletora local ou, se isso não for possível, a um sistema de fossa séptica e 
sumidouro. 
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3. Plano de Garantia da Qualidade 

A ODEBRECHT dispõe de um sistema da qualidade desenvolvido com base nas normas ISO 9000. Atra-
vés de uma auditoria realizada pelo BVQI - Bureau Ventas Quality International, em 21/07/2000 a em-
presa foi habilitada a conduzir o seu sistema de gestão da qualidade em conformidade e aderente ao mo-
delo normativo ISO 9001. 

Esse sistema, que alcança todos os negócios da empresa, vem sendo implementado e avaliado positiva-
mente por clientes e sociedades certificadoras em vários de seus empreendimentos. 

A estrutura do sistema da qualidade é definida através do manual da qualidade e de procedimentos sistê-
micos que definem como são tratados os requisitos da norma ISO 9001 na empresa. Será apoiada também 
por Instruções de Trabalho - ITs, que definirão os níveis das abrangências executivas e de controles de 
cada processo. 

A implementação do sistema da qualidade no empreendimento se desenvolverá com base em um plane-
jamento formalizado através do plano da qualidade específico, que identificará de forma documentada o 
que fazer, como, com quem, quando e demonstrar, com evidências, o que foi feito visando: 

• Assegurar que os produtos e serviços adquiridos estejam em conformidade com os requisitos especifi-
cados, normas técnicas e regulamentos; 

• Atender integralmente os requisitos e expectativas dos clientes; 
• Viabilizar a implementação de ações corretivas e preventivas, com ênfase na prevenção de falhas e 

perdas; 
• Assegurar o domínio da técnica e inovações nos processos utilizados; 
• Identificar e disponibilizar recursos ao empreendimento. 

a) Plano da qualidade 

O plano da qualidade visa atender as atividades de construção que constituem o escopo da Licitação, de 
acordo com o Edital e seus anexos. 

Com o objetivo de facilitar o entendimento desse plano foi elaborada e anexada ao mesmo uma matriz de 
relacionamento, na qual estão indicadas, para cada atividade, as normas e documentos pertinentes, a gera-
ção de registros e as áreas responsáveis. 

b) Documentação da qualidade 

Todos os documentos do sistema da qualidade, bem como o plano da qualidade, serão previamente sub-
metidos à apreciação da Fiscalização antes do início dos serviços. 

As ITs serão definidas quando da realização da obra, podendo incorporar os planos, procedimentos e sis-
temáticas do cliente, quando for o caso. 

Apresenta-se a seguir a documentação básica da qualidade a ser usada no empreendimento. 
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NÚMERO TIPO TÍTULO 
MQ 01.01 Manual da Qualidade Manual da qualidade 
PS 01.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para responsabilidade da administração 
PS 02.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para elaboração de planos da qualidade 
PS 03.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para análise crítica de contratos 
PS 04.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para controle de projeto de engenharia 
PS 04.02 Procedimento Sistêmico Procedimento para elaboração e emissão de documentos técnicos 
PS 05.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para controle de documentos e dados 
PS 05.02 Procedimento Sistêmico Procedimento para emissão e controle de documentos do sistema da qualidade 
PS 05.03 Procedimento Sistêmico Procedimento para controle de documentos em meio digital 
PS 06.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para compras e contratações 
PS 07.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para controle de produtos e serviços fornecidos pelo cliente 
PS 08.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para identificação e rastreabilidade de produtos e serv. nos negócios 
PS 09.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para planejamento e controle de obras 
PS 09.02 Procedimento Sistêmico Procedimento para mobilização e desmobilização de obras 
PS 09.03 Procedimento Sistêmico Procedimento para preservação do meio ambiente 
PS 09.04 Procedimento Sistêmico Procedimento para manutenção de equipamentos 
PS 10.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para inspeção e ensaios para controle da qualidade 
PS 11.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para controle de equipamentos e instrumentos de medição e ensaios 
PS 12.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para situação de inspeção e ensaios 
PS 13.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para tratamento de não-conformidades 
PS 14.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para ações corretivas e preventivas 
PS 15.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para manuseio, armazenamento e preservação de materiais 
PS 16.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para controle de registros da qualidade 
PS 17.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para auditorias internas da qualidade 
PS 18.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para treinamento de pessoal 
PS 18.02 Procedimento Sistêmico Procedimento para qualificação de pessoal 
PS 18.03 Procedimento Sistêmico Procedimento para segurança do trabalho nos negócios 
PS 19.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para serviços associados 
PS 20.01 Procedimento Sistêmico Procedimento para identificação e implantação de técnicas estatísticas 
PQ 02.01 Plano da Qualidade Plano da qualidade  
IT 09.01 Instrução de Trabalho IIN) Instrução de trabalho para projeto 
IT 09.02 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para suprimento 
IT 09.03 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para construção 
IT 09.04 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para montagem 
IT 09.05 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para condicionamento 
IT 09.06 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para pré-operação 
IT 09.07 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para soldagem 
IT 09.08 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para testes e ensaios 
IT 09.09 Instrução de Trabalho Instrução de trabalho para concretagem 

3.1. Procedimentos para Garantia da Qualidade 

Os procedimentos operacionais estão consubstanciados nas Instruções de Trabalho (ITs), que fazem parte 
da relação de documentos da qualidade apresentadas no item anterior. 

Os procedimentos de verificação e avaliação foram agrupados de acordo com os itens da norma, e estão 
mostrados na tabela a seguir. 
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NÚMERO REQUISITOS SUPLEMENTARES DO CLIENTE 
PEV - 04.01 Plano de verificação de projeto 
DA - 04.01 Plano de arquivamento 
PSB - 05.01 Procedimento de segurança para backup 
SAF - 06.01 Sistemática de avaliação de fornecedores 
PS - 06.01 Plano de suprimento 

SAQ - 06.01 Sistemática de aquisição 
PD - 06.01 Plano de diligenciamento 
PIT - 10.01 Plano de inspeção e teste 
SIR - 08.01 Sistemática para identificação e rastreabilidade 
PP - 09.01 Procedimento para processos 

PCP - 09.01 Procedimento para controle de pendências 
PIE - 10.01 Plano de inspeção e ensaio 
SSI - 12.01 Sistemática de situação de inspeção 
SSI - 13.01 Sistemática para recuperar produto do cliente 
SRC - 14.01 Sistemática para reclamação do cliente 
PMC - 15.01 Procedimento para manuseio de consumíveis 
SDB - 16.01 Sistemática para data book 
POA - 19.01 Procedimento para operação assistida 
STE - 20.01 Sistemática para técnicas estatísticas 

O roteiro para verificar a eficácia e eficiência dos processos será constituído por testes, inspeções e exa-
mes, e será feito quando do recebimento do material e serviços, antes, durante e após a conclusão da exe-
cução dos trabalhos. 

Além dessas verificações, o sistema da qualidade será auditado periodicamente por pessoas não envolvi-
das com a obra e devidamente qualificadas. 

O desempenho dos trabalhos de garantia da qualidade será avaliado através de índices, alguns de forma 
contínua e outros de verificação periódica. Além disso, será feita uma avaliação dinâmica constante atra-
vés da verificação dos resultados, traduzidos na qualidade das obras executadas e na eficiência d 
ços de apoio. 

Os principais indicadores estão apresentados na tabela a seguir, juntamente com as respectivas áre 
serviços avaliados. 

INDICADORES ITENS DE CONTROLE 
% de erros em documentos Não aplicável 
Tempo médio para comentário aos documentos de projeto Não aplicável 
Tempo para incorporar comentário Não aplicável 
Número de revisões de trabalhos em função de não atendimento aos requisitos especificados 3,0% 
Índice desempenho soldadores/operadores soldagem, e de pessoal fabricação/lançamento vigas 3,5% 
Índice de reparo por equipamento 1% 
Indicadores solicitados em normas técnicas para as disciplinas do contrato 95 

Dentro do plano da qualidade será dada especial atenção ao assunto materiais, buscando-se estabelecer 
diretrizes, procedimentos e mecanismos de controle que assegurem a qualidade dos materiais fornecidos, 
permitam controlar a procedência e a aplicação dos insumos, e assegurem a rastreabilidade, quando for 
necessário. 
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3.2. Estrutura Para a Qualidade 

A área de qualidade está inserida na estrutura organizacional da obra em nível de seção, fazendo parte da 
divisão técnica. 

Os serviços de qualidade e meio ambiente foram reunidos em uma única seção devido à estreita vincula-
ção. 

A alocação da área de qualidade à divisão técnica buscou assegurar a independência de ação necessária ao 
desenvolvimento de suas atividades. 

Para assegurar uma produtividade cada vez maior, foi previsto um programa de treinamento de pessoal, 
que compreenderá basicamente o treinamento admissional sobre qualidade, segurança e meio ambiente, o 
treinamento específico para cada funcão e o treinamento de reciclagem. 

3.3. Política de Controle da Qualidade e Controle Ambiental 

A política de controle da qualidade estabelecida para o empreendimento corresponde ao conjunto de obje-
tivos definidos para o plano de qualidade, ou seja: 

• Assegurar que os produtos e serviços adquiridos estejam em conformidade com os requisitos especifi-
cados, normas técnicas e regulamentos; 

• Atender integralmente, para os produtos contratados, aos requisitos e expectativas dos clientes quanto 
à qualidade, segurança, estética, confiabilidade, preservação do meio ambiente e prazos; 

• Viabilizar a implementação de ações conetivas e preventivas, com ênfase na prevenção de falhas e 
perdas; 

• Assegurar o domínio da técnica e inovações em processos utilizados na prestação de serviços e forne-
cimento de produtos; 

• Identificar e disponibilizar recursos ao empreendimento. 

A crescente preocupação da ODEBRECHT com o meio ambiente vem alterando profundamente o seu 
estilo de trabalhar. O seu planejamento e métodos de atuação vêm incorporando procedimentos para mi-
nimizar e mesmo neutralizar os impactos de suas atividades sobre a natureza. 

A política de controle ambiental estará voltada para a preservação das condições existentes ou, quando 
isso não for possível, para a minimização dos impactos sobre os locais e populações afetados. 

A tese de que os danos ao meio ambiente são o preço inevitável a pagar pelo desenvolvimento já não en-
contra mais sustentação e guarida nas empresas conscientes de sua função social. Esforços no sentido de 
adotar procedimentos de gestão ambiental (diminuição de gases e emissões, reutilização de resíduos in-
dustriais, redução no consumo de energia, redução no consumo de recursos naturais, conscientização dos 
empregados e fornecedores, reciclagem e controle de ruídos, entre outras medidas) estão sendo multipli-
cados. 

O estudo cuidadoso dos diversos aspectos das atividades, sua metodologia, a avaliação de cada ambiente, 
os equipamentos, ferramentas, produtos e profissionais, tudo dentro da visão de preservação ambiental 
permitirão um planejamento em conjunto com as áreas operacionais de maneira a reduzi-s--,cos poten- 
ciais de danos ao meio ambiente. 	 9 

\PODO De um modo geral, essa política compreenderá: 
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• Busca da preservação da flora, fauna e habitats da região onde serão desenvolvidos os trabalhos, e da 
região de impacto indireto pelos mesmos; 

• Minimização do impacto sobre o meio físico da região; 
• Limpeza das vias em que ocorrer transporte de material, com eventual derramamento; 
• Análise dinâmica das reclamações e reivindicações das populações afetadas, buscando-se, sempre que 

possível, uma solução que minimize o impacto sobre as mesmas; 
• Reurbanização das áreas de obras, para evitar a degradação do local; 
• Demais medidas mitigadoras previstas no plano ambiental. 

3.4. Normas de Procedimentos e de Relacionamento 

Dentro das diretrizes da norma ISO 9001 é essencial que se disponha de procedimento documentado de 
execução para todas as atividades consideradas relevantes. 

Os procedimentos que serão utilizados para execução e controle dos serviços foram relacionados nas ta-
belas citadas no item 3. Além dessa documentação, já prevista, poderão ser emitidas outras instruções de 
trabalho referentes aos serviços específicos, se sua relevância, risco ou requisito de qualidade justificar. 

Com respeito ao relacionamento, a ODEBRECHT buscará uma atuação conjunta com a Fiscalização e as 
entidades de controle envolvidas, buscando-se obter, através dessa atuação, resultados eficazes na quali-
dade dos serviços e na preservação do meio ambiente. 

As solicitações e sugestões dessas entidades serão sempre incorporadas às diretrizes de execução e con-
trole dos serviços, buscando-se atendê-las com a maior presteza possível e, através de sua incorporação à 
documentação existente, aprimorar os planos de qualidade e meio ambiente estabelecidos. 
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4. Gestão do Contrato 

Estão apresentados a seguir a estrutura organizacional planejada para a execução das obras, a quantifica-
ção dos recursos humanos e os aspectos referentes à logística de apoio ao pessoal. 

A exposição compreenderá: 

• Estrutura organizacional e quantificação de pessoal indireto; 
• Procedimentos administrativos; 
• Planejamento de segurança do trabalho. 

4.1. Estrutura Organizacional 

O projeto de estrutura organizacional do empreendimento buscou, além de atender às exigências especifi-
cadas no Edital, assegurar a gestão eficaz dos serviços e o apoio eficiente às atividades de produção, ga-
rantindo, dessa forma, o cumprimento dos prazos e a qualidade na execução. 

A estrutura foi definida em função da experiência da empresa na execução de obras em centros urbanos, 
com deslocamentos pela estrutura viária local e impactos decorrentes do trânsito. 

Foram consideradas as características dos serviços a serem executados, a infraestrutura local, as necessi-
dades de pessoal e equipamentos e outros aspectos relevantes. 

Buscou-se também a clareza na definição das responsabilidades e atribuições de cada área, para evitar 
conflitos decorrentes das interfaces. 

Após essa análise, a empresa decidiu utilizar uma estrutura em linha, chefiada pelo Diretor de Contrato e 
composta por duas Gerências de Produção (Obras Civis e Montagem e Manutenção) e duas Ge = e cias de 
Apoio (Administrativa e Financeira e Técnica). 

a) Organograma 

A estrutura de cada divisão e a respectiva composição hierárquica estão detalhadas no organograma apre-
sentado a seguir. 
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b) Funções e Atribuições 

A estrutura organizacional da obra será chefiada pelo Diretor de Contrato, e será responsável por assegu-
rar o cumprimento dos prazos, a qualidade dos serviços e obras, e o bom relacionamento com a Fiscaliza-
ção. 

Sua atuação estará baseada nas políticas da empresa, nas diretrizes gerais e específicas emitidas pela Dire-
toria e nas normas empresariais, a partir das quais serão estabelecidas as diretrizes e rotinas internas da 
obra. 

Para o desenvolvimento das atividades, o Diretor de Contrato contará com uma equipe dividida em quatro 
Gerências, cujas atribuições estão detalhadas a seguir: 

• Gerência Administrativa e Financeira 

Será responsável por assegurar a disponibilidade de mão-de-obra capacitada e materiais de qualidade 
nos prazos programados, e pelo desenvolvimento dos serviços administrativos, contábeis, fiscais e fi-
nanceiros, suprimentos, segurança do trabalho, saúde ocupacional e assistência social. 

Sua estrutura será composta pelas seguintes seções: 

E Recursos Humanos, responsável pelo recrutamento, seleção, treinamento e administração de pessoal 
e pela assistência social; 

E Financeiro, responsável pelos serviços de contabilidade, pela área fiscal, pelo controle de contas a 
pagar e pela gestão do fluxo de caixa; 

13 Suprimentos, responsável pela compra e controle de estoques, pela guarda e conservação dos materi-
ais e pela administração patrimonial; 

E Serviços Gerais, responsável pelos serviços de secretaria e comunicações, transporte, fornecimento 
de refeições, vigilância, manutenção e administração de "repúblicas" e demais atividades de apoio; 

O Segurança e Medicina do Trabalho, responsável pela segurança na execução das obras e serviços, pe-
las medidas de proteção e prevenção de acidentes de trabalho e pela preservação da saúde do pessoal. 

• Gerência Técnica 

Será responsável pelo planejamento e acompanhamento da execução das obras, pelo controle 
andamento físico-financeiro, pelo controle da qualidade dos materiais e serviços, pelas atividades de 
topografia, pela preparação das medições, pelo detalhamento de projetos e pelas atividades ligadas ao 
meio ambiente. 

Sua estrutura será formada pelas seguintes seções: 

13 Planejamento e Medição, responsável pela programação e acompanhamento fisico-financeiro da exe-
cução dos serviços, pela elaboração das medições e composições de preço e pela emissão dos relató-
rios pertinentes; 

13 Apoio Técnico e Topografia, responsável pelo detalhamento e complementação de projetos, pelos 
levantamentos de campo, apoio às medições e demais serviços de topografia, pelo apoio de engenha-
ria às demais seções e pela administração do arquivo técnico; 

E Qualidade e Meio Ambiente, responsável pelo acompanhamento da execução das obras, no sentido 
de assegurar a qualidade dos serviços, o respeito ao projeto e o atendimen • da legislação e das nor- 
mas que se aplicarem, pela administração das subcontratadas responsá 	o conpiológico 
de materiais e pelas atividades relativas à preservação do meio ambient 
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• Gerência de Obras Civis 

Será responsável pela execução das obras, dentro dos padrões de qualidade da empresa e nos prazos 
programados; e pela otimização no uso dos recursos humanos e materiais, de modo a maximizar a lu-
cratividade e assegurar níveis adequados de produtividade. 

Sua estrutura será composta pelas seguintes seções: 

E Escavação e Concretagem de Túneis, que executará a escavação das galerias-piloto e dos túneis e fa-
rá a instalação das cambotas, aplicação de concreto projetado, enfilagens e demais serviços de cons-
trução do túnel; 

E Fundações e contenções, que executará as estacas, paredes diafragma e demais estruturas de funda-
ção; as contenções dos taludes, o pergolado, o concreto estrutural dos túneis e a passarela; 

E Pavimentação e Urbanização, que executará os pavimentos asfálticos, guias, sarjetas, sinalização, 
plantio de forrações, arbustos, árvores e demais serviços pertinentes; 

E Terraplenagem, que executará as escavações, aterros e obras de drenagem; 
E Produção de Insumos, responsável por garantir o suprimento de concreto e CBUQ, e pela produção 

de armaduras, fôrmas e pré-moldados para atender aos cronogramas de produção. 

• Gerência de Montagem e Manutenção 

Será responsável pela manutenção dos equipamentos e pelos serviços de montagens mecânica, elétrica 
e de instrumentação, de modo a assegurar a qualidade e o cumprimento dos cronogramas. 

Sua estrutura será formada pelas seguintes seções: 

E Montagem mecânica, responsável pela montagem do sistema de ventilação do túnel e demais servi-
ços de montagem mecânica que forem necessários; 

E Montagem eletroeletrônica, responsável pela montagem do sistema de iluminação no túnel e a céu 
aberto e pela montagem da instrumentação; 

El Manutenção de equipamentos e instalações, responsável pela manutenção, abastecimento e lubrifica-
ção dos equipamentos móveis; e pela manutenção das instalações provisórias de água, esgoto e dis-
tribuição de energia elétrica. 

• Cronograma de permanência de mão-de-obra indireta 

As necessidades quantitativas de pessoal de supervisão e apoio técnico-administrativo foram estabele-
cidas de acordo com a experiência da empresa e da exigência de equipe mínima especificada no Edital. 

Os quantitativos por função ao longo da obra estão apresentados a seguir, no cronograma de perma-
nência de mão-de-obra indireta. 
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Cronograma de Mão-de-obra Indireta 

Descrição 
Mês 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Gerência de Contrato 
Gerente de contrato I 1 I 1 1 1 1 I I 

Secretária I 1 I 1 1 1 1 1 I 

Divisão Administrativa e Financeira 
Chefe de divisão I I 1 I I 1 1 1 I 
Recursos Humanos 

Encarregado de RH 1 I 1 1 I I 1 1 I 

Auxiliar de RH 3 4 4 4 4 4 4 3 2 

Apontador 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Segurança e Medicina do Trabalho 

Engenheiro de segurança do trabalho I 1 I I I 1 1 1 1 

Técnico de segurança do trabalho 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Auxiliar de segurança do trabalho I 2 2 2 2 2 2 1 

Médico do trabalho I 1 1 1 I 1 I 1 1 

Auxiliar de enfermagem 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Assistente social 1 I 1 1 I 1 I 1 1 

Financeiro 

Técnico de contabilidade 1 1 I 1 1 1 1 I 

Caixa I I 1 1 1 I 1 1 I 

Auxiliar administrativo e financeiro 2 3 3 3 3 3 3 3 2 

Suprimentos 

Comprador 	. 1 1 I 1 1 1 1 1 1 

Almoxarife I 1 1 1 1 1 I I 1 

Auxiliar de suprimentos 4 5 5 5 5 5 5 4 3 
Serviços Gerais 

Encarregado de serviços gerais I 1 1 I I 1 1 1 1 

Auxiliar administrativo e financeiro 5 6 6 6 6 6 6 6 4 

Vigia líder I I I 1 I 1 1 I I 

Vigia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Copeiro 1 I I 1 1 I I 1 1 

Auxiliar de refeitório 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

Motorista 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Telefonista 1 1 1 I 1 1 I I 1 

Servente 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Subtotal Divisão Administrativa e Financeira 58 63 63 63 63 63 63 60 54 

Divisão Técnica 
Chefe de divisão I 1 1 1 1 1 1 1 
Planejamento e Medição 

Técnico em planejamento 1 I 1 I I 1 1 I I 
Técnico em medição I I 1 I I 1 1 1 I 

Orçamentista I I 1 I I 1 1 I I 
Topografia e Apoio Técnico 

Assistente técnico 1 1 1 I I I I I I 

Projetista cadista 1 I I 1 1 I I 1 1 

Topógrafo 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nivelador 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Auxiliar de topografia 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Qualidade e Meio Ambiente 

Engenheiro de controle da qualidade I I I 1 I I I I I 

Inspetor da qualidade 1 2 2 2 2 2 2 I I 

Técnico ambiental 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

Laboratorista 1 1 1 I I 1 1 1 I 
Auxiliar de laboratório I I 1 I 1 1 1 1 1 

Auxiliar de qualidade I I I I I I 1 1 1 

Auxiliar técnico 3 5 5 5 5 5 5 5 3 
Subtotal Divisão Técnica 25 28 18 28 28 28 28 17 15 

Divisão de Obras Civis 
Chefe de divisão I I 1 1 1 1 1 1 

Chefe do setor de escavação e concretagem de túneis I 1 I 1 1 1 1 
Chefe do setor de fundações e contenções I 1 1 I I 
Chefe do setor de pavimentação e urbanização 1 1 I I I 1 1 

Chefe do setor de terraplenagem I I I 1 I 
Chefe do setor de produção de insumos I I I 1 1 I I 1 1 

Encarregado geral de obras civis 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Divisão de Montagem e Manutenção 

Chefe de divisão I I 1 1 1 I 1 1 1 
Chefe do setor de montagem mecânica 1 I I 1 1 1 

Chefe do setor de montagem elen-oeletrônica 
1 \r\,.. 

1 

Chefe do setor de manutenção de equipamentos e instalações 1 I I 

I  N 

I 1 
Encarregado geral de serviços mecânicos 2 2 2 2 2 2 

1 

2 	2 2 

.\ 
TOTAL 98 108 109 109 109 108 107 	\(14 95 



As refeições serão preparadas por terceiros a serem contratados na Grande Belo Hon 
tregues diretamente, a granel, no refeitório do canteiro de obras. 
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4.2. Procedimentos Administrativos 

Para que a qualidade dos serviços e o cumprimento dos prazos possam ser assegurados, é necessário que 
se disponha de um esquema eficaz de administração de mão-de-obra, materiais e equipamentos, que per-
mita assegurar a disponibilidade dos recursos no momento da aplicação, a qualidade e preservação dos 
materiais e a disponibilidade e a produtividade esperadas para os equipamentos. 

Para tanto, foram estabelecidos procedimentos e diretrizes que permitam garantir o atendimento das ne-
cessidades nessas condições e solucionar, de forma rápida e eficaz, os problemas e imprevistos que ve-
nham a ocorrer, como será detalhado a seguir. 

a) Gestão dos recursos humanos 

O processo de composição da equipe executora das obras será coordenado pela seção de recursos huma-
nos da obra, que fará o contato com a administração central e com as demais obras da empresa para le-
vantamento das disponibilidades. Fará também a divulgação das vagas a serem preenchidas por contrata-
ções locais e executará os procedimentos de recrutamento, seleção e contratação. 

A equipe executora será formada por um conjunto de funcionários pertencentes aos quadros da empresa, 
transferidos de outras obras, que comporá um núcleo experiente e conhecedor das políticas e procedimen-
tos empresariais, complementado por pessoal a ser contratado na Grande Belo Horizonte. 

A transferência de mão-de-obra pertencente aos quadros da empresa será coordenada, como dito anteri-
ormente, pela seção de recursos humanos da obra, que também será responsável pelo recrutamento e sele-
ção do pessoal a ser contratado, providenciando a divulgação das vagas através dos meios de comunica-
ção, tais como anúncios em jornais e emissoras de rádio locais, do contato com órgãos de classe, entida-
des comunitárias, entre outros, e coordenando o processo de seleção que será feito por pessoal especiali-
zado e compreenderá entrevistas, análise dos currículos, testes práticos e exames médicos pré-
admissionais. Para as funções que envolvam riscos de qualquer natureza, serão solicitados também exa-
mes psicotécnicos. 

a.1) Benefícios 

Consciente da importância de oferta de boa qualidade de vida e motivação para incrementar a qualidade e 
eficiência do trabalho executado pelas equipes, a empresa implementará um programa de benefícios simi-
lar ao mantido em outras obras, cujos aspectos principais serão apresentados a seguir. 

Compreenderá o fornecimento de alimentação de boa qualidade, segurança, assistências médica e social, 
integração através de eventos sociais e esportivos, além de outras atividades específicas. 

• Alimentação 
A empresa oferecerá a seus funcionários uma alimentação balanceada, que permitirá assegurar a repo-
sição das energias consumidas e a manutenção de suas condições de saúde. Para tanto, contará com o 
apoio técnico de uma nutricionista, que será responsável por elaborar os cardápios, selecionar os forne-
cedores de refeições e executar sua fiscalização periódica, além de assegurar o cumprimento de todas 
as posturas legais pertinentes e dimensionar e especificar os equipamentos e utensílios que serão utili-
zados. 
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As salas de refeição serão dimensionadas de acordo com a norma regulamentadora, prevendo-se três 
salas de refeição, destinadas aos funcionários horistas, mensalistas e de chefia, cada uma com capaci-
dade de 1/3 do pessoal que a utilizará em cada refeição. Foi prevista uma área de 1,1 m2  por ocupante. 

Todas as instalações serão limpas e desinfetadas após cada refeição. 

• Alojamento 
Não serão disponibilizadas vagas de alojamento no canteiro. Caso haja necessidade, serão alugadas re-
sidências na região, para moradia de pessoal qualificado solteiro, no sistema de "repúblicas". 

• Transporte 
Tendo-se em vista a localização da obra em zona urbana, buscar-se á utilizar ao máximo a rede pública 
de transporte coletivo, dando-se subsídio ao pessoal através do vale-transporte. Onde houver necessi-
dade, serão utilizados ônibus fretados partindo de pontos estrategicamente definidos, que transportarão 
os funcionários até o canteiro de obras. 

O pessoal de chefia disporá de veículos de uso compartilhado. 

b) Suprimento de materiais 

A empresa adotará uma política de suprimento de materiais para o empreendimento, cujo objetivo será 
assegurar que os materiais previstos estejam disponíveis no momento de sua aplicação ou necessidade. 

A obra efetuará as compras de materiais através de sua própria seção de suprimentos. O apoio da adminis-
tração, principalmente no início das obras, estará voltado para: 

• Identificação de fornecedores, com base na experiência e cadastro da empresa e de levantamentos fei-
tos na região, desde a elaboração da Proposta. Será montado um cadastro de fornecedores, que será 
continuamente atualizado e ampliado em função do desempenho de cada fornecedor; 

• Envio de pessoal, na fase inicial, para a implantação de rotinas e sistemas, além de treinamento de pes-
soal; 

• Dimensionamento do estoque inicial do almoxarifado; 
• Implantação de sistemas informatizados de acompanhamento de compras e controle de estoqu 

treinamento da equipe da obra; 
• Apoio específico à equipe da obra, por solicitação da mesma; 
• Execução das atividades de importação, quando necessário. 

Por sua localização e disponibilidade, a praça de Belo Horizonte tem condições de atender diretamente à 
maior parte das necessidades de materiais previstas para o empreendimento, constituindo-se no principal 
centro fornecedor. 

A seção de suprimentos utilizará contrato de fornecimento para formalizar, quando necessário, alguns 
tipos de fornecimento de maior importância, tais como: 

• Itens fornecidos segundo um cronograma com preço variável (concreto, aço, agregados e outros); 
• Itens com preços variáveis de acordo com o prazo de entrega; 
• Itens cujo fornecimento seja crítico para o andamento dos serviços; 
• Combustíveis, oxigênio, entre outros consumidos em grande quantidade. 

bLJ 
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b.1) Critérios para aquisição e recebimento de materiais e equipamentos 

Para a escolha dos fornecedores a serem consultados será observado se a qualidade do material é compa-
tível com a necessidade do projeto e se a qualidade de atendimento atende às especificações, preços e 
prazos exigidos no pedido, e se a entrega foi feita no prazo estipulado. 

Todos os materiais e/ou equipamentos adquiridos pela empresa serão entregues diretamente no almoxari-
fado do canteiro de obras. A responsabilidade pelo recebimento dos materiais será do almoxarifado, que 
fará todo o processamento da documentação e providenciará local adequado para o armazenamento. 

A entrega dos materiais ou equipamentos ao pessoal de produção será feita mediante um sistema de re-
quisição de material, que permitirá o controle de aplicação, identificará o requisitante, a data e o local de 
utilização, e permitirá a rastreabilidade. 

b.2) Estocagem e controle 

Durante o período de estocagem, os materiais e equipamentos ficarão sob responsabilidade da seção de 
suprimentos, que os armazenará no almoxarifado do canteiro de obras ou em outro local que julgar con-
veniente. 

Após o processamento da documentação fiscal, o almoxarifado emitirá uma ficha de controle de estoque 
que conterá todos os dados do produto, local de estocagem, aplicação e outros. 

Todos os materiais especiais terão uma instrução própria por escrito que orientará o pessoal do almoxari-
fado quanto aos cuidados especiais que deverão ser tomados para manuseio e estocagem adequados. 

b.3) Diretrizes especificas 

Para os itens de maior consumo foram estabelecidas diretrizes específicas, detalhadas a seguir. 

• Agregados 
A brita e a areia a serem utilizadas na preparação do concreto serão adquiridas de pedreiras come 
da região das obras, buscando-se a melhor alternativa em termos de qualidade e preço final. A compra 
será feita contra programação a ser fornecida com antecedência e confirmada até 7 dias antes da data 
prevista para entrega. 

• Cimento 
Será adquirido no comércio da Grande Belo Horizonte, em sacos, para uso complementar. 

• Concreto pré-misturado 
Será adquirido de concreteiras da região, contra programação a ser confirmada até 3 dias antes da data 
de aplicação. 

• Aço para armaduras 
Será adquirido de distribuidores locais das siderúrgicas tradicionais. As compras serão feitas contra 
programação a ser confirmada até 7 dias antes da data prevista para entrega. 

• Madeira 
Será adquirida de distribuidores sediados em Belo Horizonte. Os pedidos serão feitos 
gurar a disponibilidade na data programada. 
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• Combustíveis e lubrificantes 
Serão adquiridos de postos situados nas imediações do canteiro de obras. Para os produtos de maior 
consumo será feita uma programação de fornecimento. 

• Peças de reposição 
A cidade de Belo Horizonte possui concessionárias de todas as marcas de veículos e distribuidores das 
principais marcas de equipamentos pesados, que fornecerão as peças e demais materiais necessários. 

c) Alocação e manutenção dos equipamentos 

A alocação dos equipamentos destinados à execução das obras estará voltada para: 

• Garantir a mobilização de equipamentos em condições de operação que assegurem a produtividade 
usada como índice de planejamento; 

• Assegurar que os equipamentos estarão disponíveis na obra pelo menos 5 dias antes da data programa-
da para sua entrada em serviço; 

• Usar equipamentos próprios como critério básico de composição da frota executora, recorrendo-se à 
locação quando se necessitar de equipamentos especiais ou quando a mobilização de equipamentos 
próprios não for interessante. 

A mobilização será baseada no cronograma de permanência de equipamentos, que será revisado antes do 
início dos serviços e, posteriormente, de forma dinâmica, adequando-se ao andamento real e às novas 
necessidades que venham a ser constatadas. 

Tendo-se em vista o curto prazo de execução, a revisão dos equipamentos que serão mobilizados nos pri-
meiros dois meses será feita independentemente do resultado da Licitação, para que a mobilização possa 
ser feita logo após a assinatura do Contrato. Os equipamentos de terceiros também serão reservados pro-
visoriamente nessa ocasião, efetuando-se uma reserva firme logo após a divulgação do resultado. 

Para que as produtividades sejam mantidas, haverá necessidade de um apoio eficaz de manutenção que 
permita, através de medidas preventivas, lubrificação e reparos conetivos executados com rapidez e efici-
ência, além de assegurar o cumprimento dos prazos programados através da disponibilidade gara 'da e 
da produtividade. 

Para tanto, será construída no canteiro de obras uma oficina de manutenção, que disporá das instalaço 
equipamentos e ferramentas necessários para a execução dos serviços, e de uma equipe experiente e capa-
citada. 

Para o atendimento de campo foram previstos os seguintes equipamentos: 

• Caminhões comboio de lubrificação e abastecimento; 
• Veículos leves (caminhonetes) de atendimento de campo. 

À medida em que forem sendo liberados os equipamentos para desmobilização, a divisão de montagem e 
manutenção verificará com a administração central da empresa se os mesmos deverão ser recolhidos no 
estado ou revisados para transferência para outra obra, e fará a verificação dos estoques que poderão ser 
desmobilizados por não terem mais aplicação, transferindo-os juntamente com os equipamentos. 

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000540 Paulo (SP) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
110  Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  



São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (5511) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
110  Andar— Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edil. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

4.3. Planejamento da Segurança do Trabalho 

A ODEBRECHT dedicará especial atenção aos serviços de prevenção de acidentes, colocando a seguran-
ça, medicina e higiene do trabalho como itens prioritários. 

As obras serão conduzidas em fiel atendimento às exigências da Lei 6514 de 22/12/1977 e às normas re-
gulamentadoras aprovadas pela Portaria 3.214 de 8/06/1978 e suas alterações, no intuito de se evitar aci-
dentes do trabalho e preservar a saúde e integridade fisica dos operários, supervisores e pessoal de apoio. 

O plano elaborado pela ODEBRECHT terá por objetivo estabelecer procedimentos práticos que permitam 
implementar medidas de proteção durante a execução da obra, de modo que todos os pontos constantes na 
legislação pertinente sejam fielmente observados e cumpridos. 

a) Política de trabalho 

Defendendo a posição de que a segurança do trabalho é prioritária e inerente a seu sistema de produção, a 
ODEBRECHT aplicará recursos em pessoal técnico e equipamentos de segurança, e na melhoria do nível 
de conforto das instalações de seus canteiros de obras. 

A política de segurança e saúde no trabalho baseia-se no reconhecimento de que segurança, saúde e meio 
ambiente são parte integrante e essencial do desempenho dos negócios, no comprometimento da divulga-
ção e implementação dos programas específicos a todos os funcionários e prestadores de serviços e no 
comprometimento com a melhoria contínua das condições de meio ambiente de trabalho. 

A aplicação dessa política visa fixar os procedimentos a serem adotados pelas unidades de produção no 
que se refere à segurança industrial, saúde ocupacional e proteção ao meio ambiente, para que sejam mi-
nimizadas as possibilidades de acidentes com seus empregados, preservando-se sua integridade física e a 
das máquinas, instalações e equipamentos. 

b) Programa de prevenção de riscos ambientais 

Antes de iniciar os serviços será elaborado por profissionais especializados da ODEBRECHT o Pro 
de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), que levará em consideração todos os fatores específicos das 
atividades a serem desenvolvidas e as normas legais e documentos internos referentes ao assunto. 

O programa buscará a preservação da saúde e integridade fisica do trabalhador através de ações que ante-
cipem, reconheçam, avaliem e controlem os riscos existentes ou que venham a existir no ambiente de 
trabalho. 

Estabelecido o programa, sua gestão caberá à seção de segurança e medicina do trabalho, que receberá da 
Gerência de Contrato todos os recursos necessários para seu fiel cumprimento. 

As metas de planejamento serão estabelecidas por fases, a saber: 
• Fase 1: Levantamento preliminar dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais, em todos os proces-

sos e atividades desenvolvidos no local; 
• Fase 2: Avaliação dos efeitos passíveis de serem gerados após o reconhecimento preliminar dos riscos 

de acidentes e doenças ocupacionais; 
• Fase 3: Controle eficaz dos riscos de acidentes e doenças ocupacionais levantado e á ados, através 

de medidas prevencionistas e de acompanhamento; 	
q 	\ 

• Fase 4: Mensuração da exposição ao risco, para monitoramento espec 	 n 
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Após a fase preliminar do reconhecimento, avaliação e mapeamento dos riscos de acidentes e doenças 
ocupacionais serão determinadas as ordens de serviço para tomada de medidas prevencionistas, com a 
mensuração quantitativa da exposição ao risco. 

b.1) Medidas de proteção para obras 

Ferimentos, contusões e lesões são os acidentes mais comuns em serviços dessa natureza. Para minimizar 
tais ocorrências, o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) será obrigatório e rigorosamente 
fiscalizado, sendo também implementado o uso de EPCs. 

Serão observadas as orientações dos encarregados referentes à utilização correta das ferramentas, bem 
como suas recomendações quanto aos cuidados no manuseio de materiais e na constante limpeza das fren-
tes de trabalho. 

Os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) são aqueles que neutralizam a fonte do risco no lugar em 
que o mesmo se manifesta, podendo dispensar o trabalhador do uso de Equipamento de Proteção Indivi-
dual — EPI em alguns casos. Protetores dos pontos de operação em máquinas, furadeiras ou prensas, sis-
temas de isolamento de operações ruidosas, dispositivos de proteção em compactadores, placas de sinali-
zação e guarda-corpos são exemplos de proteções coletiva que serão utilizadas. 

Além dessas, a sinalização, a iluminação e as providências de segurança adotadas para os serviços especí-
ficos constituem importantes medidas de proteção coletiva. 

As medidas de alcance individual consistem na utilização dos Equipamentos de Proteção Individual - 
EPIs, que se destinam a proteger a integridade física do trabalhador. Os EPIs serão utilizados quando as 
medidas de alcance coletivo não forem satisfatórias para a proteção do trabalhador ou quando se esgota-
rem todas as medidas preventivas contra riscos de acidentes. O fornecimento, controle e utilização dos 
EPIs são regidos pela norma regulamentadora NR-6 e seu uso na obra será obrigatório por parte do em-
pregado. 

Os EPIs a serem utilizados nos diversos serviços previstos para o empreendimento são os seguintes. 

• Capacete de segurança, para os trabalhos sujeitos a impactos provenientes de queda ou projeção de 
objetos. Em princípio, serão usados em todas as frentes de trabalho; 

• Óculos de segurança, para trabalhos com esmeril, ferramentas de apicoamento e outras; 
• Óculos de segurança contra poeiras e respingos, para trabalhos que possam causar irritação nos olhos, 

tais como lixamento de concreto, pinturas, entre outros; 
• Óculos ou máscaras de segurança adequados, para trabalhos de solda e corte oxiacetilênico; 
• Protetor facial, para trabalhos com serra circular; 
• Protetores auriculares, para trabalhos realizados em locais em que o nível de ruído ultrapassar aos limi-

tes previstos na NR-15; 
• Máscaras contra poeira, para trabalhos que impliquem produção de poeiras; 
• Ombreira de raspa de couro e luvas de couro ou lona plastificada, para manuseio de vergalhões, chapas 

de aço e outros materiais abrasivos ou cortantes; 
• Luvas de borracha, para trabalhos em circuitos e equipamentos elétricos energizados; 
• Luvas, mangas, aventais e perneiras de raspa de couro, para trabalhos de soldagem e corte a quente; 
• Botas impermeáveis, para trabalhos de lançamento de concreto ou trabalho em locais úmidos, lama-

centos ou encharcados; 
• Cinto de segurança, para trabalhos em altura superior a 2 m, em que haja risco de que , a 
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b.2) Procedimentos específicos de trabalho 

Durante a execução dos serviços de cada especialidade serão observados procedimentos específicos de 
segurança, apresentados, de forma sucinta, na sequência. 

Serviço 
Especialidade/ Especialidade/ 

Procedimentos de Segurança Procedimentos 
Serviço 

de Segurança 

Andaimes 

Andaimes fixos com guarda-corpo a 0,70 m e 
1,20 m do piso; os estrados cobrirão toda a 
largura do piso e serão de boa qualidade e 
isentos de nós ou rachaduras. 

Concretagem 

Vibradores aterrados e de acordo com normas e 
recomendações 	do 	fabricante; 	proibida 	a 
descida 	em 	queda 	livre 	de 	pranchas 	para 
transporte vertical; supervisão das operações de 
lançamento e vibração do concreto. 

Alvenarias / 

Revestimentos 

Proteção de aberturas no piso; assentamento de 
tijolos/ e manipulação de argamassas com luvas 
impermeáveis e resistentes; travamento 
provisório de paredes de tijolos em beiradas de 
laje, com cunhas ou massa forte; uso de óculos 
de segurança nos revestimentos com chapisco, 
conforme o risco, 

. 	. 
Solda Oxiacetilênica 

Transporte de cilindros por carrinho adequado e 
estocagem em local arejado, com extintores, 
cilindros vazios estocados separadamente; 
cilindros de oxigênio e acetileno mantidos com 
seus capacetes quando estocados; proibido o 
contato dos cilindros com circuitos e 
equipamentos elétricos. 

Fundações e 
Escavações 

Isolamento de área e escoramento de aberturas e 
valas, 

. 
Estruturas Metálicas 

Fixar previamente as peças antes de serem 
soldadas, rebitadas ou parafusadas. 

Solda Elétrica 

Obrigatório o uso de máscara de solda, luvas, 
perneiras, mangas e avental de raspa; proteção 
das áreas de soldagem por biombos; proibidos 
serviços de solda ou corte em tanques ou lugares 
fechados 	que 	contenham 	gases 	ou líquidos 
inflamáveis, 	de 	cabos 	muito 	longos 	e 	de 
emendas nos cabos, 

Movimento de por 
Cargas cabos 

No içamento de peças com guindaste isolar a 
área, mantendo no local apenas as pessoas 
envolvidas; os guindastes serão operados apenas 

profissional 	habilitado 	e 	autorizado; 	os 
de aço serão amarrados com clipes e 

trançados, e será obrigatória trava de segurança 
no gancho do guindaste. 

Máquinas, 
Equipamentos e 

Veículos 

Os operadores terão orientação especifica e não 
usarão cabelo comprido, roupas folgadas ou 
mangas compridas com punhos abertos; na 
instalação de máquinas deve-se permitir 
movimentação segura do operador, fácil 
manuseio dos materiais e acesso livre para 
reparos e limpeza, e asseguirar a proteção de 
todas as partes móveis, 

Pinturas  

Em ambientes com ventilação insuficiente: 
instalação de ventilação forçada ou uso de 
equipamentos de proteção respiratória; 
colocação de placas de indicação de risco e de 
extintores; proibição de instalação provisória de 
iluminação com trechos desencapado ou 
conexões por pressão, de fumar ou portar 
objetos que causem chama ou faíscas, e 
qualquer serviço com risco de centelhamento. 

Fôrmas / Armações 

Sena circular com mesa estável, com fechamento de suas faces inferiores, coifa protetora do disco, cutelo divisor, 
coletor de serragem e carcaça do motor aterrada; nas operações de corte de madeira utilizar dispositivo empurrador e 
guia de alinhamento; corte e dobra de barras de aço sobre bancadas e colocação de pranchas de madeira sobre 
armações, nas fôrmas, para a circulação de operários. 

b.3) Armazenagem de materiais 

Os materiais recebidos nos canteiros de obra serão armazenados no almoxarifado e nos pátios, de modo a 
evitar a obstrução da circulação de pessoas e veículos e o acesso a extintores de incêndios, quadros elétri-
cos e saídas. Vergalhões, perfis, entre outros serão separados conforme suas bitolas. As madeiras serão 
estocadas ao ar livre e afastadas de inflamáveis e fontes de ignição. 

Serão utilizados estrados, calços de madeira, camadas de tijolos furados, entre outros perfeitamente nive-
lados sob o material. As pilhas serão mantidas a prumo e terão altura que facilite o manuseio por parte 
dos trabalhadores, não devendo, portanto, ultrapassar 2 m. 

b.4) Medidas de prevenção e combate a incêndios 

Para a prevenção e combate a incêndio, a ODEBRECHT manterá, no canteiro, conj 
distribuídos nos locais recomendados pelas normas regulamentadoras e hidrantes em p 
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Além dessas medidas serão compostas brigadas de incêndio treinadas para o manuseio e utilização dos 
equipamentos de combate a incêndios e para a evacuação das áreas afetadas. 

b.5) Medidas de proteção contra descargas elétricas 

Os geradores e transformadores serão isolados e sinalizados de maneira adequada, impedindo-se o acesso 
de pessoal não qualificado. Os aparelhos e condutores elétricos serão instalados de modo adequado, pre-
venindo-se perigos de choques, incêndios, faíscas e fusão de materiais. Não serão permitidos fios desco-
bertos, sendo todas as emendas cuidadosamente isoladas. 

c) Atribuições e responsabilidades 

Para que sejam alcançados os objetivos inerentes à manutenção da segurança e saúde no trabalho, todos 
os elementos envolvidos na execução das obras devem ser conscientizados de seu papel e suas responsa-
bilidades, especialmente das medidas de segurança relativas a cada atividade. 

O SESMT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, terá como atri-
buição principal promover a saúde e integridade do trabalhador no local de trabalho. 

A CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, terá como atribuição observar e relatar as condi-
ções de risco nos ambientes de trabalho, solicitando medidas para reduzi-los ou neutralizá-los, e de inves-
tigar os acidentes porventura ocorridos. 

Os chefes das divisões de produção serão responsáveis diretos pela completa segurança da obra; os líderes 
de serviços, pela correção das condições inseguras e pelo cumprimento das normas e regulamentos de 
segurança por seus subordinados, e os profissionais de segurança administrarão as atividades ligadas à 
segurança e medicina do trabalho e coordenarão os treinamentos, campanhas, promoções e reuniões de 
segurança. 

d) Dimensionamento e estrutura organizacional do SESMT e da CIPA 

O SESMT da obra será dimensionado segundo a NR-4, para grau de risco 4, e um efetivo total (3 turnos) 
entre 500 e 1.000 pessoas. A equipe básica será alterada caso ocorra aumento ou redução do efetivo inici-
almente estimado. 

As principais atividades do SESMT referem-se à elaboração dos programas específicos de segurança, 
medicina e meio ambiente do trabalho, cuja estrutura estará relacionada com o levantamento e descrição 
dos riscos e acidentes de doenças ocupacionais, o monitoramento dos tipos de agentes agressivos, a des-
crição dos equipamentos de proteção coletiva e individual, das medidas de segurança, medicina e meio 
ambiente do trabalho e a elaboração e montagem dos programas de treinamento, orientação e atendimento 
local. 

A CIPA será criada, organizada e estabelecida na obra conforme prescrito na NR-5, e terá como atribui-
ções básicas implantar as medidas de prevenção de acidentes julgadas necessárias e sugerir outras medi-
das, investigar os acidentes ocorridos, e elaborar e encaminhar os relatórios e mapas previstos na legisla-
ção. 

e) Programa de treinamento e conscientização 

O programa de treinamento e palestras sobre segurança e medicina do trabalho terá por o 
treinar e conscientizar os empregados quanto à prevenção de acidentes. 
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Todo empregado admitido receberá preleção de segurança e medicina do trabalho antes do inicio das ati-
vidades no canteiro, abordando riscos inerentes à função, equipamentos de proteção, normas e procedi-
mentos de segurança, saúde e meio ambiente do trabalho e outros assuntos pertinentes. 

Também serão programadas mensalmente palestras para engenheiros, técnicos, encarregados e pessoal 
administrativo sobre riscos de acidentes e sua prevenção, equipamentos de proteção individual (EPIs), 
prevenção e combate a incêndios, CIPA, primeiros socorros, levantamento correto de pesos, acidentes de 
trabalho, entre outros. 

Será também realizado pelo SESMT treinamento para capacitação técnica especifica e treinamento em 
prevenção de acidentes do trabalho para os membros da CIPA. 

1) PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho 

Os procedimentos preventivos de segurança a serem adotados na execução dos serviços de cada especia-
lidade traduzem-se na implementação do Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho — PC-
MAT, elaborado segundo os critérios estabelecidos na NR-18 e destinado a permitir o levantamento pre-
liminar dos riscos de acidentes e doenças no trabalho e no meio ambiente. 

O memorial descritivo apresentado a seguir mostra as possibilidades de exposição ao risco e um checklist 
das ações a serem empreendidas. 

Transporte / Terraplenagem / Fundação Concretagem 
Riscos: Quedas de materiais e de pessoas, ruído 
excessivo, movimentação e operação de máquinas e 
equipamentos, aberturas no piso sem proteção e 
desmoronamento de encostas/taludes. 

. Riscos: Ruptura da canalização de concretagem ou emendas, 
quedas de pessoas e materiais, choque elétrico no vibrador e 
contato com cimento. 

Causas: Serviços em altura, ruído de rompedores e 
outros; projeção de partículas, contato com partes 
móveis, falta de proteções e aberturas/valas/taludes 
inseguros, 

Causas: Tubulação comprometida, 	instalação 	inadequada, 
ruptura de emendas, falta de proteções nas periferias da laje e 
nas aberturas no piso, vibrador sem aterramento e operador 
não habilitado ou treinado. 

Envolvidos: Ajudantes, serventes, operadores, ar- 
madores, carpinteiros e motoristas. 

Envolvidos: Serventes, carpinteiros, armadores, eletricis 	s, 
operadores, entre outros. 

Medidas Preventivas: Isolamento de área e da vizi- 
nhança, utilização correta de andaimes, equipamen- 
tos de proteção coletiva e EP15, máquinas e equi- 
pamentos em bom estado, sinalização eficiente, 
redução do tempo de exposição nas atividades críti- 
cas e escoramento adequado de cavas. 

Medidas Preventivas: Inspeção geral da tubulação de concre-
tagem, verificação do estado do(s) guincho(s), operador habi-
litado e treinado, uso de passarela com guarda-corpo, prote-
ções periféricas da laje a ser concretada, operador de guincho, 
grua e vibrador devidamente treinados e uso dos equipamen-
tos de proteção individual específicos. 

Fôrmas Desforma 
Riscos: Prensagem, perfuração e escoriações das 
mãos, quedas de pessoas e materiais, esforços ex-
cessivos e posturas incorretas. 

Riscos: Projeção de partículas, perfuração de membros e 
quedas de pessoas e materiais. 

Causas: Transporte e manuseio de ferragem em 
geral, falta de proteções coletivas, desatenção, rup-
tura de materiais durante travamento e transporte de 
carga excessiva e de modo irregular. 

Causas: Exposição aos materiais na desforma (pregos, entre 
outros), falta de equipamentos de proteção coletiva e indivi-
dual, e procedimento inseguro da atividade. 

Envolvidos: 	Serventes, 	carpinteiros, 	armadores, 
eletricistas, encarregados e operadores. 

Envolvidos: Serventes, carpinteiros, encarregados, entre ou-
tros. 

Medidas Preventivas: Orientação e supervisão no 
transporte e manuseio das ferragens, uso de EPIs e 
de guarda-corpos em periferias de laje e aberturas 
no piso, ou fechamento destas com assoalhamento. 

Medidas Preventivas: Organização na retirada do material, 
uso obrigatório de cinto de segurança, óculos, capacete, 
e luvas de proteção, instalação da(s) plataforma 	,, sE 
ção em laje(s) abaixo, fechamento de abertu 4  
guarda-co e os. 

botas 
e 	te- 

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
6° Andor- Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (5511) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andor— Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edil. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 32W 1112 

Brasília (DF) 
SAS Qd.5 Bloco N 
Edifício OAB — 9° Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Belo Horizonte (MG) 
v. Alvares Cabral, 1777/19°A 
nto Agostinho 

3O70-001 — Belo Horizonte ( 
Tel. 55 31) 3299 6701 
Fax (5 31) 3299 6775 

www.odebrecht.com 
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do Estado do Rio de Janeiro 	bo. • 
DIÁRIO OFICIAL I) . 

 	• • 
OBJETO: Artigo 10. LLX Minas-Rio Logrefica Cornertrial,gxportadora.,:..: 
S.A. (a 'Sociedade) é uMa sociedade anônima, reguloria 'pelo prq-
sente Estatuto Social e pela legislação aplicável. Artigo 2°. A Socie: 
dada terá prazo de duração indeterminado. Artigo:§°,4‘.§ociederita••• • •'• 
tem sua sede na Cidade e Estado do Rio de Jareefro. Ou Praia do. 	, 
Flamengo, ri. 66, 120  andar, sala 1201, parte, Flamengo, CEP 22.210- 
903, Paregrato Único, A Sociedade poderá abrir, fechar e transferir o.' • • 
endereço de filiais, agendas, depósitos, escritórios e vela °gaba." 
lecimentos no Brasil ou no exterior, mediante deliberego denConselgo, 
de Administração, Artigo 40. O objeto da Sociedade consiste em: (a) 
deter, desenvolver, construir e operar instalações pertáGias a seres' '." 
construídas no Município de São João da Barra. Heade do Rio de,  
Janeiro (o "Projete), Incluindo (i) prédios de escritório, Instalações pa-
ra armazenagem de minério de ferro e um anel viário, (5) uma ponte 
de acesso, um quebra-mar e um cais, (E) vias de acesso para in-
gresso e salda das instalações portuárias, inclusive através de pro-
priedades contíguas, e (N) várias instalações, incluindo uma subes-
tação da energia e linhas de transmissão; (b) prestar servias de se-
porte legista em relação ao Projeto; (c) deter, desenvolver, construir 
e operar outras Instalações portuárias. bem como a anatar outros 
serviços de suporte logístico; (d) a extração de blocos elos britas de 
granito e atividades de apoio em todo o territorio nacional; (e) a co-
merciallzação de minérios em geral e de subprodutos derivadas da 
atividade mineral, transporta. embarque. importação e exportação de 
minérios em geral, bem como a exploração de quaisquer outras ati-
vidades correlatas e afins, que, direta ou indiretamente, digam respei-
to Fe finalidades da Sociedade, tais como compra de minérios; e (f) 
participar como sócia ou acionista em outras sociedades, especial-
mente naqueres que atuam no segmento de logística. CAPITULO II - 
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES: Artigo 5°. O capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, é de RS335.984.682,60 (trezentos e trinta e 
doce milhões, novecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta 
e dois reais e sessenta centavos), dividido em 886.524 (oitocentas e 
oitenta e seis mil, quinhentas adote e quatro) ações ordinárias, todas 
norninathras e sem valor nominal. Artigo 6°. Cada acionista terá 
mito de preferência na subsaçâo de ações emitidas em decorrência 
de aumentos de capital da Sociedade, bem coma sobre quaisquer di-
reitos conversivels em ações, bônus de subscriçào ou empréstimos 
(incluindo debêntures conversíveis em ações), observada a proporção 
de sua participação no capital social, nos termos de legislação 

Artigo 70. Sujeito aos termos dos Artigos 45 e 46 do presente 
Estatuto, cada ação ordinária confere a seu titular direito a 1 (um) 
voto nas deliberações das Assembléias Gerais da Sociedade. Cada 
acionista deverá exercer seu direito de voto nes Assembléias Gerais 
nos termos da legislação aplicável, e mediante a observância de qual-
quer acordo de acionistas de que sejam signatários os acionistas da 
Sociedade, e que esteja devidamente arquivado na sede sedar. Ar-
tigo tr. A propriedade das ações sere comprovada pela Inscrição do 
nome do acionista no livro de 'Registro de Ações Nominativas". 
Quaisquer transferências de ações devera° ser feitas mediante a as-
sinatura dos respectivos termos de transferência lavrados no livro de 
"Registro de Transterende de Ações Nominativas". CAPITULO III - 
ADMINISTRAÇÃO: Artigo 9°, A Sociedade será administrada por 
uma Diretoria e por um Conselho de Administraçâo os quais terão os 
poderes e atribuições necessários ao desempenho de suas funções, 
nos termos do presente Es1etuto Social e da legislação aplicável: DI-
RETORIA: Artigo 10, A Diretoria, cujos membros serão eleitos polo 
Conselho de Administração, que poderá destitui-los e qualquer tempo, 
será composta por no mínimo 2 (dois) membros, designados Diretor 
Presidente e Diretor Financeiro, e no máximo 4 (quatro) membros, os 
quais, em complementação as designações já referidas, serão o Di-
retor de Operações e o Diretor Geral, Artigo 11, Os Diretores serão 
pessoas fluidas, residentes e domiciliadas no País, aderistes ou não, 
eleitos pelo Conselho de Administração. Artigo 12. Cada membro da 
Diretoria será empossado em seu respectin cargo mediante a asai-
ratara do respectivo termo de posse no livro de "Ares das Reuniões 
da Diretoria", e estará sujeito aos requisitos. impedimentos, deveres, 
ObrigaçOeS e responsabilidades previstos na Lei n° 6.404/76. Artigo 
13, Cada Diretor será eleito para um mandato de 1 (um) ano, per-
mitida a reeleição. Caso. findo o prazo do mandato. um membro da 
Diretoria não seja reeleito para seu cargo, na forma do fiem (I) do 
Artigo 33 do presente Estatuto, o marno deverá imediatamente apre-
sentar sua carta de renúncia ou ser destruido pelo Conselho de Ad-
ministração. Artigo 14. Em caso de vactincia em algum dos cargos 
da Diretoria, deverá ser convocada uma reunião do Conselho de 
ministração, no prazo de 15 (quinze) dias contados da vacencia, a 
de que seja deliberada a respectiva substituição, na forma do ire 
do Artigo 33 do presente Estatuto. Artigo 15. A remuneração a 
dos membros de Diretoria será fixada nos termos definidos pela 
sombreia Geral, conforme o Item (c) do Artigo 38 do Estatuto Sou 
Artigo 16. As reuniões da Diretoria serão realizadas no Brasil, sem- 
pre que solicitado por qualquer de seus membros, e quando neces- 
sárias aos interesses sociais. Tais reuniões serão convocadas pelo Di- 
retor Presidente por melo de notificação °Solta, a ser entregue a ca- 
da meato) da Diretoria, com antecedência anima de 2 (dois) dias 
úteis, devendo a convocação Indicar as matérias a serem discutidas, 
data, horario e local da reunião. As atas das Reuniões da Diretoria 
serão lavradas no livro de 'Atas das Reuniões da Diretoria", e cópias 
das mesmas sorgo entregues a todos os Diretores e ao Conselho de 
Administração. Artigo 17. As Reuniões da Diretoria serão instaladas 
com a presença da maioria de seus membros. pessoalmente. As d 
cisões serão tomadas mediante o voto afirmativo da maioria 
rataras presentes a cada reunião em que haja quorum. Art 
Compete á Diretoria, a condução dos negócios sociais e a 
para tanto, de todos os atos necessárias ou convenientes, 
dos aqueles que dependam de autorização por parte da 
Geral de Acionistas ou da Conselho de Administração, 
caso, em virtude de lei, do presente Estatuto Social ou de q 
acordo de acionistas de que sejam signatários os acionistas 
dedade, e que esteja devidamente arquivado na sede social. A 
19. A representação da Sociedade, ativa ou passivamente, em juizo 
ou fora dele, perante quaisquer terceiros e repartições públicas fede- 	- 
reis, estaduais e municipais, e a assinatura de escrituras de qualquer 	- 
natureza. letras de ambio, cheques, ordens de pagamento, contratos 
e, em geral, quaisquer outros documentos ou atos que importem em 
responsabi5dade ou obrigação para a -Sociedade OU que exonerem a • 
Sociedade de obrigações com terceiros, incumbirão e serão obriga- - 
toriamente prateados por 2 (dois) Diretores, agindo conjuntamente, ou 
1 (um) Diretor agindo em conjunto o= 1 (um) procurador, ou por 2 
(dois) procuradores. agindo conjuntamente, que detenham poderes 
específicos e tenham sido nomeados na forma estabelecido no Artigo 
20 ababre. Artigo 20. As procurações outorgadas em nome da So• 
dedada o serão por 2 (dás) Diretores, agindo conjuntamente, deven-
do especificar os poderes conferidos e, com exceção daquelas Para 
fins judiciais, terão periodo de validade limitado a, no mi,dmo, 1 (um) 
ano. Não obstante o aorna disparo, a outorga de P 	dões que 
tenham por objeto matérias que dança am 

o  da Assembléia Geral de Acionistas dukliiit6A 	f 
em virtude de lei, do presente Estabflo, 	 865 
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mínimo 7 (sete) e 	mexirrio 8 (oil3p 	ramtie:adoildiii;* 
sdentes ou 	no Bra 	'tos p 	ia Geral, e por esta 
destituivei a qualquer tempo 	 , Orn será de,- 
Signad0 reside' "" - - 
Artigo Cede 
sedo e aeu 
Posse 
e estar 

no CPF/MF sob o n° 508.511.01544, portador da carteira de iden-
tidade n° 11.320 OAB/BA, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida das 
Nações Unidas, 504,777, 7° andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP; 
D) Diretor - Benedicto Barbosa da Silva Júnior, brasileiro, casado 
engenheiro civil, inscrito no CPF1MF sob o n° 015.225.538-94. poda-
dor da cadeira de identidade n° 130.337/0 CRENSP, residente e do-
miciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, 
com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n° 4.777, 7° 
andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP; E) Diretor - Carlos Jorge 
Heine] de Azevedo, brasileiro. casado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF/MF sob o ri 049.596.555-34, podador da carteira de identidade 
n° 422.388 SSP/BA residente e domiciliado na Cidade de Salvador. 
Estado da Bahia, com endereço comerdal na Avenida das Nações 
Unidas, 4.777, 7° andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP; F) Diretor 
- Henrique Serrano do Prado Valladares, brasileiro, casado, erga 
ribeiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n°  133.336.315-04, portador da 
carteira de identidade n° 11.404-0 GRENHA, residente e dernidtado 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com ende-
reço comercial na Praia de Botafogo, 300, 11° andar, Botafogo, Rio 
de Janeiro, RJ; e G) Diretor . Paulo Henyan Yue Cesena. brasileiro, 
engenheiro químico. inscrito no CPF/MF sob o na 173.429.088-94. 
portador da carteira de identidade ri°  19.951.448-3 SSP/SP. residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, n° 4.777, 60  an-
dar. Alto de Pinheira, São Pauto, SP; O) aprovada a fixação da re-
muneração global anual dos membros da Diretoria em ate RS 
600.000,00 (seiscentos mil reais); 9) aprovada a alteração do exer-
cido social da Companhia, alterando, consequentemente o artigo 15°, 
que passa a ter a seguinte nova redação: 'Artigo 15. - O exereicio 
social terminará no dia 31 de agosto de cada ano, quando sere le-
vantado o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras.'; 
e 10) aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, ao-
mo lambem a reorganização dos artigos do Estatuto Social, renome-
rendo-os, na forma do Anexo II a esta ata. Quorum das delibera-
ções: Todas as deliberações foram aprovadas por unanimidade, sem 
reserva ou restrições. Conselho Fiscal: Não há Conselho Fiscal per-
manente. nem foi instalado no presente exercido. Após lida e apro-
vada por unanimidade, a presente ata foi assinada por todos os pre-
sentes. São Pauto. 25 de agosto de 2008. Masa: Marcelo Bebia Ode-
brecht, Presidente; Simone Eine Martins Pereira Sahade, Secretária. 
Acionistas: MenIca Bahia Odebrecht, pelas acionistas Odebrecht SÃ 
e ODBINV S.A' Diretores eleitos: Marcelo Bahia Odebrecht, Paulo 
Oliveira Lacerda de Melo, Adriano Chaves Jucá Rotim, Benedicto Bar-
bosa da Silva Júnior, Carlos Jorge Hupsel de Azevedo, Henrique Ser-
rano do Prado Valladares e Paulo Henyan Yue Cesena. Certifico e 
dou tê que esta ata e cópia fiel da ata lanada no livro próprio. Si-
mone Elia Medias Pereira Saindo. Secretária. - Junta Comercial do 
Estado do Rio de Janeiro Nome: Odebrecht Serviços de Engenharia 
e Construção S/A. Rire: 33.3.0028759-1. Protocolo: 00-2008/145193-8 
- 06/09/2008. Certifico o deferimento em 0W09/2008- e o registro sob 
o número e data abaixo 00001836992. Data: 08/0912008. Valeria 
E.M. Serra, Secretaria Gerai. - Anexo B' ESTATUTO SOCIAL DA 
ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO 5.8. 
- I. Denominação e Prazo de Duração - Art. 1°  - A ODEBRECHT 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SÃ. @ uma com-
panhia que se rege por este Estatuto e pelas disposições legais apli-
cáveis. com  prazo de duração por tempo Indeterminado. ti. Sede e 
.Dependenclas - ArL 2' - A Companhia tem sua sede e foro na Ci-
dade do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Bo-
tafogo, nP 300, 11° andar-pede, Botafogo, CEP 22250-040, podendo, 
onde e quando convier, instalar filiais sucursais, agências, escritórios, 
representações e dependerdes similares em qualquer parte do ter-
ritório nacional ou no exterior, mediante deliberação da Diretoria. ta. 
Objeto Social - Art. 3° - A Companhia tem por objeto social: a) o 
planejamento e a execução de arderes e obras em todos os ramos 
de engenharia e construção, sob qualquer regime de contrataçad Si 
prestação de serviço de engenharia, procure, suprimento, gerencia-
mento, montagem, manutenção, conservação, reparação e operação; 
c) Instalações técnicas de engenharia. consulteria, planejamento, as-
sessoria e estudos temias; d) á prestação de serviços administra. 
tiros ou t0erli0e0: e) Prática da outras atividades econômicas conexa 
ou decorrentes das atividades referidas nas alíneas anteriores, inclu-
sive as de locação e compra e vende de equipamentos, transporte. 
Importação e exportação, incluindo, mas sem se Imitar, a importação 
e exportação de medicamentos, sementes e mudas: 0) a participação 
em outras sociedades; e g) atuação em atividades relacionadas as 
anteriores no mercado nacional e retemaclonal. IV. Capital Social e 
Ações - Art. 40  - O capital social é de RS 300.000.000,00 (trezentos 
milhões de reais), dividido em 300.000.000 (trezentos milhões) de 
ações ordinárias, nominativas, todas sem valor nominal. Art. 5° - 
da ação ordinária de direito a 1 (um) voto nas Assembléias Gerais. 
As ações preferenciais não terão direito de voto nas Assembleias Ge-
reis. salvo nos casos previstos em lei, mas gozarão de prioridade no 
reembolso do capital em caso de liquidação da Companhia. § '7° • As 
despesas de desdobramento, grepamento ou substituição de certifica-
dos de ações, quando solicitado pelo acionista, correrão por sua con-
te, por preço não superior ao custo. § 2° - Os certificados de ações, 
ou titulas múltiplos que as representam, serão assinados por 2 (dois) 
Diretores. Art. 	- Os acionistas têm preferencia para a subscrição 
de novas ações, na proporção das ações já anteriormente possuídas. 
Caso algum acionista desista, por escrito, do seu direito de preferem 
da, ou não se mediaste dentro de 30 (trinta) dias contados da data 
de Assembléia Geral que aprovar o aumento do capital social, caberá 
aos demais acionistas, na proporção das ações possuldas, o direito 
subscrição dessas ações. V. Administração da Companhia - Art. 7. 
- A Administração da Companhia cabe a uma Diretoria, constituída de 
no minimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) Diretores. dentre eles 1 
(um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Vice-Presidente, com prazo 
de' gestão de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos, com atribuições 
fixadas de confomidade oda as disposições legais e deste Estatuto, 
ficando dispensados de caução de gestão. § 1° • Todos os membros 
da Diretoria são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos 
respectivos termos de posse, devendo permanecer no exercido do 
cargo até a Investidura de seus eucesseres. § 	'A Assembléia Ge- 
ral fueni o montante global da remuneração dos membros da Dire. 
toda, cabendo ao Diretor Presidente a individoefização da referida re-
muneração à Diretoria. Art. ir - Em caso de Impedimento ou de ao-
senda do Direta Presidente ou de qualquer dos demais membros da 
Diretoria, o Diretor Presidente indicará seu substituto ou o do Diretor 
ausente. conforme o caso, dentre os demais DirelOres. Parágrafo 
Salto - Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o substituto terá 
direito ao seu voto e ao do substltuido nas reuniões da Diretoria. Art. 
9°  - Em caso de vacância na Diretoria, deve ser convocada Assem-
bleia Geral para deliberar Cobre a substituição. Art. 100, Compete 
aos Diretores a representação de Companhia e a prática dos atos re-
gulares de gestão que lhes são arribuldos por lei e por este Estatuto. 
Art. 11' - Ao Diretor Presidente da Companhia compete, especifica-
mente: a) coordenar o processo de fixação dos rumos negociais e de 
elaboração dos programas e atribuições dos demais Diretores bem 
corno acompanhar e sue execupeo, indusNe a elaboração dos res- 
pectivos relatórios; 	providendar a elaboração do relatórb anual da 
administração e das demonstrações financeiras da Companhia: c) 
promover a execução das deliberações da Assembléia Geral; d) con-
vocar as Assembléias Gerais em nome da Diretoria: e) presidir as As-
semblélas Gerais e designar um dos presentes para funcionar como 
secretário; a f) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Art. ir - 
Saião deliberadas em revolto da Diretoria as seguintes matérias: a) 

propostas sobre constituição, alteração do objeto social, transforma-
çâo. Incorporação fusão, cisão, dissolução ou liquidação de socieda-
de de que participe e Companhia; b) parUcipaçâo em consórcios. as-
redações com outras sociedades e acordos de adonistas; c) conces-
são de avais. fianças ou outras garantias; d) alienação de participa-
ções societárias e de bens imóveis da Companhia; e) antecipação do 
pagamento de dividendos; f) instalação, rreesierénela 09 en°9^8r9°P-
to de filiais, sucursais, agências, escriteres, representações e depen-
derdes similares, no território nacional ou no exterior. 9) negociação 

com ações de emissão da Companhia para efeito de cancelamento 
ou permanência em tesouraria e respectiva alienação; h) designação 
de auditores independentes; e I) emissão de valores mobiliários, ir-
aleive para distribuição pública. § 1° 'As reuniões da Diretoria serão 
convocadas, salvo quando de caráter urgente, com 5 (doca) dias de 
antecedendo, no animo, realizando-se, normalmente, na seda de 
Companhia e, excepcionalmente, em qualquer outro local previamente 
estabelecido. § 	'As reuniões da Diretoria realizar-se-ão com a pre- 
sença da maioria de seus membros, sendo as deliberações tomadas 
por maioria de votos dos Diretores presentes, considerando-se como 
presente aquele que estiver, na ocasião, representado por outro Di-
retor. Ara. 13° - E obrigatória a assinatura de 2 (dois) Diretores em 
conjunto pare que a Companhia possa: a) conceder avais. fianças ou 
outras garantias; b) assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de 
cámbio, notas promissórias, debêntures e outros titules; c) constituir 
procuradores; cl) contrair obrigações e firmar compromissos. Inclusive 
apresentar propostas, celebrar e rescindir contratos e seus aditivos; e) 
transigir, desistir e renunder a direitos; 11 onerar bens do ativo per-
manente; g) participar de consórcios. associações com outras socie-
dades e de acordos de acionistas. Parágrafo único - A Companhia 
poderá constituir procurador, inclusive um dos membros da Diretoria. 
para a prática de quaisquer atos, mesmo os previstos neste artigo, 
mas sempre dam fim específico e prazo de validade limitado ao má-
ximo de 1 (um) ano, exceto as procurações para fins judiciais ou para 
defesa em processo administrativo e as procurações outorgadas para 
representação da Companhia no exterior, quando for °adgenere ex-
pressa de lei, que poderão ser por prazo indeterminado. VI. Conse-
lheiros Consultivos - Ara. 14° - A Companhia poderá ter Conselhei-
ros Consultivos para aconselhar os Diretores em matérias relevantes 
para a consecução do objeto social, § 1° - Os Conselheiros Consul-
tivos serão designados pela Diretoria, por um período de 2 (dois) 
anos, podendo ser reeleitos. § 	- Os Conselheiros Consultivos atua- 
rão em suas respectivas áreas de especialização sempre que solici-
tadas pelos Diretores da Companhia, observados os programas con-
vencionados com o Diretor Presidente. VII, Assembléias Gerais - 
Art. 15°- A Assembléia Geral reunir-se-á ordinariamente uma vez por 
ano, dentro dos quatro meses após o término de cada esmerei° se-
dai, competindo-lhe tomares deliberações previstas em lei. Art. 16° - 
A Assembléia Geral reunir-se-e extraordinariamente sempre que os 

Interesses sociais, este Estatuto ou a legislação em vigor exigir o pro-
nunciamento dos acionistas. Art 17°  - A Assembléia Geral. ordinário 
ou extraordinária, será Instalada e presidida pelo Diretor Presidente, 
que designará um dos presentes para funcionar como secretário. Art 
110 Somente poderào tomar pode na Assembléia Geral os adora-
tas findares de ações que estiverem registradas em seu nome. no II-
vro próprio, até 48 (quarenta e oito) horas antes de data mercada pa-
ra e realização da Assembléia. VIII. Conselho Fiscal - Art 19° - O 
Conselho Fiscal  somente funcionará nos exercícios sociais em que for 
instalado, a pedido de acionistas que preencham os requisitos exigi-
dos por lei. Art. 26° - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, 
será consttuido no mirim° por 3 (três) e no máximo por 5 (cindi) 
membros efetivos e Igual número de suplentes, acionistas ou não, 
eleitos pela Assembléia Geral, podendo ser reeleitos, com as atribui-
cães previstas em lei. Parágrafo único - A remuneração dos mem-
bros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os 
eleger. IX. Exercido Social 'Art. 27°- O exercido social termina em 
31 de agosto de cada ano, quando será levantado o balanço patri- 
monial e demais demonstrações financeiras. § 	Do resultado do 
exercido, após as deduções de prejulzos acumulados e da provisão 
para o Imposto de Renda, serão deduzidas as participações dos ad-
ministradores da Companhia, se e quando deliberado Pela Assembléia 
Geral, nos limites e formas previstos em tel. § 2° - Apurado o lucro 
liquido lio exercido, dele deduzir-se-ao -  inicialmente 5% (cinco por 
cento) pare constituição da reserva legal, are esta alcançar 20% (vin-
te por cento) do capital secial ou ate que a soma desta e de outras 
reservas do capital exceda a 30% (trinta por cento) de Mesmo metia'. 
§ 30  - Do lucro liquido ajustado, nos termos do art. 202, Inciso I, ali-
000 'e, da Lei n° 6.404/76, destinar-seao: a) 25% (vinte e cinco por 
cento), no mina°, ao pagamento de dividendo anual obrigatório; e b) 
até 75% (setenta e cinco por cento) para a reserva de realização de 
Investimentos. § 4°  'O saldo que houver, após o cumprimento do dis-
posto nos parágrafos anteriores deste artigo, terá a aplicação que de-
ddir a Assembléia Geral. § 5° - A Companhia poderá levantar ba-
lanços Intermediários, a qualquer tempo, para atender exigências le-
gais ou conveniências sociais, inclusive para distribuiçãd de dixiden-
dos. X. Liquidação • Art. 22° - A Companhia entrará em liquidação 
nos casos previstos em lei, competindo fr Assembléia Geral estabe-
lecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e o Conselho Fiscal 
para tal finalidade. - Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro - 
Nome: Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção SIA, Niro: 
33.3.0028759-1. Protocolo: 00-2008/145193-8 - 05/09/2008. Certifica-
mos que este documento é parte Integrante do registro n° 
00001836992 de 08109/2008 não podendo ser utilizado separadamen-
te. Valéria G.M. Serra, Secretária Geral. 

lá, 667626. Valor OS 12726,12 

LU( MINAS-RIO LOGISTICA COMERCIAL EXPORTADORA S.A. 
CNPJ/MF: 08.807.683/0001-03 

NIRE: 33.3.00282084 

ATA DA ASSEMELHA GERAL EXTRAORDINÁRIA REAU-
ZADA EM 15 DE JULHO DE 2008. I. DATA, HORA E LOCAL: As 
14:00 horas, do dia 15 de julho de 2008, na sede social da LLX Mi-
nas-Rio Logística Comercial Exportadora SÃ ('Companhia'). situada 
na Praia do Flamengo, n° 154. 4° andor' parte, na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, CEP: 22.210-030, Il, CONVOCAÇÃO: Dispensada 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Compa-
nhia. 111, PRESENÇAS: Acionistas representando e totalidade do ca-
pital social da Companhia, conforme Indicados abaixo e, ainda, nos 
termos das assinaturas no 'Livro de Presença de Acionistas", IV. ME. 
S.A: Verificada a presença da totalidade dos acionistas, o Sr. Eike 
Fuhrken Batista assumiu a presidência dos trabalhos e designou a 
Sm. Lucia Regina Guimarães Morta Zalán para secretariar a reu-
nião.V. ORDEM DO DIA: Deliberar sobra a mudança da sede da 
Companhia para a Praia do Flamengo, nP 66, 12° andar, sala 1201, 
parte, Flamengo. CEP 22.210-903. VI, DELIBERAÇÕES TOMADAS: 
Decidiram os acionistas, por unanimidade e sem ressalvas: (I) Aprovar 
a mudança da sede da Companhia pare a Praia do Flamengo, 0006, 
12° andar, sala 1201, parte, Flamengo. CEP 22.210-903. (li) Em con-
seqüência de deliberação acima, foi aprovada a alteração do Artigo 3° 
do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguin-
te redação: "Ar* 3° - A Sociedade tem sua sede na Cidade e Es-
lado do Rio de Janeiro. na  Praia do Flamengo, n° 66, 120  andar, saia 
1201, pede, Flamengo. CEP 22.210-903." (N) Autorizar a Administra-
ção de Companhia a tomar todas as providências necessárias para a 
implementação das deliberações ora aprovadas. (v) Em razão das de-
fiberações acima, aprovar a nova redação consolidada do Estatuto 
Social, na forma do Anexo 1 a presente ata. VII, LAVRATURA DA 
ATA: Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos ter-
mos do artigo 130, parágrafo primeiro da Lel rP 6.404/76. VIR, EN• 
CERRAMENTO: A,s 15:00 horas, como nada mais havia a ser tra-
tado, o Presidente encerrou os trabalhos. lavrando a presente ata, a 
qual foi fida, aprovada e assinada par todos os presentes nos livros 
próprios. IX. ACIONISTAS PRESENTES: LU( Legista S.A e Cem 
tennial Asset Participações Minas-Rio SÃ Arroio American Participa-
ções em Mineração Ltda.. LLX Logística SÃ, Dalton Nese, Luiz Ro-
dolfo Landim Machado, Ricardo Antunes Cameiro Neto, Phlfip Michael 
Baum, Bernard Robert Prvor, Alexandre Gonzaga de Magalhães Go-
mes e Nrelo American Partidpações em Mineração Ltda. Certidão: A 
presente é cópia fiel da Ata da Assembléia Geral Ordinária da LU( 
Minas-Rio Logistica Comercial Exportadora S.A., matizada em 15 de 
julho de 2008, lavrada no livro próprio e assinada pela totalidade dos 
acionistas presentes e referida reunião. Rio de janeiro, 15 de Julho 
2008 - Secretário - Lucia Regina Guimarães Mona Zelar - 
veda na JUCERJA sob o n° 00001820445 em 21/07/2003. 
G.M Serra - Secretária Geral. ANEXO I - ESTATUTO SOCIA 
PITULO I • NOME, LEGISLAÇÃO APUCAVEL DURAÇÃO, S 



CREA.mG Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 

Wmelholieffle~~~~en 
eAgrommladeMblasGemis 	 08002830273 (Ouvidoria) • 080031 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 002549/09 

VALIDA AME 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE 

REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA 

LEGAL DE SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO 

DE 1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE 

A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO 

SE ENCONTRAM EM DEBITO COMO CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 

PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A 

PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR 

CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE 

OCORRER QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA 

EXPEDICAO. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO **************************************************** 

RAZAO SOCIAL: ODEBRECHT SERVICOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. 

ENDERECO: PRAIA DE BOTAFOGO, 300 11 ANDAR-PARTE BOTAGOGO 

RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22250040 

CNPJ: 10.220.039/0001-78 PROCESSO: 27659408 

REGISTRO NO CREA-MG: 043115 EXPEDIDO EM: 20/11/2008 

CAPITAL SOCIAL: R$301.007.957,00 (TREZENTOS E UM MILHOES, SETE MIL E NOVECENTOS E 

CINQUENTA E SETE REAIS ) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 

NOME: SERGIO LUIZ NEVES 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLDIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/11/2008 

CARTEIRA: 41742/0 EXPEDIDA EM 18/08/1986 PELO CREA-MG 

RNP: 1402847513 

ATRIBUICOES: RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 

OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

CEPO ENGENHARIA LTDA 

NOME: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/11/2008 

CARTEIRA: 130337/D EXPEDIDA EM 29/08/1985 PELO CREA-SP 

RNP: 2602727571 

VISTO 16122 EM 17/08/1998 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAI E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

	  continua ... 
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CREA-MG 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia tle Minas Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30 170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
08002830 273 (Ouvidoria) • 0800 31 2732 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JORIDICA 

NUMERO: 002549/09 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EmpREsA(s):  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

NOME: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 

TITULO: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/11/2008 

CARTEIRA: 22847/D EXPEDIDA EM 06/01/1975 PELO CREA-SP 

RNP: 2602629227 

VISTO 22691 EM 01/08/2005 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 * 

RESOLUCAO: 078 ARTIGO: 001 * 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, 

QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) 
OU EmpREsA(s):  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CBPO ENGENHARIA LTDA 

NOME: JOSE ERICO ELOI DANTAS 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/02/2009 

CARTEIRA: 10715/D EXPEDIDA EM 28/05/1979 PELO CREA-BA 

RNP: 0503665800 

VISTO 28413 EM 30/01/2009 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

NOME: ARIEL PARENTE COSTA 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/02/2009 

CARTEIRA: 4382/D EXPEDIDA EM 21/02/1972 PELO CREA-PE 

RNP: 1800672497 

VISTO 28414 EM 30/01/2009 

ATRIBUICOES: LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 * 

	  OBJETIVO SOCIAL: 	  

A COMPANHIA TEM POR OBJETIVO SOCIAL: A) O PLANEJAMENTO E A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS EM 

TODOS OS RAMOS DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO, SOB QUALQUER REGIME DE CONTRATACAO; B) 

PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA, PROCURA, SUPRIMENTO, GERENCIAMENTO, MONTAGEM, 

MANUTENCAO, CONSERVACAO, REPARACAO E OPERACAO; C) INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA. 

CONSULTORIA, PLANEJAMENTO ASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS; D) A PRESTACAO DE SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS OU TECNICOS; E) PRATICA DE OUTRAS ATIVIDADES ECONOMICAS CONEXAS OU 

DECORRENTES DAS ATIVIDADES REFERIDAS NAS ALINEAS ANTERIORES, INCLUSIVE AS DE LOCACAO E 

	  continua ... 
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CREA-M 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de Mines Gerais 

Av. Álvares Cabral, 1600 • St° Agostinho • Belo Horizonte/MG 
30 170-001 • www.crea-mg.org.br  • Tel.: 31.3299-8700 
0800 2830273 (Ouvidoria) • 0800 3127 32 (Atendimento) 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 

NUMERO: 002549/09 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2009 

COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS,TRANSPORTE, IMPORTACAO E EXPORTACAO, INCLUINDO MAS SEM SE 

LIMITAR, A IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS, SEMENTES E MUDAS; F) A PARTICIPACAO EM 

OUTRAS SOCIEDADES; E G) ATUACAO EM ATIVIDADES RELACIONADAS AS ANTERIORES NO MERCADO 

NACIONAL E INTERNACIONAL. 	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

	  RESTRICOES: 	  

EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES CONSTANTES EM SEU OBJETIVO 

SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DAS ENGENHARIAS CIVIL,MECANICA E ELETRICA, EM * 

CONFORMIDADE COM AS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO. * * * 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS 

INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO DE CERTIDOES - 

CERTIDA0 DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 002549/09 . EMITIDA EM: 02 DE 

FEVEREIRO DE 2009 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N°  167 DE 27/07/2003. A 

FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, 

SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

FIM 
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ODEBRECHT 

3.3. 
Declaração em atendimento ao item 
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6.5.5. d Edital 



Belo Horizonte, 04 de Março de 2009. 

GENHARIA E CONSTRUÇAO S.A. 
a ner Marangoni 

Representante Legal 

ODEBRECHT 

Brasília (DF) 
SAS Qd.5 Bloco N 
Edificio OAB — 9° And 
70435-900 Brasilia(DF) orasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Minas Gerais (MG) 
Av. Álvares Cabral, 1777 

,kNcã  ENCE/i4 . 19°Andar - Santo Ago 
30170-001 — Belo 
Tel. (55 31) 3299 
Fax (55 31) 329 

ODEBRECHT 6 3 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

DECLARAÇÃO 

A empresa ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., 
CNPJ n° 10.220.039/0001-78, em atendimento ao item 6.5.5. do Edital de 
CONCORRÊNCIA 01/09 da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE MINAS GERAIS — CODEMIG, declara, o compromisso de manter, na condução 
dos serviços e obras, objeto da referida Licitação, o profissional cujo atestado tenha 
atendido a exigência de capacidade técnica apresentado, caso a nós o contrato seja 
adjudicado. 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edit. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
6° Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (5511) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tal. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 



Brasilia (DF) 
SAS Qd.5 Bloco N 
Edifido OAB —90  Andar 
70438-900 Brasilia(DF) 
Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Recife (PE) 
Rua Antonio Lumack do Mo t‹.TTN—C?"/7,4:"( 
128 16° Andar, Sala 1603/P 
Viagem 
51020-350 — Recife (PEr  
Tel. (55 81) 3464 1200 
Fax (55 81) 3327 1668 

6 
ODEBRECHT 

Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A.1, 

DECLARAÇÃO 

Eu, BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR, Engenheiro Civil, CREA/SP n° 
130.337/D, Responsável Técnico da empresa ODEBRECHT SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A., CNPJ n° 10.220.039/0001-78, em 
atendimento ao item 6.5.5. do Edital de CONCORRÊNCIA 01/09 da COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG, aceito o 
compromisso de estar na condução dos serviços e obras, objeto da referida Licitação. 

Rio de Janeiro, 04 de Março de 2009. 

BENEDICTO RBOSA DA SI A JUNIOR 
Engenheiro Ci CREA/SP n° 130.337/D 

scr(1' 
São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar. Alto de Pinheiros 

Brasil 05477-000 São Paulo (SP) 
Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 3206 1112 

www.odebrecht.com  

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar— parle, Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 
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ODEBRECHT 



Brasilia (DF) 
SAS Od.5 Bloco N 
Edifício OAB — 90  Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Minas Gerais (MG) 
Av. Álvares Cabral, 177 
190Andar - Santo Ag 
30170-001 — Belo 
Tel. (55 31) 3299 6. 
Fax (55 31) 3299 

ODEBRECIHIT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S.A. 

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS E DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS. 

Belo Horizonte (MG) em Data: 04/03/2009 

Assunto: CONCORRÊNCIA 01/09 

OBJETIVO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE 
ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ACESSO AO CENTRO 
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, 
declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de participação, que todos os 
documentos foram examinados, e que assumimos total responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta. 

Confirmamos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à 
execução do objeto licitado. 

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da minuta de 
contrato, manifestando concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que 
não poderemos alegar desconhecimento para alteração dos preços propostos ou 
para descumprimento do objeto da licitação. 

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma. 

No caso de adjudicação do contrato concedamos em assiná-lo no prazo e forma 
estabelecidos. 

ODEBRECI-112EÉVI 
Wag 	 arangoni 

E ENGE ARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 

Representante Legal 

Proponente: ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A. 
CNPJ/MF: 10.200.039/0001-78 
Endereço: Praia do Botafogo n° 300, 110  andar — parte, Bairro: B 
Cep: 22250-040 
Telefone: (31)3299-6701 
Fax: (31)3299-6775 

'eSart'' 

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
60 Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
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1. Conhecimento do Problema 

A ODEBRECHT descreve neste item o conhecimento do problema, conhecimento esse sustentado por 
quatro macrotemas, a saber: 
• Conhecimento do projeto; 
• Conhecimento do local; 
• Conhecimento da legislação e posturas municipais; 
• Interface das obras com a população local, utilidades e serviços públicos. 

A ODEBRECHT entende que o conhecimento dessas particularidades permitirá que sejam traçadas as 
linhas do planejamento executivo, minorando ou até eliminando alguns problemas que possam compro-
meter os prazos acordados, as garantias de qualidade declaradas e os preços quantificados. 

De maneira a externar o conhecimento dos problemas potencialmente existentes na área das obras, houve-
se por bem descrever os conhecimentos desses aspectos, ao menos aqueles considerados de maior rele-
vância, de modo particularizado conforme apresentado a seguir. 

1.1. Conhecimento do Projeto 

A MG-010 é uma rodovia estadual com extensão total de 307,9 km, mas apenas 112,9 km (37%) de sua 
malha possuem pavimentação. 

Seu percurso inicia-se em Belo Horizonte e termina no município de Coluna. Desde a construção do 
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, no município de Confins, a MG-010 tem sido uma estrada de 
vital importância para todo o Estado de Minas Gerais. 

Em meados de 2005, o Poder Público lançou o projeto Linha Verde, que consiste na criação de um corre-
dor moderno para o aeroporto de Confins 

O projeto afeto a essa Licitação diz respeito ao acesso que será criado ao Centro Administrativo do Esta-
do de Minas Gerais. Este acesso será implantado a partir da pista principal da Rodovia MG-010, Linha 
Verde, sentido Belo Horizonte — Confins, compreendido entre a interseção com a Rodovia MG-433, aces-
so à Santa Luzia e a interseção com acesso aos Bairros Morro Alto / São Benedito / Bonsucesso no km 
15, Norte. 

O projeto basicamente resume-se a: 
• Ramo de acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, com extensão de aproximada-

mente 640 m transpondo a MG-010 através de uma obra-de-arte especial tipo túnel, a ser construído 
em sistema NATM; 

• Pista marginal externa ao ramo de acesso com extensão de aproximadamente 540 m. 

No desenvolvimento do projeto foram consideradas determinadas informações, baseadas em alguns le-
vantamentos como: 
• Período de maior demanda no acesso: entre 07h30 e 09h00 (1,5 horas); 
• Número de ônibus articulados: 14.000 pessoas com 60 passageiros / veículo = 233 ônibus; 
• Coeficiente de segurança 1,15 (15%); 
• Volume horário de ônibus: 233 x 1,15/1,5 = 179 ônibus/h; 
• Número de automóveis: 6.000 pessoas com 1,5 usuário por veículo = 4.000 automóveis; 
• Volume horário de automóveis: 4.000 x 1,15/1,5 = 3.067 automóveis / h; 
• Fator de conversão de ônibus articulado em veículo de projeto = 4; 
• Volume horário de projeto: 3.067 + (4 x 179) = 3.783 veículos / h. 
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). 
A solução geométrica apresentada, com base no estudo desenvolvido pelo DEOP, aborda um redimensio-
namento da plataforma da Rodovia MG-010, no âmbito do trecho de interesse, desde o ramal de entrada 
na via a partir do acesso secundário ao bairro Canaã, até após a confluência do local de saída da MG-010 
com destino ao centro administrativo. 

O projeto geométrico/projeto de interseção de níveis diferentes foi desenvolvido considerando-se: 

• O layout arquitetônico da implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais e as con-
dições de acesso previstas; 

• A situação planialtimétrica do futuro empreendimento em relação à MG-010, a partir da qual será im-
plantado o acesso em questão; 

• O projeto de ampliação da MG-010 no segmento de interesse, complementado por observações locais, 
especialmente da seção da rodovia, composta localmente pelas pistas principais e pistas marginais (rua 
lateral esquerda - Santa Luzia e rua lateral direita - Morro Alto/São Cosme), bem como do desnível das 
pistas principais. A pista principal, de sentido Belo Horizonte - Confins, encontra-se implantada cerca 
de 3 m acima da cota da pista principal do sentido Confins - Belo Horizonte; tal desnível se dá através 
de talude no canteiro central; 

• O "As Built" das obras de ampliação da rodovia; 
• A estimativa do volume de tráfego e do nível de serviço operacional; 
• As características dos terrenos lindeiros à rodovia nas imediações da área de implantação da interse-

ção, no que se refere aos aspectos ambientais, da topografia e de densidade e tipo de ocupação; 
• Os aspectos geológico-geotécnicos locais, especialmente o tipo de solo e o nível do lençol freático; 
• A existência no local de redes de serviços públicos subterrâneas; 
• O levantamento topográfico planialtimétrico cadastral da faixa de interesse do estudo, realizado espe-

cificamente para o desenvolvimento do presente projeto; 
• A seção transversal tipo dos segmentos de aproximação e da obra de transposição da MG-010, intro-

duzindo-se alterações na seção originalmente proposta através da incorporação de ciclofaixa e alarga-
mento do passeio lateral; 

• O gabarito vertical da OAE adotando-se, de comum acordo com o DER/MG, a altura mínima de 5 m. 

Para a via de acesso ao Centro Administrativo foi considerada uma planimetria representada por uma cur-
va de raio aproximadamente igual a 280 m, sem transição, ou de 250 m com transição. 

Teoricamente, para essa configuração e com uma superelevação confortável de apenas 2%, a vel 
possível com segurança, nas condições de pavimento molhado, será igual a 76,5 km/h (Manual de Proj 
Geométrico de Rodovias Rurais do DNER-1999). 

A obra em questão será implantada em terrenos siltosos típicos da decomposição / alteração das rochas 
gnáissicas-migmatíticas do embasamento cristalino do chamado Complexo Belo Horizonte (arqueano). O 
perfil típico dos terrenos é encimado por solos silto-argilosos, medianamente compactos, numa espessura 
média da ordem de 5 m seguidos de siltes constituindo a transição. 

j.9  
A obra de transposição da MG-010 é um túnel a ser construído por sistema similar ao NAT , PUicebi o 
em 2 células, sendo uma maior (túnel principal), com altura livre de 7,90 m (altura de 10,80 m incluindo o 
"invert") e largura de 15,80 m, destinada ao tráfego de veículos, e uma outra, menor (túnel adjacente), 
com altura livre de 4,00 m (altura de 5,70 m incluindo o "invert") e largura de 4,00 m, destinada à ciclo-
via e trânsito de pedestres. 

Estudos de sondagem revelam que a rocha alterada aparece além dos 20 m. O nível do lenço freático 
situa-se na camada de solos descorados, oscilando em geral numa profundidade de 12 a 22 
O caráter de escavação dos terrenos foi considerado, em projeto, como 1a  categoria. 
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O túnel, com aproximadamente 160 m de extensão junto ao seu eixo principal (Estacas 35+18,859 à 
43+16,059, segundo o eixo estaqueado no bordo esquerdo do ramo de acesso ao centro administrativo), 
apresenta declividade longitudinal decrescente no sentido do tráfego da ordem de 2,55% em média e cur-
va à esquerda com raio de cerca de 255 m. 

Para acomodar o gabarito dinâmico da plataforma da via, comportando três faixas para veículos de pas-
seio de 3,33 m de largura cada e uma faixa exclusiva para ônibus de 4 m e, ainda, com declividade trans-
versal de 2% para o lado interno da curva (esquerdo no sentido do estaqueamento), bem como duas faixas 
de 2 m de largura cada para ciclovia e pedestres, foi concebido um esquema estrutural em dois túneis jus-
tapostos, separados por esquema de vigas e pilares e ligações entre si a cada 5 m. 

Alguns fatores tornam essa obra relativamente singular sob o ponto de vista estrutural e executivo, visto 
que trata-se de um túnel de grandes dimensões e baixa cobertura (variável de 2,6 a 5,3 m) a ser escavado 
em solos de limitada capacidade de carga e implantado sob uma importante via de acesso (MG-010/Linha 
Verde) ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins), cujo tráfego não pode ser totalmente inter-
rompido em nenhuma hora do dia. 

Somam-se ao túnel estruturas complementares que estão projetadas de modo a garantir a estabilidade e 
funcionalidade do mesmo, dentre as quais: 

• Contenção em estrutura de concreto (muro de arrimo), entre as Estacas 17+10,00 e 21 para minimizar 
desapropriações de edificações; 

• Contenção em cortina atirantada junto ao pé de talude de corte com inclinação variável no segmento 
entre as Estacas 33+3,859 e 34+3,859, lado esquerdo do ramo de acesso ao centro administrativo, jun-
to à pista principal da MG-010; 

• Contenções em paredes diafragma no segmento entre as Estacas 34+3,859 e 35+18,859, lados direito e 
esquerdo do ramo de acesso ao centro administrativo, junto à entrada do túnel principal e adjacente. 
São soluções de projeto como paredes diafragma (h = 11,0 m) revestidas com placas pré-moldadas de 
concreto; 

• Contenção em estrutura mista constituída de cortina atirantada em sua parte inicial e de muro de arri-
mo em sua parte final, na saída do túnel, lado direito, junto à "saia" do talude de aterro da plataforma 
da MG-010, entre as Estacas 43+9,274 à 45+10,63 do ramo de acesso ao centro administrativo. 

A plataforma do ramo de acesso contempla 4 faixas de tráfego, em um único sentido de tráfego. O 
mento inicial do acesso, na saída da Rodovia MG-010, por questões de segurança, foi projetado com 2 
faixas de tráfego, ampliando-se esse número até o limite de 4 faixas, na medida em que ocorre o afasta-
mento do ramo de acesso em relação à MG-010. 

A seção transversal adotada para o acesso contempla plataforma com largura total de 21,30 m, assim 
constituída (exceção ao segmento de túnel): 

• 3 faixas de tráfego destinadas aos veículos de passeio: 10,00 m; 
• 1 faixa de tráfego destinada aos ônibus: 4,00 m; 
• 2 faixas de segurança laterais: 2 x 0,60 m; 
• Barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey": 0,40 m; 
• Ciclovia: 2,00 m; 
• Passeio: 2,00 m; 
• Dispositivo separador ciclovia / passeio: 0,10 m; 
• Dispositivos de drenagem (sarjetas): 2 x 0,80 m. 
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No segmento do túnel principal, a seção transversal comporta plataforma com largura total de 15,80 m, 
assim constituída: 

• 3 faixas de tráfego destinadas aos veículos de passeio: 10,00 m; 
• 1 faixa de tráfego destinada aos ônibus: 4,00 m; 
• 1 faixa de segurança lateral: 0,60 m; 
• Barreira rígida de concreto, tipo "New Jersey": 0,40 m; 
• Dispositivo de drenagem: 0,80 m. 

O túnel adjacente apresenta seção transversal com 4 m de largura, comporta ciclovia com largura de 2 m e 
passeio na largura de 2 m. 

A seção transversal da pista marginal comporta plataforma com largura total de 9 m, assim constituída: 

• Pista de rolamento: 7,00 m; 
• Dispositivo de drenagem: 0,50 m; 
• Passeio: 1,50m. 

O projeto de drenagem terá como finalidade a concepção e o dimensionamento das estruturas necessárias 
à coleta das águas interferentes com o corpo das vias (ramo de acesso ao Centro Administrativo e pista 
marginal, externa a esse ramo) e sua condução até pontos seguros de deságue, de modo a preservar sua 
estrutura e os terrenos adjacentes. 

O projeto de drenagem superficial será desenvolvido com base nas características do projeto geométrico, 
de terraplenagem e de pavimentação, tendo sido projetados dispositivos como saídas e descidas d'água, 
valetas e sarjetas de proteção de corte, canaletas com tampa de concreto armado, meios-fios, redes e cai-
xas coletoras, bocas de lobo, entre outros. 

O projeto de drenagem subterrânea visa preservar e melhorar o desempenho e o comportamento do pavi-
mento do ramo de acesso ao centro administrativo, através do rebaixamento das águas subterrâneas e, 
consequentemente, da minimização dos efeitos nocivos da percolação das águas internas infiltradas no 
maciço de corte e da saturação dos materiais das camadas do subleito e do pavimento. 

Nesse sentido é prevista a implantação de camada drenante do tipo macadame seco, subjacente à estrutura 
do pavimento, associada ao dreno longitudinal profundo, que intercepta à montante da via e ao dr 
letor lateral junto ao bordo mais baixo da mesma. 

A espessura da camada de macadame seco será variável, transversal e longitudinalmente, prevendo-
dimensionais de 40 cm na largura relativa à pista de rolamento, 60 cm na largura relativa à ciclovia e pas-
seio e 20 cm no segmento do túnel principal e adjacente. 

O projeto de pavimentação foi desenvolvido visando à concepção e o dimensionamento das estruturas de 
pavimentos (espessuras das camadas constituintes, natureza e origem dos materiais a serem empregados) 

1 e na 

O número "N" de repetições do eixo simples padrão de rodas duplas de 8,2 t para o ramo 64) sso a 
Centro Administrativo, estimado para o período de projeto de 15 anos (2010 - 2025), corresponde a 
usAcE = 106, considerando a solicitação de veículos de passeio e ônibus articulados (previsão de cerca de 
250 ônibus no horário de ponta para o ano 2010); os veículos comerciais (caminhões de pequeno porte) 
presentes seriam basicamente aqueles utilizados para o abastecimento de insumos ao Centro Administra- 

a serem implantados no ramo de acesso ao centro administrativo, inclusive no segmento 
pista marginal, externa ao ramo de acesso. 
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O projeto de pavimentação está definido basicamente por cinco camadas de materiais, a saber: sub-base 
de brita graduada tratada com cimento; base de brita graduada melhorada com cimento, tratamento super-
ficial duplo — TSD, CBUQ e base de bica corrida calcárea. 

Os projetos das obras complementares referem-se aos serviços, dispositivos e estruturas aos projetos de 
infraestrutura das vias, tais como revestimento vegetal dos taludes, passeios de concreto lateral à pista 
marginal, barreiras rígidas de concreto, abrigo de passageiros em ponto de paradas de ônibus, nova rampa 
de acesso à passarela de pedestres existente, cerca e gradis de vedação. 

Para atender à determinação do DER/MG, o projeto paisagístico abrangerá o tratamento de todo o seg-
mento da MG-010 compreendido entre a interseção com a Rodovia MG-433 (acesso à Santa Luzia) e a 
interseção com o acesso aos Bairros Morro Alto, São Benedito e Bonsucesso envolvendo áreas de cantei-
ros, taludes, áreas remanescentes, marginais e passivos das obras de ampliação da Rodovia MG-010, bem 
como o tratamento de toda a área de abrangência da interseção de acesso ao CAMG. 

O projeto de iluminação foi desenvolvido com base no detalhamento do projeto geométrico / interseção 
em níveis diferentes, no projeto de OAE do tipo túnel e estruturas complementares (sistema de ventilação 
mecânica) e no projeto de contenções e estruturas de concreto contemplando: 

• A iluminação externa do ramo de acesso ao CAMG no segmento anterior aos túneis, inclusive pista 
marginal externa a esse ramo; 

• A iluminação na região do "quebra-luz" (pergolado), na entrada do túnel principal e túnel adjacente; 
• A iluminação no interior do túnel principal e túnel adjacente; 
• A iluminação do marco indicador do empreendimento (totem) do CAMG a ser implantado na plata-

forma da MG-010; 
• A modificação da Rede de Distribuição Aérea (RDA) nas extremidades da interseção. 

De acordo com a NBR-5181 - "Iluminação de Túneis", o segmento do túnel do ramo de acesso ao CAMG 
é classificado como túnel longo, ou seja, túnel de comprimento maior ou igual a 50 m, onde geralmente 
só é possível visualizar sua saída após um certo tempo trafegando no seu interior. Logo, os seguintes que-
sitos foram observados no projeto: 

• Quesitos diurnos: iluminação considerando zonas; 
• Quesitos noturnos: iluminação constante. 

Neste projeto distinguiu-se 7 zonas de diferentes iluminâncias: 

• A primeira corresponde à iluminação natural da área externa ao túnel, exclusive região do "quebra-luz" 
no ramo de acesso ao CAMG, com aproximadamente 54.000 lux; 

• A segunda zona corresponde à área do "quebra-luz", onde é possível perceber 3 zonas de iluminâncias 
de aproximadamente 16.000 lux, 5.000 lux e 2.700 lux, propiciadas pela diminuição gradativa da ilu-
minação natural acarretada pelo espaçamento variável das vigas horizontais de cobertura do pergolado; 

• As demais zonas não são mais influenciadas pela ação do "quebra-luz". A partir desse ponto, a ilumi-
nação projetada garante iluminância mínima de 900 lux na quinta zona, 300 lux na sexta zona e 100 
lux na sétima zona ou zona central do túnel. 

O projeto de rede de distribuição subterrânea será destinado à alimentação da rede de dist • 
nergia no interior do túnel, à iluminação externa do ramo de acesso ao CAMG (antes do 
marginal. 

A iluminação projetada para a pista marginal considera postes de aço com 12 m livres (althra`de monta 
• C 	(9 1(4h,c- 

gem da luminária), espaçados de 30 m e luminárias para lâmpadas VS250 
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nação externa projetada para o ramo de acesso ao CAMG considera postes de aço e altura de 14 m livres 
com luminárias para lâmpadas VS 400 W fixadas em "chicote simples" de 3 m (projeção horizontal). 

O projeto de segurança da interseção da Rodovia MG-010 com o ramo de acesso ao Centro Administrati-
vo do Estado de Minas Gerais foi desenvolvido a partir do projeto geométrico elaborado e da considera-
ção dos dispositivos de segurança já implantados ao longo da mesma rodovia. Basicamente, o projeto é 
fundamentado nos dispositivos de sinalizações horizontal e vertical, na implantação de dispositivos refle-
tivos sobre o pavimento e nas estruturas de proteção de veículos frente aos novos obstáculos surgidos 
com as soluções de projeto indicadas. 

O presente projeto contempla quatro tipos distintos de vias. O primeiro, a Rodovia MG-010, uma via ex-
pressa, de trânsito rápido, consolidada e em pleno funcionamento para atendimento à circulação de gran-
des volumes de veículos, com acessos exclusivamente em pontos predeterminados, cujo objetivo princi-
pal é favorecer o fluxo de tráfego de longa distância. 

O segundo trata-se de uma via de transição para acesso à uma área determinada, com uso do solo particu-
larizado, sem a possibilidade de utilização por um tráfego de passagem, para a qual a fluidez de tráfego 
em termos de velocidade deve ser desestimulada. Em apenso à essa via de transição, considera-se ainda a 
presença de uma via destinada ao trânsito exclusivo de pedestres e de uma ciclovia. Lateralmente ao ramo 
de acesso ao Centro Administrativo, o projeto contempla uma via marginal, principalmente para atendi-
mento ao sistema urbano adjacente à Rodovia MG-010. 

O projeto de segurança aplica-se aos segmentos de interesse direto às vias interceptantes, não fazendo 
parte do estudo os dispositivos a serem considerados no interior das áreas do centro administrativo. 

1.2. Conhecimento do Local 

O Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais encontra-se em uma área de 804 mil m2, localizada 
na divisa dos municípios de Belo Horizonte, Vespasiano e Santa Luzia, ao lado da Linha Verde e próxima 
à linha norte do Metrô de Belo Horizonte. Foi intencionalmente projetado neste local como política que 
tem como objetivo privilegiar novos eixos de desenvolvimento. 

As obras de acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais estão inseridas entre as coorde-
nadas norte 7.811.000 e 7.811.800, num terreno do antigo Jockey Clube de Minas Gerais. 

A região na qual se insere a via está submetida a um clima do tipo Cwa, ou seja, clima temperado 
com inverno seco e verão quente, segundo a classificação de Kôppen. 

Pelos registros pluviométricos do posto de estudo de Vespasiano — MG, observa-se a existência de dois 
períodos distintos: um seco, de abril a setembro; e outro chuvoso, de outubro a março, com maior inci-
dência de chuva nos meses de dezembro e janeiro. Os meses de abril e setembro são de transição entre o 
período seco e chuvoso. 

A precipitação média anual adotada nos estudos e projetos de microdrenagem no município de 
zonte é de 1.500 mm. 

Santa Luzia pode ser considerada a maior cidade circunvizinha à obra e ao próprio Centro Admini alivo 
de Minas Gerais. Pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte, localiza-se a 19°46'11" de 
latitude sul e 43°51'05" de longitude oeste, a uma altitude de 751 m. Sua população estimada em 2008 
pelo IBGE era de 227.438 habitantes com a maior concentração populacional e atividade comercial no 
Distrito São Benedito, situado a 8 km do centro do município. 
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A cidade é banhada pelo Rio das Velhas e dispõe de linha férrea e gasoduto subterrâneo. É o 30  polo in-
dustrial da Grande Belo Horizonte e ocupa o 100  lugar entre as maiores cidades de Minas Gerais. 

O município possui três vias de acesso com portais: a MG-20 ou Avenida das Indústrias; a MG-010 via 
São Benedito; e a BR-381 através da Rodovia Beira Rio. Os portais marcam o limite da cidade com Belo 
Horizonte e Sabará e dão identidade ao município, além de fazerem parte do sistema de segurança da ci-
dade. 

Santa Luzia é uma cidade voltada para o turismo religioso, pois mantém viva a cultura popular através de 
festas religiosas como Nossa Senhora do Rosário, Folia de Reis e a padroeira da cidade, Santa Luzia. O 
município destaca-se pelo seu potencial de desenvolvimentos industrial, comercial e de serviços. 

1.3. Conhecimento da Legislação e Posturas Municipais 

O conhecimento da legislação externada nesta Proposta está voltado às leis ambientais que existem no 
Estado de Minas Gerais, preocupação esta que tem preponderado de modo significativo em qualquer em-
preendimento, de qualquer natureza, sendo necessário identificar alguns indicadores ambientais. 

Em linhas gerais, a definição de indicadores ambientais tem como objetivo compor um método para a 
avaliação de desempenho da política pública de meio ambiente. Os indicadores constituem-se em instru-
mentos de avaliação, que devem ser adequados às realidades ambiental e socioeconômica da região a ser 
avaliada. 

O presente método foi desenvolvido para a realidade de países em desenvolvimento e aplicado ao Estado 
de Minas Gerais. O marco referencial para o método desenvolvido contemplou os principais aspectos e 
impactos ambientais observados em Minas Gerais, que foram analisados segundo o método Pres-
são/Estado/Resposta, validado por experiências nacionais e internacionais. 

Os indicadores identificados foram agregados em seis temas: ar, água, solo, biodiversidade, institucional e 
socioeconomia - e submetidos a um processo de escolha e priorização por meio do método Delphi. Esse 
processo, além de reduzir a subjetividade implícita ao tema, permitiu a definição e atribuição de pesos aos 
indicadores em função das prioridades a eles conferidas, para fundamentar a composição de um 
ambiental, mantendo a agregação segundo os temas previamente definidos. 
Neste sentido, a ODEBRECHT estabelecerá uma linha de trabalho conjunta com a FEAM buscando i 
tificar os grandes impactos que essas obras trarão ao ambiente onde se situam as obras, eliminando o 
minizando eventuais riscos que possam ser trazidos ao meio ambiente, assim como às populações lindei-
ras ou próximas das obras. 

No que concerne as exigências municipais, mais particularmente referente ao município de Santa Luzia e 
seus bairros como Serra Verde e Canaã, inseridos na Grande Belo Horizonte, a preocupação será no sen-
tido de conhecer através da prefeitura local particularidades que diferem das leis estaduais e que possam 
comprometer o desenvolvimento das obras, segundo aquilo que se encontra definido nos documentos de 
projeto. 
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1.4. Interface das Obras com a População Local, Utilidades e 
Serviços Públicos 

A gestão da interface das obras com a população local, utilidades e serviços públicos está alicerçada por 
um programa de diretrizes para projeto e implantação, programa este que abrange as diretrizes estabeleci-
das para controlar os impactos decorrentes de situações típicas da fase de obras tanto no meio físico como 
no social, bem como impactos advindos de alterações no projeto em função do desenvolvimento do proje-
to executivo ou eventuais ajustes. 

O programa procurará abranger aspectos como: 

• Interferências com a vizinhança; 
• Alterações nas condições de higiene e saúde; 
• Transporte de materiais e equipamentos; 
• Desvio de tráfego; 
• DME - deposição de material excedente; 
• Produção de resíduos e efluentes; 
• Alterações nas condições de drenagem; 
• Remoção de vegetação; 
• Remanejamento de serviços de transporte coletivo; 
• Remanejamento de redes de utilidade pública; 
• Intervenções em áreas contaminadas; 
• Interferências na paisagem urbana; 
• Intervenções nos sítios arqueológicos; 
• Interferências em patrimônio histórico; 
• Alterações e ajustes de projeto. 

O programa de monitoramento do meio fisico que será implementado estará delineado de forma a contro-
lar os principais impactos no meio fisico decorrentes das atividades das obras que possam ter consequên-
cias na área de influência direta do empreendimento, abrangendo alterações como na qualidade do ar, nos 
padrões de ruído, nos níveis de vibração e alterações na estabilidade do solo. 

O programa de comunicação social que será implementado possuirá a função de apoiar e assegurar a con-
secução eficaz dos programas executivos e corresponde às estratégias para nortear ações exercidas junto à 
população, sociedade civil e órgãos públicos nas fases de anúncio da obra, implantação e operação do 
serviço. 

Esse programa visará estabelecer canais de comunicação com os vários segmentos de público para e 
recimentos sobre o empreendimento, detalhes do projeto, de sua implementação e da operação da linha, 
preparando a população para as transformações urbanas e a correta utilização do sistema abrangendo tó-
picos como: 

9 E 
• Canais de comunicação com os vários segmentos de público; o ,' II  
• Esclarecimentos sobre o empreendimento. 	 9(Vi

#  

C7 

,C101- 	o, 
O programa de interação institucional que será implementado possuirá a função de apoiar e assegurar a 
consecução eficaz dos programas executivos e tem por objetivo a atuação coordenada das entidades en-
volvidas nas esferas pública e privada, sejam por meio de acordos, convênios e contratos, de forma a mi-
nimizar a probabilidade de ocorrências negativas à população afetada pelas obras. 
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Estudos e levantamentos feitos na área das obras, plataforma da MG-010 e da faixa / área de abrangência 
do projeto, revelaram a existência de certas particularidades como: existência de bordas das pistas princi-
pais e marginais; acostamentos; canteiros; passeios; meios-fios; passarelas; dispositivos constituintes do 
sistema de drenagem de água pluvial; redes de serviços públicos (posteamento e placas indicativas de 
gasoduto subterrâneo); dispositivos de segurança viária (placas do sistema de sinalização vertical, defen-
sas e grades); pontos do terreno para definição do relevo; pé e crista de taludes; árvores; cercas-limite da 
faixa de domínio com a identificação dos confrontantes; edificações com a identificação dos proprietá-
rios; sistema viário adjacente, entre outras. 

A constatação da existência dessas estruturas implica de forma inquestionável que a programação das 
obras e sua efetiva realização sejam feitas considerando essas premissas, seja de retirada dos dispositivos 
de segurança ou rede de utilidades, armazenamento e posterior instalação, sejam de criação de bypasses 
que permitirão dar continuidade às populações existentes nesta área. 

Existem outras interfaces que somam-se à construção do acesso ao Centro Administrativo, como as estru-
turas de contenção, que merecerão cuidados adicionais por parte da ODEBRECHT, seja com relação às 
edificações existentes ou para a própria estabilidade da rodovia MG-010. 

Desse modo, antecedendo-se à própria execução das estruturas, motivo desta Licitação, será feito um le-
vantamento minucioso de todas as possíveis interferências cadastradas, minimizando retrabalhos ou evi-
tando-se acidentes. 
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2. Planejamento da Execução das Obras 

Após estudos das condições locais, consultas a documentos fornecidos em Edital de Licitação e consulta a 
dados técnicos da região, onde será construído o "Acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas 
Gerais", junto à MG-010, a ODEBRECHT concebeu um planejamento dos serviços a serem realizados 
em 9 meses. Foi considerada uma estratégia com sequência de serviços definidos por prioridades estrutu-
rais características de túnel a ser escavado em solo. 

O planejamento descrito a seguir apresenta as diretrizes principais consideradas para a execução dos tra-
balhos, através dos itens de plano de ataque, sequência de execução, dimensionamento de equipes, crono-
gramas fisicos, permanências de recursos e histogramas, bem como projeto dos canteiros de obras e mé-
todos construtivos que serão aplicados para a execução da obra com sucesso. 

2.1. Plano Geral de Ataque 

A estratégia idealizada pela ODEBRECHT para abordagem da construção do "Acesso ao Centro Admi-
nistrativo do Estado de Minas", localizado junto à MG-010 em Belo Horizonte/MG, foi fundamentada 
nas seguintes premissas básicas de trabalho: 

• Em virtude da natureza dos trabalhos principais, voltados praticamente para a construção de um túnel 
sob a pista da MG-010, foi concebida, estrategicamente, a mobilização de equipes de serviço em 3 tur-
nos para a execução da construção do túnel, pois a execução ininterrupta dos trabalhos favorece a apli-
cação da metodologia de construção de túneis em NATM, já que os solos têm propriedades elásticas e 
plásticas bem definidas quando submetidas a esforços contínuos; 

• Os demais serviços serão executados principalmente em 1 turno de trabalho, utilizando-se o regime de 
2 turnos para serviços que possuem características interferentes com outros trabalhos, como é o caso 
das obras dos emboques e portais de entrada e saída do túnel; 

• As equipes de serviço prestarão serviço executando jornadas de trabalho com carga horária de 40 horas 
semanais, realizando serviços eventuais com 2 horas extras diárias, caso a ODEBRECHT julgue ne-
cessário; 

• As obras de drenagem de águas pluviais terão início pelo serviço de construção do bueiro na Estaca 
14+000, com sistema em "Tunnel Liner", pois as águas coletadas nessa bacia hidrográfica, ap 
plantação das obras, serão conduzidas para essa travessia (Travessia da MG-010); 

• Por se tratar de uma obra em parte com serviços a céu aberto, no caso da construção das pistas 
so e via marginal, e em parte com serviços confinados sob solo em escavação, subdividiu-se os 
ços em três áreas específicas de trabalho: obras do acesso sul (junto à MG-010); obras do acesso norte 
(após a travessia do túnel, próximo ao Centro Administrativo) e obras de construção do túnel sob a 
MG-010; 

• Os serviços a serem realizados para escavação do túnel serão contínuos, em 3 turnos, e somente inter-
rompidos aos domingos através de programações diretamente com as equipes de serviço, efetuando-se 
uma selagem da frente de escavação do túnel com concreto projetado, nesses períodos. Ao retorno dos 
serviços de escavação, a selagem de concreto será removida e serão continuados os serviços de esca-
vações; 

• Serão disponibilizadas equipes de manutenção de canteiro e apoio às frentes de trabalho com a finali-
dade de realizar movimentação de carga vertical ou horizontalmente (transporte rodoviário), forneci-

s, limpe-
za, esgotamento, sinalização e segurança no trabalho; 
mento de infraestrutura elétrica, ar comprimido, dispositivos de içamento e ascensão de 

• O concreto necessário à execução das obras será adquirido de fornecedo 
a obra está localizada em região urbana que possui usinas de concreto próximas a 
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05477-000540 Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (55 11) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112/ 32001112 

Brasilia (DF) 
SAS Qd.5 Bloco N 
Edificio OAB — 9° Andar 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Belo Horizonte ( 	) 
Av. Álvares Cabral, 1777/19°An 
Santo Agostinho 
30170-001 — Belo Horizonte ( 
Tel. (55 31) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6775 

www.odebrecht.com  



ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

	 Ir f. 

• Os concretos, argamassas e natas de cimento especiais para serviços de injeção e jateamento de con-
creto serão produzidos em obra e acompanhados por empresa especializada em controle tecnológico, a 
ser contratada pela ODEBRECHT; 

• Todos os trabalhos e materiais serão submetidos a um controle tecnológico específico, com a finalida-
de de manter em obra somente materiais de boa qualidade e que correspondam ao desempenho deseja-
do pela equipe de engenharia disponibilizada pela ODEBRECHT; 

• Nas frentes de escavação dos túneis piloto e principal serão mantidas uma equipe de topografia e uma 
de geologia, visando a verificação do andamento e do comportamento do caminhamento do túnel, bem 
como a verificação da estabilidade do solo que estará sendo escavado; 

• As obras de terraplenagem serão acompanhadas por equipe de geologia, visando verificar constante-
mente a estabilidade dos taludes que serão modelados ao longo das pistas de rolamento. Somente após 
a verificação da estabilidade dos solos escavados é que serão aplicadas a geogrelha e a grama de reves-
timento dos taludes. 

As principais estratégias executivas adotadas pela ODEBRECHT para abordagem da obra são as seguin-
tes: 

• Após a mobilização da obra será efetuada a terraplenagem, a qual abrirá frente de serviço para a exe-
cução da escavação do túnel; 

• A terraplenagem no emboque do lado norte será mais rápida, pois a quantidade de serviços é bem me-
nor em comparação ao lado sul (significa aproximadamente 20% dos serviços a serem executados no 
lado sul); 

• Terminada a terraplenagem no lado norte, começarão as escavações dos túneis piloto 1 e 2 pelo lado 
norte, escavando-se até a Estaca 40+000 do túnel; 

• Durante essas escavações dos túneis piloto 1 e 2, a equipe de terraplenagem executará os trabalhos no 
lado sul, caminhando com as escavações no sentido MG-010 — túnel; 

• Quando a terraplenagem estiver se aproximando do emboque sul, as estruturas da parede diafragma e 
estruturas do pergolado estarão em fase final de execução. Essas estruturas serão executadas sobre o 
solo e, assim que terminadas, serão escavadas por baixo, liberando as vigas do pergolado e faces inter-
nas das paredes diafragma; 

• As estruturas do pergolado, estando concluídas e escavadas, liberarão frente para que as equipes dos 
túneis piloto 1 e 2 sejam remanejadas para escavação em sentido contrário, ou seja, agora no 
emboque sul, caminhando para a Estaca 40+000 do túnel; 

• Juntamente com o remanejamento das equipes dos túneis piloto serão executados os serviços de 
ção das estacas raiz, blocos de fundação e pilares de suporte das calotas, nessa sequência, com as e 
pes caminhando da Estaca 40+000 do túnel em direção ao emboque norte. Paralelamente a esses servi-
ços serão executadas as estruturas do emboque norte; 

• Ao término desses trabalhos, no emboque norte, será iniciada a escavação do túnel principal, execu-
tando-se os trabalhos de enfilagem, pregagem de frente, escavações do "invert", sistema de drenagem 
no "invert" e aterro granular. O caminhamento da escavação principal será mantido até o final do túnel 
nesse sentido: emboque norte — emboque sul; 

• A escavação dos túneis piloto 1 e 2, sentido sul-norte, e execução das estacas raiz, fundações e pilares 
terminarão coincidentemente com a chegada das escavações do túnel principal na Estaca 40+000 no 
interior do túnel, permitindo sua continuidade sem interrupções; 

• Ao término das escavações do túnel principal no emboque sul serão executados, em seguida, os servi- r  
ços de acabamentos internos do túnel, tais como revestimento das paredes, enchimentos e barreiras 
"New Jersey", pavimentação, sistemas elétricos e eletromecânicos, pinturas e chapas 	as calan- 
dradas; 

São Paulo (SP) 
Av. das Nações Unidas, 4.777 
6° Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (5511) 3465 8000 
Fax: (5511) 3485 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar — Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21) 2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edil. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 3206 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 32001112 

Brasília (DF) 	 Belo Horizonte ( 
SAS Od.5 Bloco N 	 Av. Álvares Cabral, 17 
Edificio OAB — 90  Andar 	Santo Agostinho 
70438-900 Brasilia(DF) Brasil 	30170-001 — Belo Horizon 
Tel.(55 61) 3326 2525 	Tel. (55 31) 3299 6701 
Fax (55 61) 3316 2555 	Fax (55 31) 3299 6775 

www.odebrecht.com 
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Projeção do rimel 

g•íe, 

11 - Escavação da abáboda do túnel adjacente 
12 - Remoção da cambota do túnel piloto 2 
13 - Cambota da abóboda do túnel adjacente e aplicação do concreto projetado 
14 - Escavação do invert e preenchimento com revestimento primário 

Nota: Os mbalhos do fiinel 
adjacente seria realizados 
concomiuntemerne com o 
oinel princiml 

Projeção do ninei  

r'^"-"°' 

1
1
,110 _o de 
Trabalho I 

- I - 

7 - Execução do bloco de coroamento das estacas 
8 - Posicionamento da cambota do túnel principal 
9 - Posicionamento da tela expandida 

10 - Preenchimento com solo cimento ou concreto projetado 

(3 Sequência de execução do túnel  
Folha 1/2 

1 - Escavação das abóbodas dos dois túneis piloto 
	

4 - Reaterro dos invert dos túneis piloto 
2 - Aplicação do concreto projetado 

	 5 - Execução das estacas raiz 
3 - Escavação do rebaixo e concretagem do invert em concreto projetado 

	
6 - Execução do bloco, pilar e viga em concreto estrutural 



e. 
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Brasilia (DF) 
SAS Qd.5 Bloco N 
Edificio OAB — 90  Andar 
70438-900 Brasília(DF) Brasil 
Tel.(55 61) 3326 2525 
Fax (55 61) 3316 2555 

Belo Horizonte (MG) 
Av. Alvares Cabral, 1777/19°An 
Santo Agostinho 
30170-001 — Belo Horizonte) 
Tel. (55 31) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 6775 
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Ekj 

• Paralelamente à execução do túnel, os serviços de contenções, sistemas de drenagens superficial e pro-
funda, pavimentação, paisagismo, passarela, totem e gradil serão executados iniciando-se no entron-
camento com a MG-010. A execução dos trabalhos caminhará em direção ao Centro Administrativo, 
sendo a pavimentação sincronizada com o término do túnel, permitindo um fluxo contínuo dos servi-
ços desde a MG-010 até o final do acesso próximo ao Centro Administrativo, após cruzar o túnel. 

Em resumo, essa é a principal estratégia executiva adotada para a execução da obra, sendo que ela poderá 
ser melhor compreendida analisando-se o cronograma físico apresentado adiante, no item 2.2. 

2.2. Cronograma Físico 

Após análise dos projetos, métodos executivos dos principais serviços, das quantidades dos serviços ne-
cessários, da situação dos locais de implantação do empreendimento em pauta e dos prazos requeridos 
para a execução da obra, a ODEBRECHT elaborou um cronograma físico que norteará a mobilização de 
materiais, mão-de-obra e equipamentos, de forma eficaz à realização dos trabalhos. 

O cronograma fisico elaborado pela ODEBRECHT está apresentado a seguir. 

São Paulo (SP) 
Av. das Nagges tinidas, 4.777 
6° Andar - Alto de Pinheiros 
05477-000 São Paulo (SP) Brasil 
Tel. (55 11) 3465 8000 
Fax: (5511) 3465 8017 

Rio de Janeiro (RJ) 
Praia de Botafogo, 300 
11° Andar— Botafogo 
22250-040 Rio de Janeiro (RJ) Brasil 
Tel. (55 21) 2559 3000 
Fax: (55 21)2559 4448 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
Edif. Odebrecht — Paralela 
41730-900 Salvador (BA) Brasil 
Tel. (55 71) 2105 1111 / 32% 1111 
Fax (55 71) 2105 1112 / 32% 1112 

www.odebrecht.com  
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IMPLANTAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA MG-10 (UNHA VERDE) COMO ACESSO 
AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Ilern Alraidudes 
-1 	 1 	I 	M2 	1 	M3 	I 	M4 	I 

INTERSEÇÃO COMO ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO 00 	 273 d 
STADO DE MINAS GERAIS 

1.1 INICIO 	 O d 
6.5 MOBILIZAÇÃO 	 464 
til TERRAPUENAGENI 	 804 

1.3.1 Terraplanagem Lado Norte 	 32 
1,3.2 Terraplanagem Lado Sul 	 54 

1.4 Lamplum.leN ~e (TÚNEL LADO NoRIE) 	 1/11 
14.1 ~ode Conterção Est 43.9.2748 Eat 66.9,754 	 43 d 

1.4.1.1 Armaduras 	 33d 
10 
	 1.4.1.2 Fôrmas 	 33d 

11 	1.4,1.3 Concreto 	 33d 
1.4.1.4 Tirantes e drenos 	 29 

13 	1.4.1.5 Pintura final 
	 15 d 

14 	1.4.2 Muro de Alçam Est 44.9.7844 Est. 43.10,630 	 34 
15 	 1.4.2.1 EscavaçOes e bota-fora 	 4 d 
16 	 1.4.2.2 Sapata corrida 	 10 d 
17 	 1.4.2.3 Execução do paramento de concreto 	 15d 
18 	 1.4.2.4 Execução de drenos 	 15 d 
19 	 1.4.2.5 Reatores 	 14 d 
20 	 1.4.2.0 Pintura Final 	 14 d 
21 	1.4.3 Execução dos Meada pilotos 1 .2 da Est. 43.16,059 ate. Est 	45 d 

40.000 
22 
	1.4.4 Execução de estaca ratz paira supro% das calotes 	 204 

23 
	1.4.5 Execução doe blocos de fundliçlho das calota* 	 304 

24 	1.4.6 Eximução do Pilares no Mnol capto 2 	 30 
25 
	1.4.7 C0nsta/0o do ~baque (Vigas a cortinas do Portal Norte) 	50 

26 	14.8 Execução de *afanem • predadem da frente 	 4782 
27 
	14.9 Escavação do PIM principal • adjacente** o nivel do plano 	45 d 

de trabalho 1 Ida Est 43.16,059 até a Eat 40.030) 
28 
	1.4.10 Aplicação • coneueladen) Mn Cambota, 	 45d 

29 
	1.4.11 ExectrAo do enchhnento da parede do túnel piloto 1 	 45 

1.4.12 Escavação dos Inuirts" Ida Est 43.15.059 tela Est 	 40 d 
404900) 
1.4.13 Coocrotmpon dos Inverta" Ida Est 43.14,059 *á a Eat 	38 d 
40.00)) 
14,14 Cauanã* do Slaterna da Drenagem nas Inuarts" (da Est 	394 
43515,059 .lia 50.40.000) 
1.4.13 Morro granular do "Inverti ida 5.8.43.16,059 Mi • Est 	35 
40.000) 
1.4.16 Acatiamantos nas estruturas do Portal Norte 	 3$d 

1.5 CONTENÇÕES E °Ara (TÚNEL LADO  SUL) 	 249 d 
1.5.1 Parrates diafragma da Est 34.3,65 Est 35.18,550e paredes 	45 d 
diafragma do Porta Sul 
1.5.2 Construção da vidas de coroamento das paredes diafragma 	Md 
• d.sVtgMdoÇmtgOlatlO 
1.5,3 E.cavaçao entro paredes diafragma 	 20 d 
1,5.4 Muro d• Contenção Ed. 33.3,6599 Est 34.3.859 	 40 ci 

1.5.4.1 Armaduras 	 33 d 
1.5.4.2 Ramas 	 33d 
1.5.4.3 Concreto 	 -d 
1.5.4.4 Tirantes e drenos 	 33 d 
1.5.4.5 Pintura final 	 15 d 

1.5.5 Execução doa Mixt* adoto* 1 .2 (partindo da 8.8. 35.18,859 	45 d 
até a 5.t. 40.000) 
1.5.6 Execução da asteca raiz para suporte das calota. 	 --d 
1.5.7 Execução doe blocos do ?undação das calotas 	 304 

	

1.5.8 Exocução d• Pilares no túnel piloto 2   30 d 
1.5.9 EP:R-100 das lutadoras de entrada do emboque • do Portal 	67 d 
Sul 
1.5.10 Execução de entilapern • propagam de frente (parando da 	45 <I 
Est 40.000 até a Est 35.18,869) 

2 
3 
4 
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76 
77 
78 
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83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 

1.7.8.4 Execução de drenos 
1.7.8.5 Reaterro 
1.7.8.8 Pintura Final 

1.7.9 Gradil d, Vedação no Parti Sul do Temi 1881,53 rn 

91 
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IMPLANTAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA MO-10 (LINHA VERDE) COMO ACESSO 
AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Item Atnidades 	 Duração 	
1 	 Ml 	E 	502 	I 	M3 	1 	M4 	 506 

	Ano 1 	
M7 	 M8 	1 	509 	1 	M10 

1.5.11 Escavação do binai principal • adjamnt• ~o nivel do 	45 d 
plano... trabalho 1 ( partindo da Est. 404000 até a Est 35414.859) 

1.5.12 Aplicaçbo• concmtagem das cambotas 	 450 
1.5.13 Execução do tenchtmronto da Kerma. do tem. triloto 1 	 45  
1.5.14 Escanção dos "Inverta" (da Est 404900Mb • (st. 	 400 
15.11,859) 
1.5.15 Conembripern dos Inverta-  (da Est 404000 até • Est. 	 30 d 
35.11,859) 
1.5.16 Construção do 51.0501 0. Drenagem nos nnximater (da Est 	38 
404000 atik a Est 35.18,859) 
1,8.17A10ro granular doa 'Inverta^ (da Est 40.000 até a Est 	35 d 
35.10.859) 
1.5.1050.081010 d. •trabanwintos nas estruturas do ernboqua Sul, 	43 d 
do Portal Sul • da. Paredro Diafragma 

1.6 CONTENÇÕES E OAE1 (TONEL .AC.~11E10701 INTERNOS) 	740 
1.4.100.081010 d• acabamentos sumuliciala nas paredes (Moela 	550 
principal • adjacente) 
1.6.2 Execução de Mesa • subbas• de brita graduada 	 23 0 
IAS Execução de Guias, Sarjetas, concreto de enchimento 	 25 d 
execução d• Barreiras tipo "Nem Jerserr 
1.11.4 00.0.00 da pavimentação astattica (CRUZ!) 	 9 0 
1.6.5 Execuçllo de Instalação. elineom • hidratillerm• ihrminaçbn 	53 d 

1.6.6 Instalação de sidernie dl ventilarão Inimbnica 	 40d 
1,6.7 tnatstarão cl• alsterna d• prisvencio e combata • IndIndlo 	20d 
pinico 
UR Instalação de infra...mura de comunicar,/o (Sistema de 	20d 
CFTV • d• telefonia da emersencla) 
1.6.9 Promaro das panda. para assentamento de chapas 	 380 
~ânua °Nandu/das (Grouting de regutarização) 
1.6.10 Pintura prol do tem. 

	 310 
1.6.11 Aesantareenlo de chapas ~telim. perfurada. calandtadas 	37d 
• detenta* de Neharmanto 
1.6.12  Segurança ~Ia (Sinalização horizontal • verdeai) 

	 d 
1,7 ALÇA DE SAIDA DA 1.10.010 E ACESSO AO CANO E VIA 

	
212 ti 

MARGINAL -LADO SUL 
1.7,1 Execução da Maternas d• &empam auperfictal • profunda 	770 

1.7.2 Execução de bueiro tipo "Tunrmi Lime na Est. 144000 	 300 
(Entroncamento da nova vta marginal corn a MG-010) 
1.7.3 R•vreatImento raptei com grama em placa. armorio com tela 	69 d 
plestica de PEAD/GEOGRELHA 
1.7.4 Pavimentação 	 114d 

1.7.4.1 Abertura de caixa 	 10 d 
1.7.4.2 Regulai-1m~ do sob-leito 	 10 d 
1.7.4.3 Camada drenante ou Solo compactado 	 10 d 
1.7.4.4 Melo lio de concreto pré-moldado 	 30 el 
1.7.4.5 Sub-base de brita graduada tratada 	 17 d 
1.7.4.05.5e de brita graduada melhorada 	 17 d 
1.7.4.7 Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ) 	 200 

1.7.5 Barreira "Mero Jrusey'r 	 21 d 
1.7.6 Segurança Viiria (Sinalização horizontal • meneai) 	 20 
1.7.7 Passeio do concreto 	 21 0 
1.7.8 Muro de Arrimo entre Est. 17.10900 • Est. 21.0,000  	00 0 

1.7.8.1 Escavações e bota-fora 	 11 d 
1.7.8.2 Sapata corrida 	 26 d 
1.7.8.3 Execução do paramento de concreto 	 39  

390 
37 
20d 
200 

(Mi 	 

• 
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IMPLANTAÇÃO DA INTERSECÇÃO DA MG-10 (LINHA VERDE) COMO ACESSO 
AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Item Atividades 	 Duração 
M-1 	 M1 	1 	M2 	1 	M3 	 M4 	1 	M5 

95 1.7.10 Calabaças do Marconndlcador do mener•endinordo do 	52 d 
CAMG (Tildem) 

96 1.7.10.1 Fundação (Tubulões) 	 15 d 	  
97 1.7.10.2 Bloco de fundação 	 10 d 	  
98 1.7.10.3 Superestrutura 	 d 	  
99 1.7.10.4 Pintura final 	 7 ci 	  
100 1.7.11 Caindo arame Lixo 	 XI d 	  
101 1.7.12 CompleinvernMão da Passarela de Pedasees (N0s8  ~PS de 	110 d 

aceno) ran **Maura pré-moldada de concreto 
• 

102 1.7.12.1 Fornecimento da estrutura de comercto pré-moldado 	50 d -58 

103 1.7.12.2 Execução de estacas tipo hélice contínua 	 15 d 	  
104 1.7.12.3 Execução dos blocos de fundação em concreto 	 20 d 

armado (providos de cálices para assentamento de pilares 
pré-moldados) 

105 1.7.12.4 Execução de muro de arrimo 	 20 d 	  
106 1.7.12.5 Assentamento de pilares pré-i004dados nos blocos de 	d 

fundação (uso de concreto idear) Mpa) 
107 1.7.12.6 Assentamento de lajes alveolares 	 4 d 	  
108 1.7.12.7 Rejuntamento e °apeamento das lajes elveolares 	 7 ci 

109 1.7.12.8 Execução de Junta !cena (JJ-2540) 	 4 d 	  
110 1.7.12.9 Assentamento de guarda-corpo tubular metálico 	 10 d 

-111 1.7.13 Abrigo sareptee d• passageiro pailmokbalo 	 25 d 	 
112 1.7.14  ~Mero. indulndo eureourrao do datalla d• Irrigação 	73 d 

113 IA RAMO DE SAIDA DO TÚNEL E ACESSO AO CAIA) - LADO NORTE 	339d • 

114 1.8.1 EMIellf,50 Me sistemas de ~ri superfãciel • profunda 	45 el 

1.5.2 Revestimento vegetal cone grama em placas aunada com beta 	30 d 
eallestko de PEADMIEOGREUIA 

115 

116 1A3 Pavimentação 	 52d 
117 1.8.3.1 Abertura de caixa 	 5d 	 
118 1.8.3.2 Regularização do sub4eito 	 5d 	 
119 1.8.3.3 Camada drenante 00 1010 compactado 	 5d 
120 1.8.3.4 Meio finde concreto pré-moldado 	 loa 	  
121 1.8.3.5 Sub-base de brita graduada tratada 	 9 d 	  
122 1.8.3.6 Base de brita graduada melhorada 	 9 ci 	  
123 1.8.3.7 Concreto Betuminoso Usinado fi Quente (Cala) 	 9 d 	  
124 1.8.4 Barreira "New lanar 	 loa 	  
125 1.5.8 5585,5585 vima (51555555555•55055•1• Ime9cal) 	 9 d 	  
126 1.8r3 Passeio de um.ratu 	 10 d 	  
127 1.8.7 Come da marna Uso 	 cl 	  
128 1.8.8 Paisagismo, incluindo exlcução de sistema de iniciação 	 29 d 

129 1.9 DESMOMUZAÇÂO 	 30à 	 
130 1.10 FIM 	 O d 

Ano 1 
1 	M6 	1 	M7 	1 	MB 

• 
049 
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2.3. Dimensionamento 

As equipes de apoio operacional que atenderão aos trabalhos necessários no canteiro de obras e apoio nas 
frentes de trabalho, foram concebidas em função da experiência da ODEBRECHT na execução de obras 
semelhantes, sendo suas produtividades superiores às necessidades que poderão surgir ao longo da execu-
ção dos serviços no campo. 

Quanto às equipes específicas de produção, seu dimensionamento foi efetuado em função de quantidades 
e produtividades, considerando-se a aplicação da seguinte fórmula: 

• t = tempo gasto para execução de uma atividade em dias; 
• q = quantidade da atividade a ser executada; 
• p = produtividade diária de uma equipe adotada para a atividade a ser executada. 

t = q / p = dia útil de trabalho 

A transformação de dias úteis de trabalho em dias corridos foi calculada da seguinte forma: 

• Dias produtivos em média por mês = 22 dias; 
• Dias corridos em média por mês = 30 dias; 
• Taxa para transformação de dias produtivos em dias corridos = 30/22 = 1,36. 

O planejamento e a programação das atividades apresentadas nos itens 2.1 e 2.2 foram elaborados com 
base nas quantidades de serviços e produtividade de equipes, utilizando-se a fórmula apresentada anteri-
ormente. 

Assim, está apresentado a seguir um quadro de dimensionamento de dias corridos necessários à execução 
dos trabalhos significativos: 

Serviço (I P Dias úteis Dias corridos 
Terraplenagem (escavação e transporte de mate-
rial de 1' categoria para bota-foras)(1 turno —3 
equipes) 

—226.919 m3  6.000 m3/dia 38 60 

'ç Escavação de túneis piloto 1 e 2 (3 turnos —2 
equipes) 

—5.800 m3  102 m3/dia 57 90 

Execução de Estacas raiz (3 turnos —2 equipes) —9.100 m 216m/dia 42 60 
Escavação do túnel principal (3 turnos — 1 equi-
pe) 

-24.000 m3  395 m3/dia 61 90 

Execução de acabamentos superficiais nas pare-
des do túnel (3 turnos — 1 equipe) 

-5.000 m2  130 m2/dia 38 55 

Paredes diafragma (1 turno — 1 equipe) —1.450 m3  50 m3/dia 29 45 
Estruturas (fôrmas) do pergolado e coroamento 
da parede diafragma (1 turno — 1 equipe) 

—1.350 m2  54 m2/dia 25 34 

Sistemas de drenagem superficial e profunda 
(bueiros, canaletas e sarjetas) (1 turno — 1 equipe) 

—4.200 m 48 m/dia 88 122 

Barreira "New Jersey" (1 turno — 1 equipe) —450 m 23 m/dia 20 31 
Pavimentação asfáltica (1 turno — 1 equipe) —14.000 m2  500 m2/dia 28 38 

ase no procedimento A programação dos serviços, que está apresentada no item 2.2, foi efetuada co 
apresentado no quadro anterior, sendo que os dias corridos adotados no crono 
que os calculados (folgas). 
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A seguir estão apresentadas as equipes de serviço que foram dimensionadas para a execução do empreen-
dimento em pauta: 
• Mobilização 

II Mão-de-obra 
01 Encarregado de serviços; 
04 Carpinteiros; 
C) 6 Pedreiros; 
010 Ajudantes; 
C) 3 Motoristas; 
C) 1 Operador de equipamento. 

El Equipamentos ' 
C) 1 Caminhão basculante; 
(31 Caminhão carroceria com guindauto - 8 t; 
C) 1 Betoneira de 320 litros a diesel; 
C) 1 Retroescavadeira; 
C) 2 Serras elétricas manuais; 
C) 1 Veiculo utilitário tipo pick-up. 

• Manutenção de canteiro 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Carpinteiros; 
03 Pedreiros; 
C) 6 Ajudantes; 
01 Serralheiro; 
C) 1 Soldador; 
09 Motoristas; 
02 Operadores de equipamentos. 

I1 Equipamentos 
02 Betoneiras de 320 litros a diesel; 
04 Bombas de esgotamento - 4"; 
C) 2 Caminhões basculante; 

3 Caminhões betoneira; 
C) 2 Caminhões carroceria; 
C) 1 Caminhões carroceria com guindauto - 8 t; 
01 Caminhões plataforma com capacidade para 30 t; 
C) 1 Compressor de ar - 360 pcm; 
C) 3 Rompedores pneumáticos; 
C) 3 Conjuntos de sinalização de trânsito; 
C) 2 Conjuntos oxiacetilenos; 
C) 1 Grupo gerador - 250 kva; 
C) 1 Guindaste sobre pneus de 20 t; 
02 Equipamentos de solda elétrica. 

• Central de produção de fôrmas 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 4 Carpinteiros; 
04 Ajudantes. 
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El Equipamentos 
C,  1 Desengrossadeira; 
C) 2 Serras de bancada; 
02 Bancadas para execução de fôrmas. 

L 

• Central de produção de arrnaduras 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
0 3 Armadores; 
03 Ajudantes. 

13 Equipamentos 
1 Bancada para corte e dobra de armaduras; 

C) 1 Máquina elétrica para corte de armaduras; 
C) 1 Equipamento de solda elétrica. 

• Oficina mecânica 
II Mão-de-obra 

® 1 Encarregado de serviço; 
C),  1 Mecânico de manutenção; 
®2 Ajudantes. 

13 Equipamento 
• 1 Conjunto oxiacetileno. 

• Borracharia 
CI Mão-de-obra 

• 1 Borracheiro. 

El Equipamento 
C) 1 Equipamento para conserto de pneus. 

• Terraplenagem 
El Mão-de-obra 

1 Encarregado de serviço; 
02 Ajudantes; 
020 Motoristas; 
C) 7 Operadores de equipamentos. 

13 Equipamentos 
C) 20 Caminhões basculante; 
C) 1 Escavadeira hidráulica sobre esteiras; 
C) 1 Trator de lâmina sobre esteiras; 
0 1 Motoniveladora; 
C) 1 Pá-carregadeira; 

1 Compactador tipo pé-de-carneiro; 
1 Rolo compactador liso; 

C) 1 Trator agrícola; 
C),  1 Grade de discos. 
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• Estruturas de contenção (muros atirantados) 
E Mão-de-obra 

131 Encarregado de serviços; 
C) 6 Carpinteiros; 
C) 2 Armadores; 
C) 8 Pedreiros; 
C) 12 Ajudantes; 
C) 2 Motoristas; 
C) 3 Operadores de equipamentos. 

E Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria; 
C) 1 Perfuratriz rotativa com coroa diamantada (tirantes); 
O1 Equipamento de preparo de nata de cimento; 
C) 1 Equipamento de injeção de nata de cimento; 

1 Equipamento para tração em tirante; 
01 Veiculo utilitário tipo pick-up; 
02 Vibradores de imersão para concreto; 
C) 1 Compressor de ar - 360 pcm; 
C) 2 Rompedores pneumáticos; 
C) 1 Conjunto de andaimes tubulares fachadeiros; 
C) 1 Betoneira de 320 litros a diesel; 
C) 2 Serras elétricas manuais. 

Ç?, f't 
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• Estruturas de arrimo (muros de arrimo) 
E Mão-de-obra 

01 Encarregado de serviço; 
C) 6 Carpinteiros; 
C) 2 Armadores; 
C) 8 Pedreiros; 
012 Ajudantes; 
C) 2 Motoristas. 

E Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria; 
C) 1 Veiculo utilitário tipo pick-up; 
C) 2 Vibradores de imersão para concreto; 
C) 1 Conjunto de andaimes tubulares fachadeiros; 
C) 2 Serras elétricas manuais; 
C) 3 Compactadores a gasolina tipo sapo mecânico. 

• Escavação e estruturas dos túneis piloto 
E Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 1 Carpinteiro; 
C) 1 Armador; 
01 Pedreiro; 
®3 Ajudantes; 
• Frentistas; 
01 Motorista; 
C) 3 Operadores de equipamentos. 
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El Equipamentos 
1 Retroescavadeira com concha de frente articulada; 

01 Caminhão basculante; 
O 1 Equipamento para concreto projetado; 
O1 Conjunto de equipamentos para ventilação de escavação. 

C v 
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Cravação de estacas raiz 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O1 Pedreiro; 
®2 Ajudantes; 
01 Operador de equipamento. 

O Equipamentos 
O 1 Equipamento de perfuração de estaca raiz; 
01 Equipamento de preparação e injeção de argamassa (estaca raiz). 

• Execução de blocos de fundação das calotas 
El Mão-de-obra 

01 Encarregado de serviço; 
O 1 Carpinteiro; 
O 1 Armador; 
C) 2 Pedreiros; 
04 Ajudantes. 

Cl Equipamentos 
C) 1 Betoneira de 320 litros a diesel; 
O1 Vibrador de imersão para concreto; 
O1 Serra elétrica manual. 

• Execução de pilares no túnel piloto 2 
13 Mão-de-obra 

01 Encarregado de serviço; 
O 2 Carpinteiros; 
O 1 Armador; 
02 Pedreiros; 
®4 Ajudantes. 

151 Equipamentos 
01 Vibrador de imersão para concreto; 
01 Serra elétrica manual. 

• Execução de estruturas dos emboques e portais 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
06 Carpinteiros; 
03 Armadores; 
06 Pedreiros; 
O 12 Ajudantes; 
O 2 Motoristas; 
O 3 Operadores de equipamentos. 
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E Equipamentos 
O 1 Caminhão carroceria; 
O 1 Perfuratriz rotativa com coroa diamantada (tirantes); 
O 1 Equipamento para tração em tirante; 

1 Equipamento de injeção de nata de cimento; 
O 1 Veiculo utilitário tipo pick-up; 
C) 2 Vibradores de imersão para concreto; 
O 1 Compressor de ar - 360 pcm; 
C,  2 Rompedores pneumáticos; 
C) 1 Conjunto de andaimes tubulares fachadeiros; 
O 1 Conjunto de escoras para estruturas de concreto; 
O 1 Guindaste sobre pneus de 20 t; 
O 1 Betoneira de 320 litros a diesel; 
O 2 Serras elétricas manuais. 

• Execução de enfilagem e pregagem de frente 
O Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 1 Pedreiro; 
O 2 Ajudantes; 
C) 1 Motorista; 
O 2 Operadores de equipamentos. 

E Equipamentos 
O 1 Caminhão carroceria; 
O 1 Equipamento perfuratriz para enfilagem e pregagem de frente; 
O 1 Equipamento de preparo de nata de cimento; 
O 1 Equipamento de injeção de nata de cimento; 
C) 1 Serra elétrica manual. 

• Escavação do túnel principal e adjacente 
O Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Pedreiros; 
O 4 Ajudantes; 
O 8 Frentistas; 
O 2 Motoristas; 
C,  4 Operadores de equipamentos. 

E Equipamentos 
C) 2 Caminhões basculante; 
O 2 Retroescavadeiras com concha de frente articulada; 
O 1 Pá-carregadeira; 
O 1 Compressores de ar - 600 pcm; 
O 3 Rompedores pneumáticos; 
O 1 Conjunto de equipamentos para ventilação de escavação. 

• Aplicação e concretagem das cambotas 
E Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 4 Armadores; 
®4 Ajudantes; 
C) 1 Operador de equipamento. 
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E Equipamento 
C) 1 Equipamento para concreto projetado. 

• Enchimento da parede do túnel piloto 1 
E Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Carpinteiros; 
C) 2 Pedreiros; 
®4 Ajudantes; 
C) 1 Motorista; 
O 1 Operador de equipamento. 

El Equipamentos 
C) 1 Caminhão basculante; 
C) 1 Bomba estacionária para argamassa; 
C) 1 Conjunto de escoras para estruturas de concreto. 

• Escavação dos inverts 
F1 Mão-de-obra 

C) 1 Operador de equipamento. 

E Equipamento 
C) 1 Retroescavadeira. 

• Concretagem dos inverts 
E Mão-de-obra 

O 1 Pedreiro; 
C) 2 Armadores; 
®2 Ajudantes; 
C) 4 Operadores de equipamentos. 

11 Equipamento 
O 1 Equipamento para concreto projetado. 

• Sistema de drenagem dos inverts 
E Mão-de-obra 

• 1 Encarregado de serviço; 
C) 1 Encanador; 
02 Pedreiros; 
O 2 Ajudantes. 

6 YJ 3 

• Aterros granulares 
E Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Ajudantes; 
02 Motoristas; 
O 3 Operadores de equipamentos. 

ti Equipamentos 
C) 2 Caminhões basculante; 
C) 1 Motoniveladora; 
O 1 Pá-carregadeira; 
O 1 Rolo compactador liso. 
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• Paredes diafragma 
Mão-de-obra 
C) 1 Encarregado de serviço; 
C3,  4 Armadores; 
04 Pedreiros; 
02 Soldadores; 
C,  2 Operadores de equipamentos; 
C) 1 Operador de central de lama bentonitica; 
C) 10 Ajudantes. 

1:1Equipamentos 
C) 1 Guindaste equipado com clam-shell para parede diafragma; 
C) 1 Guindaste para içamento de armaduras para parede diafragma; 
C) 1 Central de lama bentonitica; 
C) 1 Conjunto de ferramentas para concretagem submersa. 

• Escavação entre paredes diafragma 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Ajudantes; 
C) 6 Motoristas; 
C) 1 Operador de equipamento. 

El Equipamentos 
C) 6 Caminhões basculante; 
C) 1 Escavadeira hidráulica sobre esteiras. 

• Estruturas do pergolado 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 22 Carpinteiros; 
C) 10 Armadores; 

15 Pedreiros; 
030 Ajudantes. 

E Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria; 

6 Serras elétricas manuais. 

• Acabamentos nas estruturas dos emboques e portais 
E Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
3 Carpinteiros; 

C) 3 Montadores de estruturas metálicas; 
C) 4 Pedreiros; 
012 Ajudantes; 
C) 2 Motoristas; 
C) 1 Operador de equipamento. 
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O Equipamentos 
01 Caminhão carroceria; 
O 1 Compressor de ar - 360 pcm; 
O 3 Rompedores pneumáticos; 
O 1 Conjunto de andaimes tubulares fachadeiros; 
O 1 Veiculo utilitário tipo pick-up; 
01 Guindaste sobre pneus de 20 t; 
(34 Furadeiras manuais; 
O 2 Serras elétricas manuais; 
O 4 Politrizes manuais. 

• Acabamentos superficiais nas paredes dos túneis 
El Mão-de-obra 

01 Encarregado de serviço; 
012 Pedreiros; 
O 5 Armadores; 
018 Ajudantes; 
O 2 Operadores de equipamentos. 

I3 Equipamentos 
O 2 Equipamentos para concreto projetado; 
C) 6 Plataformas pantográficas para andaimes; 
020 Politrizes manuais. 

• Sistemas de drenagens superficial e profunda 
II Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 4 Carpinteiros; 
C) 2 Armadores; 
O 7 Pedreiros; 
010 Ajudantes; 
C,  3 Motoristas; 
O 3 Operadores de equipamentos. 

1:1 Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria com guindauto - 8 t; 
O 1 Escavadeira hidráulica sobre esteiras; 
O 2 Retroescavadeiras; 
C) 2 Caminhões basculante; 
O 2 Serras elétricas manuais; 
O 2 Furadeiras manuais; 
O 1 Betoneira de 320 litros a diesel; 
O 1 Vibrador de imersão para concreto; 
04 Compactadores a gasolina tipo sapo mecânico. 

• Tunnel Liner 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de "Tunnel Liner"; 
2 Oficiais de "Tunnel Liner"; 

04 Ajudantes de "Tunnel Liner"; 
O 1 Motorista. 

Salvador (BA) 
Av. Luis Viana Filho, 2841 
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Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

El Equipamentos 
O 1 Equipamento para execução de "Tunnel Liner"; 
O 1 Caminhão basculante. 

• Revestimento vegetal com grama e tela plástica 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 4 Pedreiros; 
®4 Ajudantes; 
O 2 Motoristas. 

El Equipamentos 
O 1 Caminhão irrigadeira de 6.0001; 
O 1 Caminhão carroceria. 

• Abertura de caixa, regularização, bases e sub-bases 
C3 Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 2 Pedreiros; 
O 4 Ajudantes; 
O 7 Motoristas; 
C) 6 Operadores de equipamentos. 

El Equipamentos 
C) 7 Caminhões basculante; 
O 1 Trator de lâmina sobre esteiras; 
O 1 Motoniveladora; 
O 1 Pá-carregadeira; 
@ 1 Compactador tipo pé-de-carneiro; 
O 1 Rolo compactador liso; 
O 1 Trator agrícola; 
O 1 Grade de discos. 

• Execução de meios-fios 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
®2 Carpinteiros; 

4 Pedreiros; 
O 8 Ajudantes; 
O 1 Motorista. 

El Equipamentos 
O 1 Caminhão carroceria com guindauto - 8 t; 
O 1 Betoneira de 320 litros a diesel. 
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ODEBRECHT 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 

• Execução de barreiras "New Jersey" 
El Mão-de-obra 

@ 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Carpinteiros; 
@ 2 Armadores; 
C) 4 Pedreiros; 

8 Ajudantes; 
C) 1 Motorista. 

El Equipamentos 
04 Conjuntos de fôrmas metálicas para barreiras "New Jersey" (15 m); 

1 Caminhão carroceria. 

Pavimentação asfáltica 
OMão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Pedreiros; 
®4 Ajudantes; 
@ 3 Motoristas; 

5 Operadores de equipamentos. 

11 Equipamentos 
C,  2 Caminhões basculante; 
01 Caminhão espargidor de asfalto; 
C) 1 Rolo compactador liso; 
C) 1 Compactador tipo tanden; 

1 Compactador sobre pneus; 
1 Trator agrícola; 
1 Vassoura mecânica; 
1 Vibroacabadora de asfalto. 

• Preparo e assentamento de chapas metálicas calandradas 
O Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
C). 3 Montadores de estruturas metálicas; 
C) 4 Pedreiros; 
C) 2 Soldadores; 

10 Ajudantes; 
01 Motorista; 
02 Operadores de equipamentos. 

El Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria; 
C) 2 Plataformas pantográficas para andaimes; 
02 Equipamentos de solda elétrica. 
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• Segurança viária (sinalização horizontal e vertical) 
El Mão-de-obra 

1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Carpinteiros; 

2 Montadores de estruturas metálicas; 
C) 4 Pedreiro; 
0,  2 Pintores; 

2 Soldadores; 
C) 12 Ajudantes; 
C) 2 Motoristas; 

2 Operadores de equipamentos. 

tl Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria com guindauto - 8 t; 
C) 1 Caminhão com cesto; 

2 Equipamentos de pintura termoplástica; 
C) 4 Furadeiras manuais; 
C) 2 Equipamentos de solda elétrica. 

Instalações elétricas e eletromecânicas 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
O 2 Eletricistas; 
C) 2 Eletricistas montadores; 
C) 2 Pedreiros; 
C). 2 Soldadores; 
C) 8 Ajudantes; 
C) 3 Motoristas; 
C,  2 Operadores de equipamentos. 

El Equipamentos 
C) 1 Caminhão carroceria com guindauto - 8 t; 
C) 2 Caminhões com cesto; 
C) 4 Furadeiras manuais; 
C) 2 Equipamentos de solda elétrica; 
C) 2 Plataformas pantográficas para andaimes 

• Instalações hidráulicas 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Encanadores; 

2 Ajudantes; 
C) 1 Motorista. 

El Equipamento 
C) 1 Veículo utilitário tipo pick-up. 

• Pintura 
Cl Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 8 Pintores; 
C) 8 Ajudantes. 

NT 
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• Paisagismo 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 4 Pedreiros; 
C) 6 Ajudantes; 
C) 4 Jardineiros; 
C) 2 Motoristas. 

E Equipamentos 
O 1 Caminhão carroceria; 
C) 1 Caminhão basculante. 

• Cerca de arame liso 
E Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
O 3 Pedreiros; 
C) 4 Ajudantes; 
O 1 Motorista. 

El Equipamento 
C) 1 Caminhão carroceria. 

• Execução de passarela de pedestres e abrigo de passageiros de ônibus 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Montadores de estrutura pré-moldada de concreto; 
C) 2 Carpinteiros; 
C) 4 Pedreiros; 
O 8 Ajudantes; 
C) 2 Serralheiros; 
C) 2 Motoristas; 
02 Operadores de equipamentos. 

El Equipamentos 
C) 1 Caminhão basculante; 
• 1 Carreta para transporte de pré-moldados; 
C) 1 Guindaste de 70 t para estruturas pré-moldadas; 
C) 1 Conjunto de equipamentos para execução de junta "Jeene"; 
C) 1 Equipamento para estaca hélice contínua. 

• Fundação em tubulões 
El Mão-de-obra 

C) 1 Encarregado de serviço; 
C) 2 Poceiros; 
®4 Ajudantes; 
O 1 Motorista. 

E Equipamento 
• 1 Caminhão basculante. 
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• Execução do marco do CAMG - totem 
El Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 2 Carpinteiros; 
O 1 Armador; 
O 6 Pedreiros; 
O 8 Ajudantes. 

Cl Equipamentos 
1 Conjunto de escoras para estruturas de concreto; 

O 1 Serra elétrica manual. 

• Desmobilização 
O Mão-de-obra 

O 1 Encarregado de serviço; 
O 6 Pedreiros; 
O 10 Ajudantes; 
C) 8 Motoristas; 
• 1 Operador de equipamento. 

11 Equipamentos 
@ 4 Caminhões basculante; 

4 Caminhões carroceria; 
1 Retroescavadeira. 
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2.4. Cronogramas de Permanência 

Os principais recursos que serão mobilizados, além dos materiais básicos consumidos fisicamente na exe-
cução do empreendimento, caracterizam-se pela mão-de-obra e equipamentos que serão empenhados du-
rante os trabalhos de construção. 

Utilizando-se a estratégia apresentada no item 2.1 e com base nas equipes de serviço, cujas composições e 
produtividades foram apresentadas anteriormente, foram distribuídas equipes de serviço mês a mês, o que 
gerou as permanências de recursos apresentadas a seguir. 

a) Cronograma de permanência de equipes 

As equipes de serviço apresentadas no item 2.1 e dimensionadas no item 2.3 foram distribuídas em con-
formidade com as necessidades de cada frente de trabalho, em função de suas produtividades. 

A distribuição delas foi efetuada mensalmente, ao longo dos 9 meses de trabalho, propostos para a execu-
ção global da obra em pauta, cujo quadro de permanência está apresentado a seguir. 
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Cronograma de Permanência de Equipes 

SE,9>0„ 

ITEM EQUIPE 
NUMERO DE 

TURNOS 
ANO 1 

MI M2 M3 M4 Ms M6 M7 M8 M9 

1 Mobilização 1 1 1 

2 Manutenção de canteiro 1 1 1 1 1 1 1 1 I 

3 Central de produção de fôrmas I 1 1 1 1 I 1 1 1 I 

4 Central de produção de armaduras I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Oficina mecânica 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 

6 Borracharia I 1 1 1 1 I 1 1 I 1 

7 Terraplenagem 1 3 3 2 

8 Estruturas de contenção (muros atirantados) 1 I 1 1 

9 Estruturas de arrimo (muros de arrimo) 1 1 1 1 1 

10 Escavação e estruturas dos túneis-piloto 3 6 6 6 6 

11 Cravação de estacas raiz 3 6 6 6 

12 Execução de blocos de fundação das calotas 3 6 6 6 

13 Execução de pilares no túnel-piloto 2 3 6 6 6 6 

14 Execução de estruturas dos emboques e portais 2 2 2 2 

15 Execução de enfilagem e pregagem de frente 3 6 6 6 6 6 6 6 

16 Escavação do túnel principal e adjacente 3 3 3 3 3 

17 Aplicação e concretagem das cambotas 3 3 3 3 3 

18 Enchimento da parede do túnel-piloto 1 3 3 3 3 3 

19 Escavação dos inverts 3 3 3 3 3 

20 Concretagem dos inverts 3 3 3 3 3 

21 Sistema de drenagem dos inverts 3 3 3 3 3 

22 Aterros granulares 3 3 3 3 

23 Paredes diafragma 1 1 1 

24 Escavação entre paredes diafragma 1 1 
25 Estruturas do pergolado 1 1 1 
26 Acabamentos nas estruturas dos emboques e portais 2 2 2 2 2 

27 Acabamentos superficiais nas paredes dos túneis 2 2 2 

28 Sistemas de drenagens superficial e profunda I 1 1 1 1 

29 Tunnel Liner 1 I 1 

30 Revestimento vegetal com grama e tela plástica 1 1 1 1 

31 Abertura de caixa, regularização, bases e sub-bases 1 1 1 1 1 1 

32 Execução de meios-fios 1 I 1 1 

33 Execução de barreiras "New Jersey" 1 1 1 

34 Pavimentação asfáltica 1 1 1 

35 Preparo e assentamento de chapas metálicas calandradas 1 1 1 

36 Segurança viária (sinalizações horizontal e vertical) 1 1 1 

37 Instalações elétricas e eletromecânicas 1 1 1 1 

38 Instalações hidráulicas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Pintura 1 1 1 1 1 1 I 1 2 1 

40 Paisagismo 1 1 1 1 I 

41 Cerca de arame liso 1 11 

42 Execução de passarela de pedestres e abrigo de passageiros de ônibus 1 1 1 1 

43 Fundação em tubulões 1 1 1 

44 Execução do marco do CAMG - totem 1 1 1 

45 Desmobilização 	 ...---'\ 1 
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b) Cronograma de permanência de mão-de-obra 

A distribuição mensal de equipes de serviços gerou a distribuição mensal da mão-de-obra necessária para 
atender aos prazos propostos em Edital de Licitação. 

A distribuição de mão-de-obra, em conformidade com suas categorias profissionais (mão-de-obra direta), 
foi efetuada por equipe de serviço e totalizada em um cronograma de permanência global, cujo quadro 
está apresentado a seguir. 
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Cronograma de Permanência de Mão-de-obra Direta 

ITEM MÃO-DE-OBRA ANO 1  
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 

1 Ajudante 33 108 109 158 185 185 190 190 85 
2 Ajudante de "Tunnel Liner" 4 4 
3 Armador 5 21 20 25 25 25 20 17 4 
4 Borracheiro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 Carpinteiro 6 38 35 35 35 35 27 19 14 
6 Eletricista 2 2 2 
7 Eletricista montador 2 2 2 
8 Encanador 2 2 2 2 5 5 5 5 2 
9 Encarregado de "Tunnel Liner" 1 1 
10 Encarregado de serviço 6 15 15 25 30 25 25 21 10 
11 Frentista 30 30 30 30 24 24 23 
12 Jardineiro 4 4 4 4 4 4 4 
13 Mecânico de manutenção 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 Montador de estrutura metálica 6 6 11 11 
15 Montador de estrutura pré-moldada de concreto 2 2 2 
16 Motorista 60 75 66 40 40 40 40 40 34 
17 Oficial de "Tunnel Liner" 2 2 
18 Operador de central de lama bentonitica 1 1 
19 Operador de equipamento 21 50 50 50 54 54 54 52 19 
20 Pedreiro 9 49 55 75 75 75 75 75 37 
21 Pintor 8 8 8 8 8 8 8 18 10 
22 Poceiro 2 2 
23 Serralheiro 1 1 1 3 3 3 1 1 
24 Soldador 2 2 2 2 2 2 3 7 7 

Total 155 402 406 464 500 495 494 491 244 
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c) Cronograma de permanência de equipamentos 

A distribuição mensal de equipes de serviços gerou a distribuição mensal de equipamentos necessários 
para atender aos prazos propostos em Edital de Licitação. 

A distribuição de equipamentos, em conformidade com suas características funcionais, foi efetuada por 
equipe de serviço e totalizada em um cronograma de permanência global, cujo quadro está apresentado a 
seguir. 
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Cronograma de Permanência de Equipamentos 

ITEM EQUIPAMENTO 
ANO 1 

MI M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 
Bancada para corte e dobra de armaduras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 Bancada para execução de fôrmas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 Betoneira de 320 1 a diesel 1 4 4 7 7 7 4 4 2 
4 Bomba estacionária para argamassa 1 1 1 1 
5 Bombas de esgotamento - 4" 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 Caminhão basculante 61 65 54 20 20 20 20 20 16 
7 Caminhão betoneira 3 3 3 3 3 3 3 3 
8 Caminhão carroceria 8 8 8 8 8 8 8 8 
9 Caminhão carroceria com guindauto - 8 t 1 2 2 2 2 3 4 4 4 
10 Caminhão com cesto 2 3 3 
11 Caminhão espargidor de asfalto 1 1 
12 Caminhão irrigadeira de 6.0001 1 1 1 1 
13 Caminhão plataforma com capacidade para 30 t 1 1 1 1 1 1 1 1 
14 Carreta para transporte de pré-moldados 1 1 1 
15 Central de lama bentonitica 1 1 
16 Compactador a gasolina tipo sapo mecânico 3 6 6 6 6 6 6 
17 Compactador sobre pneus I 
18 Compactador tipo pé-de-carneiro 3 3 2 1 I 1 1 1 1 
19 Compactador tipo Tanden 1 1 
20 Compressor de ar - 360 pcm 2 2 3 3 3 2 2 2 
21 Compressor de ar - 600 pcm 1 1 1 1 
22 Conjunto de andaimes tubulares fachadeiros 2 2 2 2 2 1 1 1 
23 Conjunto de equipamentos para execução de junta "Jeene" 1 1 1 
24 Conjunto de equipamentos para ventilação de escavação 2 2 2 2 1 1 1 
25 Conjunto de escoras para estruturas de concreto 1 2 2 2 2 1 
26 Conjunto de ferramentas para concretagem submersa 1 1 
27 Conjunto de fôrmas metálicas para barreiras "New Jersey" (15 m) 4 4 
28 Conjunto de sinalização de trânsito 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 Conjunto oxiacetileno I 3 3 3 3 3 3 3 3 
30 Desengrossadeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
31 Equipamento de injeção de nata de cimento 3 3 3 3 3 2 2 
32 Equipamento de perfuração de estaca raiz 2 2 2 
33 Equipamento de pintura termoplástica 2 2 
34 Equipamento de preparação e injeção de argamassa (estaca raiz) 2 2 2 
35 Equipamento de preparo de nata de cimento 3 3 3 2 2 2 2 
36 Equipamento de solda elétrica 1 3 3 3 3 3 5 9 9 
37 Equipamento para concreto projetado 2 2 2 4 4 4 4 
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Cronograma de Permanência de Equipamentos 

ITEM EQUIPAMENTO 
ANO 1 

MI M2 M3 M4 M5 M6 M7 548 M9 

38 Equipamento para conserto de pneus 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

39 Equipamento para estaca hélice continua 1 1 1 

40 Equipamento para execução de "Tunnel Liner" 1 1 
41 Equipamento para tração em tirante 1 1 2 1 1 
42 Equipamento perfuratriz para enfilagem e pregagem de frente 2 2 2 2 2 2 2 

43 Escavadeira hidráulica sobre esteiras 3 3 3 1 1 1 1 1 

44 Furadeira manual 2 2 2 6 10 14 12 

45 Grade de discos 3 3 2 1 1 1 1 1 1 

46 Grupo gerador - 250 kva 1 1 1 1 1 1 1 1 

47 Guindaste de 70 t para estruturas pré-moldadas 1 1 1 

48 Guindaste equipado com Clam-Shell para parede diafragma 1 1 
49 Guindaste para içamento de armaduras para parede diafragma 1 1 
50 Guindaste sobre pneus de 20 t 1 1 2 2 2 2 2 2 

51 Máquina elétrica para corte de armaduras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

52 Motoniveladora 3 3 2 2 2 2 2 2 1 

53 Pá-carregadeira 3 3 3 3 3 3 3 3 1 

54 Perfuratriz rotativa com coroa diamantada (tirantes) 1 1 1 1 1 

55 Platafonna pantográfica para andaimes 10 10 4 

56 Politriz manual 4 24 24 4 

57 Retroescavadeira 1 1 2 2 3 3 3 3 1 

58 Retroescavadeira com concha de frente articulada 2 2 2 2 2 2 2 

59 Rolo compactador liso 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

60 Rompedor pneumático 5 5 7 8 11 9 9 6 

61 Serra de bancada 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

62 Serra elétrica manual 2 14 14 14 12 12 8 7 3 

63 Trator agri cola 3 3 2 2 2 2 2 2 2 

64 Trator de lâmina sobre esteiras 3 3 2 1 1 1 1 1 1 

65 Vassoura mecânica 1 1 

66 Veiculo utilitário tipo pick-up 2 4 4 4 3 3 2 2 2 

67 Vibrador de imersão para concreto 4 5 10 10 7 3 1 

68 Vibroacabadora de asfalto 1 1 

1' r‘ 
(1,  
2 1 

ati 	
C. I 

XP 	 <,• ---. I rn , 	 74 „.  

04, 

%NO 



Escavação de túneis piloto! e 2 

le•ir 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

MESES 

35 

30 

25 

20 

11, 

áa—r  

1 2 	3 	4 	5 	6 	7 8 	9 

Estacas raiz 

MESES 

60 

50 

40 

% 30 

20 

10 

o 

Escavação do túnel principal 

•••• 

1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

MESES 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

8 	9 2 	3 	4 	5 	6 	7 

MESES 

Acabamentos de paredes - túnel 

60 

50 

40 

% 30 

20 

10 

o 	 

Paredes diafragma 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

O 
1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 

MESES 

Belo Horizont MG) 
Av. Álvares Cabra , 1777/19°A 
Santo Agostinho 
30170-001 — Belo Horiibnle 
Tel. (5531) 3299 6701 
Fax (55 31) 3299 775 

ODEBRECI-1T 
Odebrecht Serviços de Engenharia e Construção S/A 	

6 

2.5. Histogramas Mensais dos Serviços Mais Significativos 

A seguir estão apresentados os histogramas dos serviços mais significativos que serão executados durante 
a obra de construção do acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
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2.6 Principais Métodos Construtivos 

Neste item está apresentada a descrição dos principais métodos e processos construtivos, considerando-se 
sempre a melhor solução técnica e visando minimizar a interferência de pessoas e tráfego de veículos que 
a ODEBRECHT pretende adotar para a execução das obras civis que serão executadas para a implantação 
do acesso ao Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais, na interseção com a MG-010 constituído 
de obra-de-arte especial e pavimentação. 

De forma a possibilitar um claro entendimento, esse item está subdividido em: 

• Serviços preliminares; 
• Terraplenagem; 
• Estruturas de concreto; 
• Contenções; 
• Construção do túnel — NATM; 
• Drenagem; 
• Pavimentação; 
• Obras complementares; 
• Sistemas. 

2.6.1. Serviços Preliminares 

Neste item estão apresentados os serviços preliminares previstos para a implantação da obra em questão, 
os quais consistem no conjunto de operações destinadas a liberar as áreas a serem terraplenadas da vege-
tação porventura existente e da camada superior do solo com materiais orgânicos, resíduos vegetais ou 
interferências fisicas eventualmente existentes. 

Consistirão também na delimitação da área a ser beneficiada através da marcação topográfica. 

a) Limpeza do local 

A limpeza do local compreenderá o desmatamento, o corte e remoção de toda a vegetação, qual 
seja a sua densidade. 

Poderá ocorrer também a necessidade de destocamento compreendendo a operação de remoção de tocos 
de árvores e raízes, na profund. necessária, até o nível do terreno considerado apto para a terraplenagem. 

Após o desmatamento e destocamento será feita a limpeza do terreno, consistindo na operação de escava-
ção e remoção da camada de solo ou material orgânico, na profundidade média de 20 cm, em toda a área 
do terreno destinada às operações de terraplenagem, bem como de quaisquer outros objetos e materiais 
indesejáveis que ainda subsistirem. 

O controle será visual em função do tipo de solo, e durante a execução não comprometerá a drenagem 
natural das áreas. 

b) Canteiro de obras 

Os serviços necessários para a implantação do canteiro de obras, bem como sua descriç 	apresen- ãect-tre 

(454 
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c) Locação topográfica 

A LICITANTE e suas contratadas especializadas serão responsáveis pela locação planialtimétrica das 
obras a partir de elementos topográficos básicos fornecidos em projeto. Ficará reservado à Fiscalização o 
direito de verificar todos e quaisquer serviços relativos a locações, alinhamentos, declividades, elevações 
e métodos executivos utilizados, aprovando ou notificando a LICITANTE, para as devidas correções, se 
for o caso. 

As equipes de topografia serão responsáveis pela delimitação das áreas de trabalho segundo os desenhos 
de projeto, e manterão todos os marcos e estacas em perfeitas condições até a conclusão das obras. 

Todo nivelamento será elaborado tomando-se como referência de nível (RN) os marcos de referência pla-
nialtimétricos. 

Será de responsabilidade da LICITANTE a execução do "As Built" das obras compreendendo: 

• As alterações ou modificações executadas, sendo as mesmas anotadas em jogo de desenhos exclusi-
vamente destinado a esse fim; 

• Ao término de cada obra, serão solicitados à Fiscalização os arquivos eletrônicos digitais, para intro-
duzir as alterações ou modificações efetuadas; 

• Os desenhos de "As Built" estarão de acordo com a obra no que se refere a dimensões, locações, iden-
tificações e especificações dos materiais e equipamentos introduzidos, alterados ou modificados duran-
te os trabalhos; 

• Os desenhos devidamente corrigidos serão devolvidos à Fiscalização para aprovação; 
• Todas as interferências encontradas e que não constem em desenhos fornecidos serão levantadas e ca-

dastradas em cadernetas de campo, nas quais constará o croqui "in situ". 

d) Remanejamento de redes públicas 

Todo o remanejamento de redes públicas (água potável, esgotos, águas pluviais, telefonia e elétrica) será 
executado dentro do que for prescrito pelas correspondentes concessionárias, atendo-se às especificações 
dos materiais a serem empregados e de acordo com os projetos por elas emitidos ou aprovados. 

A LICITANTE elaborará, se for o caso, os projetos necessários aos remanejamentos, bem como ah 
ciará junto às concessionárias a aprovação. Todos os serviços de remanejamentos, independentemente do 
responsável pela obra serão, antes de sua execução, do conhecimento da Fiscalização. 

2.6.2. Terraplenagem 

Após a conclusão da limpeza do terreno natural, conforme anteriormente especificado, terão início os 
trabalhos de escavação e compactação dos aterros nos locais especificados em projeto. Procurar-se-á, 
sempre que possível, minimizar as interferências dos trabalhos sobre o comércio local e o trânsito de veí-
culos e pedestres. 

a) Escavação e carga de materiais de 10  categoria 
	 «O( 

cooçs'' 

,e  

Serão providenciados, antes do início dos trabalhos de escavação, os passadiços e desvios que serão exe-
cutados, estando os mesmos devidamente sinalizados e iluminados, conforme as exigências das autorida-
des competentes. 
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Da mesma forma já terão sido removidas todas as interferências aéreas, superficiais e enterradas, a fim de 
que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes e outros elementos ou estruturas que 
estejam na zona atingida pela escavação ou em área próxima à mesma. 

Em principio, toda escavação será executada por processo mecânico, exceto nas proximidades das interfe-
rências cadastradas ou detectadas. 

Caso a escavação interfira com galerias, tubulações e outras instalações existentes, e que sejam irremovi-
veis, serão executados o escoramento e sustentação das mesmas. 

Os trabalhos de escavação e remoção serão executados de acordo com as seções indicadas nos desenhos 
de projeto, o mesmo valendo para as áreas de empréstimos que eventualmente venham a ser utilizadas. 

As escavações serão efetuadas com patrulhas compostas por trator de esteiras equipado ou não com ripper 
e pá-carregadeira, por escavo-transportadores e trator de esteiras ou escavadeiras hidráulicas. 

Os materiais inadequados à compactação e considerados não estáveis para suportar as cargas requeridas 
serão removidos. Esses materiais serão levados para os locais de bota-fora, onde serão adequadamente 
classificados, lançados e compactados. 

Os fundos das escavações serão nivelados segundo as cotas indicadas nos projetos. A terra proveniente 
das escavações, sendo de boa qualidade e previamente ensaiada, será utilizada para aterro, reaterro ou 
lançada em bota-fora. 

Os serviços de escavação serão executados em faixas, de modo que o material de uma faixa, quando ade-
quado, seja imediatamente lançado e compactado em outras previamente preparadas. Esta seqüência visa 
não só evitar exposição ao tempo, tanto do material escavado como das faixas já preparadas, como tam-
bém permitir melhor ritmo no andamento dos trabalhos, evitando operações desnecessárias e tratamentos 
especiais. 

Na existência de escavações abaixo do nível d'água, os materiais serão removidos por método 	uipa- 
mentos apropriados. 

b) Compactação de aterro 

A compactação de aterros é parte dos serviços de terraplenagem e sua execução requererá o emprego de 
materiais, quer sejam provenientes de cortes ou de empréstimos, nos limites das seções de projeto (off-
sets) que definirão a conformação final das áreas. 

As principais atividades de elevação de aterros serão compostas pelos serviços de umedecimento ou aera-
ção homogeneizada e compactação de materiais provenientes de cortes ou de jazidas de empréstimo. 

A qualidade do material empregado na construção dos aterros será aferida através de ensaios de caracteri-
zação dos materiais e de rigoroso controle tecnológico obedecendo-se às especificações constantes do 
projeto. 

Na execução dos aterros serão utilizados equipamentos apropriados, alocados de modo racional, e que 
atendam às condições locais e à produtividade exigida, sendo empregados, geralmente, tratores de lâmina 
sobre esteiras, escavo-transportadores, moto escavo transportadores, caminhões bascul 	otonivela- 
doras, rolos lisos de pneus e pés-de-carneiro estáticos ou vibratórios. 
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A execução dos aterros observará os elementos técnicos detalhados em projeto executivo. 

Antes do início dos serviços de elevação do aterro estarão concluídas as obras-de-arte correntes necessá-
rias à drenagem da bacia hidrográfica que for interceptada pelos mesmos. 

Sempre que no local dos serviços for constatada a presença de materiais saturados e de baixa resistência 
será feita a sua troca, removendo-se o material inservível para os locais de bota-fora e aplicando-se em 
seu lugar materiais que apresentem qualidade suficiente para não comprometer a estrutura final do aterro 
executado. 

A aplicação e o lançamento do solo para a construção dos aterros serão feitos em camadas sucessivas e 
em extensões de comprimento previamente testadas, que permitirão o umedecimento e a compactação do 
solo de acordo com o previsto nas normas técnicas e nas especificações do projeto. As camadas a serem 
compactadas para a conformação dos aterros e finais terão espessuras inferiores a 0,20 m. 

No corpo dos aterros, o grau de compactação será de no mínimo 85% da massa específica aparente seca 
máxima do ensaio de compactação, com energia modificada. Quanto à camada final, o grau de compacta-
ção será correspondente a 90% da massa específica aparente seca máxima, para o mesmo ensaio. 

O teor de umidade de compactação situar-se-á em faixa, previamente determinada em laboratório, abran-
gendo o intervalo estabelecido pela umidade ótima em ensaio específico de ± 2%. Os locais que não atin-
girem os valores mínimos de compactação e de espessura serão escarificados, homogeneizados, umedeci-
dos para serem levados à umidade adequada e novamente compactados, para atingir a massa específica 
aparente seca exigida. 

2.6.3. Estruturas de concreto 

Neste item, a LICITANTE apresenta a metodologia geral para a execução de estrutura de concreto arma-
do em conformidade com os documentos técnicos fornecidos e as normas brasileiras vigentes. 

a) Fôrmas 

As fôrmas das estruturas de concreto em superfícies aparentes serão executadas em painéis planos, estru-
turados em peças de madeira e revestidas com folhas de madeira compensada de revestimento plastifica-
do. 

Nas superfícies de concreto não aparente, que serão reaterradas ou que receberão acabamento posterior, 
serão empregadas folhas de madeira compensada resinada. 

A estrutura dos painéis, além de obedecer à geometria do projeto, será dimensionada para resistir aos es-
forços solicitantes, sendo suficientemente rígida para suportar o peso do concreto recém-aplicado e o em-
puxo do adensamento, de modo a evitar empenos e deformações nas laterais e fundos das fôrmas. 

Especial cuidado será tomado nas estruturas aparentes quanto ao controle de estanqueidade das fôrmas, 
para se evitar o "efeito filtro" da massa de concreto. Para tanto, serão previstas emendas tipo macho e 
fêmea na união dos painéis, e será usada em todas as emendas de folhas de compensado uma vedação 
com massa de vidraceiro ou aplicação de fita auto-adesiva. O reaproveitamento dos painéis se dará após 
limpeza completa e verificação das suas dimensões, desde que as chapas não apres 	anchas ou L  
defeitos superficiais que comprometam o aspecto final da superfície. 
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Para os pilares serão utilizados sistemas de fôrmas modulares estruturadas por perfis metálicos leves, dis-
postos ortogonalmente entre si nos vértices. As fôrmas dos pilares com seções maiores disporão de grava-
tas também metálicas, espaçadas no máximo 1 m. 

Na montagem final das fôrmas serão observadas as condições de alinhamento e verticalidade exigidas, 
desde que sejam atendidas as tolerâncias permitidas e respeitadas rigorosamente as contraflexas definidas 
pelo projeto, obtidas pelo correto nivelamento dos cimbramentos. Será necessária em algumas peças, 
principalmente em pilares e vigas de maiores dimensões, a utilização de tirantes metálicos, para um me-
lhor travamento das fôrmas. Os orifícios provenientes dos tirantes, após a desforma, serão preenchidos 
com argamassa adesiva. 

Será aplicado nas faces em contato com o concreto um produto de desmolde, tipo Desmol ou similar, para 
facilitar a desforma. Os desmoldantes previamente testados serão aplicados antes da montagem das arma-
duras e após o alinhamento dos painéis. 

Após esse alinhamento será efetuada uma pré-limpeza, com água sob pressão e ar comprimido, expulsan-
do-se partículas soltas através de janelas abertas nas laterais ou fundos das fôrmas, as quais serão fecha-
das após inspeção final e liberação. 

As fôrmas verticais das estruturas serão mantidas durante um mínimo de 3 dias, para que se obtenha a 
cura superficial das peças. Após esse prazo, as peças serão desformadas cuidadosamente, evitando-se 
choques e impactos diretos de ferramentas sobre a superfície do concreto. 

b) Cimbramentos 

Os cimbramentos serão dimensionados para suportarem cargas do peso próprio do concreto e aquelas 
originárias dos trabalhos de concretagem, sem sofrerem deformações que comprometam a estrutura. 

O cimbramento será do tipo tubular metálico. Os elementos constituintes serão tubos, placas de base ros-
queadas e reguláveis e forcados superiores também ajustáveis, conforme o nível das fôrmas, existindo 
travamento dos tubos em duas direções ortogonais. 

O descimbramento e a desforma das fôrmas de fundo seguirão um plano e método previamente - . 
cidos a partir das exigências de projeto, das resistências necessárias ao suporte do peso próprio, s. OPj 
formações, e das recomendações prescritas das normas da ABNT. 

c) Armaduras 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço, do tipo e bitolas especificadas em projeto e de 
acordo com a norma NBR-6118 da ABNT, adquiridos de usinas e distribuidores de larga tradição nesse 
ramo. 

Cada partida de aço adquirida será subdividida em lotes adequados ao meio de transporte a ser emprega-
do, e receberão, quando da sua recepção no canteiro de obras, etiquetas de identificação contendo número 
do lote, diâmetro e tipo de aço, data de recebimento, procedência (fornecedor e siderúrgica), identificação 
de amostra retirada para ensaio de qualidade ou respectivo ensaio realizado por laboratório idôneo e nú- 
mero da nota fiscal do fornecedor. 	

bL 

No canteiro de obras o aço será estocado em área definida, isolado, protegido das inte 	istribuí- 
do em baias por bitola e tipo, de modo a facilitar seu controle e manuseio 
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Para efeito de controle da qualidade na aceitação de cada lote de aço, serão providenciados ensaios de 
dobramento e tração através de laboratório idôneo e de acordo com as normas NB-4 e NB-5 da ABNT. 

Uma vez aprovado, o aço será então processado manual e mecanicamente no canteiro de obras, sendo 
cortado, retificado e dobrado a frio segundo os detalhes de cada posição indicados no projeto. 

A grande maioria das armaduras componentes da estrutura, como blocos, cintas, pilares e segmentos das 
vigas será pré-montada no canteiro de obras, seguindo-se as posições de projeto, reforçada por escoras e 
amarrada de forma a ser enrijecida, para ser içada por um guindaste e transportada ao local de aplicação, 
sem se deformar durante essa operação. 

Para a montagem das armaduras será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla. Qualquer arma-
dura, inclusive de distribuição, de montagem e estribos terá recobrimento de concreto nunca menor que as 
espessuras prescritas na NBR-6118 da ABNT. Os recobrimentos da armadura preconizados pelo projeto 
serão conseguidos com o uso de espaçadores de plástico, pastilhas de concreto ou espaçadores de ferro, 
tipo caranguejo. 

As armaduras de espera das etapas subsequentes serão perfeitamente locadas e fixadas, de modo a se 
manterem protegidas durante a concretagem, sem perigo de deslocamentos. 

As barras de aço serão convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retiran-
do-se as camadas eventualmente destacadas por oxidação. 

d) Fabricação e transporte do concreto 

O concreto estrutural de cimento Portland a ser utilizado nas estruturas de concreto será adquirido de usi-
nas de terceiros, segundo as especificações de projeto. O concreto estrutural será composto por mistura 
bem proporcionada de cimento Portland, água, agregados inertes e, eventualmente, por aditivos químicos. 

O dimensionamento dos traços a serem utilizados na obra será determinado em laboratório com a correta 
adequação dos agregados e aglomerantes e baseado na norma NBR-6118 da ABNT, de modo a se obter, 
através de dosagem racional, as resistências finais previstas no projeto. 

O laboratório responsável pelo controle tecnológico do concreto estrutural a ser utilizado promoverá cole-
tas sistemáticas dos materiais integrantes, junto aos fornecedores de agregados e aglomerantes, promo-
vendo os ensaios prescritos pela ABNT e segundo as NBR-7211 e 5732. 

d.1) Materiais constituintes 

• Aglomerantes 
Será utilizado o cimento Portland comum, que atenderá às especificações da NBR-5732 e NBR-5735 
da ABNT. 

O cimento fornecido para a usina de concreto, por firmas idôneas, será armazenado em silos totalmente 
vedados e protegidos contra a ação de chuvas, sol ou outras intempéries naturais. 

Para a concretagem de serviços de pequeno porte e confecção de argamassa, será utilizado concreto 
produzido na frente de serviço, a partir de cimento em sacos de 50 kg, que serão armazenados em de-
pósitos protegidos da chuva. Os sacos serão depositados sobre estrados de madeira, em pilhas de, no / 
máximo, 10 sacos cada, dispostos de maneira a serem empregados sempre os cimentos de remessas /— 
mais antigas. Será identificada a data de recebimento de cada remessa, não podendo 	de utiliza- 
ção do cimento ultrapassar 60 dias. 
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O concreto deverá atender, em sua totalidade, às condições de trabalhabilidade, resistênc 	eabi- 
lidade especificadas na NBR-6118 da ABNT. 
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• Agregados 
Os agregados serão de preparação tal que permitam favorecer a constância da qualidade e a durabilida-
de do concreto, satisfazendo as normas NBR-6211 e NBR-7211 da ABNT. 

A estocagem será feita em baias individuais, providas de piso e que isole o agregado do contato direto 
com o solo. As baias terão sistema de drenagem que permitirá o escoamento das águas pluviais, garan-
tindo um teor de umidade compatível com o especificado. 

O agregado miúdo será utilizado em função da ordem cronológica de recebimento e ensilagem, e con-
trolado por ensaios descritos na ME-8 e ME-10 da ABNT. 

• Água 
O emprego da água obedecerá à NBR-6118 da ABNT, sendo limpa e isenta de materiais orgânicos e 
produtos químicos que possam prejudicar a durabilidade do concreto. A água utilizada será analisada 
por laboratórios especializados, para determinar o pH, teor de sulfatos, cloretos e outros sais ou impu-
rezas. 

d.2) Dosagem e fabricação 

O concreto será fabricado de maneira a atender às demandas do plano de concretagem programado se-
gundo o planejamento de execução dos serviços. 

A usina de concreto contará com pessoal especializado com vasta experiência nesse tipo de atividade. 
Antes do início da execução de cada traço será preenchida uma ficha de controle, na qual constarão o pe-
so do cimento empregado, dos agregados graúdo e miúdo, da relação água x cimento e hora do início e 
término da mistura, bem como a correta identificação do equipamento transportador e da peça de destino. 

A dosagem do concreto atenderá às resistências mecânicas indicadas no projeto e serão considerados 
também os riscos de deterioração do concreto ou das armaduras sob o efeito de agentes exteriores. 

A dosagem racional do concreto será obtida visando-se atingir um concreto plástico, trabalhável e eco-
nômico, com uma boa relação água x cimento, nunca superior a 0,55. 

A trabalhabilidade do concreto será compatível com sua aplicação, sendo verificada através 	"slump 
test", conforme a NBR-7223 da ABNT. 

O concreto lançado com bomba será dosado de acordo com sua utilização, com uma variação de "s ump ' 
de 8 a 10 cm de abatimento e consumo de brita 1 maior que a de brita 2. 

Todos os traços serão dosados em massa, com exceção da água, que será em volume medido em recipien-
tes calibrados. 

O concreto terá sua composição e resistência comprovadas a partir de ensaios realizados por laboratórios 
subcontratados, que moldarão, durante a concretagem, corpos-de-prova cilíndricos, para ensaios de ruptu-
ra à compressão, tendo-se em vista assegurar as resistências mecânicas requeridas pelo projeto. Os cor-
pos-de-prova serão identificados por etiquetas, nas quais constarão o dia e a hora da concretagem, assim 
como a identificação do caminhão e os elementos estruturais concretados. 
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O concreto será transportado do local de fabricação até o local da sua aplicação final por intermédio de 
caminhões betoneira. Durante o transporte serão tomadas todas as medidas necessárias e suficientes para 
não ocorrer perda de qualquer um dos componentes da mistura ou de incorporação de materiais estranhos. 

d.3) Lançamento 

O lançamento do concreto será precedido pela correta limpeza das fôrmas, juntas de construção e armadu-
ras de maneira a se eliminar toda e qualquer sujeira ou material solto. Essa limpeza será realizada com o 
uso de jatos de ar e água sob pressão. 

A concretagem terá início somente após a aprovação e inspeção das fôrmas, armaduras e demais prepara-
tivos. Se durante a concretagem houver ocorrência de chuvas fortes, o lançamento será interrompido e a 
superficie do concreto será coberta por lonas de proteção. 

O concreto será lançado na fôrma o mais próximo possível do local da sua aplicação final, sempre lança-
do em forma de leque e não permitindo o acúmulo excessivo de concreto em um único ponto. 

Será evitada, no decorrer da concretagem, toda circunstância capaz de permitir uma perda de água de a-
massamento. 

O concreto será lançado nos locais de aplicação antes do início da pega. Não poderá ser adicionada água 
após o fim do processo de mistura dos componentes do concreto, e serão mantidas rigorosamente as eta-
pas estipuladas no plano da concretagem, evitando-se assim, a ocorrência de juntas frias não previstas. 

O concreto, caso bombeado, será conduzido até o local de sua aplicação vertical e horizontalmente por 
tubulações de ferro fundido. Antes da concretagem será lançada na tubulação uma mistura de nata de ci-
mento que servirá como fluido lubrificante, para uma melhor locomoção do concreto dentro da tubulação. 
Após o término da concretagem, toda a tubulação será lavada internamente com água, e a tubulação hori-
zontal sobre lajes concretadas será desmontada e armazenada em local apropriado, para futura utilização. 

Em qualquer situação, no entanto, o concreto não poderá ser lançado de altura superior a 2 m. Quando 
essa altura for excedida, serão utilizados dispositivos metálicos especiais, tais como "trombas", moegas e 
chicanas, visando evitar a desagregação do concreto. No lançamento do concreto serão tomadas precau-
ções para conservar sua homogeneidade e evitar segregação. 

O adensamento do concreto será executado mecanicamente por meio de vibradores de imersão elétricos 
ou pneumáticos, com frequência e diâmetros adequados às dimensões das camadas de concreto, 
maduras e das fôrmas. 

Os trabalhos de vibração acompanharão o lançamento das camadas de concreto, penetrarão no máximo 10 
cm na camada já vibrada e serão retirados vagarosamente até cessar o afloramento de bolhas de ar na su-
perfície da nova camada. 

O afastamento entre dois pontos próximos da imersão da agulha não excederá 30 cm e a espessura das 
camadas lançadas deverá ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. 

Os vibradores trabalharão em posição vertical, constantemente movimentados na massa de concreto, pro-
curando-se aprofundá-los de modo que sua ponta atinja a camada inferior, já previamente ad 	Cui- 
dado especial será tomado para evitar o contato do vibrador com a armadura e as folhas delgtrnnto 
das fôrmas. A agulha do vibrador não encostará nas faces internas das fôrmas e nas armadura. • 
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interferências encontradas, foi possível confeccionar bons torrões com ta ap o e-,VOlunne,  
adequados para o transplante. Uma cinta de ferro para reforçar o embala ,rtto do ,torrão_, 
para que este se mantivesse intacto durante o transporte, contribuiu eni., rflUito‘ para -O.   
sucesso da operação. 	 • , 

De 21 a 26 de março de 2004 foi completado o manejo da Praça Luis Carlos Parariá,-com-o---
corte das árvores n° 24, 25, 77, 78, 80, 82 e 86 e o transplante das árvores n° 26, 79 e 83, 
para o Parque Raposo Tavares. 

Em função de novo desvio de tráfego proposto pela CET, houve nova solicitação pela 
EMURB ao DEPAVE de um segundo Aditivo ao TCA, incluindo duas árvores na Av. Nove de 
Julho, três na Av. Cidade Jardim, três na Av. Brig. Faria Lima e cinco na Rua Gumercindo 
Saraiva. Com  a publicação da autorização deste Aditivo, foram executados em 30 de março 
de 2004 os cortes dos exemplares n° 100, 101, 108, 109, 111 e 112 e os transplantes dos 
exemplares n° 102 para a Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 103, 104 , 105 e 110 para o Parque 
Raposo Tavares. 

Em 01 de abril de 2004, pela manhã, foram iniciados os trabalhos de preparação para a 
escavação do torrão do exemplar n° 106, o último Pau-Ferro a ser transplantado. Também o 
transplante deste Pau-Ferro ocorreu com sucesso. 

Em 28 de junho foram executados os dois últimos transplantes das árvores n° 31 e 99, 
defronte a agência de propaganda DPZ na Av. Cidade Jardim. Estas árvores foram 
recuadas alguns metros, a pedido da própria DPZ. 

5.2.2.2. - Passivo Ambiental — Processo CETESB n° 45/00053-02, relativo à 
contaminação do solo com óleo do cabo de alta tensão de 88 KV da AES Eletropaulo 

Introdução e Objetivos. 

O processo de escavação e remoção do solo contaminado foi efetuado com a orientação da 
empresa ANGEL Geologia e Meio Ambiente, contratada para acompanhar a remoção do 
solo contaminado durante as escavações na área compreendida entre a Av. Faria Lima, Av 
Europa e Av. Nove de Julho, nas proximidades do prédio da Dacon. 

Este trabalho foi realizado em função da identificação anterior da presença do contamin 
LAB — Linear Alquilbenzeno em porções do substrato local, e objetivou segregar as porç 
potencialmente contaminadas deste substrato destinando-as a uma disposição fin 
adequada. 

Além da orientação para escavação e segregação do solo potencialmente contaminado, o 
serviços da ANGEL também incluíram o monitoramento dos gases produzidos durante o OD 
processo de escavação (COV — Compostos Orgânicos Voláteis, CO2, CH4, 02 e 
Explosividade), e a documentação das remessas e disposição deste material no Aterro 
Bandeirantes (km 26 da Rodovia dos Bandeirantes), vez que a caracterização realizada 
para este material indicou tratar-se de resíduo Classe II (NBR 10.004). 

A seguir serão apresentados os resultados obtidos com esta etapa dos trabalho 	C. 
tkli DE iMi/.5 corresponde a realização das estacas de contenção lateral e escWeeiaeccíâ T  
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S. Paula. 1. Remoção de Solo e Monitoramento dos Gases. 
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O acompanhamento técnico da remoção do solo potencialmente contamin'adó corric-destinõ 
ao Aterro Bandeirantes foi executado entre os dias 29/04 e 05/05/2004 (solo Orbyeniente cI4 
perfuração das estacas secantes), e entre os dias 16/06 e 29/06/2004 (solo Pr4.0niente das, 
rampas / ramos). 	 „- 

Como a ocorrência de solo potencialmente contaminado iniciava-se a partir dos 5,5 m de 
profundidade, o material escavado até este limite foi disposto em bota-fora comum (Bota- 
Fora da Raposo - Rodovia Raposo Tavares Km 28,5). 

Foram realizadas 193 viagens ao Aterro Bandeirantes, perfazendo um total de 3.700 t de 
solo potencialmente contaminado (Classe II). 

Foi feito o acompanhamento das medições de Explosividade, COV, CO2, e 02 e 
monitorados durante as escavações. 

Além da utilização dos serviços da empresa ANGEL Geologia e Meio Ambiente, foram 
também utilizados serviços de terceiros, laboratórios e empresas similares, devidamente 
credenciados junto aos respectivos órgãos fiscalizadores, visando o atendimento às normas 
e procedimentos técnicos adotados no âmbito nacional e internacional. 

Passivo ambiental - Processo Cetesb n° 45/00357-98, relativo à contaminação do solo 
com combustíveis do Auto Posto Cidade Jardim 

Investigação Ambiental de Solo e Água Subterrânea 

Surgiu em virtude da existência de um Passivo Ambiental em área locada ao redor desta 
obra, área esta inserida no Cadastro de Áreas Contaminantes do Estado de São Paulo: 
Passivo Ambiental do Posto !piranga Cruz de Malta. Os serviços de investigação 
consistiram na execução de sondagens para coleta de amostras de solo e água 
subterrânea. Durante sua realização não foi observada a presença de combustível em fase 
livre, mas os resultados analíticos evidenciam a contaminação sob forma de fase adsorvida 
no solo, e dissolvida na água subterrânea pelos compostos BTXE - Benzeno, Tolue 
Xilenos e Etilbenzeno, e Naftaleno (Hidrocarboneto Poliaromático). Os ensaios realiza 
para Agressividade ao Concreto demonstraram que os solos locais são agressi 
(imediações do posto !piranga), e que as águas subterrâneas nos arredores do Poço 
também são agressivas. 

Histórico 
ODO3  

Conforme relatado através do Processo N° 45/00986/03, devidamente reg 
CETESB, o Passivo Ambiental do Posto 'piranga teve origem a partir de doi 
distintos: 

CARTÓRIO DO 152  TAREI- 
Av. Dr. C'..gdüso de Me5J, 1855 
(Esu..ola ••L çalt 	Te:.: 3045-0515 

O primeiro evento ocorreu no limite nordeste do empreendimento, matspespecificame 
interior do triângulo formado pelas Av. Brigadeiro Faria Lima, AvreZ0204.&-ciajWirie 
Professor Artur Ramos, formando uma contaminação por produto. livre, adsorvi 
dissolvido no substrato local, que devido à natureza do fluxo subterrápeo-feivdjeg 1 ,3 	ur 
para debaixo da Av. Cidade Jardim. 
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O segundo evento ocorreu na porção Sudoeste do Posto Ipiranga, mais espeCificaménte na 
interseção da Rua Araçari com Av. Cidade Jardim, gerando na época um Atendimento: 
Emergencial em função da surgência de combustível na garagem de um edifídidyizinho. 

SOLO CONTAMINADO 

Amostragem 

Este serviço foi realizado sendo coletadas 12 amostras de solo para determinações 
analíticas de BTXE (Benzeno, Tolueno, Xilenos e Etilbenzeno) e HPA (Hidrocarbonetos 
Poliaromáticos), 3 amostras para ensaio de Agressividade ao Concreto, e uma amostra 
para Caracterização de Resíduos segundo a NBR 10.004. 

Estas amostras foram coletadas a partir de 8 sondagens a trado de 4" distribuídas ao longo 
de toda a área de interesse. As amostras para determinação analítica de BTXE, HPA e 
Ensaio de Agressividade foram coletadas pontualmente em profundidades predefinidas, e a 
amostra para Caracterização de Resíduos de forma composta segundo a NBR 10.007. 

Depois de coletadas, as amostras foram acondicionadas, identificadas, refrigeradas e 
encaminhadas aos Laboratórios Innolab (BTXE e HPA), Bioagri (NBR 10.004), e Concremat 
(Agressividade). O procedimento de coleta utilizado para as amostragens das alíquotas de 
solo pontuais foi o "Direct Push", que está em conformidade com as metodologias de 
Amostragem de Solo especificadas pela CETESB. Além das coletas foram realizadas 
determinações de COV de metro em metro ao longo das sondagens executadas. Os 
resultados encontrados indicaram que o solo da região do Poço 4 estava contaminado e 
agressivo ao concreto. Portanto seria necessário o gerenciamento do processo de 
escavação e remoção do solo contaminado. 

Remoção do Solo Contaminado 

O processo de escavação foi conduzido pela CBPO com a orientação da Angel Geologia 
Meio Ambiente e o gerenciamento dos resíduos pela Essencis Soluções Ambientais S.A., 
empresa contratada pela EMURB — Empresa Municipal de Urbanização. 
Conforme diagnosticado anteriormente pela Angel, todo o material proveniente das 
escavações do Poço 4 até a profundidade de 5,60m apresentava-se contaminado por 
compostos BTXE (Benzeno, Tolueno, Xilenos e Etilbenzeno — espectro de gasolina). Após 
atingir a profundidade de 5,60m, apesar dos resultados obtidos anteriormente indicarem a 
inexistência de contaminantes a esta profundidade, os técnicos da Angel procederam a uma 
avaliação minuciosa das condições do material escavado até a profundidade de 	não 
sendo detectadas evidências da presença de contaminantes orgânicos vo 	esta 
profundidade. 
O acompanhamento da retirada de solo consistiu na realizaçãowdeli 
explosividade, COV — Compostos Orgânicos Voláteis, Dióxido de CarI4Piock 
material escavado. O material coletado para estas medições foi colrátiÕdAçoâe 
processo de escavação, garantindo-se ao menos uma coleta por carretaoâxgpeclida,  
Depois de coletadas, as alíquotas foram acondicionadas em sacos plástktt;  proc 
a análise semi-quantitativa dos gases com os seguintes equipamentos: 1512  O F 

- 	Explosividade: monitor portátil Riken GP 82 

lin Auterdineaw 	ot, 
Ga/gNisrs:S8,27 

AjO9A037012. 
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- COV: Gastech 1238-ME 
- CO2  e 02: Drãger Micro Pac Plus 

Após a execução destas medições as aliquotas foram dispostas juntamentcp.m,,o_solc,, 
retirado nas escavações.  
Durante as medições realizadas não foram observados valores de COV superiores a 
75ppmV, evidenciando uma contaminação moderada por compostos voláteis e semivoláteis 
no material escavado. Além do odor de hidrocarbonetos, também foi detectado um odor 
característico de contaminação por álcool durante as escavações. 
O solo escavado foi classificado como Classe I (CADRI 45001416— Processo 45/00094/04), 
e retirado do local através de caçambas carregadas, que seguiram para o município de 
Magé/RJ onde foi realizado o coprocessamento deste material. 

Conclusão 

O acompanhamento técnico realizado durante a escavação e gerenciamento do solo 
contaminado proveniente do Poço 4, permite afirmar que a CBPO e a EMURB adotaram 
todas as providências possíveis e cabíveis para o correto gerenciamento do material 
contaminado. 

Pode-se afirmar que, segundo o ODE emitido pela Essencis, as 1677,21 t de Resíduo 
Classe I produzidas no processo de escavação foram corretamente gerenciadas, não 
representando risco ambiental futuro. 

Água Subterrânea 

Amostragem 

As amostras de água foram coletadas a partir dos PP's (Poços Provisórios) instalados no 
interior das sondagens a trado. Os PP's foram instalados no período de 15 a 23 de janeiro 
de 2004, e as amostras de água subterrânea foram coletadas entre os dias 20 de janeirt 
02 de fevereiro de 2004. Depois de desenvolvidos, os PP's foram amostrados com Ba 
sendo as amostras acondicionadas, identificadas, refrigeradas e encaminhadas 
Laboratórios Innolab (BTXE e HPA), e Concremat (Agressividade). A interpretação d. 	11' 

- . 

resultados indica que a água proveniente do Poço 4 está contaminada e também agressiva 
ao concreto. 	 Ai E 

Tratamento da Água 
De‘\  

A Implantação da ETA teve como objetivo tratar a água originada durante o 	-sso de 
escavação do Poço 4 de acesso ao Túnel, assim possibilitando seu desca •- - iede de 
esgoto local. 

A estação de tratamento de água foi implantada durante os dias 06 e 
capacidade de tratamento de 30 m3/dia de efluente. O sistema de, 

Av. D baseado em 3 estágios. 	 rEsq 
AUTEN 
reprogratica ext 

1° Estágio: o efluente bombeado do poço 4 era direcionado para o Tanque,d 
(Tanque 1) com capacidade de 10.000 L, onde os sólidos presentes sWriãm 
gravidade. Os sólidos decantados foram retirados e gerenciados co 
juntamente com o solo contaminado proveniente da escavação. 
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2°  Estágio: após a decantação realizada no Tanque 1, o efluente era bombeado para o 
Tanque de Floculação (Tanque 2) com capacidade de 10.000 L, sendO, tratado .por 
floculantes a base de Policloreto de Alumínio. Os sólidos decantados após o,.tmpoded. 
retenção do efluente no tanque, eram retirados e gerenciados como Resíduoelkiàer"-,,,,\r•V 

30 Estágio: após o tratamento físico de decantação e químico de floculação, o efluente era 
bombeado para o Tanque Pulmão de armazenamento (Tanque 3) com capacidade de 
10.000 L. Após o pulmão, o efluente foi tratado em vazão contínua através de conjunto de 
filtro de areia e adsorção em carvão ativado. 

Os tambores de carvão tiveram a função de reduzir as concentrações de compostos 
orgânicos abaixo dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual 8.468 Artigo19A 
(lançamento de efluente em esgoto). 

Após o tratamento, o efluente era mantido armazenado para descarte, que foi realizado em 
18/03/2004, após análise comprobatória da eficiência do processo, conforme aceitação da 
CETESB. 

Considerações finais  

Com a escavação até a profundidade de 6,0m, foi bombeado um volume total de 5.000 L de 
efluente para a ETA. 

Foram coletadas duas amostras de água na saída da ETA: a primeira no dia 10/02/2004, e 
a segunda no dia 27/02/2004, tendo por objetivo avaliar a eficiência do processo em reduzir 
as concentrações de compostos orgânicos abaixo dos limites de emissão estabelecidos 
pelo decreto Estadual 8.468 Artigo 19A. 

As amostras foram coletadas de acordo com os procedimentos internos de coleta de 
amostra de água adotados pela Angel, e encaminhadas ao laboratório lnnolab para 
execução das análises de BTXE (Benzeno, Tolueno, Xilenos e Etilbenzeno), HPA 
(hidrocarbonetos poliaromáticos) e Óleos e Graxas, além da medição in-situ de Ph. 

Conclusão 

Os serviços realizados permitem concluir que através das amostragens de água realizadas 
na saída dos sistemas de tratamento, todos os parâmetros orgânicos analisados estão 
abaixo dos limites estabelecidos pelo Decreto Estadual 8.468 Artigo 19A, comprovando 
assim a eficiência da ETA implantada, possibilitando o lançamento do efluente gerado na 
rede de esgoto local, trabalho desenvolvido em 18/03/2004. 
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CRUZAMENTO EM DESNÍVEL DA AVENIDA CIDADE JARDIM SOB A à,ENIDA,. 
BRIGADEIRO FARIA LIMA 

OBRA: 

,LIW 

EMPRESA 

CONTRATO 
CRUZAMENTO 

QUADRO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS 
EMURB 

EM DESNÍVEL DAS AVENIDAS FARIA LIMA E CIDADE JARDIM 

N.° 0122301000 

MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE  TOTAL 

01 TOPOGRAFIA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
01.01 Levantamento plani-altimétrico cadastral m2 29.835,02 
01.04 Cadastro e amarração de caixa de inspeção ou caixa de concordância ou caixa morta UN 37,00 
01.05 Cadastro e amarração de boca de lobo ou leão UN 5,00 
01.06 Cadastro e amarração de PV UN 16,00 

01.08 Detecção 	eletromagnética de redes enterradas EQUIPE 
X DIA 177,00 

02 SONDAGENS E ENSAIOS DE SOLO 
02.02 Sondagem rotativa perfuração em solos ou rocha decomposta hw M 136,58 
02.03 Sondagem rotativa perfuração em rocha dura hw M 87,32 
02.04 Limite de liquidez ENS. 39,00 
02.05 Limite de plasticidade ENS. 39,00 
02.06 Granulometria ENS. 53,00 
02.07 Cbr-5 pontos (moldado) ENS. 2,00 
02.08 índice de suporte Califórnia ENS. 6,00 
02.10 Equivalente de areia UN 1,00 
02.11 Impureza orgânica UN 5,00 
02.12 Resistência a compressão in - situ (concreto projetado) UN 1.859,00 
02.13 Extração de amostras de concreto projetado UN 3.121,00 
02.06 SONDAGEM A PERCUSSÃO 

02.06.01 Mobilização e instalação de 1 equipamento, considerando a distância até 10km j1‘54,,,. 8,00 

02.06.02 Deslocamento de equipamentos entre furos em terreno plano, considerando a distância 
de até 100m 

UN 11 ...  

UN 
V' 
Ji 56,00 

02.06.03 Perfuração e execução a cada metro de um ensaio penetométrico ou de lavagem por 
tempo UN 670,› 

02.07 ENSAIOS BTXE E PAH 
02.07.01 Determinações analíticas de btxe e pah DET 106,00 
02.07.02 Determinações analíticas de alquibenzeno DET 34,00 
02.07.03 Ensaios de agressividade DET 6,00 
02.07.04 Caracterização de resíduos nbr 10.004 (rush time) DET 

04 MOVIMENTO DE TERRA 
2,01 

04.03 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1km 
. 1 

977,25 
04.04 Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1 km M X K 19.488,20 
04.05 Escavação mecânica em material de 1 	categoria para fundações e valas com 

profundidade <ou = 4m 	 rApripin no ly 
M3  

ABE 	i O DE 6.29955 TAS 	,  
04.06 Escavação mecânica em material de ia  categoria para fundações av.'sMlêsdocolif 

(Esq. cl a R Funcnaq - profundidade > que 4m PUTEI(rrinaran. Ali 

elo, 1O5 
el: 30(MP.5151 
P n t i c o a Pres ,  

20 	153,57  
k 	,3 

04.08 Reenchimento de vala com compactação manual sem fornecimento de terraprografica 'exraflaesetalviata e 	196,31 
04.09 Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distância média de 1:,''''' 3̀t''''''''.31'  .M3  — 6.845,43- 
04.10 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km — 	— 

10 a-ré, 	4' r  '' 	' ui_ 	...id 1r.%,,.. coleo,rmy..r, ,, - 	P , sp., 	, — 
, • 
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Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distância média-
de 1,00 km, medido no aterro compactado  

M3  04.11 

1 334 8 M3 04.12 Compactação de terra, medida no aterro 
25.280,47 04.13 Espalhamento do material no bota fora 

" 3,3.62,86 04.14 Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 25 km 
M3  Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 29 km 22234,35 04.17 

PAVIMENTAÇÃO 05 
05.01 3.897,79 Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão 

M2 1.543,79 05.02 Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão 
M2  05.03 Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão 8.413,07 

Abertura de caixa até 40 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do 
sub-leito M2  05.04 1.627,27 

05.05 M3  199,95 Base de concreto fck 15 mpa para guias, sarjetas ou sarjetões 
Fornecimento e assentamento de guias tipo PMSP 100, inclusive encostamento de 
terra, fck=25 mpa  05.06 3.565,78 

05.07 18,40 Arrancamento e reassentamento de guias sobre concreto 
05.08 Construção de sarjeta ou sarjetão de concreto, fck 22,5 mpa a 26,2 mpa M3  286,41 
05.09 Fundação de rachão M3  5.678,97 
05.10 Base de coxim de areia M3  2.625,41 
05.12 Imprimação betuminosa ligante M2 24.982,15 
05.13 Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte) M3  1.266,03 
05.14 Pavimento de concreto fck = 30,0 mpa M3  1.851,28 
05.16 Transporte de pavimento asfáltico M2  X KM 117.680,04 
05.17 Transporte de capa asfáltica M2  X KM 95.335,79 

Carga, descarga e transporte de concreto asfáltico, até a distância média de ida e volta 
de 1 km 05.18 M3  1.207,45 

Transporte de concreto asfáltico, além do primeiro km, até a distância média de ida e 
volta de 20 km em diante 05.19 M3  X KM 31.177,91 

05.20 Transporte de pavimento de concreto, sarjeta e sarjetão M2  X KM 36.431,47 
05.21 Transporte de guias M X KM 96.338,32 
05.22 Base de brita graduada tratada com cimento 40 < rc < 53 kpa (es-p23) M3  1.562,66 
05.23 Repavimentação tapa buracos M2 16.412,38 
05.24 Base de concreto fck 15 mpa para pavimento M3  1.075,44 
05.25 Base de brita graduada simples M3  5.417,82 
05.26 Base de binder aberto (sem transporte) M3  299,26 
05.27 Carga, descarga e transporte de binder, até a distância média de ida e volta de 1 km M3  299,26 

Transporte de binder, além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 20 
km em diante 05.28 M3  X 8.683,74 

05.29 Base de bica corrida 2.023,51 
Passeio de ladrilho hidráulico, ind. Preparo de caixa, base de concreto 5cm de 
espessura  05.30 M2 289,05 

05.31 Reforço concreto polimérico M3  5,84 
CANALIZAÇÃO DE TUBOS 06 

06.02 Escoramento descontinuo de madeira para canalização de tubos M2 5.385,47 
600.83 06.03 Escoramento continuo de madeira para canalização dos tubos M2  

06.04 Lastro de brita e pó de pedra M37-- 
, 
) 276,49 

06.05 Lastro de concreto fck 11,2 mpa M 3 / 	18,82 
06.07 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâmetro 40 cm, tipo ca-2 59,50 
06.08 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâmetro 40 cm, tipo ca-3 143,97 
06.09 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâmetro 50 cm, tipo ca-3 
06.11 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâmetro 60 cm, tip,c,h6O,0  A255,34 

3 	/305B-SOO 9,50 
,,,,tenico°„P,;128,14 

89,44 
:250,00 

k.0 o 
:CP11. 06.12 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diãmetr 	ti P4-A  

- Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diam r 60jd 	poZa-2:A 06.13 
06.14 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâ 

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâm io.I  06.15 ipo cso2 
Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, diâme 	cm, tF9 9a2  
2 DE 06.16 
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06.17 Fornecimento e colocação de tubo de pvc d=400 esgoto M 454: 
06.19 Poço de visita tipo 11,40 x 1,40 x 1,40 m ,.UN • 5á 00 
06.20 Chaminé de poço de visita com alvenaria de um tijolo comum %.''' • 
06.22 Tampão de ferro fundido tipo pmsp, fornecimento e assentamento N:- \s62`,00 
06.24 Boca de lobo dupla UN 8,00 
06.26 Boca de leão simples com grelha t-135 para vias arteriais UN 1,00 
06.27 Boca de leão dupla com grelha t-135 para vias arteriais UN 21,00 
06.28 Boca de leão tripla com grelha t-135 para vias arteriais UN 2,00 
06.29 Cantoneira 3" x 2" x 1/s" (barras de 6 m) UN 14,30 
06.30 Grade de piso gradetec ou equivalente (0,42 m x 1,50 m) UN 28,00 

07 GALERIAS MOLDADAS, CÓRREGOS E DRENAGEM 
07.02 Cravação de perfil metálico TF 60,31 
07.12 Fornecimento de pranchões de madeira de peroba com 7,5 cm de espessura M3  6,09 
07.13 Colocação de pranchões de madeira de peroba com 7,5 cm de espessura M3  6,09 
07.15 Cimbramento em galeria moldada M3  3.845,53 
07.16 Forma para galeria moldada M2  91,20 
07.17 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro < 1/2" KG 4.193,17 
07.18 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro> ou = 1/2" KG 14.313,28 
07.19 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=7,5 mpa a fck=11,2 mpa M3  346,58 
07.20 Fornecimento e aplicação concreto usinado fck = 15,0 mpa a fck = 16,9 mpa M3  98,35 
07.21 Fornecimento e aplicação concreto usinado fck = 18,1 mpa a fck = 20,6 mpa M3  296,04 
07.22 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=22,5 mpa a fck=26,2 mpa M3  14,52 
07.24 Esgotamento d'água com bomba submersa HPXH 37.247,25 
07.25 Escavação manual para fundações e valas com prof média de 1,50m e ou = 3,00m M3  37,97 
07.26 Poço de visita tipo 2 1,60x1,60x1,60 m U N 4,00 
07.27 Ensecadeira em paredes duplas, com posterior retirada do material NA2 281,00 

07.28 Desassoreamento, limpeza, remoção de material em galeria moldada e transporte com 
distância média de ida e volta até 10 km 

m, 81,20 

07.29 Fornecimento de andaimes metálicos M3xMES 409,50 
07.30 Montagem e desmontagem de andaime metálico M3  488,25 
07.31 Plataforma de madeira a serem armadas sobre andaimes metálicos NA2 325,50 
07.32 Apicoamento de superfícies de concreto ( com equipamento pneumático) M2  940,47 
07.33 Corte superficial de concreto ate 3 cm de profundidade 1\42 657,28 
07.34 Jateamento de areia para limpeza de ferragens e superfícies de concreto Ni2 1.175,52 
07.36 Grout, fornecimento, preparo e aplicação M3  59,27 
07.37 Colmatação de fissuras com fornecimento e aplicação de argamassa epoxídica 21,22 
07.38 Bicos de injeção para resinas, fornecimento, instalação e posterior corte 103,00 
07.39 Tratamento de trincas inativas com injeção de resina epóxica K 106,10 
07.40 Furação de concreto armado o = 1", prof = 20cm UN 'f 2.824,00 
07.41 Iluminação provisória galeria de águas pluviais M 60,00 
07.42 Hidrojateamento de alta pressão para limpeza de superfícies M2  3.330,43 
07.43 Preenchimento com argamassa fck 15 mpa, no túnel linner para rede de esgoto M3  326,31 

07.44 Fornecimento e aplicação de resina epóxica para chumbamento de armadura em furos 
de concreto KG 564,80 

07.45 Corte de concreto com disco diamantado até a profundidade de 13 cm 119,88 
08 PONTES E VIADUTOS (GALERIA VIÁRIA - RAMOS A,B e C) 

08.01 Forma comum, exclusive cimbramento 4.506,23 
08.02 Forma para concreto aparente, inclusive cimbramento até 3,00 m M2  13,74 
08.03 Forma metálica para obras subterrâneas 	

E'  2  -' 	"^  
08.04 (..e9  Cimbramento de galeria moldada , 	els,R,G 	E3 

Av. Dr. 	ardoso 
IS 	11. 
de 	o, 18 1.178,65 

08.05 Fornecimento e aplicação de aço ca 50 diâmetro < 1/2" 	
, (.9 	t  c s q. c' a  

'` 	AlITFNTIr,, " 	, 	, 	I,, 92052 ,te 	,,,, 	1E, ' 	Y 
08.06 ,. CO  Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro > ou = 1/2 	,_._D .., 	rert 	L rGt,. _ "ãf4?912,83 
08.07 Fornecimento e aplicação de tela de aço KG Êt-1- 078,39 
08.08 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=7,5 mpa a fck=11,2 mpa, borjbeávfl _,M3,, -----363, 12 .,.  
08.10 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=22,5 mpa a fck=26,2 mpa 	i  	" i ivi 4 

. . • , 	.4, o" r, .. - !,,,,z.. 08.11 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=35 mpa, bombeável . 
AP.% 4 

Coleg!o,NpjaLal 	spj ,ur , 
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08.12 Fornecimento 	e 	aplicação 	de 	concreto 	usinado 	fck= 35 	mpa, 	bombeável 	com 
superplastificante 

m 14 	. n3 t...f, 
 

._ 
824 
P.  g' 

08.13 Junta tipo fungenband 0-22, ou similar [AL-  
08.14 Demolição de alvenaria M3  ,..,. , 	' i4E05 
08.15 Demolição de concreto armado -, 	3:  Or  .\ ‘ ‘ '' 96 95 , 
08.17 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1km d3-----  ''.- 	552,97 
08.18 Transporte por caminhão carroceria de madeira, apartir de 1 km M3  X KM 11.059,40 

08.19 Fornecimento e colocação de junta de dilatação de elastômero de neoprene, tipo jeene 
jj 3050w ou similar. 

M 320,64 

08.24 Colocação de elementos pré-moldados de concreto M3  47,03 
08.25 Carga, estocagem, transporte, descarga e lança,mento de pré-moldado M3  197,89 
08.26 Manta asfáltica e-4mm com véu de poliéster colada a maçarico 	. m2 834,74 
08.27 Proteção mecânica com argamassa cimento e areia - traço 1:7 - espes.med. 30 mm M2  834,74 
08.30 Apicoamento de superfície de concreto (c/equipamento pneumático) NA2 567,73 
08.31 Inserts metálicos - ligação soldada para as lajes - chapa metálica KG 41.403,36 
08.32 Enchimento das ligações soldadas com argamassa de cimento e areia 1:3 M3  13,96 
08.33 Canaleta em chapa metálica # 20x variável 35cm,embutida na estrutura de concreto M 435,78 

08.34 Inserts 	metálicos - ligação soldada para as paredes - stud 	bolt (conectores d= 
3/4x8Omm 

c j  1.170,00 

08.35 Inserts 	metálicos - ligação soldada para as paredes - stud bolt (conectores d= 
3/4x135mm 

c j  10.298,00 

10 OBRAS PROVISÓRIAS 
10.01 PAREDE DIAFRAGMA 

10.01.05 Demolição de concreto simples M3  354,60 
10.01.06 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1km M3  539,48 
10.01.07 Transporte por caminhão carroceria de madeira, apartir de 1 km M3  X KM 10.632,99 
10.01.01 PAREDE COM ESTACA SECANTE 

10.01.01.02 Demolição de concreto simples M3  601,53 
10.01.01.03 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1km M3  672,57 
10.01.01.04 Transporte por caminhão carroceria de madeira, apartir de 1 km M3  X KM 13.649,68 
10.01.01.05 Estaca tipo secante, d=400 mm, com perfuração em solo M 24.092,34 

10.01.01.06 Perfil metálico w 250 x 32,7 para contenção a ser colocado na estaca secante, inclui: 
fornecimento, transporte até o local da obra, descarregamento TF 680,31 

10.03 MOVIMENTO DE TERRAS 
10.03.01 Escavação em material de ia  categoria em trincheira confinada M3  30.798,24 
10.03.04 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3  24.298,28 
10.03.05 Espalhamento do material no bota fora N/ 24.336,09 

10.03.06 Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distância média 
de 1,00 km, medido no aterro compactado 

\., .." 1.458,70 

10.03.07 Compactação de terra, medida no aterro MS , j 	1.458,70 
10.03.08 Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 29 km M3  21.684,94 

10.04 CONTENÇÕES 
10.04.02 Fornecimento de perfis metálicos cs 350 x 119 TF 72,49 
10.04.03 Montagem de estroncamento com perfil metálico TF 12,18 
10.04.05 Fornecimento e montagem de contraventamento ou travamento TF 159,86 1 
10.04.06 Desmontagem de contraventamento ou travamento 	 V E  TF 159,82 
10.04.07 Corte de perfis metálicos TF 32,94 
10.04.08 Emenda de perfis metálicos TF 2,68 
10.04.09 Fornecimento de pranchões de madeira de peroba com 7,5 cm de espessur --.... 38,03 
10.04.10 Colocação de pranchões de madeira de peroba com 7,5 cm de espessura 

4, 
38,03 

10.04.19 Execução de tratamento de solos com jet grouting d=0,80 m 	 Av.or.cardoso de 
Uh I Gni0  

::o. , 216,66 
10.04.20 Furação em concreto armado d=6 1/4 profundidade 55 cm 	 (Esq ela R. Euncnali • 

a, ..~ 
el...5  
larr 84,00, Ãn. 3 n 

10.04.21 Fornecimento e aplicação de tirante 40 t em solo 	 reprografica extraida nestaship urme 	7.717,00 
10.06 TUNEL - 

10.06.01 Escavação de túnel pelo sistema mineiro• E  .1:---:- 	, ft4 ,12  , 	,. 12.564,61 
10.06.02 Escavação de túnel com rompedor hidráulico ou fresa . 	,a1 

/ 5 	litck 4 	c°1,tUsiri' 	. ., 
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10.06.04 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km em túnel M3 - . 	67.4803 
10.06.06 Espalhamento do material no bota fora • M31  , 69.17P 
10.06.07 Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 25 km M3 9.88-044 
10.06.08 Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 29 km %, 	3  ` ' -",,..§1*1,34 
10.06.10 Fornecimento de cambotas treliçadas ka.:_,_ _ ...2.:150.029,48 
10.06.11 Colocação de cambotas treliçadas KG 150.029,48 
10.06.12 Bloco pré moldado, p/ apoio de cambotas (250x250x100 ) M3  12,29 
10.06.13 Concreto projetado fck 40,0 mpa (fc 10h = 7,5 mpa) (a/c 0= 0,45) M3 13.444,98 
10.06.15 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck= 35 mpa, bombeável M3  365,95 
10.06.16 Fornecimento e aplicação de tela de aço KG 229.049,48 
10.06.17 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro < 1/2" KG 68.534,55 
10.06.18 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro > ou = 1/2" KG 75.324,49 
10.06.19 Consolidação de solo com ccp-h 0 0,50 túnel rvi 13.986,72 
10.06.20 Consolidação de solo com ccp-h 0 0,70 septo rvi 957,50 
10.06.22 Base de brita graduada simples M3  317,36 
10.06.23 Execução de dreno horizontal profundo a vácuo ivi 955,70 
10.06.24 Forma comum, exclusive cimbramento m2 4.638,70 
10.06.25 Forma para concreto aparente, inclusive cimbramento até 3,00 m m2 10.289,08 
10.06.26 Demolição de concreto projetado M3  820,91 
10.06.28 Fornecimento e colocação de tubo dreno pvc 4" ivi 44,10 
10.06.29 Fornecimento e colocação de manta geotextil bidim op-30 ou similar m2 364,04 
10.06.31 Reaterro provisório em arco invertido M3  13.036,67 
10.06.33 Enfilagem preenchida com calda de cimento entre túneis NA 2.590,50 
10.06.34 Demolição de concreto simples M3  98,70 
10.06.35 Fornecimento e colocação de manta desmoldante de pvc e=1mm m2 6.033,39 
10.06.36 Enfilagem com bainha preenchida com vergalhão - túnel Ni 14.832,24 
10.06.37 Operação de dhp á vacuo HPXDIA 2.120,00 
10.06.38 Blocos vazados de concreto - 19cm m2 140,95 
10.06.40 Fornecimento e assentamento de tubo pvc para dreno d=150mm rvi 914,15 
10.06.41 Fornecimento e assentamento de eletroduto de pvc rígido d=50mm ivi 770,71 
10.06.42 Forma curva perdida M2  197,20 
10.06.43 Aplicação de preventer para controle de refluxo e/ou esvaziamento de coluna de ccp-h rvi 3.061,22 
10.06.44 Execução de tratamento de solos com jet grouting d= 0,80 m nii 11.472,57 

10.06.45 Retirada de calda (refluxo de argamassa dos tratamentos de solos com sistema jet 
grouting em área confinada) M3xH 80.184,00 

10.06.46 Fornecimento e aplicação de revestimento de argamassa polimérica projetada 2.287,00 

10.0647 Fornecimento e instalação de corrimão metálico para túnel galvanizado a fogo com 
pintura 752 ,30 4.4 10.06.48 Execução de bulbo continuo em coluna de ccp horizontal w„ 	4.311,46 

10.06.49 Revestimento de tunel em chapa de aço carbono M2  \TI 	4.641,53 
10.06.50 Retirada do reaterro provisório do arco invertido M3  "--- 	13.036,67 
10.06.51 Drenagem em túnel em concreto projetado - pead-vos to 6.108,98 
10.06.52 Base de concreto magro -15 mpa MS 6.443,62 
10.06.53 Fornecimento e colocação de tampas pré-moldados nas canaletas m2 965,81 
10.06.54 Grout, fornecimento, preparo e aplicação 	 ,/Ç E 5,20 
10.06.55 Fornecimento e instalação de inserts metálicos G 19.981,39 
10.06.58 Dreno de brita sob o invert do túnel 

/06 
873,32 

10.06.59 Perfuração 4 1/2" em concreto projetado, estaca secante e rocha alterada (adicionabDebl 12.127,80 
10.06.60 Perfuração 4 1/2" em coluna de ccp (adicional) isn 1.149,50 

10.07 POÇOS 
10.07.01 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km em túnel 	AetriDir?CkJitirdodstio dl  eVs,MI(L fvfa4  .' : 7.902 e: 
10.07.02 Escavação poço primário d= até 7,00 m h= até 20,00 m 	 (Esq. ol R FL%ri 	"ie ' : ,4o-Lifilt,f.;„.E1 

':'`  

.1 5,37 
10.07.03 Escavação de rocha a frio poço primário 	 reoo -o' 8.8 E 8I' I 8 :`.5" .foffeo to 893,36 
10.07.04 Espalhamento do material no bota fora 	 „ M3-'j- - 7.625,83' 
10.07.05 Estaca tipo secante, d= 400 mm, com perfuração em solo 

'I''As 22 
5.395,70 

10.07.06 'S Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e v,,Ita..dé- 	çirik/ 2 0 . 8:re,,gm:40  

cudiWierel  Sé- 	. 	•  
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10.07.07 Carga e transporte de rocha até a distância média dei km .01,, 	[5.43 	. 'n A, 	894g1' 
10.07.09 Transporte de rocha além do 1° km até a distância média de ida e volta de 25 km NA3  5.-  '' • 8§4/ 

501146-  0 10.07.10 Fornecimento e aplicação de tela de aço "'• '../.(.G'- • , 
10.07.11 Lastro de brita e pó de pedra n/P.:-...7  u ,\ i.1.38,13 
10.07.12 Concreto projetado fck 40,0 mpa (fc 10h = 7,5 mpa) (a/c 0=0,45) M3 508,17 
10.07.13 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=7,5 mpa a fck=11,2 mpa, bombeável M3  214,00 
10.07.14 Fornecimento e aplicação concreto usinado fck = 15,0 mpa a fck = 16,9 mpa M3  190,87 
10.07.16 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro < 1/2" KG 7.410,93 
10.07.18 Forma comum, exclusive cimbramento NA2 645,46 

10.07.19 Perfil metálico w 250 x 32,7 para contenção a ser colocado na estaca secante, inclui: 
fornecimento, transporte até o local da obra, descarregamento TF 79,85 

FECHAMENTO DOS POÇOS DE VISITA 
10.07.21 Base de coxim de.areia N/13  108,36 
10.07.24 Demolição de alvenaria M3  3,05 
10.07.25 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1km M3  26,29 
10.07.26 Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1 km M3  X KM 525,84 

11 DESVIO DE TRÁFEGO 
11.01 Tapume móvel (laranja/branca) c/ iluminação noturna M2  2.084,81 
11.02 Placa de obra em chapa metálica, inst. Pontalete madeira NA2 294,01 
11.03 Faixa de pano largura de 1,00 m - instalada M 841,35 
11.04 Cavalete de madeira 1,70x0,9 m (amarela/preta) UNI 225,00 
11.05 Fornec. E col. Placa reg./adv. De aço c/ 0,75 m UN 268,00 
11.06 Retirada placa reg./adv. Ou educativa UN 174,00 
11.07 Fornec. E col. Coluna 2 1/2"x3,60 m em aço UN 60,00 
11.08 Retirada coluna 2 1/2"x3,60 m em aço UN 13,00 
11.09 Fornecimento e colocação de tela na cor laranja NA2 4.549,32 
11.11 Remanejamento placa reg./adv/educ. Ou orien..de aço UN 50,00 
11.12 Remanejamento coluna 2 1/2" x 3,60m em aço UN 16,00 
11.13 Retirada de suporte metálico - braço projetado em spu / p55 UN 2,00 
11.14 Remanejamento de suporte metálico - braço projetado em spu / p55 UN 3,00 
11.15 Cone de borracha UN 392,00 
11.17 Remoção de pintura ivi2 943,35 
11.18 Colocação de tinta acrílica - fria- faixa 1\42 3.402,74 

11.19 Colocação de coluna cravada no solo (simples, para repetidor com 4"x 6 m, para braço 
projetado com 5"x 6 m ou coluna com suporte para controlador) UN 26,00 

11.20 Retirada de coluna cravada no solo (simples, para repetidor com 4"x 6 m, para braço 
projetado com 5"x 6 m ou coluna com suporte para controlador) 

u  54,00 

11.21 Coluna semafórica - braço projetado UN 50,00 
11.22 Coluna semafórica - simples UN 15,00 

11.23 Colocação de braço projetado de 3.70 m, 4.00 m ou 4.70 m ou extensão de 4"x 3 m em 
coluna cravada no solo UN 31,00 

11.24 Retirada de braço projetado de 3.70 m, 4.00 m ou 4.70 m ou extensão de 4"x 3 m em 
coluna cravada no solo UN 24,00 

11.25 Fornecimento de grupo focal 200x200x200 -semco UNI 76,00 
11.26 Fornecimento de grupo focal pedestre -semco UNI 37,00 
11.27 Instalação de grupo focal veicular em braço projetado UNI 60,00 
11.28 Retirada de grupo focal veicular em braço projetado 	 iç—à UNI 48,00 
11.29 Instalação de grupo focal veicular em coluna UNI 17,00 
11.30 Retirada de grupo focal veicular em coluna 'q3..kb(;) UN 20,00 
11.31 (NbütY;  Instalação de grupo focal para pedestres 32,00 
11.32 Retirada de grupo focal para pedestres UN 1 36,00 
11.33 Fornecimento de braço projetado (1=3,7 m) 	 CARTÓRIO DO 152  TADEU Av. Di. Cul Ll'ou uerAio, t V.) r,litt ,00 
11.35 Colocação e fornecimento de tachão monodi recional 	 (Esq. c/a R. Funchal) - To'.: 'A o 	St i 117,00 

PTCS 	copia 
fj'S ^-19r1IC 

79,00 11.36 Colocação e fornecimento de tachão bidirecional AU I .6N í ICAÇAO: Auleni on o 
wrografira ortrairb •,-r-v 

11.37 Fornecimento e instalação de defensa metálica galvanizada tipo seminaleÉvetsiráples „.... 873,65 
11.38 Manutenção da sinalização viária e desvio 	 s Pauis. Má; 2 83. 
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12.01 ELÉTRICA  
12.01.02 Cubículos blindados classe 21kv, conforme padrão eletropaulo - 	,00 

12.01.05 Transformador seco, 21000-380/220v, 1000kva, anan UN 1,00 

12.01.09 Grupo motor gerador diesel, potência nominal contínua de 405kva, 380v CJ 2,00 

12.01.12 
Quadro geral de distribuição em baixa tensão, normal/essencial (qgbt-n+e) 	conforme 
lista de materiais Im fl-20-5I-006 

UN 1,00 

12.01.13 

Painel de comando e controle de ventiladores (pcv), com barramento trifásico de 1200a, 
380/220v, completo, contendo clp para comando e controle de motores em função dos 
níveis de elevação de co2, detectados por sensores instalados no túnel, incluindo 
programa (soft) e no-break para clp, com 20 circuitos com partida suave (soft-starter), 
com dispositivo de proteção para motores de 21 kw painel em chapa de aço pintado, 
autoportante 

UN 1,00 

12.01.14 
Quadro de comando e controle de motores das bombas de recalque de águas pluviais, 
com três circuitos para motores de 30 cv trifásico de 380v com partida compensada por 
auto-transformador, completa com contatores e dispositivos de proteção. 

UN 1,00 

12.01.15 
Quadro de comando e controle de motores das bombas de incêndio, com dois circuitos 
para motores de 30 cv trifásico de 380v com partida compensada por auto- 
transformador, completa com contatores e dispositivos de proteção. 

UN 1,00 

12.01.17 
Quadro de luz normal para túneis em chapa metálica de sobrepor, barramento trifásico 
380/220v, 80a, 40ka - 1 chave geral, trifásica 60a 

UN 2,00 

12.01.19 Quadro de luz de emergência para túneis, em chapa metálica de sobrepor, barramento 
trifásico 380/220v, 80a, 40ka - 1 chave geral, trifásica 60a 

UN 2,00 

12.01.23 No-break, 15kva, entrada em 380v trifásico e salda em 220v, monofásica e conjunto de 
bateria para 30 minutos de autonomia 

c j  1,00 

12.01.26 Quadro de distribuição de força e luz para o prédio do cem com barramento de 50a, UN 1,00 
12.01.28 Quadro de distribuição de força para pmv (painel de mensagem variável) UN 1,00 

12.02 ILUMINAÇÃO 

12.02.08 

Projetor em liga de alumínio injetado e pintado, com difusor em vidro de alta resistência 
térmica e mecânica, selado através de junta de silicone. Com  refletor assimétrico com 
intensidade max. De 450cd/1000lumens a 45° no eixo transversal grau de proteção ip-
65, fixação através de garfo em aço galvanizado, para lâmpada de 400w a vapor de 
sódio alta pressão,base e40 , com reator e ignitor ,220v,60hz, incorporados. Fornecido 
com plug de 3 pinos (2p+t) e cabo de 0,75 mm2,resistente a alta temperatura 
(300°c),comprimento 700mm. Com  lâmpada a vapor de sódio a alta pressão ,400w, 
tubular , base e40, de acendimento rápido, fluxo luminoso de 56.500 Im 

UN 96,00 

12.02.10 

Projetor em liga de alumínio injetado e pintado, com difusor em vidro de alta resistência 
térmica e mecânica, selado através de junta de silicone. Com  refletor assimétrico com 
intensidade max. De 450cd/1000Iumens a 45° no eixo transversal grau de proteção ip-
65, fixação através de garfo em aço galvanizado, para lâmpada de 150w a vapor de 
sódio alta pressão,base e40 , com reator e ignitor ,220v,60hz, incorporados. Fornecido sódio 
com plug de 3 pinos (2p+t) e cabo de 0,75 mm2,resistente a alta temperatura 
(300°c),comprimento 700mm com lâmpada a vapor de sódio a alta pressão ,150w, 
tubular, base e40 ,de acendimento rápido, fluxo luminoso de 17.500 Im 

UN 	 

1\)/ 
-...._.7' 

,00 1600 

12.02.11 

Projetor em liga de alumínio injetado e pintado, com difusor em vidro de alta resistência 
térmica e mecânica, selado através de junta de silicone. Com  refletor assimétrico com 
intensidade máxima de 450cd/1000Iumens a 45° no eixo transversal grau de proteção 
ip-65, fixação através de garfo em aço galvanizado, para lâmpada de 100w a vapor de 
sódio a 	alta pressão ,base e40 , com reator e ignitor ,220v,60hz, incorporados. 
Fornecido com plug de 3 pinos (2p+t) e cabo de 0,75 mm2,resistente a alta temperatura 
(300°c),comprimento 700mm c/ lâmpada a vapor de sódio a alta pressão ,100w, tubular 
, base e40, de acendimento rápido, fluxo luminoso de 10.700 Im 

UN 222,00 

12.02.18 Luximetro CJ 1,00-  
ILUMINAÇÃO E AR CONDICIONADO DE PAREDE 

12.02.19 7",  	\ 	 1 Ar condicionado de parede 18.000 b.t.u. 	 CARTÓRIO CO 15014E r 
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12.02.20 

Luminária pendente com refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática 
branca, corpo em poliéster reforçado com fibra de vidro, difusor em acrílico de alto
impacto, para para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w, reator alojado no 
corpo, grau de proteção ip-65, para instalação em eletroduto w °Á". As luminárias 
deverão ser fornecidas com cabo de 50cm seção 3x1,5mm2, tipo pp flexível, isolação e 

em pvc,750v, 70°c. O cabo em pauta deverá levar na extremidade um "plug", 
15a - 250v 2p + t, tipo universal na cor cinza. Reator eletrônico do tipo duplo (2x32w) 
de alta freqüência, partida instantânea e alto fator de potência (>0,97). Para ligação em 
220v, 60hz., com lâmpada fluorescente 32w, na cor super 84 (4000k) índice de 
reprodução - 84 e conjunto de fixação 

cobertura 

À, 

,,.\ 	Cpbr,". 

r, 
• :u 

•,,, 
- 

.'
- 
:1 ,00 ,,......„; 

... 

12.02.21 

Luminária tipo sobrepor com refletor em alumínio anodizado brilhante de alta pureza; 
chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, corpo em chapa de aço tratada e 
pintura eletrostática branca, para 2 (duas) lâmpadas fluorescentes tubulares de 32w, 
com reator alojado no corpo,. As luminárias deverão ser fornecidas com cabo de 50cm 
seção 3x1,5mm2, tipo pp flexível, isolação e cobertura em pvc, 750v, 70°c. O cabo em 
pauta deverá levar na extremidade um "plug", 15a - 250v 2p + t, tipo universal na cor 
cinza. Reator eletrônico do tipo duplo (2x32w) de alta freqüência, partida instantânea e 
alto fator de potência (>0,97). Para ligação em 220v, 60hz., com lâmpada fluorescente 
32w, na cor super 84 (4000k) índice de reprodução - 84 e conjunto de fixação 

UN 23,00 

12.02.22 

Bloco autônomo para luz de emergência, com base e chassi refletor em ferro, com 
pintura eletrostática em epoxi na cor branca, difusor prismático em vinil, bateria selada 
6vx6,5ah, com autonomia superior a uma hora, com 2 lâmpadas fluorescentes 
compactas de 11w e conjunto de fixação. 

UN 1200, 

12.02.23 

Luminária de sobrepor em alumínio, 	difusor em vidro fosco, para 1 (uma) lâmpada 
fluorescente compacta de 20w, rosca e-27. Para ligação em 220v, 60hz., 
lâmpada fluorescente compacta 20w, rosca e-27 com reator eletrônico incorporado. 
Para ligação em 220v, 60 hz. 

UN 2,00 

12.02.24 

Luminária tipo "tartaruga", blindada, à prova de tempo, gases, umidade e vapores não 
inflamáveis, corpo em liga de alumínio silício, permitindo até 2 entradas rosqueadas 
m3/4" gás, com grade em liga de alumínio fundido, lente abaulada, prismática, de 
cristal temperado, à prova de choque térmico, acabamento externo a base de resina de 
poliéster na cor cinza, classe i, 	grau de proteção ip-55, 	para 1 	(uma) lâmpada 
fluorescente compacta de 20w, rosca e-27. Para ligação em 220v, 60hz., com lâmpada 
fluorescente compacta 20w, rosca e-27 com reator eletrônico incorporado. Para ligação 
em 220v, 60hz e conjunto de fixação 

UN 2,00 

12.03 CONDUTORES ISOLADOS 
CABOS CONDUT. DE COBRE, ISOLAM. DE COMPOSTO TERMOFIXO À BASE DE 
POLIOLEFINA P/ 750V, CAPA À BASE DE COMPOSTO POLIOLEFíNICO, AMBOS C/ 
CARACT. DE BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS, DE ACORDO C/ 
NR 7286, NA SEG. CONFIG. E BITOLAS 

12.03.13 Cabo condutor de cobre - singelo 21 kv, 70mm2 M 100,00 

..4111M 
1J 

t 

-1 

CABOS CONDUTORES DE COBRE, ISOLAMENTO DE COMPOSTO TERMOFIXO À 
BASE DE POLIOLEFINA PARA 0,6/1KV, CAPA À BASE DE COMPOSTO 
POLIOLEFÍNICO, AMBOS COM CARACTERÍSTICAS DE BAIXA EMISSÃO DE 
FUMAÇA E GASES TÓXICOS, DE ACORDO COM NR 7286, NAS SEGUINTES 
CONFIGURAÇÕES 

12.03.14 1 condutor de 10mm2 M 580,00 
12.03.15 1 condutor de 16mm2 M 40,00 
12.03.16 1 condutor de 25mm2 M 3.200,00 
12.03.17 1 condutor de 35mm2 M 110,00 
12.03.18 Cabo de cobre nú # 25mm2 para aterramento M 2.570,00 
12.03.19 Cabo de cobre nú # 35mm2 para aterramento M 50,00 

CABO DE COBRE UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 1,0KV, COM ISOLAÇÃO DE 
ETILENOPROPILENO E COBERTURA A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA COM 
BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E HALOGÊNEOS, CONFORME NORMA NBR 13248 

12.03.21 Seção de 4 mm2 	 E M 14.510,00 
12.03.22 Seção de 6 mm2 	 CA CAR-T4R0 M 

2.740,00 
12.03.23 Seção de 10 mm2 	 , 

PO ' 	 '" .•0 
(.': 	, d " 	f's CABO DE COBRE COM CAPA E ISOLAÇÃ O DE PVC PARA

, 
gl 	IPO WaNT  • 
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12.03.24 Seção de 6 mm2 	

., d d, aprese IlaUo,cMe. -,.., 	.210,00 
12.03.25 Seção de 10 mm2 	

- 	---- 
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12.03.27 Seção de 25 mm2 • Mc\,.1,6,,,„ 2.695,00 
3.765;0 12.03.28 Seção de 35 mm2 ' . 

12.03.29 Seção de 50 mm2 5.64á 

12.03.30 Seção de 70 mm2 " -. 	_14.015,00 

12.03.31 Seção de 120 mm2 NA 950,00 

12.03.32 Seção de 240 mm2 ui 426,00 

CABO DE COBRE COM CAPA E ISOLAÇÃO DE PVC PARA 750V, UNIPOLAR, 70°C. 
12.03.37 Seção de 35 mm2 M 3.760,00 

12.03.38 Seção de 25 mm2 M 760,00 

12.03.39 Seção de 16 mm2 M 1.510,00 
CABO DE COBRE UNIPOLAR, CLASSE DE TENSÃO 750V, COM ISOLAÇÃO DE A 
BASE DE SILICONE,RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA DE ATÉ 300°c, LIVRE 
DE HALOGÊNEOS 

12.03.41 Seção de 6 mm2 M 8.460,00 

12.03.42 Seção de 4 mm2 M 8.100,00 

12.03.43 Seção de 16 mm2 M 3.129,00 

12.03.44 Seção de 25 mm2 ivi 1.200,00 

REVESTIMENTO TÉRMICO TUBULAÇÃO 
12.03.47 Manta durablanket b 8-2"c/ filme de alumínio M2  130,00 

12.04 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

12.04.08 Unidut cônico 02", fabricado em liga de alumínio fundido, à prova de tempo, gases, pó e 
vapores para eletrodutos rígidos conforme norma nbr5598, com porca e arruela . 

UN 35,00 

12.04.09 Adaptador de segurança UN 1.000,00 

12.04.10 

Condulete fabricado em liga de alumínio fundido, tipo "e/c" 03/4", à prova de tempo, 
gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme norma nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação na entrada. Tampa de liga de alumínio fixada através de 
parafusos bicromatizados. Equipado com tomada universal, 2 poios + terra, 25 a - 250 
v. (lumiárias). 

UN 65,00 

12.04.11 

Condulete fabricado em liga de alumínio fundido, tipo "e/c" 03/4", à prova de tempo, 
gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme norma nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação na entrada. Tampa de liga de alumínio fixada através de 
parafusos bicromatizados. Equipado com interruptor simples de 10a - 250v 

UN 5,00 

12.04.12 

Condulete fabricado em liga de alumínio fundido, tipo "e" 03/4", à prova de tempo, 
gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme norma nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação na entrada. Tampa de liga de alumínio fixada através de 
parafusos bicromatizados. Equipado com interruptor paralelo de 10a - 250v. 

UN 

N9) 1,00  
IN 

4,00 

12.04.13 

Condulete fabricado em liga de alumínio fundido, tipo "e" 03/4", à prova de tempo, 
gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme norma nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação na entrada. Tampa de liga de alumínio fixada através de 
parafusos bicromatizados. Equipado com 2 interruptores simples de 10a - 250v. 

UN 	4111  

12.04.14 Condulete tipo e 1" completo com um interruptor simples + uma tomada 2p+t universal 
pial 

UN 1,00 

12.04.15 Condulete tipo e 3/4" completo com uma tomada trifásica pial UN 2,00 
12.04.16 Tomada 2p+t universal em porcelana montada em condulete UN 152,00 
12.04.17 Plug 2p+t universal UN 84,00 

12.04.19 Braçadeira "u"em perfil com cunha cônica de aperto para eletroduto de o 2 ", para 
fixação em perfilado de 38x38mm , aço galvanizado PÇ 62,00 

12.04.20 Eletrocalha lisa com aba ,chapa #14 ,150x100mm , com tampa de pressão,fornecida 
em peça de 3,0m de comprimento, galvanizada a fogo 

frrÉN ( 

C)It(35\\10n  
's L7D 

3.048,00 

6,00 

 311,00 

12.04.22 Terminal desconectável tipo cotovelo tdc-25kv até 200a 

12.04.23 Suporte para fixação de projetor em cantoneira "I" 2"x2"x1/4", galvanizado a fogo , 
confeccionado conforme detalhe no desenho f1-20-5I-013 

12.04.24 Suporte 	para 	eletrocalha 	em 	cantoneira"I" 	2"x2"x1/4"x400mm,galvanizado 	a fogo 
,confeccionado conforme detalhe no desenho fl-20-5I-013 PÇ 1.048,00 

12.04.26 Vergalhão com prolongador para suspensão em aço galvanizado a fogo cctrirgése„aá9tAl 
03/8" 	 V. DL Crdoso de lu 

-ABEM° DE 
Plo,21: 	

S'E!3, ,C 
95,00 

.°. 

12.04.27 Chumbador de aço galvanizado, tipo "cb" , rosca interna o 3/8 ". Com paraKSP1~0 
galvanizado o 3/8 "x2",com arruela lisa 	 reprocrea extrcuos 

'er;t cai  4 	reser 
nestaAlas, c 

e c 	839,00 ;nfo 

12.04.28 Tubulação de aço carbono 2" para interligação entre os tanques diesel 	6; 	''' f  . CJ 5 	1,00 
12.04.29 Tubulação de aço carbono 6" para sistema de escape dos grupos geradorers 
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12.04.32 1 Caixa de alumínio fundido 15 x 15 cm '. 	UN 
. 	__. 

, 	20,09 

12.04.33 Caixa em chapa # 14 de aço galvanizado , com tampa aparafusada,com guarnição de 
borracha , dimensões: 1500x1500x300mm, proteção ip-65 

.. 	, 
.-... 

' 	• 	14 _ f....p.--,  

12.04.34 Caixa em chapa # 14 de aço galvanizado , com tampa aparafusada,com guarnição de 
borracha , dimensões: 1500x750x300mm, proteção ip-65 

p 	.;'-'-'""."' 

.... 
''. 	 '̀::jes'•-7‘ 1- uu - ' 

12.04.35 Caixa em chapa # 14 de aço galvanizado , com tampa aparafusada,com guarnição de 
borracha , dimensões : 750x750x300mm, proteção ip-65 

pç 1,00 

12.04.36 Aterramento de caixa de interruptores formado por: 1 terminal tipo olhai para cabo de 
1,5 a 4mm, 1 bucha de nvlon s6 com parafuso cabeça redonda com fenda 4,2x4Omm 

UN 14,00 

12.04.37 Fornecimento e instalação chave comutadora 21 kv da Eletropaulo CJ 1,00 
12.04.38 Eletroduto, aço galvanizado, 3/4" em vara de 3m M 255,00 

12.04.41 

Eletroduto em aço galvanizado a fogo o 2", galvanização interna e externa, com costura 
removida, rosqueados nas duas pontas, rosca withwort-gás, série pesada conforme 
norma nbr5598. Para cada barra deverá ser fornecida uma luva galvanizada em uma 
das extremidades, com conexões 

M 105,00 

12.04.42 Eletroduto de pead 4" de alta resistência ,tipo kanalex revestido de pvc fabr. Kanaflex M 803,15 

12.04.43 Eletroduto corrugado em pead (polietileno de alta densidade) 04" de alta resistência a 
achatamento e impacto, fornecido com arame guia galvanizado e revestido de pvc M 12.742,56 

12.04.44 Terminais (mufla termocontrátil ) para cabos unipolar 15/25 kv - 70mm2  UN 6,00 

12.04.45 Eletrocalha perfurada, em chapa de aço galvanizado,#16usg ,largura de 1000mm e aba 
100mm, e conexões M 3,00 

12.04.46 Eletrocalha perfurada, em chapa de aço galvanizado,#16usg, largura de 600mm e aba 
100mm, e conexões M 51,00 

12.04.47 Eletrocalha perfurada ,em chapa de aço galvanizado,#16usg, largura de 300mm e aba 
100mm, e conexões M 30,00 

12.04.48 Perfilado liso com 2 furos nas pontas, em chapa de aço 14usg, galvanizado a fogo de 
38x38mm M 90,00 

12.04.49 

Eletroduto em aço galvanizado a fogo o 2 1/2", 	serie pesada, galvanização interna e 
externa, com costura removida, rosqueados nas duas pontas, rosca withwort-gás, série 
pesada conforme norma nbr5598. Para cada barra deverá ser fornecida uma luva 
galvanizada em uma das extremidade, e conexões 

M 54,00 

12.04.50 

Eletroduto de ferro galvanizado a fogo 1", galvanização interna e externa, com costura 
removida, rosqueados nas duas pontas, rosca withwort-gás, série pesada conforme 
norma nbr5598. Para cada barra deverá ser fornecida uma luva galvanizada em uma 
das extremidade, e conexões 

M 84,00 

12.04.51 

Eletroduto de ferro galvanizado a fogo 4", galvanização interna e externa, com costura 
removida, rosqueados nas duas pontas, rosca withwort-gás, série pesada conforme 
norma nbr5598. Para cada barra deverá ser fornecida uma luva galvanizada em uma 
das extremidade, e conexões 

M 285,00 

12.04.52 
Eletroduto de ferro galvanizado a fogo 5", galvanização interna e externa, com costura 
removida, rosqueados nas duas pontas, rosca withwort-gás, série pesada conforme 
norma nbr5598. Para cada barra deverá ser fornecida uma luva galvanizada em uma 
das extremidades, e conexões 

M 12,00 \ 

12.04.54 Curva de 90 para eletroduto 2",de aço galvanizado a fogo, galvanização interna e 
externa, série pesada conforme norma nbr5598 UN 3,00 

12.04.56 
Condulete fabricado em liga de alumínio fundido tipo I / t / c / x / e - 	à prova de 
tempo, gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação nas entradas. Tampa cega de liga de alumínio fixada 
através de parafusos bicromátizados. 

UN 86,00 

12.04.57 
Condulete fabricado em liga de alumínio fundido tipo I / t / c / x / e 	- 1" , à prova de 
tempo, gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação nas entradas. Tampa cega de liga de alumínio fixada 
através de parafusos bicromatizados 

UN  
9 

, 
O ..... 

CbD& 
5200, 12.04.58 

Condulete fabricado em liga de alumínio fundido tipo li t / c / x / e - 2", à prova de 
tempo, gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme nbr5598. Com  junta de vedação 
na tampa e anel de vedação nas entradas. Tampa cega de liga de alumínio fixada 
através de parafusos bicromátizados. 

UN 

12.04.59 
Condulete fabricado em liga de alumínio fundido tipo I / t / c / x / e - 2 1/2" , à prova de 
tempo, gases, pó e vapores, para eletrodutos conforme nbr5598. Com  junta ,de,ytedaçpo 
na tampa e anel de vedação nas entradas. Tampa cega de liga de aluming"DWa ág,nBEit" 
parafusos bicromátizados. 	 (Esq cia H. (- q legal, - TE..:3r:45-U51513T 

„ 4.... 6,00 
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12.05.06 

, 
Conector de bronze, chapa de aço para cabo de cobre passante bitola 70mm2. Bur 

. 

12.05.07 Testes e comissionamento dos sistemas  
12.05.09 Solda exotérmica , -:,..;„‘?:`',1 o, oo 

12.05.10 Caixa de inspeção da terra cilíndrica com tampa de cimento amianto, acabamento 
natural de 0250x300mm 

..'t., 	• 	7  
":-. 	---- uN 

l. 	' 	' 
.-' ' 

.r,  
1,00 - 

13 SISTEMA DE VENTILAÇÃO NAS GALERIAS VIÁRIAS 

13.02 
Jato - ventiladores reversíveis, tipo axial, de w 700mm e motor-potência de 22 kw/ 2 
pólos, com silenciadores nas bocas de entrada e saída, 	suportes, amortecedores e 
chumbadores para fixação ao teto 

UN 18,00 

13.04 Conjunto de medidores de monóxido de carbono UN 4,00 
13.05 Sistema de detecção de incêndio do túnel, conforme et 5o 501 CJ 1,00 
13.06 Sistema de detecção de incêndio do cem, conforme et 50501 CJ 1,00 
13.07 Sistema de supervisão e controle de utilidades, conforme et 601 e et 701 CJ 1,00 

14 INSTRUMENTAÇÃO 
14.01 Marcos superficiais UN 120,00 
14.02 Pinos de recalque para edificações UN 272,00 
14.03 Indicadores de nível d'água NA 163,50 

14.04 Equipe técnica aparelhada para leituras diárias EQUIPE 
XDIA 948,00 

14.05 Tassometro ni 240,40 
14.06 Bases de convergência UN 544,00 
14.07 Instalação de tubo para inclimometro NA 62,00 

15 CFTV NAS GALERIAS VIÁRIAS 
15.02 Câmaras de tv para interior do túnel CJ 11,00 
15.03 Painel para controle de câmeras CJ 2,00 

SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

15.07.02 
Bomba submersa para águas pluviais - vazão: 75 rns/h - altura manométrica: 33 m.c.a. 
- alimentação: 380v - trifásica , sólidos: até 8,0 mm, incluindo todos os 	pertences, tais 
como guias, pedestais, correntes, etc. 

UN 3,00 

15.07.03 Válvula de gaveta - corpo de ferro fundido, flangeado com haste ascendente - cp 200 
mm, com vedação UN 1,00 

15.07.04 Válvulas de retenção - corpo em ferro fundido - flangeada para montagem na vertical - 
cp 150 mm, com vedação UN 3,00 

15.07.07 Tubo de ferro fundido, ponta e bolsa com junta travada -0200 mm NA 93,00 

15.07.10 Tubo de ferro fundido, flangeado k-9, revestido internamente com cimento aluminado - 
o 100mm 

ivi 
_.._. 	3 ,00 

15.07.12 Registro de gaveta de ferro fundido com haste ascendente, flangeado o 6" UN 4,00 
15.07.15 Amortecedor de vibração em aço inox - flangeado 150 mm UN 3,00 
15.07.16 Interruptor tipo bóia - pêra/ controlador de nível UN 6,00 
15.07.24 Cotovelo 90° - ferro fundido - flangeado - o 150 mm UN 3,00 
15.07.26 Cotovelo 90°- f°f° - ponta e bolsa -junta travada - cp 200 mm UN 3,00 
15.07.28 Luva de redução - (p200 x 9150 - flangeado UN 1,00 
15.07.30 Tê 450  de ferro fundido - flangeado - 0 200 x 150 mm UN ,00 
15.07.32 Luva de f°f° - ponta e bolsa -junta travada - cp 200 mm UN 

ç 	
,00 

15.07.33 Conjunto de suporte p/ fixação do tubo c/ chumbador de aço galvanizado - 3/8" c/ 
parafuso 3/8"x 2" e arruela lisa UN 8,00 

15.07.34 Flange corpo em ferro fundido, flangeada 150mm UN 3,00 
CASA DE BOMBAS 
ESCAVAÇÃO 

it, 	' 	,S1i"<32-Á 15.07.37 Espalhamento do material no bota fora 	 CARTORIC DO 1M3T 1PF 
15.07.39 e,reo ' 6,82  /(Npv,.,D,r;  Demolição de concreto armado 	 p 	 Sr 

15.07.40 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1 	f) 	AUTENTICA Adi ÇA0:,ent cc Pr,scnt 	c;p242,33 
15.07.41 Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1 kl, (.k,) 	Orid.Z.Ze-3'  $10V.W..  ' °S46,56 
15.07.42 Concreto projetado fck 40,0 mpa (fc 10h = 7,5 mpa) (a/c0=,  0,4 )00Del 	S Pauio, M3  :-:;;20,04 

15.07.43 Fornecimento e aplicação de tela de aço 	 FA 2 n p-}5A/ , . „ _...:„s23.,00  
Coleélo Notada! 

do BraSil • SP 
ARPEN 

SP 
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15.07.46 Forma para concreto aparente, inclusive cimbramento até 3,00 m 	 ; 7--Z ; Re.:.., 59.3,93 
15.07.47 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=35 mpa, bombeável \ 	FV 14011 
15.07.48 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro < 1/2" ‘ -, KG ,, 3,8754 
15.07.49 Fornecimento e aplicação de aço ca-50, diâmetro> ou = 1/2" iç, ..23À2,45 
15.07.51 Blocos vazados de concreto - 19cm 2  __ _....o.'7' 	31,25 
15.07.52 Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 N42 50,53 
15.07.53 Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 NA2 50,53 
15.07.55 Fornecimento e colocação de porta corta fogo (0,90 x 2,10 m) UN 1,00 
15.07.56 Fornecimento e colocação de corrimão metálico M 4,54 

CAIXA DE ARMAZENAMENTO 
15.07.65 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=22,5 mpa a fck=26,2 mpa M3  7,53 
15.07.67 Tampão de ferro fundido tipo PMSP, fornecimento e assentamento UN 2,00 

15.08 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO 

15.08.02 Bomba centrifuga - vazão: 70 m3/h - h: 80 m.c.a. - alimentação: 380v, inclui base 
estrutural leve, luva, protetor de luva,motor elétrico e manual de serviço UN 2,00 

15.08.04 Bomba jokey - vazão: 6 m3/h - h: 100 m.c.a, inclui base, luva, protetor de acoplamento, 
motor elétrico e manual de serviço UN 2,00 

15.08.05 Chumbador de aço galvanizado tipo cb - 3/8" c/ parafuso 3/8"x 2" e arruela lisa UN 981,00 
15.08.06 Manômetro 1kg<->10kg UN 3,00 
15.08.08 Pressostato liga / desliga - O a 10 kg/cm2  UN 1,00 
15.08.11 Tubo de aço - astm. 106 gb-sch-40 03" M 71,80 
15.08.12 Tubo de aço - astm. 106 gb-sch-40 04" M 910,00 
15.08.13 Tubo de aço - astm. 106 gb-sch-40 o6" M 11,00 
15.08.16 Tampão de latão o 2 1/2" UN 49,00 
15.08.19 Registro de gaveta em latão -200 lbs - 9 2 " UN. 3,00 
15.08.20 Registro de gaveta em latão -200 lbs - 9 %" UN. 1,00 
15.08.21 Registro de gaveta em latão - 200 lbs - <p1 Y2" UN. 1,00 
15.08.23 Pressostato liga - O a 10 kg/cm2  UN 2,00 
15.08.24 União de aço carbono forjado soldável cl 200Ibs 075mm UN 30,00 
15.08.25 União de aço carbono forjado soldável cl 200Ibs 0100mm UN 5,00 
15.08.26 União de aço carbono forjado soldável cl 200Ibs 0150mm UN 2,00 
15.08.28 Extintor portátil de pó químico - bc20b UN 43,00 
15.08.29 Cotovelo de aço carbono forjado, astm a-234 p1200 lbs - 9 150 mm UN. 2,00 
15.08.30 Cotovelo de aço carbono forjado, astm a-234 p1200 lbs - <p100 mm UN. 7,00 
15.08.31 Cotovelo de aço carbono forjado, astm a-234 p1200 lbs - <p75 mm UN. 2,00 
15.08.32 Tê em aço carbono forjado astm a-234 p/ 200 lbs - 9 100 mm UN. 6,00 
15.08.33 Tê em aço carbono forjado astm a-234 p/200 lbs - 9 75 mm UN. 18,00 
15.08.34 Tê em aço carbono forjado astm a-234 p/200 lbs com redução 9150 mm x 9100 mm UN. 2,00 
15.08.35 Tê em aço carbono forjado astm a-234 p/ 200 lbs com redução 9100 mm x 975 mm UN. 24,00 
15.08.36 Tê aço carbono para 200 lbs 3/4" UN. 3,00 

,00 
800 

15.08.37 Flange de aço carbono - 9 150 mm UN. 
15.08.38 Flange de aço carbono - <p100 mm UN. 

kitto  

UN.  15.08.39 Flange de aço carbono - 9 75 mm 
15.08.40 Tubo de ferro galvanizado, sem costura, din-2440 - <p2" M 170,00 
15.08.41 Tubo de ferro galvanizado, sem costura, din-2440 - 9 1 Yz " M 6,00 
15.08.42 Tubo de ferro galvanizado, sem costura, din-2440 - 9 1" M 6,00 
15.08.43 Tubo de ferro galvanizado, sem costura, din-2440 - 9 'Á " M 44,00 
15.08.45 UN. 12,00 
15.08.46 

Cotovelo 90 ° aço carbono - para 200 lbs - o 3/4" 	
.-"‘' Cotovelo 90 ° aço carbono - para 200 lbs - o 1.1/2" /9 E UN. 2,00 

15.08.47 ., Cotovelo 90° aço carbono - para 200 lbs - o 2" 	 wrk UN. 1,0e 
15.08.48 Flange de ferro galvanizado - 9 2" ART ,,uk,V, 	Dr Cardoso de 1  

MelY 1 55 
e 	Ui 	`. 	• 00 

15.08.49 Flange de ferro galvanizado - <p1" 	 D 	(Esq cl a a. ELscha 
Al ITFAITIrC,Gn. 

1- Te 4 ¡Kl 	5 5 
n.jtc.,Y,, 	. , 

( 5,• 	 4,00 , 

15.08.50 Flange de ferro galvanizado - 9 3/4 " 	 reprograftea extra!la nedi'skiot.:-  seeloen 6,00 

15.08.51 U Válvula de globo angular 450  em bronze, classe 200 lbs, vedação em borgacba`-etilo- 
volante metálico e haste ascendente <p2 1/2" propileno, N. 

.....,... -- 
,7,- -,,, 52,00 

ENTE- 
15.08.52 Válvula de retenção em bronze, classe 200 lbs, montagem n,a,  toiro' _rni 

, 	COIO io .N.0!arial 	sp  
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15.08.53 Válvula de retenção em bronze, classe 200 lbs, montagem na horizontal - 9100 tr'rrN j UN. : '' 	13,00 
15.08.54 Válvula de retenção em bronze - montagem na vertical d= 1 1/2 pol. c.! O \ UN • • ;, 	2,00 
15.08.55 Amortecedor de vibração em aço inox, soldado - 	(i) 100 mm , W[9:. , 	n'/2,00 
15.08.56 Amortecedor de vibração em aço inox, soldado - 	9 2" 	 , Y- UN: . -. ..f,,  ji 	1,00 
15.08.57 Válvula de gaveta: corpo de aço carbono, soldado com haste ascendente - cr) 150 rrà., . _UM-. ,,‘?;.V 	2,00 
15.08.58 

,. 
Válvula de gaveta: corpo de aço carbono, soldado com haste ascendente - cp 100 mm ,,,„.1.L`` N. -_,..<°-- 	6,00 

15.08.59 Válvula de gaveta: corpo de aço carbono, soldado com haste ascendente - ci) 75 mm UN. 1,00 
15.08.60 Adaptador de latão storz 9= 65 mm UN. 48,00 
15.08.61 Cavalete completo da entrada de água - (p%" UN. 1,00 
15.08.62 Torneira de bóia de latão -tipo macho - cp 'Á " UN. 2,00 
15.08.63 Suporte s1, conforme documento fl-20-5n-203 UN. 216,00 
15.08.64 Suporte s2, conforme documento fl-20-5n-203 UN. 192,00 
15.08.65 Tampão de ferro fundido com inscrição incêndio 40x20 cm UN. 2,00 
15.08.66 Reservatório em chapa de aço de v=30m3, montado sobre base de concreto UN. 1,00 
15.08.67 Válvula de redução em aço, classe 200 lbs, o 100 mm x o 65mm UN. 2,00 
/5.08.68  Abrigo em fibra de vidro 0,60x 0,50x 0,20m com mangueira de 15m, 02 1/2"e suporte 

tipo cesta em meia lua e esguicho tipo jato sólido x neblina, com união storz 065mm UN. 24,00 

16 ESTAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA 
16.01 ESTRUTURA E FUNDAÇÕES 

16.01.03 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=18,1 	mpa a fck=20,6 mpa, 
bombeável 

up  7,32 

16.02 HIDRÁULICA 
16.02.01 Condutor em tubo de ferro fundido para esgoto, linha hl -150 mm M 26,20 

16.03 ELÉTRICA 
16.03.01 ELETRODUTOS - BT 

16.03.01.05 Eletroduto de polietileno flexível alta resistência -3" M 31,00 
17 POSTOS DE CONTROLE 

17.02 VEDOS 
17.02.01 Blocos vazados de concreto - 14 cm M2  673,23 

17.03 REVESTIMENTOS 
17.03.02 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS 

17.03.02.02 Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 INA2 263,75 
17.03.02.03 Reboco interno - argamassa de cal e areia 1:2 M2  263,75 

17.03.03 REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS 
17.03.03.01 Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 im2 527,50 
17.03.03.02 Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 112 263,75 
17.03.03.03 Reboco externo - argamassa de cal e areia 1:2 M2  263,75 

17.06 INSTALAÇÕES HIDRO - SANITÁRIAS 
17.06.01 Bacia sanitária c/caixa acoplada de louca branca UN lik 	1,00 
17.06.02 Lavatório oval de embutir-louca branca UN b„ ik 2,00 

17.07 ESGOTO ra51 
17.07.01 Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 40mm (11/2") M 12,00 
17.07.02 Tubo de PVC rígido, ponta e bolsa (linha esgoto) - 100mm (4") M 740,62 
17.07.03 Caixa sifonada de PVC rígido - 100x150mm UN 6,00 
17.07.04 Caixa de ligação ou inspeção - escavação e apiloamento M3  7,80 
17.07.05 Caixa de ligação ou inspeção - lastro de concreto (fundo) M3  0,70 
17.07.06 Caixa de ligação ou inspeção - alvenaria de 1 tijolo,revestida rvp 24,00 
17.07.07 Caixa de ligação ou inspeção - tampa de concreto ivi2 10,14 

17.08 ÁGUA 
17.08.01 v  

Cavalete de entrada - 3/4" 	 C' 
	

.\ CARTÓPIn no tçgl-NFI , 	,, ,, 	1,00 
17.08.04 Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 25mm (3/4") ) 	Av. Dr. Cardo 

(Ega, ^1-a D ,roPhs" 
x) de 4\51°,185 25,00 , 

17.08.05 Tubo de PVC rígido, soldável (linha água) - 32mm (1") 	\<.,..... 	/ AUTENTICAÇ À 0: AuMPico 
...,.  

Preserve pop 
' 

1,00 
17.08.07 ,--ou„,./ 	reprocium,,,,, .,1,,,,,,4 Registro de gaveta, metal amarelo - 1/2" 	 manar aprese 

iyalct 
Itacio,SW.e. 

Jidb. C(.'21V9 2,00 
17.08.08 Registro de gaveta, metal amarelo - 1" 	 S. Paulo, UN 	p  

' " 	.1•7i1,? 	FEV 	á • , t) , 	, colegio,N... -çí. E: 	,i,-, .. _A 	--- „..,..-- 	.sii,, 
L [ 	.. 

do Brasil - SP " ' or __ 	1,,  X 	* i a 	ti 
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17.10 .7.,0 CCM - MOVIMENTO DE TERRA  
17.10.05 Demolição de pavimento asfáltico, inclusive capa, inclui carga no caminhão 	t.  . 	..„ 	,  
17.10.06 Transporte de pavimento asfáltico 	 '.::::> 2  X KM .dir,ek. 	2,00 .1 -. 17.11 ESTRUTURA 	 t,  ,...  
17.11.01 Estrutura metálica .-,KG:,L. -51.689,32 
17.11.02 Armadura em aço Ca-50 KG 37.780,00 
17.11.03 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=7,5 mpa a fck=11,2 mpa, bombeável M3  2,03 
17.11.04 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=35 mpa, bombeável M3  140,66 
17.11.05 Forma comum de tabuas de pinho - plana isA2 660,60 
17.11.06 Fornecimento e aplicação de pré-laje de concreto pré-moldado i\A2 115,94 

17.12 VIGA DE BORDA 

17.12.01 Escavação mecânica em material de 1a categoria para fundações e valas com 
profundidade < ou = 4m 

m3  445,36 

17.12.02 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km M3  445,36 
17.12.03 Espalhamento do material no bota fora M3  455,17 
17.12.04 Remoção de terra além do primeiro km, até a distância média de ida e volta de 29 km M3  445,36 

17.12.07 Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=15,0 mpa a fck=16,9 mpa, 
bombeável 

154, 37,31 

17.12.10 Demolição de concreto simples M3  22,69 
17.12.11 Carregamento e remoção de entulho, inclusive transporte até 1km M3  11,80 
17.12.12 Transporte por caminhão carroceria de madeira, a partir de 1 km M3  X KM 236,08 
17.12.13 Espalhamento do material no bota fora f\/13  9,08 
17.12.14 Forma comum, exclusive cimbramento NA2 471,85 

17.14 ACABAMENTO 
17.14.01 Impermeabilização + proteção mecânica ivi2 932,93 
17.14.02 Argamassa intumescente para estrutura metálica NA2 584,34 
17.14.03 Blocos vazados de concreto - 19 cm NA2 3,12 
17.14.04 Chapisco comum - argamassa de cimento e areia 1:3 isn2 133,83 
17.14.05 Emboco externo - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 NA2 131,19 
17.14.06 Emboco interno - argamassa mista de cimento, cal e areia 1:4/12 NA2 2,64 
17.14.07 Tinta acrílica - reboco com massa corrida 1\42 527,50 
17.14.08 Fornecimento e colocação de porta corta fogo (0,90 x 2,10 m) UN 4,00 
17.14.09 Fornecimento e colocação de corrimão metálico M 27,40 
17.14.11 Fornecimento e colocação de veneziana em alumínio NA2 3,94 
17.14.12 Laje confeccionada em steel deck mf-75 - fornecimento e montagem N42 258,66 
17.14.18 Pm. 07- porta lisa, especial - 82x211 cm UN 6,00 
17.14.19 Fechadura de cilindro, leve (55mm) - porta interna de abrir JG 10,00 

18 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
18.02 Tapume fixo h=2,20 m c/comp.janela de tela de arame M 1.82,87 
18.03 Execução de caminhos de serviço e acessos, incluindo regularização, escavação, 

aterro e forração com material granular 
m, 875,00 

18.04 Manutenção e conservação de caminhos de serviço e acessos M2XMÈS 121,30 
18.05 Instalação do canteiro VB 100,00% 
18.06 Elaboração de projeto executivo, apoio técnico a obra e elaboração de "as built" VB 95,00% 
18.07 Remanejamento de interferências VB 100,00% 
18.08 Passagem sobre a av. Cidade jardim e Rua Haroldo Veloso em treliça metálica de 

acordo com projeto CET (instalação e retirada) UN 1,00 

18.09 Passagem sobre a av. Cidade jardim e Rua Haroldo Veloso em treliça metálica de 
acordo com projeto CET (manutenção e operação) 

UNX : 
S 	4k 6,00 

1 
18.11 Pórtico de sacrifício em estrutura metálica incluso mola - para entrad- &SÁ I boques 2,00 

Gc i  L rã 

DO 	i. t *,176,00CODr.s.:-.  E 
5 

: e 18.12 Execução de poda, corte, transplante e plantio de árvores referente- a 	' -4:,.sk,' 
18.13 Manutenção de árvores no período de 01/03/2004 a 25/11/2004 ,..,,S..  CARTORIO 

Av. Dr. Cardsso 

18.14 
Sinalização para pedestres e veículos incluindo fornecimento de recursos huntinda,féf,r_ict- 	304 
materiais necessários ao CET para operação do desvio, controle de tráfego, sina¥ "lb",“:Agaro• 	5  caos  
e serviços localizados 	 original apreseladu. ou /e.  

-0515 / 395t 
op raess,ecno!e,  

5' ":1 
. 	6,00 

18.15 Execução da vistoria cautelar nas áreas de implantação da passagem em desiliVel).da u  
-, av. Faria lima x cidade jardim 	

-‘7:' 2 O .,- 1.  "'"V2 
3 collo 'Ima:  

do 	ras 

Autenticaçãq-,1,, 
thY   ,  

50).G37è329 
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18.16 Estocagem de material contaminado não inerte 	 , 1V,láXH ,1' '' 	.20,5.800,00 

' 	- 18.50 
, 

Revestimento com argamassa a base de granulados de rocha e aglomerante acrílico dà 
tipo "fulget", na cor cinza concreto aparente 	 1 

"5 ;m2 
-• .3 

73 ‘,, 
	. 
34 

18.51 Fornecimento e aplicação de piso elevado, placa pisoag 60x60 referencia 01057/e, corri 
rev estimento vinilico referência grigio-907 da paviflex, com altura acabada de 30 cm 

1-.?i, 	2C-.'. 
. 0,- . 	3599 

. , 
	

í 

18.52 Fornecimento e assentamento de caixilho tipo winblock, com espessura de 20 cm - 
desenho(n° f1.20.5a.051)  

's 
, 

18.53 
Fornecimento e instalação de calha em chapa de aço galvanizado, com espessura de 
3mm, pintada nas duas faces com primer sumadur sp-530, pintura intermediária sher- 
tile hs primer br e pintura de acabamento sher-tile hs acabamento na cor cinza concreto 

M 202;90 

18.54 
Fornecimento e colocação de porta 	com batente em chapa de aço 14 com 
galvanização eletrolítica e pintura esmalte sintético - pf-02 - 02 folhas tipo camarão, 
2,80x 3,41 m, com guarda corpo metálico o 3" removível (desenho n° fi.20.5a.056) 

UN . 	1,00 

18.55 
Fornecimento e instalação de 8,34 m2 de vidro cristal incolor 10 mm, temperado, sendo 
três bandeiras, duas laterais fixas e uma porta de abrir, ferragens cromadas, puxador 
de madeira, mola hidráulica de piso e perfil u de alumínio (desenho n° f1.20.5a 056) 

UN 1,00 

18.56 Fornecimento e instalação de 3,53 m2 de vidro cristal incolor 10 mm, temperado, sendo 
uma bandeira fixa requadrada em perfil u de alumínio (desenho n° fl.20.5a 056) UN 1,00 

18.57 Proteção com verniz anti-pichação, paredes de concreto M2 7.930,82 

18.58 Fornecimento e assentamento de corrimão metálico da barreira rígida da superfície 
(new jersey) M 643,64 

18.59 Fornecimento e assentamento de escada marinheiro, tampas e grelhas da casa de 
bombas 

c j  1,00 

18.60 Execução de poço de acesso em arco para execução do tunel linner M 38,24 

18.61 Fornecimento e assentamento de porta metálica para túnel ligação para passagem de 
veículo UN 2,00 

18.62 Execução de microfresagem, incluso limpeza e remoção do material excedente M2 4.615,41 
18.63 Acompanhamento e gerenciamento da escavação e remoção do solo contaminado VB 1,00 

19 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 
19.01 Tampão de ferro fundido tipo Eletropaulo, fornec. e assentamento UN 15,00 

49.02 Tubo de PVC para esgoto instalado no tunnel linner d= 300mm M 233,79 
19.03 Chaminé de poço de visita em aduela de concreto d=80 cm m 12,74 
19.04 Execução de tunnel linner d=1,20m para remanejamento de rede de esgoto M 460,66 

19.09 Escavação mecânica em material de .1 a  categoria para fundações e valas com 
profundidade <ou = 4m 

up 121,08 

Atestamos que os serviços foram executados a contento e dentro dos padrões técnicos 
exigidos pela EMURB, nada constando, até a presente data, que possa desaboná-los. 

EDWARD ZEPPO BORETTO 
Diretor de Obras em exercício 
CREA-SP 76.337-D 
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Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: 

Profissional 	: JORGE CHAGOURI OCKE 
Número da Carteira 	:BA 00014462-D 
Visto CREA 
CREA de Origem 	:BANIA 

Titulo 	 : ENGENHEIRO CIVIL 

Número ART 	BA0000014462000002 	Série: A 
Data de Anotação 	:15/02/2001 
No. ART Vinculada 	:093426C RAUL RIBEIRO PEREIRA JUNIOR 
Empresa Contratada :CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
Nome Contratante 	:SURCAP-SUP. DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
Nome Proprietário 	:SURCAP-SUP. DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
Endereço da Obra 	AV.LUIZ VIANA FILHO S/N - STIEP 
Valor da Obra 	: Cr$ 	2.761.200.000,00 

. 	• 	( 

Cidade 	 : SALVADOR-BA- 
Participação 	Equipe z 

Tipo 	 : Normal 
Data da Baixa 	:16/02/2001. 
Motivo da Baixa 	: POR CONCLUSÃO ( 	'I 

Período 	 à • .1 	I 	1 

..*..*....".............*****************************0bservações  ( 

- REFERENTE A PARTE DO SERVIÇO EXECUTADO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DO TRANSPORTE DE • ( 

MASSA DE SALVADOR. t c 
- CONTRATO N°018/97. ( li 

- PERÍODO A PARTIR DE NOV/98 À DEZ/99. ( 	t 5 	I 

*******************************""""*****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO*********************.********************** 
Atividade: EXECUCAO 
Descrição: TERRAPLENAGEM 
Nível :ATUACAO 
***************"***************************DEscRiçÃo DA OBRA ou SERVI ço********************* 

Atividade: EXECUCAO 
Descrição: DRENAGEM 
Nível :ATUACAO 
**************************************"****DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO******************************************** 
Atividade: EXECUCAO 
Descrição: AQUADUTO OU ADUTORA 
Nível :ATUACAO 
********************************************DEsoRiçÃo DA OBRA ou SERVI ço*************************** 

Atividade : EXECUCAO 	 CARTÓRIO DO 15? TASELIÃO DE NOTAS 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO Av. Dr, Ca ret. r:ct ee iVetn, 18t'si 

(Eset• ci 15l 3OCO-5103 Nível 	:ATUACAO 	 AUTEN-fiCAçADt rtenttrre a Presente en 
reprogretttrtr: 	t•rt • t-estas netas, cort 
OrIgitlF5i 5.5P1525.5dii5.55)s-,,2..: e. 
S. Rni:.5, 

5,14,P2? 	
dO: F.3341 SP 

'Atitéh"ticaçõoN 
kfi~é2,5~1 
5N5.AP76425.V: 

Morgado da Silva Neto 
ENTE AUTORIZADO 
TRIO P/ VERBA - RE 2,00 

15;;  2 OFEV200 9 
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Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) 
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta 
qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer 
extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais 
havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente 
certidão, conforme delegação de poderes constantes na Portaria No. 022/96 da presidência do CREA/BA. 

Salvador,16/02/2001 

'11-P,rká  
MA A DA GRACA C. SILVA FREITAS 

upervisor(a) de Registro e Cadastro 

Alexandre Morgado da Silva Neto 
ESCREVENTE AUTORIZADO 

CUSTAS CONTRIB P/ VERBA - R$ 2,00 

1. 1 



r; , Este 	Atestado 	encontrét4W-£ 
registrado no CREA / BA e f-Nnnfl 	 t • e ran4, e inseparável " 	GUI5BRINTENDÊNCIA DE URBANIZAWSefAfflA g, 3 jau  

Or-LVA-DOR. 
SURCAP 

A (WF.',L DA ALEGRIA 
ATESTADO PARCIAL DE SERVIÇQS  

maria clj#5raçan Calhao de Freitas 
k+periblafa ffit.113gA 

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, 
sediada à Avenida Luiz Viana Filho, s/n°. STIEP, Salvador-Ba., está executando para a 
SURCAP - Superintendência de Urbanização da Capital, de acordo com o Contrato no. 
018/87, assinado em 14 de julho de 1987, com o valor inicial base março de 1987 de Cz$ 
2.761.200.000,00 (Dois bilhões, setecentos e sessenta e um milhões e duzentos mil cruzados) 
sob o regime de Preços Unitários, as obras do Transporte de Massa de Salvador, estado da 
Bahia, tendo realizado até dezembro de 1999, de modo satisfatório, sob sua inteira 
Responsabilidade Técnica e Administrativa, os serviços e quantidades conforme demonstrados 
a seguir e nas planilhas de quantidades de serviços em anexo. 

Serviços executados: 

Raspagem e limpeza do terreno - 463.074,52m2: Escavação mecânica para fundações e 
valetas - 181.879,88m3; Escavação manual - 105.942,92m3; Escavação mecânica em 
material de primeira categoria - 772.975,90m3; Escavação me^'nica em material de segunda 	, categoria - 5.461,62m3; Escavação mecânica em material de terceira categoria - 4.849,74m3; 
Escavação mecânica em solo mole - 408.730,58m3; Reaterro compactado - 61.454,56m3; 
Reaterro com solo cimento - 5.151,15m3; Aterro compactado com controle tecnológico - 
366.022,80m3; Colchão de areia - 308.314,45m3; Contenção em placas tipo Terra Armada - 

' 	

:f 

ç ç 4. • 

6.749,82m2; Regularização do subleito - 668.757,79m2; Reforço do subleito - 112.579,80m3; 
Sub-base de solo estabilizado - 114.185,05m3; Base de brita graduada - 85.531,92m3; 

ximação - 307.425,09m2; Pintura de ligação - 174.167 9m2; Concreto betuminoso 
usinado a quente - 27.788,61m3; Pavimento de concreto de cimento Portland - 681,47m3; 	

I ( 

Pavimentação da via exclusiva - 23.654,77m2; Pavimento em blocos intertravados - 4.893,03 
m2; Fornecimento e assentamento de guias de concreto pre-moldadas - 92.777,02m; Galeria 
tubular de concreto, diâmetro 0,30m a 0,80m - 21.125,82m; Galeria tubular de concreto, 
diâmetro 1,00m a 1,50m - 3.583,11m; Canaleta circular de concreto, diâmetro 0,30m a 0,60m - 
6.032,65m; Fornecimento e colocação Øe manta geotextil - 81.623,50m2; Lançamento de 
galeria celular premoldada - 6.431,73m3; Drenos com tubo de PVC perfurado - 25.499,45m; 
Calha de drenagem executada "in loco"- 8.186,17m; Valeta de drenagem em alvenaria de 
pedra - 6.556,00m; Dreno profundo - 7.345,24m; Alvenaria de pedra argamassada - 
3.964,60m3; Escoramento de valas em estacas-prancha metálicas - 44.787,70m2; 
Fornecimento e assentamento de sacos com areia - 135.358,00un; Cimbramento metálico para 
estruturas - 70.762,49M3; Cimbramento em treliças metálicas - 4.027.529,83kg/mes; Formas 
comuns em madeira - 50.202,14m2; Formas caixão perdido em madeira - 4.533,75m2; 
Formas aparentes em compensado plastificado - 33.845,51m2; Concreto moldado "in loco" 
FCK=9MPa - 1.436,31m3; Concreto moldado "in loco" FCK=11MPa - 425,27m3; Concr 
moldado "in loco" FCK=15MPa - 4.694,12m3; Concreto moldado "in loco" FCK=18MPa 
765,67m3; Concreto moldado "in loco" FCK=20MPa - 9.035,02m3; Concreto moldado "in loco 
FCK=24MPa - 787,06m3; Concreto moldado "in loco" FCK=25MPa - 4.230,87m3; Concreto 
moldado "in loco" FCK=26MPa - 441,18m3; Concreto moldado "in loco" FCK=28MPa - 
631,75m3; Concreto moldado "in loco" FCK=30MPa - 3.274,99m3; Concreto moldado "in loco" 
FCK=32MPa - 2.285,36m3; Concreto premoldado FCK=18MPa - 127,50m3; Concreto 
premoldado FCK=20MPa - 11.293,99m3; Concreto premoldado FCK=28MPa - 2.072,06m3; 
Fornecimento e colocação de armadura em aço CA-50 - 4.210.592,63kg; Fornecimento 
colocação de aço protendido CP-190 RB - 189.150,00kg; Fornecimento e colocação de bain a 
galvanizada semi-rígida - 20.153,00m; Fornecimento e colocação de placas de ancoragem dcis 
cabos de protensão - 2.518,00un; Fornecimento e colocação de aparelhos de apoio ençbD  
neoprene fretado - 9.109,41kg; Lançamento de vigas premoldadas 
Fornecimento e montagem de estrutura metálica para passarelas de pedestres,.-e,na'"àu; 0°' c7,sTj-9 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço SAC-50 para viaduto 	
,4-4,,,-(5,5151232-5100 
gfr13,. -r.tto DE NOTAS 

Fundação em estacas de perfil metálico - 65.970,54m; Fundação em tubul 	oé ,eipett 	n  
ãorÉgoguM.0.21g a DP r e copla me 

98,70m; Execução de tirantes capacidade 36t - 1.573,90m; Execução dernadrecie2Macas 
capacidade 40t a 80t a tração - 304,00m; Fornecimento e montagem de • '2: óldados 
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SURCAP 
Stiri—VM,OR 

A CAPIIAL. DA ALLGRIA argamassa armada - 26.297,83m2; Alvenarias em tijolos e blocos - 7.128,54m2; Execução de 
piso de alta resistência - 4.499,74m2; Pintura impermeabilizante à base de silicone - 
8.688,78m2; Pintura de base epoxi - 27,632,61m2; Execução de passeios de concreto - 
37.897,75m2; Execução de passeios de mosaico português - 2.291,04m2; Plantio de gramas - 
370.643,80m2; Sinalização horizontal de vias - 10.122,21m2; Placas de sinalização vertical de 
vias - 3.765,59m2; Fornecimento e colocação de defensas metálicas simples - 7.203,04m; 
Fornecimento e assentamento de adutora em tubo Vinilfer diâmetro = 250mm - 1.925,00m; 
Fornecimento e assentamento de adutora em tubo Vinilfer diâmetro = 300mm - 2.074,00m; 
Fornecimento e assentamento de adutora em tubo de ferro fundido com junta elástica diâmetro 
= 400mm - 754,30m. 	 Este

encontra-se Atestado  
As principais obras executadas até a presente data forafffi.gistrado no CREA / BA 	e  
• , 65(M-fia:OMS vel Via Exclusiva para ônibus na Av. Vasco da Gama c:IrPR,Jr  PU.V.  

08/88 a 04/90, com extensão de 1,68knn; 	a 	T N° 	4004 

2,18km; 	 MANA der 	raças Cl h 0  d Frani 
' 1- • . • Via Exclusiva para ônibus na Av. Bonocô, executada de 02/88 a •- 

• Via Exclusiva para ônibus na Av. Antonio Carlos Mag 	e@(ltracessoijWà 
Marcos Freire), com e)dent.-J de 3,51 km, executada de 07/97 a 09/98; 

• Ligação Iguatemi-Paralela, via de tráfego comum com três faixas de tráfego e comprimento 
de 1,40 km, construída de 05/95 a 01/96; 

• Recuperação parcial da Av. Bonocô, executada de 11/97 a 07/98; 

• Recuperação parcial da Av. Vasco da Gama, executada de 03/98 a 08/98; 

• Obras Emergenciais na Av. Otávio Mangabeira (Pituba e Costa Azul) e no acesso ao 
Imbuí, executadas em setembro e outubro/99; 

• Faixa de Trânsito Obrigatório para Ônibus (48  Faixa) da Av. Luiz Viana Filho (Paralela), com 
4,50m de largura e extensão total de 21,28 km, iniciada em 12/98 e em andamento; 

• Estação de Transbordo do lguatemi, em concreto premoldado protendido e "in loco", com 
cobertura em estrutura metálica e telhas de fibra de vidro, construída sobre o canal do Rio 
Camurugipe, construída de 08/88 a 07/89; 

• Viaduto Rômulo Almeida (São Jorge), em concreto protendido moldado "in loco", com 
170m de comprimento e 11,65m de largura, construído de 09/89 a 06/91; 

• Viaduto JK (Garibaldi), em concreto protendido moldado "in loco", com 250m de 
comprimento e 10,65m de largura, construído de 08/88 a 12/89; 

• Viaduto Luis Cabral (Ogunjá I), em concreto protendido premoldado, com 88m 
comprimento e 10,65m de largura, construído de 08/88 a 12/89; 

• Viaduto Chico Mendes (Bonocô), em concreto protendido moldado "in loco", com 270m de 
comprimento e 13,65m de largura, construído de 09/88 a 11/89; 

• Viaduto Raul Seixas (Rodoviária I), em concreto protendido moldado "in loco", com 220m 
de comprimento e 10,65m de largura, construído de 08/88 a 09/89; 

• Elevado Rodoviária III, em aço SAC-50 com tabuleiro de concreto moldado "in loco", 
130m de comprimento e 6,80m de largura, 07/96 a 10/96; 

• Elevado Rodoviária IV, em aço SAC-50 com tabuleiro de concreto moldado "in loco", c 
77m de comprimento e 6,80m de largura, construído de 01/98 a 05/98; 

C4PE3="0 DO 152  T4BELIA0 DE NO (AS 
• Viaduto LIP-7, em concreto armado premoldado, com 34,05m de comprin1érito'p?1rti,:051513v  

largura, construído de 11/95 a 01/96; 	 AUTE1.' ,CAÇAO: Au:e1Goo a Ne; 
reprogranca exr, da restas notas, 

• Alargamento de cinco pontilhões existentes na Av. Paralela, com comptirtieritó4'de°11m 
cada um e largura adicional de 4,50m, em estrutura premoldada de - Ontreto armado, 
executados de 01/99 a 05/99; 

iélo Noiaíhii ARPEN  
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SURCAP 

A L.ÇPLIAL DA ALCDRIA 

• Construção de 11 passarelas para pedestres, estrutura em aço ASTM — 558, pisos e 
coberturas em premoldados de argamassa armada, entre 02/88 e 06/91 ; 

• Galeria celular de concreto armado premoldado, na Av. Vasco da Gama com seção 
transversal variando de 1,50m x 1,50m a 2,50m x 5,00m, com extensão de 1,52km, 
executada de 08/88 a 01/90; 

• Galeria celular de concreto armado premoldado, na Av. Ogunjá, com seção transversal 
variando de 1,50m x 1,50m a 2,00m x 2,00m, com extensão de 0,87 km, executada de 
08/88 a 02/89 e de 07/94 a 11/94; 

• Cobertura do canal da Av. Bonocá em vigas "pi" de concreto armado premoldado, apoiadas 
sobre duas vigas longitudinais de concreto armado moldado "in loco" sobre fundações em 
estaca metálica, com vão variável de 4,0m a 8,0m e extensão de 2,00 km, construida de 
04/88 a 08/89. 

Vale ressaltar que os serviços foram executados nos períodos a seguir discriminados: 
Fevereiro/88 • Junho/91, Junho/94 a Novembro/94, Maio/95 a Janeirc." 3, Julho/96 a 
Outubro/96, Julho/97 a Setembro/98, Novembro/98 a Dezembro/99, havendo durante a 
vigência do contrato intervalos de paralisação das obras. 

EQUIPE DA OBRA 

Eng°. Roberto D' Araujo Senna 
Gerente de Contrato — 07/87 a 11/89 

Eng°. Alexandre Wilton Léda Rêgo 
Resp. Programa Comercial — 07/89 a 11/89 
Gerente de Contrato — 11/89 a 11/91 

Eng°. Marcelo de Viveiros Colavolpe 
Gerente de Contrato — 12/91 a 01/94 

Eng°. Fernando Visco Didier Filho 
Gerente de Contrato — 07/96 a 12/96 

Eng°. Mauricio Couri Ribeiro 
Diretor de Contrato à partir de 04/97 

Eng°. Heitor de Abreu Azevedo 
Resp. Programa de Engenharia — 07/87 a 11/88 

Eng°. Normando da Silva Mello 
Resp. Programa de Produção — 01/88 a 12/88 

Eng°. Sonia Maria Mendes Cahú 
Resp. Programa de Produção — 06/89 a 09/90 

Eng°. Roberto Augusto Passos Novis 
Resp. Programa de Produção — 12/88 a 05/89 
Resp. Estudos de Implantação do Bonde — 12/89 a 09/90 
Resp. Programa de Produção —10/90 a 11/91 

Eng°. Juvenal Moreira 
Resp. Programa de Viadutos — 04/88 a 03/89 

Eng°. Cláudio Almeida 
Resp. Programa Comercial — 07/87 a 06/89 

Eng°. Ricardo da Silva Carvalho 
Resp. Programa Comercial — 12/89 a 04/91 2. REI( 
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Eng°. Geraldo Caymi Gomes 
Resp. Programa de Captação — 01/88 a 06/89 

Bel. James Robert Lingerfelt 
Resp. Programa de Captação — 07/89 a 06/94 
Resp. Programa Comercial — 07/94 a 06/97 
Resp. Programa Administração Contratual à partir de 07/97 

Eng°. Carlos Henrique Mathias 
Resp. Programa de Custos — 03/88 a 12/88 

Eng°. Carlos Magno 
Resp. Programa de Equipamentos — 01/88 a 12/88 

Eng°. Alexandre Maia Filho 
Resp. Programa de Premoldados —01/88 a 12/88 

Eng°. Luis Fernando Haendel 
Resp. Programa da Av. Vasco da Gama — 05/88 r 

Eng°. Deusdedite Femandes 
Resp. Programa da Av. Bonoci5 — 01/88 a 06/88 

Eng°. Alexandre Barradas 
Resp. Programa da Av. Bonoc6 — 07/88 a 12/88 

Eng°. Julio Morosini 
Resp. Programa de Equipamentos — 01/89 a 06/89 

Eng°. Sergio Magalhães Guerra 
Resp. Programa de Produção — 07/97 a 10/98 
Resp. Programa de Terraplanagem e Pavimentação — 11/98 a 11/99 

Eng°. Jorge Chagouri Ocké 
Resp. Programa de Produção e Medição à partir de 11/98 

Eng°. Carlos Augusto Borges Peleteiro 
Resp. Programa da Av. Bonocei e Av. Vasco da Gama — 11/97 a 08/98 

Bel. ltamar Pereira da Silva 
Resp. Programa Adm-Financeiro — 07/87 a 05/88 

Bel. Antonio Carlos Carvalho 
Resp. Programa Adm-Financeiro — 06/87 a 12/88 

Bel. Genésio Lemos Couto 
Resp. Apoio Empresarial — 03/89 a 03/90 
Bel. Lucas Serrano do Prado Valladares 
Resp. Programa Adm-Financeiro — 04/90 a 03/91 
Bel. Francisco lnocêncio de Carvalho Filho 
Resp. Programa Adm-Financeiro à partir de 11/98 

Eng°. Fernando Teixeira lmbassahy 
Resp. Programa Comercial à partir de 11/98 

Eng°. Fernando Lynch de Mello Mendes Bezerra Junior 
Resp. Programa de Engenharia — 11/98 a 08/99 
Eng°. Raul Ribeiro Pereira Junior 
Resp. Diretor — à partir de 07/87 



CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
FEVEREIRO/88 a JUNHO/99 

DISCRIMINAÇÃO 

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 
ESCAVAÇÃO MECANICA PARA FUNDAÇõES E VALETAS 
ESCAVAÇÃO MANUAL 
ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA 
ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA 
ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA 
ESCAVAÇÃO MECANICA EM SOLO MOLE 
REATERRO COMPACTADO 
REATERRO CISOLO CIMENTO 
ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO 
COLCHA° DE AREIA 
CONTENCAO EM PLACAS TIPO TERRA ARMADA 
REGULARIZACAO DO SUBLEITO 
REFORCO DO SUBLEITO 
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO 
BASE DE BRITA GRADUADA 
IMPRIMACAO 
PINTURA DE LIGACAO 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE 
-PowlmÉpero DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND 

PAVIIVIENTACÁO DE VIA EXCLUSIVA 
PÀviniárd è-ni BLOCOS INTERTRAVADOS 
FORNEÓ/Ái'SE'NT.GUIAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS 

GL(L-iTIWAWQIEWLAR DE CONCRETO DIAM. 1,00 a 1,60M 
CANALETCULAR DE CONCRETO DIAM. 0,30 a 0,60M 
FORÚ! - 3,,L•11.111

' 

 COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL 
‘.› 

E G LERIA CELULAR PREMOLDADA .  
• . 

CALHA 	RE EM EXECUTADA IN LOCO 
DE PVC PERFURADO 

UNID rEVres -JUN/91 JUNI94 - OUT/9tJUIJ97 SET/9t 
QUA 

Av. BONOCO 

M2 145.746,46 63.615,45 74.243,87 
M3 101.470,66 28.676,13 19.494,61 1.748,41 
M3 79.410,68 3.478,06 3.018,33 6.077,12 

M3 249.373,34 86.771,89 38.078,19 
M3 5.461,82 
M3 1.398,74 
M3 339.206,77 7.249,26 
M3 46.266,73 1.932,18 9.811,61 
M3 1.222,00 183,49 
M3 132.878,82 46.572,74 8.406,60 
M3 196.314,73 26.686,86 19.398,24 373,43 
M2 6.090,19 1.669,63 
M2 137.673,90 14.789,74 32.693,31 6.129,28 
M3 29.206,07 
M3 27.740,38 9.316,24 23.766,79 4.490,81 
M3 26.532,69 6.562,74 10.274,06 1.702,81 
M2 99.983,37 36.661,17 29.693,68 760,00 
M2 81.956,44 16.816,00 53.938,83 7.602,78 
M3 9.117,06 3.263,42 6.436,26 1.267,54 
M3 463,99 13,79 
M2 23.664,77 
M2 3.734,53 

27.167,90 6.938,66 7.216,11 14.952,16 
3.389,77 942,46 1.067,00 60,00 
3.219,11 313,00 
2.826,83 619,10 971,22 

M2 33.396,39 11.939,97 29.421,64 76,60 
M3 5.790,41 641,32 

811,66 703,20 6.661,60 96,00 
6.510,96 2.875.22 

hITIDADE 
Av. V. GAMA 'JEIRAS EMERG3EZI98 - JUN/9c ACUM ATE JUN/99 

143.999,74 423.604,52 

1.261,74 1.069,70 19.471,88 173.073,02 

1.531,07 863,62 7.694,07 100.762,85 
86,00 316.992,83 690.301,26 

6.461,62 
1.398,74 

1.866,00 2.400,00 42.813,81 393.633,83 

3.116,02 330,12 61.464,66 
466,60 170,00 1.977,99 4.008,88 

1.010,80 121.971,91 310.840,77 

186,60 2.641,02 42.324,68 286.724,16 
6.749.82 

1.631,18 2.136,00 263.610,06 447.462,46 
43.880,38 73.086,46 

4.448,57 217,26 30.427,21 100.407,26 

320,86 422,76 28.649,68 71.366,67 

945,24 1.649,00 87.302,34 266.774,80 
1.165,00 8.915,40 167.293,46 

42,48 186,50 6.729,48 25.030,72 
7,89 81,80 667,47 

23.664,77 
3.734,63 

6.766,30 666,00 13.926,90 77.621,92 
16,00 38,00 9.766,10 16.268,32 

43,00 3.676,11 
1.186,60 6.602,66 

60,00 6.642,00 80.436,60 
6.431,73 

6.909,00 16.081,46 
_ 	- 	_ .., 8.186,17 

rffi.„ 
• • 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 

SURCAP 

Este 	Atestado 	encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integran,tei e inseparável 
da C AT N°  c93q/b200/  

Maria da_raças CalhAo de Freitas 
gweigQ 

,07 

Co3 

Gifl-ERIA TUBULAR DE CONCRETO DIAM. 0,30 a 0,80M 

A 



Maria da 
ar"ãâ 

nih4e, PfirVifor4  gurted4 

fl 
5,4 g-T>R 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
SURCAP 

Atestad o  registrado 
no CREA / 13A -e 

encontra-se  es 
parte integrant. 

e inseparável 
da CAT N° 

 

CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT SIA 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
FEVEREIRO/88 a JUNHO/99 

DISCRIMINAÇÃO UNID QL—NTIDADE 
FEV/88 - JUN/91 JUN/94 - OUT/96JUL/97 - SET/90 Av. BONOCO Av. V. GAMA DERAS EMERGDEZ/98 - JUNI9f ACUM ATE JUN/99 

FONEC/MONT. ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELAS DE PEDE T 2.004,22 2.004,22 

FORNEC/MONT. ESTRUTURA METÁLICA AÇO SAC-60 PARA VIADITO KG 128.260,00 80.000,00 208.250,00 

FUNDAÇÃO EM ESTACAS DE PERFIL METÁLICO M 60.186,36 2.625,08 471,14 1.867,92 66.149,50 

FUNDAÇÃO EM TUBULÃO A CEU ABERTO M 99,70 98,70 

EXECUÇÃO DE TIRANTES CAPACIDADE 36 T M 1.673,90 1.673,90 

EXECUCAO DE MICRO ESTACAS CAP 407 a 807 A TRAÇÃO M 304,00 304,00 

FORNEC/MONT. PREMOLDADOS DE ARGAMASSA ARMADA M2 28.297,83 26.297,83 

ALVENARIAS EM TIJOLOS E BLOCOS M2 6.293,09 868,27 21,63 911,31 44,34 7.128,64 

EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 4.003,33 496,41 4.499,74 

PINTURA IMPERMEABILIZANTE BASE SILICONE M2 8.888,78 8.888,78 

PITURA BASE EPDXI M2 27.663,91 78,70 27.632,61 

EXECUÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO M2 7.676,49 971,81 1.682,04 17.472,32 7.126,66 793,88 1.461,06 37.173,06 

EXECUÇÃO DE PASSEIOS DE MOSAICO PORTUGUES M2 2.291,04 2.291,04 

PLANTIO DE GRAMAS M2 103.881,02 24.349,44 60.868,36 26.794,01 2.800,00 133.772,52 341.266,34 

SINALIZACAO HORIZONTAL DE VIAS M2 10.122,21 10.122,21 
PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS M2 1.806,13 677,49 60,00 431,60 225,00 4,00 632,10 3.636,22 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS SIMPLE M 4.408,04 1.890,00 6.298,04 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER 1:260rra M 1.600,00 1.600,00 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER D=300m/ M 310,00 310,00 
p2RNECIMENTOEVISSENTAMENTO DE ADUTORA F.F. Je D--400mm M 60,00 60,00 

..,;; '" ã t3 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇAO DA CAPITAL 
SURCAP 

f)r 

CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
FEVEREIRO/88 a DEZEMBRO/99 

Atestado  
reistrado no CR 

EA / BA e 

encontra-se  

da CAT N° 
é parte integrante 

e inseparável 4)0 

Mana da  

4f4g, 	ellhaQ ro4pro  - Frø jt8,. 

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE 
kum. ANTERIOF JULHO/99 AGOSTO/99 SETEMBRO/99 OUTUBRO/99 NOVEMBRO/99 DEZEMBRO/99 ACUM ATE DEZ/99 

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 423.604,62 15.840,00 21.630,00 2.000,00 463.074,62 

ESCAVAÇÃO MECANICA PARA FUNDAÇÕES E VALETAS M3 173.073,02 2.825,05 1.874,41 1.530,30 970,08 234,12 1.372.90 181.879,88 

ESCAVAÇÃO MANUAL M3 100.762,86 2.068,31 1.262,95 496,68 849,33 468,68 64,24 106.942,92 

ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 690.301,26 22.928,00 30.990,00 3.100,00 9.928,86 8.928,30 6.799,50 772.976,90 

ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL DE SEGUNDA CATEGORIA M3 5.461,82 5.461,62 

ESCAVAÇÃO MECANICA MATERIAL DE TERCEIRA CATEGORIA M3 1.398,74 2.940,00 611,00 4.849,74 

ESCAVAÇÃO MECANICA EM SOLO MOLE M3 393.633,83 1.768,98 4.387,29 4.853,66 1.024,93 3.182,00 408.730,68 

REATERRO COMPACTADO M3 61.454,56 81.454,66 

REATERRO C/SOLO CIMENTO M3 4.008,98 239,70 439,68 38,26 160,60 232,42 31,62 5.161,16 

ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO M3 310.840,77 1.394,64 3.607,65 36.391,36 3.069,60 7.009,94 3.818,94 366.022,80 

COLCHAO DE AREIA M3 286.724,16 3.892,32 8.100,22 5.109,29 1.911,04 1.999,23 2.678,19 308.314,46 

CONTENCAO EM PLACAS TIPO TERRA ARMADA M2 6.749,82 6.749,82 

REGULAFtIZACAO DO SUBLEITO M2 447.482,46 44.291,60 82.716,00 71.381,45 6.071,00 11.900,18 6.956,20 668.767,79 

REFORCO DO SUBLEITO M3 73.086,45 11.876,00 11.789,00 8.259,60 4.060,85 1.861,20 1.667,90 112.679,80 
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO M3 100.407,26 4.390,00 1.889,00 3.906,40 2.043,00 823,20 727,20 114.185,05 
BASE DE BRITA GRADUADA M3 71.366,67 2.956,05 3.611,65 4.427,30 1.805,26 749,00 627,20 86.631,92 
IMPRIMACAO M2 266.774,80 16.680,00 12.934,78 16.026,60 238,46 4.934,06 1.937,60 307.426,09 
PINTURA DE LIGACAO M2 167.293,46 3.008,00 1034,00 496,64 2.336,00 174.167,99 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE M3 25.030,72 682,72 696,54 692,48 411,75 170,66 304,74 27.788,61 
PAVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M3 667,47 94,00 20,00 681,47 
CAVIMENT.ACAO DE VIA EXCLUSIVA M2 23.664,77 23.654,77 
PA15/IME-Ntl:3EM BLOCOS INTERTRAVADOS M2 3.734,63 688,00 15,00 665,60 4.893,03 
F-GNNEC--/AÚENT.GUIAS DE CONCRETO PRE-MOLDADAS M 77.521,92 6.062,10 2.906,00 3486,00 733,00 1.663,00 1.416,00 92.777,02 
G/3.1.---  eilNkiBULAR DE CONCRETO DIAM. 0,30 a 0,80M M 16.258,32 1.445,00 3.390,00 93,00 373,00 136,50 430,00 21.126,82 
G41.¡FtirAÃÃULAR DE CONCRETO DIAM. 1,00 a 1,60M M 1576,11 0,00 8,00 3.683,11 
CA-NSiLETJVCIRCULAR DE CONCRETO DIAM. 0,30 a 0,60M M 5.602,65 430,00 6132,85 
F-SNNECIMWNTO g.çowea 	O DE MANTA GEOTEXTIL M2 80.436,60 1.188,00 81.623,60 
LAN-CAMEIWO D4 	ct. !ULAR PREMOLDADA M3 6.431,73 8.431,73 
DRENOS_ CitIM 111-8_ 	,FURADO M 16.081,45 3.366,00 3.301,00 1.668,00 1.165,00 616,00 416,00 25.499,45 
Ca-41,R.-DERENAWFileXECdTADA IN LOCO 1186,17 8.186,17 
VALEfA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA 3.362,50 1.178,00 1.171,00 - 	- 	31:1;00 :. 	35,00 ' : - 	-5'32;50 ' 103,00 6.666,00 
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DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANTIDADE 
FEV/88 - JUN/91 AIN194 - 0U7/96JUL197 - SET/98 Av. BONOCO Av. V. GAMA 7BRAS EMERG3EZ/98 - JUNI95 ACUM ATE JUN/99 

VALETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA M 20,00 3.332,60 3.352,60 

DRENO PROFUNDO M 7.346,24 7.346,24 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 484,96 897,90 214,22 63,96 37,24 723,12 978,11 3.389,50  

ESCORAMENTO DE VALAS EM ESTACAS-PRANCHA METALICAS M2 44.416,92 371,78 44.787,70 

FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE SACOS C/AREIA UM 0 20.809,00 135.368,00 

CIMBFtAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS 
CIMBRAMENTO EM TRELIÇAS METÁLICAS 

 
M3 

1261746...594524991:,86039 
4.820,90 70.762,49  

KG /MES 4.0 4.027.529,83 

FORMAS COMUNS EM MADEIRA M2 36.767,12 2.506,33 6.073.78 1.221,52 115,82 779,47 1.956,55 43.409,69 

FORMAS CAIXÃO PERDIDO EM MADEIRA M2 4.462,32 71,43 4.633,76 

FORMAS APARENTES EM COMPENSADO PLASTIFICADO M2 28.803,74 2.463,97 761,18 1.816,62 33.846,61 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 9 MPa M3 1.104,02 174,64 77,86 2,00 70,27 1.428,79 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 11 MPa M3 425,27 425,27 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK -= 15 MPa M3 2.651,06 409,63 720,78 376,13 315,18 25,00 248,41 4.643,16 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 18 MPa M3 693,96 48,83 18,23 760,81 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK =. 20 MPa M3 7.634,16 36,00 156,66 892,85 8.617,66 

>• ,---y-,. cla • 
•=2.. 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 24 MPa M3 787,06 787,06 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 26 MPa M3 3.995,42 235,45 4.230,87 

' C N RETO.MOLDADO IN-LOCO FCK = 26 MPa M3 441,18 441,18 
.a" . 	, 

coNdttfo'MOCDADO IN-LOCO FCK--r. 28 MPa M3 604,36 27,40 631,76 

' ft:_7_ 
wr,,,  

C6NIf. C ,E:f4»10:0ADO IN-LOCO FCK = 30 MPa M3 2.646,63 404,30 118,20 3.189,03 
.;=,  

CONGREt0=NIQRADO IN-LOCO FCK = 32 MPa M3 2.286,36 2.285,36 

.1.•-n- ... 1:;,c,  

25.... 

" 
< 
N.) 

20N6ItiOiREMOLDADO FCK .= 18 MPa M3 92,40 8,14 28,96 127,60 
CON'éRt fr-O'kElIOLDADO FCK = 20 MPa M3 10.864,09 429,90 11.293,99 

1- .5-  2 	r--' • 	én CONCRETO,PREMOLDADO FCK = 28 MPa M3 1.810,36 261,70 2.072,06 
C2  
(C) 

. 
FORNRcCIMOlfã COL • 	• 	. e • 5 ARMADURA EM ACO CA-60A KG 3.859.852,61 171.688,48 22.197,83 19.612,00 120.846,20 4.193.796,13 

,,, Au, 	Ç ,ET:13NE tiáii, égák , T-- CO • 5, 	Ell O PROTENDIDO CP-190 RB _ KG 189.150,00 189.150,00 
Fe)IV51ã0VIÉNTO:E CO 	A 	E El% NHA GALVANIZADA SEMI-RIG 15,ta It .., 	: 	•-• M 20.16330 20.163,00 . e° 	S ,1 	E 	TI 

.,..) 	o 
,, 
_ 

1  

FORNEC/COLOCAÇÃO •IÇQItORAGEM DOS CABOS DEWyN 2.516,00 2.518,00 
FORNEC/COLOCAÇÂO DE APAREdIOS DE APOIO DE NEOP 	E F G 8.233,61 636,80 160,00 .. 	- 	- - 

-- 
.. 	- 	- 	, 190,00 9.109,41 

LANCAMENTO DE VIGAS PRE-MOLDADAS M3 6.727,29 267.60 18,47 ----- 7.003,36 

/)(11 (-1 
Cf • • 

51,tg-DDR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
SURCAP 

Este / Atestado 	encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte inteRr_ antr e inseparável 
da CAT N°  3c1)  1~1  

CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
FEVEREIRO/88 a JUNHO/99 

Maria da 	raças Calhao de Freitas 
!$imp~fm fih1RMC 



Mana da raça C3,hao elo 
VI§Q{43 MEC Ittui 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 

SA-1- gDpi? 	SURCAP 

CONTRATO ASJUR 018187 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
FEVEREIRO/88 a DEZEMBRO/99 

	

Atestado 	encontra-se 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante e inseparável 

	

da CAT N° 3 ' 	4 

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE  CUM. ANTERIOF JULHO/99 AGOSTO/99 SETEMBRO/99 OUTUBRO/99 NOVEMBRO/99 DEZEMBRO/99 ACUM ATE DEZ/99 

DRENO PROFUNDO M 7.346,24 7.345,24 

ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA M3 3.389,60 100,80 63,21 269,46 107,82 34,02 3.964,60 

ESCORAMENTO DE VALAS EM ESTACAS-PRANCHA METALICAS M2 44.767,70 44.787,70 

FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE SACOS C/AREIA UN 136.368,00 136.358,00 

CIMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS M3 70.762,49 70.762,48 

CIMBRAMENTO EM TRELIÇAS METÁLICAS KG/MES 4.027.629,83 4.027.529,83 

FORMAS COMUNS EM MADEIRA M2 48.409,69 173,86 748,67 64,00 85,87 226,00 498,26 60.202,14 

FORMAS CAIXÃO PERDIDO EM MADEIRA M2 4.533,76 4.633,76 

FORMAS APARENTES EM COMPENSADO PLASTIFICADO M2 33.845,61 33.846,61 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 9 MPa M3 1.428,79 0,42 4,05 3,06 1.436,31 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 11 MPa M3 426,27 426,27 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK ge 16 MPa M9 4.643,16 8,60 2,98 2,00 39,38 4.694,12 

NCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 18 MPa M3 760,81 4,86 766,67 

• NCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 20 MPa M3 8.617,66 9,46 223,42 28,81 34,88 36,16 84,76 9.036,02 
/ 
CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 24 MPa M3 787,06 787,06 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 26 MPa M3 4.230,87 4.230,87 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 28 MPa M3 441,18 441,18 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 28 MPa M3 831,76 631,76 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 30 MPa M3 3.169,03 106,96 3.274,99 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK rz 32 MPa M3 2.286,36 2.286,36 

CONCRETO PREMOLDADO FCK 4,  18 MPa M9 127,60 127,60 

C'12~W,REMOLDADO FCK = 20 MPa M3 11.293,99 11.293,99 

ÇONCRETO,PREMOLDADO FCK = 28 MPa M3 2.072,06 2.072,06 

FORÃÇ.IM-EFITO E COLOCAÇÃO DE ARMADURA EM ACO CA-60A KG 4.193.796,13 6.298,00 193,60 10.304,90 4.210.692,63 

ibíitillOIMIfi;ITO E COLOCAÇÃO DE ACO PROTENDIDO CP-190 RB KG 189.150,00 189.160,00 

PORN,ECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BAINHA GALVANIZADA SEMI-RIG M 20.163,00 20.163,00 
kllitFFEÇ/ÇÓEOCAÇÃO PLACAS DE ANCORAGEM DOS CABOS DE PR t UN 2.618,00 2.618,00 
FORNEO/OOLOCAÇÃO DE APARELHIOS DE APOIO DE NEOPRENE FRI KG 9.109,41 9.109,41 
LANUMEPF-TO DE VIGAS PRE-MOLDADAS M3 7.003,36 7.003,36 
f 0- E6/MCW§IT. ESTRUTURA METÁLICA PARA PASSARELAS DE T 2.004,22 2.004,22 
:R3FtNÉC/MONT. ESTRUTURA METÁLICA AÇO SAC-60 PARA 	ADI KG 208.260,00 208.260,00 



te 	Atestado 
registrado no 
é parte integrant 
da CAT N° 3 

encontra-se 
CREA BA e 

e inseparável 

Nkria da 
raça 4  Calhao d y4.1400«wi@Rrn ekji¡g9 Fr itas 

DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE 
CUM. ANTERIOF JULHO/99 AGOSTO/99 SETEMBRO/99 OUTUBRO/99 NOVEMBRO/99 DEZEMBRO/99 ACUM ATE DEZ/99 

FUNDAÇÃO EM ESTACAS DE PERFIL METÁLICO M 66.149,50 821,04 66.970,64 
FUNDAÇÃO EM TUBULÃO A CEU ABERTO M 98,70 98,70 
EXECUÇÃO DE TIRANTES CAPACIDADE 36 T M 1.673,90 1.673,90 
EXECUCAO DE MICRO ESTACAS CAP 40T a 80T A TRAÇÃO M 304,00 304,00 
FORNEC/MONT. PRE MOLDADOS DE ARGAMASSA ARMADA M2 26.297,83 26.297,83 
ALVENARIAS EM TIJOLOS E BLOCOS M2 7.128,64 7.128,64 
EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 4.499,74 4.499,74 
PINTURA IMPERMEA13ILIZANTE BASE SILICONE M2 8.688,78 8.688,78 
PITUFtA BASE EPDXI M2 27.632,81 27.632,61 
EXECUÇÃO DE PASSEIOS DE CONCRETO M2 37.173,05 300,00 134,00 49,60 241,20 37.897,76 
EXECUÇÃO DE PASSEIOS DE MOSAICO PORTUGUES M2 2.291,04 2.291,04 

LANTIO DE GRAMAS M2 341.266,34 27.104,30 266,60 162,16 1.865,60 370.643,80 
NAUZACAO HORIZONTAL DE VIAS M2 10.122,21 10.122,21 

LACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS M2 3.036,22 32,04 42,12 14,78 17,51 9,63 14,31 3.786,59 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DEFENSAS METÁUCAS SIMPLES M 6.298,04 690,00 230,00 85,00 7.203,04 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER 1250ttti M 1.500,00 40,00 340,00 45,00 1.926,00 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER D=300ini M 310,00 286,00 370,00 40,00 388,00 160,00 530,00 2.074,00 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA F.F. je Ck400mrn M 60,00 246,00 192,00 39,30 218,00 764,30 

2( ir I., 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
SURCAP 

CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
FEVEREIRO/88 a DEZEMBRO/99 



(,) O O SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
SURCAP 

A CAPITAL DA ALEGRIA 

Declaramos outrossim, que os serviços fora executados satisfatoriamente, nada constando 
até o presente em desabono da capacidade t *ca da Empresa. 

Salvador, 10 de f Vereiro de 2000 

Eng.° CARLOS 	LDO NS COVA 
Superintendente 

Este 	Atestado 	encontra-se 
registrado no CREA / BA 	e 
é parte integrante e inseparável 
da CAT N°  Jgq/e9.0O3  
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CUSTAS CONTR1B P/ VER - RS 2,00 



Quantidade:29.591,00 

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S) 
OBRA OU SERVIÇO***************************** 

Quantidade:1.327,00 

Atividade : EXECUCAO 
	

Quantidade:19.259,00 
Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA 
Nível: DIRECAO 
	

Unidade: METRO(S) QUADRADO(S) 

CARTOP'0 DO 15° TADE I 	.0TAS 
Av. Dr. C ,,riso de Meio, 1 
(Esq el 3 	 Tel.: 3,J4 	s i 55.i-5t  
AUTENTICAÇÃO. Autootico Preorir.e 
reprogrd' co extre•Oa "estas elas, conf.:o :0 
ceguei ogreoentado, doo ie. 

opeir, 	 oe  

O FEV2 

xtdre Morgado 
49-59-AGnelgeNNTE F4k/UvT 
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Atiferi'fiCaçõà 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 4 

Home-Page: http://www.creaba.org.br 	creaba@creaba.org.br  

9 Fax:( 

0688, 31 ,4 

e Agronomia da Bahia 
'—v--- 

i Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
CREA-BA 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
No. CAT: 125/2005 

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: 

Profissional 	:* JORGE CHAGOURI OCKE 
Número da Carteira BA 14462-D 
Visto CREA 	• 
CREA de Origem 	:BAHIA 
Titulo 	 : Engenheiro Civil 	 ( 

' 

Número ART 
Data de Anotação 
No. ART Vinculada 
Empresa Contratada 
Nome Contratante 
Nome Proprietário 
Endereço da Obra 
Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Período 

BA0000014462000004 Série: A 
:21/08/2002 
:093426C RAUL RIBEIRO PEREIRA JUNIOR 
:CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
SUPER. DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL-SURCAP 
:SUPER. DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL-SURCAP 
AV.BONOCC), DO ACESSO NORTE À FONTE NOVA 

: R$ 	6.500.000,00 
: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Normal 
: 25/01/2005 
: POR CONCLUSÃO 

à 

• 

......."...*******************************.***********observações  
SERVIÇOS PARA IMPLANTAÇÃO NA AV. BONOCe, DA 4 FAIXA - TRECHO DA AV. ACESSO NORTE/ FONTE NOVA. 
CONTRATO N°  018/87. 
PERÍODO: AGOSTO/2002 A OUTUBRO/2003. 

********************************************DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO******************************************** 
Atividade : EXECUCAO 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 
********************************************DEsc RiçÃo DA  

Atividade : EXECUCAO 
Descrição: DRENAGEM 
Nível: DIRECAO 
******************.*************************DEBoRioÃo DA OBRA ou BERVIÇo******************************************** 

Página 1 de 2 
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Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 

Home-Page: http://www.creaba.org.br  E-Mail: creaba@creaba.org.br  

CL 

CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
No. CAT: 125/2005 	 Página 2 de 2 

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) 
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta 
qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer 
extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais 
havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente 
certidão. 

SALVADO BA 27/01/20 

-/-1,  

M

te7 ite-U l  Í4 

ar S 	RV. DE REGISTRO E CADASTRO 
FC-DA GRACA C. SILVA FREITAS 



ESTADO DA BAHIA 
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URB*Slaéal elA ~TI-11dr a- se 

1 tf i F. IT 011 SURCAP 	 C.Ste 

' 	
registrado no CREA / BA e i-,-:---- 
é parte integran e7e \in e arávej 

da CAT N 
ATESTADO 	

° 

Atestamos para os devidos fins, que a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A, sediada 
à Avenida Luiz Viana Filho, s/n°. STIEP, Salvador-Ba., está executando para a SURCAP — 
Superintendência de Urbanização da Capital, de acordo com o Contrato n°. 018187, assinado 
em 14 de julho de 1987, com o valor inicial base março de 1987 de Cz$ 2.761.200.000,00 (Dois 
bilhões, setecentos e sessenta e um milhões e duzentos mil cruzados) sob o regime de Preços 
Unitários, as obras do Transporte de Massa de Salvador, Estado da Bahia, tendo realizado entre 
agosto de 2002 e outubro de 2003, de modo satisfatório, sob sua inteira Responsabilidade Técnica 
e Administrativa, os serviços e quantidades conforme demonstrados a seguir e nas planilhas de 
quantidades de serviços em anexo, referentes à Implantação da 4a  Faixa da Avenida Bonoco — 
Salvador — Bahia. 

itig o, . 
Maria das raças alhão • e Freitas 

Su • v. de Registro e Cadastro 

Serviços executados: 

Raspagem e limpeza do terreno — 29.184,04m2: Escavação mecânica para fundações e valetas — 
5.073,71m3; Escavação manual — 2.325,19m3; Escavação mecânica em material de primeira 
categoria — 64.447,38m3; Escavação mecânica em solo mole — 115,20m3; Reaterro com solo 
cimento — 1.856,36m3; Aterro compactado com controle tecnológico — 6.311,02m3; Aterro em 
terreno de baixa capacidade de suporte — 12.322,39m3; Regularização do subleito — 35.613,24m2; 
Reforço do subleito — 26.879,25m3; Sub-base de solo estabilizado — 158,43m3; Base de brita 
graduada — 8.804,93m3; lmprimação — 35.953,72m2; Pintura de ligação — 16.056,83m2; Concreto 
betuminoso usinado a quente — 3.211,52m3; Fresagem de asfalto — 356,80m2; Meio-fio padrão 
DNER moldado "in loco"/premoldado — 7.204,65m; Galeria tubular em PVC Rib-Loc, diâmetro 
0,40m a 0,60m — 3.759,20m; Fornecimento e colocação de manta geotextil — 936,63m2; Drenos 
com tubo de PVC perfurado — 5.258,00m; Valeta de drenagem em alvenaria de pedra — 405,20m; 
Alvenaria de pedra argamassada — 1.172,47m3; Cimbramento metálico para estruturas — 
666,68m3xmês; Formas comuns em madeira 4.135,13m2; Formas aparentes em compensado 
plastificado — 5.707,26m2; Concreto moldado in loco" FCK=9MPa 57,72m3; Concreto moldado 
"in loco" FCK=15MPa — 295,48m3; Concreto moldado In loco" FCK=18MPa — 0,57rn3; Concreto 
moldado "in loco" FCK=20MPa — 1.409,27m3; Concreto moldado "in loco" FCK=30MPa — 
370,91m3; Concreto projetado — 64,26m3; Fornecimento e colocação de armadura em aço CA-50 
— 138.632,34kg; Fundações em micro-estacas — 36,80m; Execução de passeios de concreto — 
5.416,29m2; Gradil de aço 2,00m<H<2,50m — 361,00m; Plantio de gramas — 3.838,48m2; 
Sinalização provisória de via com tela de proteção — 17.103,80m; Placas de sinalização vertical de 
vias — 862,43m2; Fornecimento e colocação de defensas metálicas simples — 6,21m: 
Fornecimento e assentamento de adutora em tubo Vinilfer diâmetro = 250mm — 275,40m; 
Fornecimento e assentamento de adutora em tubo Vinilfer diâmetro = 300mm 	362,00m; 
Fornecimento e assentamento de adutora f' fa junta elástica diâmetro = 400mm — 1.532,00m; 
Alvenaria de bloco cerâmico — 479,65m2: Pintura — 48,64m2; Fornecimento e instalação de 
tirantes ST/85 — 2.652,00m; Micro-estaca D=4" com barra de aço 20mm — 3.182,00m; 
Fornecimento e instalação de tela Telcon Q-196 — 1.155,86m2; Estaca trado diâmetro = 
203,20m. 

Principais características das obras executadas: 
Cbr) 

• Alargamento da Av. Bonovi (Av. Mario Leal Ferreira), com 3,5 km de'e)densao, anteriormente 
com três faixas de tráfego por sentido, para quatro faixas por sentido , 	- 

UTCAÇPo: .;r 1  -.Á a Pre.sÉ 

• Construção de cortinas atirantadas e contenções em solo grampeadO¥1 "'AdÁadan,Wiseni 
S. Pulo, 
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Superintendente em exercício 
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ESTADO DA BAHIA 
PMS — PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDENCIA DE URBANIZAÇÃO D,A CAPITAL 
SURCAP 

• Remanejamento de interferências com redes de serviços públicos (eletricidade - de 13,8kV. 
iluminação pública e telefonia), inclusive 2,16km de adutoras. 

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA OBRA: 

Eng°. Raul Ribeiro Pereira Junior — Diretor 

Eng°. João Antonio Pacifico Ferreira — Diretor 

Eng°. Antonio Roberto Gaviori — Diretor de Contrato 

Eng°. Jorge Chagouri Ocké — Gerente de Produção e Medição 

Eng°. Marcelo Braga de Araújo — Engenheiro Civil 

Eng°. Bruno Falcão de Seixas Sampaio — Engenheiro Civil 

Enga. Renato Gaivão dos Santos Junior — Engenheiro de Segurança do Trabalho (PCMAT e 
PPRA) 

Enga. Cid Oliveira Leal — Engenheiro de Segurança do Trabalho (PCMAT e PPRA) 
( e 

• 

I • 

Declaramos outrossim, que os serviços foram executados satisfatoriamente, nada constando até 1 e 

o presente em desabono da capacidade técnica da Empresa. 4. 1 • 
.1 

• • 
• 
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Salvador 20eembro de 2004, 
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DISCRIMINAÇÃO UNID. AGOSTO/02 SETEMBRO/02 OUTUBRO/02 NOVEMBRO/02 DEZEMBRO/02 JANEIRO/03 FEVEREIRO/03 MARÇO/03 

',SPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 100,50 1.733,49 2.990,05 2.464,35 5.887,60 6.040,93 715,12 
'àCAVAÇ49 MECANJOA PARA FUNQAÇõES E VALETAS M3 	,• _ 084 442129.. 13. 501 N 07 17.  ,_ 	241,26 498,72, 
SCAVAÇÃO MANUAL M3 204,37 1-11,00 123,49 148,86 602,01 241,47 187,56 56,38 
'3CAVAÇA0 MECANICA MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 152,10 2.799,72 9.224,39 3.377,23 6.230,17 5.398,80 7.069,17 1.724,33 
3CAVAÇA0 MECANICA EM SOLO MOLE M3 
3CAVAÇA0 DE ROCHA A CEU ABERTO M3 
CAVAÇÃO DE SOLO EM TUNEL M3 

;CAVAÇA0 DE ROCHA EM TONEL M3 
> :ATERRO COMPACTADO M3 I 

=ATERRO C/SOLO CIMENTO M3 283,64 274,74 116,93 
fERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOL6GICO M3 162,54 318,18 491,31 317,76 522,40 427,46 172,82 196,42 
FERRO EM TERRENO DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE M3 590,48 1.481,79 598,06 649,51 578,31 333,47 781,42 
DNTENÇÃO EM PLACAS TIPO TERRA ARMADA M2 
DNTENÇÃO EM BLOCO TERRAE, INCLUSIVE GEOGRELHA M2 
EGULARIZAÇAO DO SUBLEITO M2 222,33 1.733,49 3.949,28 2.464,35 4.814,45 5.687,40 5.223,22 715,12 
EFORÇO DO SUBLEITO M3 109,06 957,81-  581,59 1.323,86 3.273,95 2.502,23 2.049,00 1.078,96 
• - .. pE DE SOLO ESTABILIZADO M3 18,31 29,63 110,49 

›-• 	RITA GRADUADA M3 35,75 229,74 397,20 352,35 1.109,86 668,88 1.046,46 388,30 
"'• AO M2 1.364,21 4.138,38 2.965,40 5.080,11 1.804,08 2.224,69 
Pi k,..1  O 	LIGAÇÃO ...,\ M2 1.351,45 856,65 1.577,00 550,50 1.163,94 

ji T 	BETUMINOSO USINADO E QUENTE M3 125,03 322,60 269,70 419,64 179,40 170,1e 
- 	_ M DE ASFALTO M2 356,80 

ECUPERAÇAO DE PAVIMENTO COM MICRO-REVESTIMENTO A FRIO M2 
AVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M3 
EIO-FIO PADRÃO DNER MOLDADO IN LOCO/PREMOLDADO M 390,80 460,00 486,50 217,50 946,00 379,00 70,00 
ALERIA TUBULAR PVC TIPO RIB-LOC DIAM. 0,40 a 0,60M M 50,00 145,00 361,70 203,20 578,00 344,00 258,00 145,00 
ALERIA TUBULAR PVC TIPO RIB-LOC DIAM. 0,80 a 1 OOM M 
ALERIA TUBULAR DE CONCRETO/RIB-LOC DIAM. 1,20 a 1,50M 	, M 

CELULAR DE CONCRETO SEÇÃO 2,00x1,50m a 3,00x2'  0Orr,  
••••of -j:".4r TUBULAR METÁLICA TIPO ARMCO D=2,00m  

M -;'-, ••• 
M  

43 	CIMENTO E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTEXTIL 	o ..i 
RENOS COM TUBO DE PVC PERFURADO 	 a) 	ZI" ' - ; --,-,'N : 5,- 1-NI 42,00 422,00 416,50 240,00 1.050,50 584,00 338,00 140,00 --t-r---s-Ka NLETA DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA 	c) rro: A ee ,f,. 	.w.„ z = 191,00 45,00 
-VENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA 	 0 ‘ 	'' N - 	r.a" • <- fv2 	., 32,00 101,31 120,66 59.42 218,19 53,12 
IMBRAMENTO METÁLICO PARA ESTRUTURAS  ri 	- .M3xME$ 

~MENTO EM TRELIÇAS METALICAS '''.---' !I('.3.t.,.4 .,%,;,..., M., 3x-M_ ES _ 
OMUNS EM MADEIRA 	 ''' 2:'• :42, ., 	4 s'•••.!•' . 1 	 _ S M2 'L 109,48 192,78 31,54 377,03 387,37 153,53 695,67 174,11 

3RMA•44Zi• A SUPERESTRUTURA DE VIADUTO 	 = c'. - 	,..2""-sw 	1 ,, .-_. -,M2.`' ) 
AMAS V' IZANTES 	 -*-L-rf ozw,,,,,,,,,. Bwra, 

9 A - ENTES EM COMPENSADO PLASTIFICADO 	1?.. R; !...,.. 	IL- 	' ' 	":~ - 	- - 	006,08 • 454,20 _   846,60 _ 039,P6 , •-----. 	195,54 „1,336,74 
ET  OLDADO IN-LOCO  - - >-- 	ir• CK = 9 MPa 	 Er ,.... 22  o trr o lekA..'.  • • 4,95 8,27 1,00s.

'- 	
424' 

... 	1.,•' 	 r 
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ESTADO DA BAHIA 
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 

Este Atestado encontra-s-e 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrante e inseparável 
da CAT N° 	 

<51 
Maria das raças Lalhão de Freitas 

11.  

SURCAP 

ONTRATO ASJUR 018/87 
ONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
ESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
ARÇO A JUNHO/2002 
1PLANTAÇÃO DA 4a. FAIXA DA AVENIDA BON000 
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ESTADO DA BAHIA 
PMS - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR 
SUPERINTENDÊNCIA DE URBANIZAÇÃO DA CAPITAL 
SURCAP 
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DEZEMBRO/02 JANEIRO/03 FEVEREIRO/03 MARÇO/03 

CONCRETO  MOLDADO IN-LOCO FCK = 15 MPa M3 6,77 1,79 17,12 2,40 62,53 5,07 
CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK := 18 MPa M3 • 

CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 20 MPa M3 754 8,17 194,35 128,84 39,17 106,77 273,59 75,46 
CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 30 MPa M3 68,87 126,33 37,84 37,95 
CONCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK -- 40 MPa M3 
CONCRETO PROJETADO M3 
FABRICAÇÃO E MONTAGEM CONCRETO PREMOLDADO FCK=20 Mpa M3 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARMADURA EM AÇO CA-50A KG 381,00 100,00 58.000,00 33.255,40 15.956,30 12.201,15 18.233,22 -24.535,48 
FORNECIMENTO E COLOCAÇAO DE ACO P ROTENDIDO CP-190 RB KG 
FQRNEDIMENTO E MÇNTAGEM DE EETINTLiN.A METAL:IÇA A 9 A e 5t) KP 
FORNEC/COLOCAÇ O DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO KG 
FUNDAÇÃO EM ESTACAS DE PERFIL METALICO M 
FUNDAÇÃO EM MICRO-ESTACAS M 
FUNDAÇA0 EM ESTACA RAIZ, CAP. 60T M 
FUNDAÇÃO EM ESTACAS HELICE CONTINUA, DIAM=400MM M 
GUARDA CORPO METALICO 	 i M 
EXECUÇAO DE PASSEIOS DE CONCRETO M2 279,00 216,68 1.073,01 118,00 386,20 796,20 106,80 
GRADIL DE AÇO 2,00M < H < 2,50M M 43,00 23,00 13,00 124,00 143,00 15,00 
PLANTIO DE GRAMAS M2 959,23 
SINALIZACAO PROVISORIA DE VIA COM TELA DE PROTEÇAO M 87,00 1.807,50 1.775,72 700,00 1.970,00 1.169,88 675,00 502,00 
PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS M2 77,44 76,21 104,11 80,32 82,78 72,03 30,62 38,49 
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS SIMPLES m 6,21 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER D=250mm M 23,00 127,00 61,80 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER D=300mm m 350,00 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA F.F. je D=400mm M 140,00 160,00 205,94 75,66 234.00 

,.ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO M2 120,57 18,25 91,15 64,90 5,72 5,00 20,00 
NARIA DE BLOCO DE CONCRETO M2 

REVESTIMENTO CERÃMICO DE PAREDE M2 
PINTURA M2 - 	- 	- - ---- 48,04 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TU 1  " "V M 510,00 513,00 158,00 226,00 184,00 
MICRO-ESTACA D=4" C/BARRA DE AÇe 	Il'f 5,4;...."-. m 
FORNECIMENTO E>ST-ALA 	,DE 	.,,'.,.. 	 W 	0-196 M2  
COBERTURA TELI-LA DIM_A iispEAmEN:w,T-• 	0-ACUSTICO M2 
ESTACA TRADO otAMEt?o 	o 20M j-t';' 	' '' C1, M 

CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
MARÇO A JUNHO/2002 
IMPLANTAÇAO DA 4a. FAIXA DA AVENIDA BONOC(5 
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CONTRATO ASJUR 018/87 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
RESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
MARÇO A JUNHO/2002 
IMPLANTAÇÃO DA 4a. FAIXA DA AVENIDA BON0005 

Este Atestado encontra-s-3 
registrado no CREA / BA e 
é parte integran e e i 	øaráve1 da CAT N° 	 

DISCRIMINAÇÃO UNID. ABRIL/03 
......- ,, 	., 

MAIO/03 
lin 3 . v e G:adastro 

JUNHO/03 JULH5/03 AGOSTO/03 SETEMBRO/03 OUTUBRO/03 TOTAL 

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 1.109,40 2.046,90 2.615,21 1.608,34 1.440,15 432,00 29.184,04 
ESCAVAÇÃO MECANICA PARA FUNDAÇÕES E VALETAS M3 331,56 984,00 586,65 483,58 219,30 283,36 24,00 5.073,71 
ESCAVAÇÃO MANUAL M3 206,93 81,09 58,54 76,39 61,34 108,28 57,48 2.325,19 
ESCAVAÇAO MECANICA MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA M3 2.820,53 6.620,66 5.995,87 9.320,84 2.875,72 837,85 64.447,38 
ESCAVAÇAO MECANICA EM SOLO MOLE M3 115,20 115,20 
ESCAVAÇÃO DE ROCHA A CEU ABERTO M3 
ESCAVAÇAO DE SOLO EM TÚNEL M3 
ESCAVAÇAO DE ROCHA EM TUNEL M3 
REATERRO COMPACTADO M3 
REATERRO C/SOLO CIMENTO M3 85,00 102,00 12,36 981,69 1.856,36 
ATERRO COMPACTADO COM CONTROLE TECNOLÓGICO M3 117,33 17,80 358,15 558,88 779,88 1.784,61 85,48 6.311,02 
ATERRO EM TERRENO OE-SAIX.A.CAPAOIOADEIDE SUPORTE M3 763,32 1,427,27 1.027,97 1.491,81 856,42 , 	1,576,72 165,84 12.322,30 
CONTENÇÃO EM PLACAS TIPO TERRA ARMADA M2 
CONTENÇÃO EM BLOCO TERRAE, INCLUSIV 	EOGRELHA M2 - 

35.613,2-4 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 1.133,40 2.046,90 2.725,06 1.724,53 2.116,97 1.056,74 
REFORÇO DO SUBLEITO 	 1 M3 1.284,94 3.681,14 3.700,47 .4.684.20 1.652,04 26.879,25 
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO M3 158,43 
BASE DE BRITA GRADUADA M3 497,27 1.138,74 785,69 1.647,18 450,73 56,78 8.804,93 
IMPRIMAÇÃO M2 1.139,55 5.625,02 2.225,80 3.467,71 5.640,12 143,65 13...),00 35.953,72 
PINTURA DE LIGAÇAO M2 27,30 1.703,80 1.375,50 5.880,22 873,85 696,62 16.056,83 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO E QUENTE M3 62,89 354,79 140,67 598,71 526,28 35,09 6,50 3.211,52 
FRESAGEM DE ASFALTO M2 356,80 
RECUPERAÇAO DE PAVIMENTO COM MICRO-REVESTIMENTO A FRIO M2 
PAVIMENTO DE CONCRETO DE CIMENTO PORTLAND M3 
MEIO-FIO PADRÃO DNER MOLDADO IN LOCO/PREMOLDADO M 193,00 351,00 256,00 988,00 1.671,85 795,00 7.204,65 

\ GALERIA TUBULAR PVC TIPO RIB-LOC DIAM. 0,40 a 0,60M 	 DM 320,00 413,20 287,70 301,40 224,00 109,00 19,00 3.759,20 
GALERIA TUBULAR PVC TIPO RIB-LOC DIAM. 0,80 a 1,00M 	 ' 	r$ M 
GALERIA TUBULAR DE CONCRETO/RIS-LOC DIAM. 1,20 a 1,50M 

CELULAR DE CONCRETO SEÇÃO 2,00x1 ,50m a 3,00x2,00m ......dALERIA 
?,..t.3.45:LERIA TUBULAR METÁ 	PO ARMCO D=2,00m 2. 	o  M 
„PÓRNECIMENTO ECO Db1/.. 3‘.1 •.0 	MANTA GEOTEXTIL 	 :Lo 1 

o' rD da M2 - 311,60 237,60 387,43 936,63 
DRENOS COM TUBO II . " 	RF ,RADO 	 O 	>1:,1.•:41: •..z 	,, .5:-  225,00 321,00 630,00 399,00 445,00 5,00 5.258,00 
VALETA DE DRENAGE dg 	qt,  RR IA DE PEDRA  ,-3..,,_-3.3 aa 	__ 75,00 63,00 29,00 2,20 405,20 
ALVENARIA DE PEDRA 	LÁD 	DA 	 ,.  

,./) u> = I 	.. (,,i 	L_- ,-:-'r 64,50 314,51 208,76 1.172,47 
.....,•• DRAMENTO METÁLI a F:.'" 	STRUTURAS L Q_,3.•___(L_, 3...3.- ...R  , 179,83 329,35 157,50 666,68 
Wrid.,.. 'T"70,_. • ENTO EM TRELIÇAS-METALICAS 	 , < 	. ra•D c..34: 
FORV.X...,DtC;MUNS EM MADEIRA 	 --' -_, - : 	., . (N 	. 

.3, 	<e: : 	, 	-L 69,79 178,34 309,48 551,77 469,39 386,30 48,55 /435,13 
e•RMA• fp RA SUPERESTRUTURA DE VIADUTO 	-o 	o_ : 	 c 

/ 
. 	si  SLIZANTES < 	""-- • 	- • 	ND  

; ,.., 

. • RMWARENTES EM COMPENSADO PLASTIFIC • DO 	I.' n" 	-- - 	F.19`' •  . 	254,00 - .26C15C _ - 	117,62 467,54 299,37 232,17 5.707,26. 
CON - n • MOLDADO IN-LOCO FCK = 9 MPa 	 dEr.  - ai 
- 	-•••!b," 	 _,. 	>! „a4. 	,. 0,66 57.72 

VALIDO SOMENTE "c. a "BONOD42  F..XA : COM O SELO DE `--3:". g. 
TENTICIDADE 
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Este Atestado encontra 
registrado no CREA / BA e 
é parte integrant e in e 1, rável 
da CAT N° 
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Su 
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ONTRATO ASJUR 018/87 
ONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
ESUMO DOS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
ARÇO A JUNHO/2002 
APLANTAÇÃO DA 4a. FAIXA DA AVENIDA BONOC(5 

DISCRIMINAÇÃO UNID. ABRIL/03 MAIO/03 
¥A3Int.-/ e t...adas

Jtp JUNHO/03 ULHO/03 AGOSTO/03 SETEMBRO/03 OUTUBRO/03 TOTAL 
DNCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 15 MPa M3 24,18 14,80 10,41 36,16 78,80 31,13 4,32 295,48 
DNCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 18 MPa M3 0,57 0,57 
DNCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 20 MPa M3 7,03 20,86 144,57 184,28 114,94 89,43 14,27 1.409,27 
DNCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 30 MPa M3 6,00 21,30 72,62 370,91 
DNCRETO MOLDADO IN-LOCO FCK = 40 MPa M3 
DNCRETO PROJETADO M3 29,30 34,96 64,26 
I., BRICAÇÃO E MONTAGEM CONCRETO PREMOLDADO FCK=20 Mpa M3 
DRNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ARMADURA EM AÇO CA-50A KG 438,00-  228,80 1.402,57 10.916,25 6.969,20 4.857,93 228,00 138.632,34 
DRNECIMENTO E COLOCAÇAO DE ACO P'ROTENDIDO CP-190 RB KG k 
DRNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA AÇO SAC-50 KG 
DRNEC/COLOCAÇÃO DE APARELHOS DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO KG 
JNDAÇÃO EM ESTACAS DE PERFIL METALICO M 
JNDAÇÃO EM MICRO-ESTACAS M 36,80 36,80 
JNIDAÇA0 EM ESTACA RAIZ, CAP. 60T M 
JNDAÇA0 EM ESTACAS HELICE CONTINUA, DIAM=400MM M . 
UARDA CORPO METALICO M 
+(ÊCU-~A-SSEIOrg-DE tONCRÉTD- 

 
12 50,52 029,50 1.570,80 185,58 5,410,29 RADIL DE AÇO 2,00M < H <2,50M M 361,00 _ANTIO DE GRAMAS  M2 680,54 40,00 1.101,98 1.056,73 ‘ 3.838,48 :NALIZACAO PROVISORIA DE VIA COM TELA DE PROTEÇÃO  M 2.446,70 1.607,00 1.051,00 616,00 1.556,00 1.085,00 55,00 17.103,80 LACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DE VIAS  M2 34,09 35,24-  65,52 34,00 66,75 63,18 1,65 862,43 DRNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS SIMPLES  M 6,21 DRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER D=250mm  M 36,00 27,60 275,40 DRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA VINILFER D=300mm  M 12,00 362,00 DRNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ADUTORA F.F. je D=400mm  M 137,00 262,20 146,00 135,20 36,00 1.532,00 LVENARIA DE BLOCO CERAMICO  M2 _ 38,30 16,80 98,96 479,65 WENARIA DE BLOCO DE CONCRETO M2 

EVESTIMENTO GERAM() DE PAREDES  M2 
FNTURA  M2 s. 	48,64 DRNECIMENTO E IN 	CÃO DE TIRANTE ST/85  M 278,00 339,00 444,00 ICRO-ESTACA D- 	,, ; .f.  ' 1:1E1AW20MW .-: ":'.'  M 1.328,00 450,00 1.404,00 

2.65/2? 
3.182 

	
0 , DRNECIMENTO 	,der., , Ç- 	'DE S'EF,Pagl,CON 0-196  M2 488,25 26,75 640,86 1A 55,88 OBERTURA TE ita pii,;_ , 	n 	LAMENT-OsTERMO-ACUSTICO M2 

 / STACA TRADO lel 2r5CI 	e 	'à ' 3'  ^ . t . :::, 

4' 	 -5 '-=- • 	• M 56,00 47,20 20,00 8b;SC1 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) *** 
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 17 folha[s]. *** 

CERTIDAO No. 8144/2006 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CREA 
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE 	 
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA. 	 

Razao Social..: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 	  
Registro 	• 1969200133 	  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, 

OS ENG MECANICA, OS ENG METALURGICA, OS DE ARQUITETURA, OS 	 
DE URBANISMO, OS ENG AGRONOMICA 	  

RESSALVA: Esta empresa nao esta habilitada a atuar na(s) area(s) de 	 
OS ENG DE TELECOMUNICACOES 	  
OS ENG METALURGICA 	  
OS DE ARQUITETURA 	  
OS DE URBANISMO 	  
por nao ter profissional RT para a(s) area(s), ficando sua 
atividade restrita a(s) area(s) de 	  
OS ENGA CIVIL 	  
OS ENG ELETRICA 	  
OS ENG MECANICA 	  
OS ENG AGRONOMICA 	  

ART No. AJ88016 - de 27.11.2003 	Natureza.  OBRA E SERVICO 
Responsavel Tecnico: MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA 	 
Carteira No. MG-17402/D 	 Reg No 1993103411 	 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	 
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 	 
(3): PROJETO 	 

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): GERENCIA 	 

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar- 
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL 

MARIA ESTRELA: TRECHO: ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DRA. 
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. [ 
SAIBRO = 114.986,52M3 TRANSPORTE = 3.873.733 
No. Contrato: 087/2003 	 
Quantificacao: 16442,00 m2 	 

8,29M, 
.4 00M2] 

ax: (21) 2518-0723 
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10614Á4,20 1 983„ 
Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - zz,z7 	7 , 	 20 .7 .TELECREA: (21) 2518-05,5,0 
umiereco metrêmiro• orpa-ririAr~ nr6 br - T-inme -Parse• httn://www.erea-ri,rins.hr  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 2/14 

Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AJ88017 - de 27.11.2003 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg No 1990104374 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL - 	 
TRECHO: ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DRA. MARIA ESTRELA: 	 
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. [SUPERESTRUTURA = 168,29M, 	 
SAIBRO= 114.986,52M3, TRANSPORTE = 3.873.733,93KM, CBUQ = 16.442,00M2] 	 
No. Contrato: 087/2003 	  
Quantificacao: 16442,00 m2 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003.. 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AJ88018 - de 27.11.2003 	Natureza: OBRA E SERV 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	.A.1: vzua-tchs, c.a.ca . . 

Bei, ?,A ,, ei is , iinoWêrjváo -Tabelião 
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. ch lqg ,-....ek),--19-~prtgi m4500 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL  	 rULOS 

Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO lift • 
I POR 

rdi,d, 

	

rs/ER3A 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA..J .....i..\/........ 

	

1 ,k,tentcoa,,..: eu, . 	, ,..:,e.....,:,,e o onpa: 
	 —r a-fNin ..C~ -na OR 42W 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 - TEL CREA: (21) 2518-050 
Endereen Metrô nien! eren-ri (Merca -ri.nrg.hr  - fome -Page: httn://www.crea-ri.org.br  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 3/14 

COMPLEMENTACAO DA 
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RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar- 
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL - 	 
TRECHO: ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DRA. MARIA ESTRELA: 	 
TERRAPLANAGEM, PAVIMENTACAO E URBAN/ZACAO. [SUPERESTRUTURA 
SAIBRO = 114.986,52M3, TRANSPORTE = 3.873.733,93KM, CBUQ = 
No. Contrato: 087/2003 	  
Quantificacao: 16442,00 m2 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  

= 168,29M, 	 
16.442,00M2] 	 

ART No. AK53921 - de 25.04.2005 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 	  
Carteira No. SP-22847/D 	 Reg. No. 1966100505 
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR 	CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO 	 

(2):  EXECUCAO DE MONTAGEM 	 
(3):  EXECUCAO DE OBRA 	 

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): GERENCIA 	 

Complemento (1): ILUMINACAO 	  
(2): REDE ELETRICA 	 

Informacao Complementar- 
SERVICOS DE ILUMINACAO - REDE ELETRICA NAS OBRAS DE 

	

MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA ABENIDA BRASIL 	 
No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	 
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 960 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  

,new 

(CONTINU 

há 
Fenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECRE 

Vndnrera 	ereR -Tiarrea-ri.nro.hr  - fome -Page: httn://www.crea-ri.nrg.hr  
: (21) 2518-0550 - Fax (21) 2518-0 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 4/14 

Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60081 - de 02.10.2006 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No 1990104374 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 	 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	  
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 1 	  
No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60082 - de 02.10.2006 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	 
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 1990104374 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 	 
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): GERENCIA 	 

(CONTINU 
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Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 	 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	  
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 2 	  
No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60083 - de 02.10.2006 	Natureza. OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg No 1990104374 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 	 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 

	

SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	 
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 3 	

 

No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	 
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Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60084 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 1990104374 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 	 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	  
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 4 	  
No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60089 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 1986103575 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	 
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 	 
(3): PROJETO 

	

	3. ABELIAO DE NOTAS. S.PAULO 
Aks...rn-,14'5-Nee,ArgA.D. • 

Bel. Mateus !"!randão Mach o -Tabelião Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	 S\1 ti  
(2): GERENCIA 	 
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2110 Complemento (1): ESTRADA 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 7/14 

COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIXACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 	 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	  
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 1 	  
No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60090 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 1986103575 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	 
(3): PROJETO 	 

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): GERENCIA 

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar* 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 	 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 2 	  
No. Contrato: 087/2003 	  

Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	 

Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 

	

(PC>cict  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
CONCLUSA° em 20.10.2006 	 
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	 
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO 
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ART No. AN60091 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 1986103575 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 	 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	  
CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 3 	 
No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 

 

  

  

  

Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
!•J'ç 	Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SIN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  

!,t'ç 

Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60092 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 1986103575 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): GERENCIA 	 

Complemento (1): ESTRADA 
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. B 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV.DRA. MARIA ESTRELA: TERRAP 
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Prazo do 
Valor do 
Endereco 

360 Dias 
Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 
da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SIN 	 

Contrato: DETERMINADO 

n 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 9/14 

PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA=168,29M, 
SAIBRO=114.986,52M3, TRANSPORTE=3.873.733,93 T.KM, 	 

CBUQ=16.442,00M2.ADITIVO 4 
No. Contrato: 087/2003 	 
Data do Inicio: 18.11.2003 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. A788018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 

Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60085 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 

Responsavel Tecnico: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 	  

Carteira No. SP-22847/D 	 Reg No. 1966100505 	 

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO 	  

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM 	  

(3): EXECUCAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  

(2): GERENCIA 	  
Complemento (1): REDE ELETRICA 	  
Informacao Complementar. 	  
SERVICOS DE ILUMINACAO - REDE ELETRICA, PARA AS OBRAS DE COMPLEMENTACAO 
DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: ESTRADA 	 

MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DRA., MARIA ESTRELA. ADITIVO 1 	 

No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  

CONCLUSA° 
Vinculada 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 

em 20.10.2006 	  
a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 

Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 
Carteira No. RJ-861035756/D 

	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL'Io 

ART No. AN60087 - de 02.10.2006 	Natureza: 
Responsavel Tecnico: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 
Carteira No. SP-22847/D 	  
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 	 nvvcom,t, 

arr-uwur 

USE dkOtt 1407AS :S.PAOLT) 
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REDE ELETRICA, 
OPERACIONAIS DA 
AV. DRA., MARIA 

PARA AS OBRAS DE COMPLEMENTACAO 
AV. BRASIL, TRECHO: ESTRADA 
ESTRELA. ADITIVO 4... VIABWACIDIJMIAS.S.PAUL 
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Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO 
(2): EXECUCAO DE MONTAGEM 	 
(3): EXECUCAO DE OBRA 	 

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	 
(2): GERENCIA 

Complemento (1): REDE ELETRICA 	  

Av. SÃO LUIS. 13.2 -1,2304 TEL 	120.8600 

Informacao Complementar: 
SERVICOS DE ILUMINACAO - 
DAS MELHORIAS FISICAS E 
MARECHAL ALENCASTRO ATE 
No. Contrato: 087/2003 	 

Dias 	1,~r1V 
SPaub, 

Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 

Data do Inicio: 18.11.2003 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 fi • •• 'Pel/Pt 
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Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

R/0 DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE INSTALACAO 	  

(2): EXECUCAO DE MONTAGEM 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): REDE ELETRICA 	  
Informacao Complementar: 	  
SERVICOS DE ILUMINACAO - REDE ELETRICA, PARA AS OBRAS DE COMPLEMENTACAO 	 
DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, TRECHO: ESTRADA 	 

MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DRA. MARIA ESTRELA.ADITIVO 3 	 

No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SIM 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO /RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 

Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. A1'160088 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 
Responsavel Tecnico: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 	 

Carteira No. SP-22847/D 	 Reg. No. 	1966100505 

Titulo: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 11/14 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60093 - de 02.10.2006 	Natureza* OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA 	  
Carteira No. MG-17402/D 	 Reg No 1993103411 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL TRECHO: 	 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DR MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO. QUANTIFICACAO: SUPERESTRUTURA = 168,29M; 	 
SAIBRO = 114.986,52143; TRANSPORTE = 3.873.733,93 T.KM ; CBUQ - 	 
16.442,00M2.ADITIVO 1 	  
No. Contrato: 087/2006 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.594,35 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60094 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 
Responsavel Tecnico: MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA 	(Ctt(10)  

No. 199310Ç4T ' Carteira No. MG-17402/D 	 Reg. 	... 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 

RIO DE JANEIRO RJ 	 
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 	 
(3): PROJETO 	 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 12/14 

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): GERENCIA 	 

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar- 
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL, RTECHO 	 
ESTRADA MARECHAL ALENCAR ATE AV. DR MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO.ADITIVO 2 	  
No. Contrato: 087/2003 	  
Quantificacao: 16442,00 m2 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60095 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA 	  
Carteira No. MG-17402/D 	 Reg. No. 1993103411 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL TRECHO: 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DR MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 

PAVIMENTACAO E URBANIZACAO.ADITIVO 3 	 
No. Contrato: 087/2003 	 
Quantificacao: 16442,00 m2 	 
Data do inicio: 18.11.2003 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 

r •En amNDTA .A LO 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	 
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(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 13/14 

Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60096 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA 
Responsavel Tecnico: MARIO CESAR MOTA DE ALMEIDA 	 
Carteira No. MG-17402/D 	 Reg. No. 1993103411 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
(3): PROJETO 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): GERENCIA 	  

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
COMPLEMENTACAO DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL TRECHO: 	 
ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATE AV. DR MARIA ESTRELA: TERRAPLENAGEM, 	 
PAVIMENTACAO E URBANIZACAO.ADITIVO 4 	  
No. Contrato: 087/2003 	  
Quantificacao: 16442,00 m2 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo- ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN60086 - de 02.10.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 
Carteira No. SP-22847/D 	  
Titulo: ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 	  
Contratante: PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 	 
Endereco...: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 9 ANDAR CIDADE NOVA 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
DE INSTALACAO 	 
DE MONTAGEM 	 
DE OBRA 	 
CONSTRUCAO 	 
GERENCIA 	 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 8144/2006) 	Folhas: 14/14 

DAS MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AV BRASIL - TRECHO - ESTRADA 	 
MARECHAL ALENCASTRO ATE AV DR MARIA ESTRELA.ADITIVO 2 	  

No. Contrato: 087/2003 	  
Data do Inicio: 18.11.2003 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	360 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 15.529.593,96 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SIM 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
CONCLUSA° em 20.10.2006 	  
Vinculada a ART principal no. AJ88018 - Data de pagto.: 27.11.2003 	 
Profissional: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

RESSALVA 	  
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional 	 
para o(s) servico(s) referente(s) a ARQUITETURA [PROJETO DE TRATAMENTO 	 
PÁ/SAGISTICO] E ENGENHARIA AGRONOMICA[PLANTIO DE ARVORES, ARBUSTOS E GRAMA] 	 
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de 
um ARQUITETO E ENGENHEIRO AGRONOMO 	  

RIO DE JANEIRO, 20 de Outubro de 2006 
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Atestamos, para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., inscrita no CREA-RJ sob o n° 
1969200133, estabelecida na Praia de Botafogo n° 300 — 11° andar - Botafogo — Rio de 
Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n° 15.102.288 / 0001-82, executou para a Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n° 42.498.733/0001-48, a obra de 
"COMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS DA AV. BRASIL - 
TRECHO: ESTRADA MARECHAL ALENCASTRO ATÉ AV. DRA. MARIA ESTRELA: 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO", objeto do processo n° 
06/372.156/02 e do contrato n° 087/03, no prazo total de 360 (trezentos sessenta) dias, 
incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R$ 15.529.593,96 (quinze milhões, 
quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e seis 
centavos), tendo como data de início 18/11/2003 e data de término 27/10/2005. As obras 
foram aceitas Provisoriamente, através do processo 06/372.025/2005, publicado no Diário 
Oficial do Rio de Janeiro, no dia 29/11/2005 de n° 173, fls. 8. Foram responsáveis pela 
fiscalização da Coordenadoria Geral de Obras da Secretaria Municipal de Obras e Serviços 
Públicos os fiscais: Eng° OSMAR QUEIROZ DA SILVA, matricula n9  11/016.408-7, 
CREA-RJ 36407-D, Eng° CLÁUDIO TEIXEIRA POUBEL, matricula n° 11/016.054-9 e 
CREA-RJ 48.057-D - RJ e o Eng° JpsÉ FRANKLIN DOS SANTOS NETO, matricula n° 
60/168.490-1 e CREA-RJ 831056074-D e como Responsável Técnico pela Empresa o 
Eng° Marcos Vidigal do Amaral, CREA-RJ 861035756-D, ART n9  AJ 88018 e como 
Responsáveis Técnicos Solidários os Eng.2  Benedicto Barbosa da Silva Junior, CREA-
SP 130.337-D visado no CREA — RJ sob o N° 1990104374-D, ART n° AJ88017 — En - 
Mario César Mota de Almeida CREA N° 17402-D-MG ART n° AJ 88016 e o Eng° J 
Henrique Steckelberg CREA n° 1966100505 ART n° AK 53921. E FORA 
EXECUTADOS OS SEGUINTES SERVIÇOS: ITEM 001 SE000023 - Levantamento 
topográfico, planialtimétrico e cadastral, executado de acordo com as especificações da 
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, em terreno de orografia acidentada, vegetação 
densa e edificação média, com área de 4 a 10 ha (escala 1:500). 53,34 (cinqüenta e três 
vírgula trinta e quatro) ha ITEM 002 SE002165 - Levantamento cadastral das 
profundidades dos tubos e galerias que concorrem em um poço de visita, profundidades 
estas, medidas a régua e referenciadas a cota da tampa do poço-poço localizado em meio 
a via pública com tráfego, encontrado assoreado tendo que ser limpo antes que se possa 
fazer a leitura. 131,00 (cento e trinta e um vírgula zero) um ITEM 003 	003700 - 
Elaboração de projeto de micro e mesodrenagem (vazão ate 10m3/seg.) 9, 9c formidade 
com as normas estabelecidas pelo Departamento de Drenagem do Deputa 	Geral d 
Projetos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos da Prefi 	Cidade 
Municipal do Rio de Janeiro. Serviços medidos por quilometro de projeto 	ivamente 
concluído, os quais após aprovação serão entregues a fiscaliza 	- • • • 	- 	•• de 
cálculo digitalizada, desenhos em Autocad - 12 (original em dis • 

• e. ." 

vegetal, duas em papel opaco). Composição elaborada com bas ã;":70`, 
desenvolvidos pelo Departamento de Drenagem para produção clxiTIN 	•,40, 
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(dois vírgula zero) km ITEM 004 SE007299 - Desenho em perspectiva no tamanho de 
(70x50)cm, colorido, para projeto de tratamento paisagístico em áreas publicas. 8,00 (oito 
vírgula zero) um ITEM 005 SE 017144 - Projeto executivo de via para veículos e 
pedestres em ruas e avenidas urbanas, com calcadas em ambos os lados e 2 faixas de 
rolamento com largura máxima de 13m, apresentado em autocad nos padrões da 
contratante. 53,34 (cinqüenta e quatro vírgula trinta e quatro) ha ITEM 006 MT000075 - 
Escavação manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou piçarra), exclusive 
escoramento e esgotamento. 4.348,47 (quatro mil, trezentos e quarenta e oito virgula 
quarenta e sete) m3 ITEM 007 MT000096 - Escavação mecânica, em material de 1a 
categoria (areia, argila ou piçarra), utilizando retro-escavadeira. 100.543,29 (cem mil, 
quinhentos e quarenta e três vírgula vinte e nove) m3 ITEM 008 MT000100 - 
Escavação mecânica, em material de 1a categoria (areia, argila ou piçarra), utilizando 
escavadeira hidráulica de 0,78m3. 19.683,02 (dezenove mil, seiscentos e oitenta e três 
vírgula zero dois) m3 ITEM 009 MT000116 - Escavação em material de 2a categoria 
(rocha decomposta), sem uso de explosivos, utilizando equipamento de ar comprimido. O 
preço se refere a taludes ou valas com larguras mínima de 3m até 1,50m de profundidade, 
exclusive escoramento e limpeza. 870,00 (oitocentos e setenta vírgula zero) m3 ITEM 
010 MT000129 - Aterro com material de 1a categoria, espalhado com motoniveladora, em 
camadas de 20cm de material adensado, regado por caminhão tanque e compactado a 
95% com rolo de pé de carneiro, auto propelido, intervindo dois serventes, exclusive o 
fornecimento do material. 106.786,18 (cento e seis mil, setecentos e oitenta e seis 
vírgula dezoito) m3 ITEM 011 MT000132 - Preparo de solo ate 30cm de profundidade, 
compreendendo escavação e acerto manuais e compactação mecânica com remoção até 
20m. 56.841,51 (cinqüenta e seis mil, oitocentos e quarenta e um vírgula cinqüenta e 
um) m2 ITEM 012 MT005245 - Espalhamento de material de 1a categoria com 
motoniveladora. 162.851,69 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e cinqüenta e um 
vírgula sessenta e nove) m3 ITEM 013 MT009871— Cerca protetora de borda de vala, 
construída com montantes de 3"x3" de pinho de 3a, com 1,50m de comprimento, fican 
0,50m enterrado, com intervalo de 6m e 1 linha de fita plástica zebrada horizontal, co 
aproveitamento de 3 vezes da madeira. 3.000,00 (três mil virgula zero) m ITEM 01 
MT009872 — Retirada e recolocação de cerca protetora de vala, construída com montantes 
de 3"x3" de pinho de 3a, com 1,50m de comprimento, com intervalo de 6m e 1 linha de fita 
plástica zebrada horizontal, exceto materiais. 9.000,00 (nove mil vírgula zero) m ITEM 
015 MT017780 — Reaterro de vala, com pó-de-pedra, compactado manualmente, inclusive 
fornecimento do material. 670,00 (seiscentos e setenta vírgula zero) m3 ITEM 016 
TC000136 — Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e 
descarga tanto de espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em 
baixa velocidade (vm=30km/h), em caminhão de carroceria fixa, a óleo 	fe com 
capacidade útil de 7,51. 432,00 (quatrocentos e trinta e dois vírgula zer. 	EM 
017 TC000140 — Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as 
carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipam - 00) 	liar, 
em baixa velocidade (vm=30km/h), em caminhão basculante, a óleo diesel, com 
capacidade útil de 8t. 3.932.733,81 (três milhões, novece C,S3EeA Masa. 	mil, 
setecentos e trinta e três vírgula oitenta e um) t.km ITEM.atitTE:=511f taCttào ar a 
manual e descarga mecânica de material a granel (agregadoeMPaidte-2  L s terra e escombro), compreendendo os tempos para carga .1c4ir QERLarA 
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caminhão basculante a óleo diesel com capacidade útil de 8t, empregando 2 serventes na 
carga. 6.480,00 (seis mil, quatrocentos e oitenta vírgula zero) t ITEM 019 TC000150 — 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel (agregados, pedra-de-mão, 
paralelos, terra e escombro), compreendendo os tempos para carga, descarga e manobras 
do caminhão basculante a óleo diesel com capacidade útil de 8t, empregando 4 serventes 
na carga. 100,80 (cem vírgula oitenta) t ITEM 020 TC000153 — Carga e descarga 
mecânica, com pá-carregadeira e caminhão basculante a óleo diesel, consideradas para o 
caminhão a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e 
operação. 221.094,54 (duzentos e vinte e um mil e noventa e quatro vírgula cinqüenta 
e quatro) t ITEM 021 SC000171 — Demolição manual de piso cimentado e da respectiva 
base de concreto, ou passeio de concreto, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro 
de serviço. 420,00 (quatrocentos e vinte vírgula zero) m2 ITEM 022 SC000193 - 
Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento 
lateral dentro do canteiro de serviço. 420,00 (quatrocentos e vinte vírgula zero) m ITEM 
023 SC000218 — Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento 
de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviços 275,00 
(duzentos e setenta e cinco vírgula zero) m3 ITEM 024 SC000225 — Demolição, com 
equipamento de ar comprimido, de pavimentação de concreto asfáltico, com 10cm de 
espessura, em faixas de até 1,20m de largura, inclusive afastamento lateral dentro do 
canteiro de serviços. 7.793,00 (sete mil, setecentos e noventa e três vírgula zero) m2 
ITEM 025 SC001561 — Pó-de-pedra, inclusive transporte ate 20km.Fornecimento. 1.900,00 
(um mil e novecentos vírgula zero) m3 ITEM 026 SC002218 — Arrancamento de tubos 
de concreto e manilhas cerâmicas com diâmetro de 0,40m a 0,60m, inclusive 
empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço. 500,00 (quinhentos vírgula zero) m 
ITEM 027 SC002225 — Remoção de tubulação de ferro fundido com diâmetro nominal de 
700mm a 1200mm, exclusive escavação e reaterro. 200,00 (duzentos Vírgula zero) m 
ITEM 028 SC004343 — Operador de trafego, nível sênior, com todo o seu EPI, colete, 
capa, boné, apito, (inclusive encargos sociais). 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oiten 
vírgula zero) h ITEM 029 SC004344 — Operador de trafego, nível júnior, com todo o se 
EPI, colete, capa, boné, apito, (inclusive encargos sociais). 3.039,00 (três mil e trinta e 
nove vírgula zero) h ITEM 030 SC004345 — Operador de trafego, nível ajudante, com 
todo o seu EPI, colete, capa, boné, apito, (inclusive encargos sociais). 8.008,00 (oito mil e 
oito vírgula zero) h ITEM 031 SC004799 — Saibro, inclusive transporte ate 20km. 
Fornecimento. 119.154,30 (cento e dezenove mil, cento e cinqüenta e quatro vírgula 
trinta) m3 ITEM 032 SC008992 — Areia grossa lavada. Fornecimento 20.906,43 (vinte mil, 
novecentos e seis vírgula quarenta e três) m3 ITEM 033 DR 000331 — Tubo de 
concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,40m, 
aterro e soca ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do jiiaeil para 
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 F J,ne ènto e 
assentamento. 1.059,00 (um mil e cinqüenta e nove vírgula zero) ,m Jfl3J  034 
DR000332 — Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas 	, com 
diâmetro de 0,50m, aterro e soca até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do 

ornecimento 
000333 — 

diâmetro 
do ma 

material para rejuntamento com argamassa de cimento  
e assentamento. 420,00 (quatrocentos e vinte vírgula àêrOsinafgl~, 
Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias d Aág-àás"pit3ViM-11#5 
0,60m, aterro e soca até a geratriz superior do tubo; irt.i\ 5f id  
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escavação e reaterro.139,00 (cento e trinta e nove 
DR017819 — Poço de visita de blocos de concreto (20x20 
de concreto simples para camadas preparatórias (180kg 
0,20m de espessura, de (1,20x1,20x1,40)m utilizando ar 

ITEM 046 
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para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e 
assentamento. 200,00 (duzentos vírgula zero) m ITEM 036 DR000334 — Tubo de 
concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,70m, 
aterro e soca até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para 
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e 
assentamento. 250,00 (duzentos e cinqüenta vírgula zero) m ITEM 037 DR000335 - 
Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 
0,80m, aterro e soca até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material 
para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e 
assentamento. 500,00 (quinhentos vírgula zero) m ITEM 038 DR000336 — Tubo de 
concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 0,90m, 
aterro e soca até a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para 
rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e 
assentamento. 94,00 (noventa e quatro vírgula zero) m ITEM 039 DR005616 - Camada 
horizontal de brita, inclusive fornecimento e colocação. 398,91 (trezentos e noventa e oito 
vírgula noventa e um) m3 ITEM 040 DR007518 — Tubo de concreto armado, classe CA-
1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1m, aterro e soca até a geratriz 
superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:4 fornecimento e assentamento. 20,00 (vinte vírgula zero) m 
ITEM 041 DR007520 — Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas 
pluviais, com diâmetro de 1,20m, aterro e soca até a geratriz superior do tubo; inclusive 
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 
1:4. Fornecimento e assentamento. 256,00 (duzentos e cinqüenta e seis vírgula zero) m 
ITEM 042 DR007521 — Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas 
pluviais, com diâmetro de 1,50m, aterro e soca até a geratriz superior do tubo; inclusive 
fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 
1:4. Fornecimento e assentamento. 218,00 (duzentos e dezoito vírgula zero) m ITEM 
043 DR007820 — Poço de visita de blocos de concreto (10x20x40) cm, com vaz 
preenchidos de concreto simples para camadas preparatórias (180kg de cimento/m3), 
paredes de 1 vez (0,20)m de (2,40x2,40x2,50)m, utilizando argamassa de cimento e are 
em traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma 
argamassa, com base de 0,20m de concreto dosado para um fck=11MPa, degraus de ferro 
fundido para coletor de águas pluviais de 1,90m de diâmetro; exclusive escavação e 
reaterro. 5,00 (cinco vírgula zero) un ITEM 044 DR009501 — Tampão de ferro fundido, 
circular, de 0,60m de diâmetro, pesando 175kg, assentado com argamassa de cimento e 
areia no traço 1:4 em volume, exclusive o tampão assentamento. 139,00 (cento e trinta e 
nove vírgula zero) un ITEM 045 DR017801 — Caixa de ralo, de blocos de concreto 
prensado (15x20x40) cm, com vazios preenchidos de concreto simples para...camadas 
preparatórias (180kg de cimento/m3), em paredes de 1/2 vez 4-t),f 	de 

raço (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais utilizando argamassa de cimento eja 
1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma arq,., 	, com 
base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 1351<e)&álusive 
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traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, 
com base de 0,20m de concreto dosado para um fck=15MPa, degraus de ferro fundido 
para coletor de águas pluviais de 0,40m a 0,70m de diâmetro; exclusive escavação e 
reaterro. 66,00 (sessenta e seis vírgula zero) un ITEM 047 DR017820 — Poço de visita 
de blocos de concreto (20x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para 
camadas preparatórias (180kg de cimento/m3), em paredes de 0,20m de espessura, de 
(1,30x1,30x1,40)m utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, 
sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de 0,20m 
de concreto dosado para um fck=15MPa, degraus de ferro fundido para coletor de águas 
pluviais de 0,80m de diâmetro; exclusive escavação e reaterro. 20,00 (vinte vírgula zero) 
un ITEM 048 DR017821 — Poço de visita de blocos de concreto (20x20x40)cm, com 
vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatórias (180kg de 
cimento/m3), em paredes de 0,20m de espessura, de (1,40x1,40x1,50)m utilizando 
argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas 
internamente com a mesma argamassa, com base de 0,20m de concreto dosado para um 
fck=15MPa, degraus de ferro fundido para coletor de águas pluviais de 0,90m de diâmetro; 
exclusive escavação e reaterro. 3,00 (três vírgula zero) un ITEM 049 DR017822 — Poço 
de visita de blocos de concreto (20x20x40) cm, com vazios preenchidos de concreto 
simples para camadas preparatórias (180kg de cimento/m3), em paredes de 0,20m de 
espessura, de (1,50x1,50x1,60)m utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em - 
volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base 
de 0,20m de concreto dosado para um fck=15MPa, degraus de ferro fundido para coletor 
de águas pluviais de 1m de diâmetro; exclusive escavação e reaterro. 3,00 (três vírgula 
zero) un ITEM 050 DR017824 — Poço de visita de blocos de concreto (20x20x40) cm, com 
vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatórias (180kg de 
cimento/m3), em paredes de 0,20m de espessura, de (1,70x1,70x1,80)m utilizando 
argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas 
internamente com a mesma argamassa, com base de 0,20m de concreto dosado para u 
fck=15MPa, degraus de ferro fundido para coletor de águas pluviais de 1,20m de diâmet 
exclusive escavação e reaterro. 11,00 (onze vírgula zero) un ITEM 051 DR017825 
Poço de visita de blocos de concreto (20x20x40) cm, com vazios preenchidos de concreto 
simples para camadas preparatórias (180kg de cimento/m3), em paredes de 0,20m de 
espessura, de (2,0x2,0x2,10)m utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em 
volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base 
de 0,20m de concreto dosado para um fck=15MPa, com degraus de ferro fundido para 
coletor de águas pluviais de 1,50m de diâmetro; exclusive escavação e reaterro. 36,00 
(trinta e seis vírgula zero) un ITEM 052 BP000454 — Levantamento e reassentamento de 
meio-fio. 1.690,00 (um mil, seiscentos e noventa vírgula zero) m ITEM 053 BP000480 — 
Sarjeta e meio-fio conjugados, de concreto simples (fck=15MPa), moldado no 	ipo 
DER-RJ, medindo 0,65m de base e com altura de 0,30m, rejuntamento de ar 	e 
cimento e areia no traço 1:3:5; com fornecimento de todos os materiais 	^00 
(dezesseis mil, quatrocentos e quarenta e dois vírgula zero) m ITEM 054 MI 5 — 
Camada de bloqueio (colchão) de pó-de-pedra, espalhado e comprimido meganicámente, 
medida após compressão. 9.589,50 (nove mil, quinhétiff.WOOWINtibve vírgula 
cinqüenta) m3 ITEM 055 BP002462 — Arrancamento e :,,g,p.p,t,ártMeNT, 	lelepiped•A  
com limpeza do betume aderente sobre colchão de pó-d -pedra, inclusiv- 	cime 
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pó-de-pedra e rejuntameáto com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, exclusive 
fornecimento dos paralelepípedos. 6.000,00 (seis mil vírgula zero) m2 ITEM 056 
BP005614 — Revestimento de concreto asfáltico com polímero usinado a quente, com 5cm 
de espessura, executado com vibroacabadora com controle eletrônico e mesa extensiva de 
no mínimo 7m, conforme especificações da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. 
5.125,00 (cinco mil, cento e vinte cinco vírgula zero) m2. ITEM 058 BP010301 - 
Reciclagem de CBUQ em espuma asfáltica com espessura ate 12cm, em área urbana, 
trabalho diurno, executado em 1/2 pista (faixa ate 5,50m), com adição de Cap-20, cimento 
Portland e água. 241,45 (duzentos e quarenta e um vírgula quarenta e cinco) m2 ITEM 
059 BP010605 — Corte mecânico com maquina fresadora em concreto asfáltico, com 
espessura de 5cm, em zona urbana com interferências, inclusive coleta de material fresado 
em caminhão basculante, exclusive transporte do material para fora do canteiro de obra. 
17.794,00 (dezessete mil, setecentos e noventa e quatro vírgula zero) m2 ITEM 060 
BP017022 — Espalhamento com vibro acabadora eletrônica e compactação mecânica de 
qualquer tipo de concreto asfáltico usinado a quente, executado de acordo com as 
especificações da PCRJ. 3.888,15 (três mil, oitocentos e oitenta e oito vírgula quinze) t 
ITEM 061 BP017051 - Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida 
apos a compactação. 12.674,00 (doze mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula zero) 
m3 ITEM 062 BP017053 — Regularização de subleito, de acordo com as instruções para 
execução do DER-RJ. O preço indeniza as operações de execução e transporte de água e 
se aplica à área efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavação de 
corretivos. 69.559,50 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinqüenta e nove vírgula 
cinqüenta) m2 ITEM 063 BP017054 — Imprimação de base de pavimentação, de acordo 
com as instruções para execução do DER-RJ. 57.884,00 (cinqüenta e sete mil, 
oitocentos e oitenta e quatro vírgula zero) m2 ITEM 064 BP017060 - Pintura de 
ligação. 36.235,50 (trinta e seis mil, duzentos e trinta e cinco vírgula cinqüenta) m2 
ITEM 065 BP017064 — Construção de reforço de sub leito, de acordo com as instruções 
para execução do DER-RJ; exclusive escavação e carga, transporte e fornecimento dos 
materiais. 756,00 (setecentos e cinqüenta e seis vírgula zero) m3 ITEM 066 BP0170 
— Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 8cm de espessur 
executado em 2 camadas, sendo a inferior de ligação (Binder), com 4cm de espessura e a 
superior de rolamento, de acordo com as instruções para execução do DER-RJ, exclusive 
transporte da usina para a pista. 67.545,50 (sessenta e sete mil, quinhentos e quarenta 
e cinco vírgula cinqüenta) m2 ITEM 067 BP017588 — Corte mecânico com fresadora a 
frio em concreto asfáltico, em zona urbana com interferências, inclusive coleta do material 
em caminhão basculante, exclusive transporte do material. 1.241,00 (um mil, duzentos e 
quarenta e um vírgula zero) m3 ITEM 068 PJ000498 — Plantio de árvore de 2m de altura, 
de qualquer espécie, em logradouro publico, inclusive transporte, terra pre 
estaca de madeira (tutor), exclusive o fornecimento da arvore. 40,00 ( 
zero) un ITEM 069 PJ004849 — Terra estrumada, inclusive carga, transo 
Fornecimento. 20,00 (vinte vírgula zero) m3 ITEM 070 PJ004897 — ArliusN)  
conforme Projeto FPJ. Plantio. 40,00 (quarenta vírgula zero) un ITEM 071 
Plantio de grama, tipo Stenotaphrum Secundatum VarartegatgebrstrOgWe transporte e 
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un ITEM 075 FD007560 —Arrasamento de estaca de concreto armado, de 50 a 60cm de 
lado ou de diâmetro. 30,00 (trinta vírgula zero) un ITEM 076 F0007567 — Fornecimento e 
cravação vertical de estaca pré-moldada de concreto armado POE-XR ou similar, com 
diâmetro nominal de 563mm, exclusive emendas 615,00.(seiscentos e quinze vírgula 
zero) m ITEM 077 ET000600 — Lançamento de concreto em peças armadas, incluindo 
transporte horizontal até 20m em carrinhos, o vertical até 10m com torre e guincho, 
colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 
7m3/h.1.094,19 (um mil e noventa e quatro vírgula dezenove) m3 ITEM 078 ET000606 
— Lançamento de concreto em peças sem armadura, incluindo transporte horizontal até 
20m em carrinhos, e vertical até 10m com torre e guincho, colocação, adensamento e 
acabamento, considerando uma produção aproximada de 3,5m3/h. 1.214,48 (um mil, 
duzentos e quatorze vírgula quarenta e oito) m3 ITEM 079 ET000630 - Formas de 
madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, em lajes, 
vigas, paredes, etc., inclusive fornecimento dos materiais e desmoldagem servindo a 
madeira 1,4 vezes, tábuas de Pinho de 3a ou madeira equivalente, com 2,5cm de 
espessura, servindo também para travessas, exclusive escoramento. 220,00 (duzentos e 
vinte vírgula zero) m2 ITEM 080 ET000634 — Formas de madeira de Pinho de 3a ou 
similar, para galerias retangulares de concreto armado, servindo a madeira 3 vezes, 
inclusive escoramento, fornecimento dos materiais e desmoldagem 272,00 (duzentos e 
setenta e dois Vírgula zero) m2 ITEM 081 ET000650 — Formas de placas de Madeirit ou 
similar, empregando-se as de 14mm, resinadas e também as de 20mm de espessura, 
plastificadas, servindo 4 vezes, e a madeira de Pinho ou similar 3 vez, inclusive 
fornecimento e desmoldagem, exclusive escoramento. 663,00 (seiscentos e sessenta e 
três vírgula zero) m2. ITEM 083 ET000652 — Formas de placas de Madeirit ou similar, de 
17mm de espessura plastificada, servindo 1 vez, para viadutos, incluindo pecas de 
transferência para escoramento metálico, exclusive este, inclusive fornecimento de 
materiais e desmoldagem.1.584,43 (um mil quinhentos e oitenta e quatro vírgula 
quarenta e três) m2 ITEM 084 ET000672 — Aço CA-50 para armadura de concreto, com 
saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, 
diâmetro de 6,3mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. 2.000,00 ( 
mil vírgula zero) kg ITEM 085 ET000673 — Aço CA-50 para armadura de concreto, 
saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1, 
diâmetro de 8mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. 91.623,0 
(noventa e um mil seiscentos e vinte três virgula zero) kg ITEM 086 ET000674 - Aço 
CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação 
superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 10mm. Fornecimento, incluindo 
10% de perdas e arame 18. 738,00 (setecentos e trinta e oito vírgula zero) kg ITEM 
087 ET000675 — Aço CA-50 para armadura de concreto, com saliência ou mossa, 
coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 
12,5mm. Fornecimento, incluindo 10% de perdas e arame 18. 12.800,00 (doze mil e 
oitocentos vírgula zero) kg ITEM 088 ET000687 - Corte, dobragem, mo (gr-Ne 
colocação de ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâme 
6,3mm. 2.000,00 (dois mil vírgula zero) kg ITEM 	Afi 	 (Sb, 
montagem e colocação de ferragens nas formas, aç , 	SQnffiehaga- edon RDRi 
diâmetro entre 6,3mm e 12,5mm. 92.361,00 (noventa 	 #e sessenta 
um vírgula zero) kg ITEM 090 ET000689 — Corte, do 'rágerins  rim•rg-Fe R  colocaçã 
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ferragens nas formas, aço CA-50, em barra redonda, com diâmetro acima de 12,5mm. 
19.674,00 (dezenove mil, seiscentos e setenta e quatro vírgula zero) kg ITEM 091 
ET000702 — Aparelho de apoio de Neoprene, fretado (1,40kg/dm3), inclusive preparo do 
berço. Fornecimento e colocação. 355,25 (trezentos e cinqüenta e cinco Vírgula vinte e 
cinco) kg ITEM 092 ET000731 — Concreto importado de usina dosado racionalmente para 
uma resistência característica a compressão de 11MPa.1.382,48 (um mil, trezentos e 
oitenta e dois vírgula quarenta e oito) m3 ITEM 093 ET000734 — Concreto importado de 
usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 20MPa. 
75,00 (setenta e cinco vírgula zero) m3 ITEM 094 ET000736 — Concreto importado de 
usina dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 
22,5MPa.155,77 (cento e cinqüenta e cinco vírgula setenta e sete) m3 ITEM 095 
ET000744 — Superestrutura de ponte ou viaduto, pré-fabricada, em concreto protendido, 
classe 36, para 2 faixas de trafego, com 7,20m de pista de rolamento, com guarda-rodas, 

j' - passeios e guarda-corpo e largura total de 10,50m, sem capeamento, com vão entre 7,50m 
12,50m, colocado. 178,61 (cento e setenta e oito vírgula sessenta e um) m ITEM 096 

ETO0.112 — Terra armada para arrimo de maciço tipo Greide, isto é, para rampas de 
acesso e viadutos ou pontes com sobrecarga rodoviária, sendo a altura da soleira ao 
greide da pista entre Om e 6m. O preço inclui a execução de todos os serviços e o 
fornecimento de todos os elementos construtivos especiais e pecas galvanizadas, 
necessários para a fabricação e montagem das escamas pré-moldadas em concreto 
estrutural (fck=21MPa e 50Kg/m3) de armadura com aço CA-50 e concreto simples 
(fck-=15MPa) para soleira e arremates de topo, bem como caminhão tipo Munck para carga 
e transporte das escamas a partir do canteiro de fabricação. 413,00 (quatrocentos e treze 
vírgula zero) m2 ITEM 097 ET016694 — Concreto importado de usina dosado 
racionalmente para uma resistência característica a compressão de 40MPa. 1.003,42 (um 
mil e três vírgula quarenta e dois) m3 ITEM 098 RV000854 — Pátio de concreto, 8cnn de 
espessura, no traço 1:3:3, em volume, formando quadros de (1x1)m, com sarrafos de 
Pinho ou similar, incorporados, exclusive preparo terreno.880,00 (oitocentos e oitenta 
vírgula zero) m2 ITEM 099 RV000855 — Pátio de concreto, 10cm de espessura no tra 
1:2:3, em volume, formando quadros de (1,50x1,50)m, com sarrafos de Pinho ou simil 
incorporados, exclusive preparo terreno.19.189,75 (dezenove mil, cento e oitenta e no 
vírgula setenta e cinco) m2 ITEM 100 IT016012 — Linha dupla de duto espiral flexível em 
polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3" ), lancadi 
diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e 
tamponamento, exclusive escavação e reaterro.970,00 (novecentos e setenta vírgula 
zero) m ITEM 101 EQ001224 — Caminhão basculante, capacidade de 5m3, com 
motorista, material de operação e material de manutenção, com as seguintes 
especificações mínimas: motor diesel de 162CV. Custo horário produtivo. 1.480,00 (um 
mil, quatrocentos e oitenta vírgula zero) h ITEM 103 IP001574 — Poste de cone/q, 
circular reto de 17m, com cabeça de concreto; exclusive fornecimento do p 
cabeça. Assentamento. 28,00 (vinte oito vírgula zero) un ITEM 105 IP00170 
para fixação de luminária, tipo Pétala, em poste reto (aço ou concreto) de 15m, 
luminária e núcleo. Colocação. 29,00 (vinte e nove vír • I: e• j 107 IPOd 09 
— Colocação de 3 condutores singelos em linha de 
condutor e dos dutos. 700,00 (setecentos vírgula 
Colocação de 4 condutores sin 	 e dutos; 
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e dos dutos. 380,00 (trezentos e oitenta vírgula zero) m ITEM 111 1P006141 — Capa 
isolante com resina de silicone para conector tipo cunha em instalação subterrânea. 
Fornecimento e colocação. 172,00 (cento e setenta e dois vírgula zero) un ITEM 112 
1P007932 — Rele fotoelétrico, tipo NF, tensão de 125V. Fornecimento. 223,00 (duzentos e 
vinte e três vírgula zero) um ITEM 113 IP007943 — Cabo de cobre flexível, 750V, seção 
de 3x2,5mm2, PVC/70oC. Fornecimento 563,00 (quinhentos e sessenta e três vírgula 
zero) m ITEM122 ST005350 — Utilização de cone de sinalização, refletivo, altura de 
500mm. 48.000,00 (quarenta e oito mim vírgula zero) un x dia ITEM123 ST005360 — 
Semi-pórtico simples, em aço galvanizado a quente, bandeira simples, viga treliçada em 
balanço e chumbadores para fixação, coluna tubular, vão de 5,10m. Fornecimento. 6,00 
(seis vírgula zero) un ITEM 125 ST005395 — Instalação e retirada de painéis modulados 
em pórticos ou semi-pórticos. 15,00 (quinze vírgula zero) m2 ITEM 126 ST005398 — 
Instalação e retirada de placas em braço projetado. 11,00 (onze vírgula zero) un ITEM 
127 ST005777 — Placa de sinalização de alumínio com fundo pintado, símbolos e tarjas, 
em película refletiva com esferas inclusas, inclusive elementos de fixação, conforme 
especificação da CET-R10. Fornecimento. 76,80 (setenta e seis vírgula oitenta) m2 
ITEM 128 ST005779 — Placa de sinalização de alumínio com fundo, símbolos e tarjas, em 
película refletiva com esferas inclusas, inclusive elementos de fixação, conforme 
especificação da CET-R10. Fornecimento. 123,68 (cento e vinte e três vírgula sessenta 
e oito) m2 ITEM 129 ST017581 — Assentamento e montagem de poste de aço com braço 
projetado, inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso. 12,00 (doze 
vírgula zero) un ITEM 130 ST017599 — Sinalização horizontal com massa termoplástica, 
aplicada por extrusão, em projetos até 60m2, conforme especificações da CET-R10. 
4.579,73 (quatro mil, quinhentos e setenta e nove vírgula setenta e três) m2 ITEM 131 
CE005834 — Auxiliar de técnico de serviços técnicos especializados de consultoria de 
engenharia e arquitetura. 4.228,00 (quatro mil, duzentos e vinte e oito vírgula zero) h 
ITEM 132 CE017577 — Engenheiro sênior de serviços técnicos especializados de 
consultoria de engenharia e arquitetura. 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta virg 
zero) h ITEM 133 CE017579 — Consultor de serviços técnicos especializados 
consultoria de engenharia e arquitetura. 600,00 (seiscentos vírgula zero) h ITEM 1 
AD000070 — Placa de identificação de obra publica, inclusive pintura, suporte de madeira e 
transporte. Fornecimento e colocação. 44,80 (quarenta e quatro vírgula oitenta) m2 
ITEM 135 A0000284 — Vigia (inclusive encargos sociais) 8.880,00 (oito mil oitocentos e 
oitenta vírgula zero) h ITEM 136 AD000299 — Ajudante (inclusive encargos sociais). 
12.749,00 (doze mil, setecentos e quarenta e nove vírgula zero) h ITEM 137 AD000305 
— Apontador (inclusive encargos sociais). 4.440,00 (quatro mil, quatrocentos e quarenta 
vírgula zero) h ITEM 138 AD000306 — Almoxarife (inclusive encargos sociais). 2.311,00 
(dois mil, trezentos e onze vírgula zero) h ITEM 139 AD000309 — Auxiliar técnico 
(inclusive encargos sociais). 2.958,00 (dois mil, novecentos e cinqüenta e oito vírgula 
zero) h ITEM 140 AD000311 — Encarregado (inclusive encargos sociais). 6.022 _.(Ms 

AD000315 — Engenheiro ou arquiteto sênior (inclusive encargos sociais). 1.480,0,Q 
quatrocentos e oitenta Vírgula zero) h ITEM 143 Ir # t'33.40z x05151gENCLEt ro ou a'rq eto 

encargos sociais). 2.126,00 (dois mil, cento e vinte e seis vírgula zero) hl Lji 
mil e vinte e dois virgula zero) h ITEM 141 AD000312 — Mestre de obra (1 	i e 

n 	el, 
2 

 coordenador geral de projetos ou supervisor de e igg:sr09,1,t1W . rgos 
1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta vírgula z:iti)°ti'sITE 	's 	00319 — C 
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de escritório (inclusive encargos' sociais). 2.311,00 (dois mil, trezentos e onze vírgula 
zero) h ITEM 145 AD000323 — Auxiliar de escritório (inclusive encargos sociais). 2.496,00 
(dois mil, quatrocentos e noventa e seis vírgula zero) h ITEM 146 AD005106 - Carga e 
descarga de equipamentos pesados em carretas, exclusive o custo horário do 
equipamento durante a operação. 503,8084 (quinhentos e três vírgula oito mil e oitenta 
e quatro décimos de milésimos) t ITEM 147 A0005107 — Transporte de equipamentos 
pesados em carretas, exclusive a carga e descarga e o custo horário dos equipamentos 
transportados. 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos vírgula zero) t.km ITEM 148 
AD005958 — Ensaio normal completo (MB-1). 320,00 (trezentos e vinte vírgula zero) un 
ITEM 149 AD007843 — Aluguel de balizador vaga-lume, equipado com pisca alerta e 
painéis de fita refletiva padrão Engenharia com altura de 1,32m, de acordo com o manual 
do DNSR e CET-RIO incluindo manutenção, primeira colocação e retirada da obra. 320,00 
(trezentos e vinte vírgula zero) un.mês ITEM 150 A0007844 — Aluguel de cavalete 
plástico universal, polietileno de alto impacto na cor branca, com painéis de fita refletiva 
nas dimensões (1,15x0,61)m, permitindo adaptação de até 2 piscas alertas e placas de 
sinalizações diversas de acordo com o manual do DNSR e CET-R10, com mais acessórios, 
incluindo 1 pisca alerta, primeira colocação e retirada no final da obra.640,00 (seiscentos 
e quarenta Vírgula zero) un.mês ITEM 151 A0007845 — Aluguel de pisca alerta para 
adaptação em cone canalizador e cavalete universa1.960,00 (novecentos e sessenta 
vírgula zero) un.mês ITEM 152 AD007846 - Aluguel de cone canalizador empinhável T-
Topde de alta densidade de polietileno inquebrável, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa 
refletiva com base de borracha removível, permitindo prestação de pisca alerta, de acordo 
com o manual do DNSR e CET-R10, com mais acessórios, incluindo manutenção, 
colocação e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta.640,00 (seiscentos e 
quarenta vírgula zero) un.mês ITEM 153 AD009142 — Aluguel de rolo de tela plástica, 
nas dimensões de (50x1,20)m, na cor laranja. 3.200,00 (três mil e duzentos vírgula zero) 
m.mês ITEM 154 AD010440 — Topógrafo A - serviços de campo e escritório, com 
responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais). 3.965,00 (três mil, novecento 
e sessenta e cinco vírgula zero) h ITEM 155 AD 010441 - Auxiliar de topografi 
serviços de campo (inclusive encargos sociais). 11.419,00 (onze mil, quatrocentos 
dezenove vírgula zero) h ITEM 156 AD016666 — Motorista de caminhão e carreta 
(inclusive encargos sociais). 2.126,00 (dois mil, cento e vinte seis vírgula zero) h ITEM 
157 AD016669 — Semáforo para sinalização de obra na via pública, compreendendo 
exclusivamente o serviço e retirada. 4.000,00 (quatro mil vírgula zero) un ITEM 158 
AD016670 — Semáforo para sinalização de obra na via pública, compreendendo o 
fornecimento do semáforo, do suporte de madeira e do material elétrico. Exclusive a 
colocação e retirada. 40,00 (quarenta vírgula zero) um ITEM 159 AD017722 — Tapume 
de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo Madeirit resinado ou 
similar, com 6mm de espessura, com utilização 2 vezes, exclusive pintura. 120 e,: 1 , . to e 
vinte vírgula zero) m2 ITEM 160 AD017776 — Barracão de obra com parede •: #41 ' ira 

sA compensada, tipo Madeirit resinado com 10mm de espessura, piso cimentaeg e - 	I • , ura 
de Pinho de 3a ou similar, e cobertura de telhas onduladas  de fibraq lie  taiscè,nterais 
com 3mm de espessura, inclusive pintura, instala bênt4tV,Wgrá t  esquadrias e 
ferragens, constando de escritório, sanitários, depós foCOss teCa.4)T3= a d'água 
polietileno com capacidade de 5001, reaproveitado 5 v zes; excluãive lipt 	s provisóri 
800,00 (oitocentos vírgula zero) m2 ITEM 161 DRO 0$01 -5  É as 	com p 	t.  ENGEN H 
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de-mão jogada, inclusive fornecimento desta. 2.240,00 (dois mil, duzentos e quarenta 
vírgula zero) m3 ITEM 162 BP017585 — Concreto betuminoso usinado a quente, para 
camada de rolamento, de acordo com as especificações da PCRJ; exclusive transporte da 
usina para a pista e espalhamento da mistura. 3.888,15 (três mil, oitocentos e oitenta e 
oito vírgula quinze) t ITEM 163 BP017828 — Junta de retração, serrada com disco de 
diamante, em revestimento de placas de concreto, com 5cm de profundidade, inclusive 
preenchimento de asfalto diluído CM-30, exclusive barras de ligação e de transferência. 
408,00 (quatrocentos e oito vírgula zero) m ITEM 164 BP017835 — Rejuntamento de 
revestimento em paralelepípedo, com CAP-40 e Brita 0, inclusive fornecimento de todos os 
materiais. 6.000,00 (seis mil vírgula zero) m2 ITEM 165 ET000680 — Aço CA-50 para 
armadura de concreto, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 
mínimo (aderência) igual a 1,5, diâmetro de 32mm. Fornecimento, incluindo 10% de 
perdas e arame 18. 6.874,00 (seis mil oitocentos e setenta e quatro vírgula zero) kg 
ITEM 166 1E002935 — Estaca de concreto armado, moldado no terreno, tipo Franki 
Standard ou similar, com diâmetro de 600mm, profundidade até 16m, capacidade média de 
carga igual 170t, inclusive fornecimento dos materiais, considerando o trecho cravado e 
concretado. 450,00 (quatrocentos e cinqüenta virgula zero) m ITEM 167 MT000122 — 
Reaterro de vala, compactado a maço, em camadas de 30cm de espessura máxima, com 
material de boa qualidade. 160,00 (cento e sessenta vírgula zero) m3 ITEM 168 
TC000137 — Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e 
descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em 
baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão de Carroceria Fixa, a óleo diesel com 
capacidade útil de 7,5t, considerando o caminhão equipado com guindauto de 3,5t. 
12.100,00 (doze mil e cem vírgula zero) t.km ITEM 169 SC000296 — Eletricista (inclusive 
encargos sociais). 400,00 (quatrocentos vírgula zero) h ITEM 170 DR003874 — Tampão 
de ferro fundido articulado, de 30cm de diâmetro, padrão RIOLUZ/CET-R10, assentado 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume. Fornecimento 
assentamento. 10,00 (dez vírgula zero) un ITEM 171 DR008801 — Tampão de fe 
fundido completo, articulado, de 0,60m de diâmetro, padrão RIOLUZ, tipo leve, assenta 
com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, exclusive o tampão. 
Assentamento. 49,00 (quarenta e nove vírgula zero) un ITEM 172 DR016006 — Anel de 
concreto armado, pré-moldado, para caixa de inspeção, com diâmetro de (60x30x5)cm. 
Fornecimento. 107,00 (cento e sete vírgula zero) um ITEM 173 DR017750 — Calhas 
meio-tubo circulares de concreto vibrado, diâmetro interno de 0,40m. Fornecimento e 
assentamento. 60,00 (sessenta vírgula zero) m ITEM 174 DR017752 — Calhas meio-tubo 
circulares de concreto vibrado, diâmetro interno de 0,60m. Fornecimento e assentamento. 
139,00 (cento e trinta e nove vírgula zero) m ITEM 175 ET000711 — Tela de aço 
soldada Telcon 0-138 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diâmetro de 
4,2mm e 2,2Kg/m2. Fornecimento. 1.120,00 (um mil, cento e vinte vírgula zero) m2 
ITEM 176 IT001057 — Eletroduto de PVC rígido, diâmetro de 1 1/2", inclusive pnx s e 
emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e a ej9 
12,00 (doze vírgula zero) m ITEM 177 IT005102 — Duto espiral flexível em pØMdrde n alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro 	Au 	 .Au m a-1~g uia 
galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas n9 ftgown.. 	i; Fornecimento. 
680,00 (seiscentos e oitenta vírgula zero) m tftEM.s178231. :1'52° — Haste pa 
aterramento, tipo Copperweld, de 5/8" (16mm), com 2,ácip 	r 'EM, referencia DAlk 
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065, Paraklin ou similar. Fornecimento e colocação. 11,00 (onze vírgula zero) un ITEM 
179 IT016008 — Duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou 
similar, diâmetro de 50mm (2" ), com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive 
emendas e tamponamento. Fornecimento. 23,00 (vinte e três vírgula zero) m ITEM 180 
IT016011 — Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou 
similar, diâmetro de 75mm (3'), lancadi diretamente ao solo com arame-guia galvanizado 
revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro. 
870,00 (oitocentos e setenta vírgula zero) m ITEM 181 EQ001763 - Caminhão com 
carroceria fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 
3,5t, com motorista, operador, material de operação e material de manutenção, com as 
seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico com lança 
de extensão e malhai. Custo horário diurno (entre 05:00h e 22:00h). 600,00 (seiscentos 
vírgula zero) h ITEM 182 IP001570 — Poste de concreto, circular reto de 9m, com cabeça 
de concreto; exclusive fornecimento do poste e da cabeça. Assentamento. 108,00 (cento 
e oito vírgula zero) un ITEM 183 IP001584 — Poste de aço, reto, de 7m a 11m, com 
flange de aço soldado na sua base, fixado por parafusos chumbadores engastados em 
fundação de concreto, exclusive fundação e fornecimento do poste. Assentamento. 23,00 
(vinte e três vírgula zero) un ITEM 184 IP001589 — Retirada de poste de concreto ou aço 
de 4,50m a 9m. 8,00 (oito vírgula zero) um ITEM 185 IP001592 — Retirada de poste de 
concreto ou aço de 16m a 23m. 22,00 (vinte e dois vírgula zero) um ITEM 186 IP001595 
— Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tensão (B.T). 4,00 (quatro vírgula 
zero) um ITEM 187 IP001598 — Retirada de rede área de 13,2Kv (lance). 2,00 (dois 
vírgula zero) un ITEM 188 IP001600 — Retirada de luminária em poste com 4,50m a 9m 
de altura. 63,00 (sessenta e três vírgula zero) un ITEM 189 IP001603 - Retirada de 
luminária em poste com 16m a 23m de altura. 49,00 (quarenta e nove vírgula zero) un 
ITEM 190 IP001607 — Retirada de braço, padrão RIOLUZ, para fixação de luminárias. 
65,00 (sessenta e cinco vírgula zero) un ITEM 191 IP001609 - Retirada de reator para 
lâmpada de descarga instalado de 8m até 12m de altura. 130,00 (cento e trinta vírgu 
zero) un ITEM 192 IP001611 — Retirada ou substituição de rele fotoelétrico individu 
instalado até 12m de altura. 56,00 (cinqüenta e seis vírgula zero) un ITEM 193 
IP001613 - Retirada de condutores singelos ou múltiplos instalados em linha de dutos. 
750,00 (setecentos e cinqüenta vírgula zero) m ITEM 194 IP001614 - Retirada de 
núcleo, para fixação de luminárias, instalado em topo de poste, até 15m de altura 22,00 
(vinte e dois vírgula zero) un ITEM 195 IP001631 — Fundação simples de concreto pré-
moldado, padrão RIOLUZ, com chumbadores de aço provido de arruelas e porcas, para 
fixação de postes de aço reto de 7m a 11m, exclusive o poste e chumbadores. 8,00 (oito 
vírgula zero) un ITEM 196 IP001636 — Fundação especial para fixação de poste de 
concreto circular, reto, de 17m, em terreno pantanoso ou aterrado, exclusive o poste. 28,00 
(vinte e oito vírgula zero) un ITEM 197 IP001675 — Armação secundaria vertical, 
completa, para uma rede de baixa tensão (BT), sem fornecimento da armação e,d 	intas 
de fixação. Instalação. 142,00 (cento e quarenta e dois vírgula zero) uhgl" 	98 
IP001676 — Armação secundaria vertical, de 4 estribos, completa, para uma rd 
tensão (BT), de 4 condutores, para alinhamento reto, âng_ulajnferi 	potitV 
exclusive fornecimento das cintas de fixação (ver 305ima,!" 	orneCim 
instalação. 72,00 (setenta e dois vírgula zero) un 1W-ui 9R otrf t°  Rede de b 
tensão (BT), aérea, com 3 condutores de alumínio, exclusive fo n 	dos condu 

S 	
I g 6 	VERB G OB POR 'C  

_J 
;.logra:,U, cor.! ondO oqg 
;e7:0: & Co que do' 

RICA 	TTAC 
VALIDO SOMENT E COM O SELO 	  



IACASAGNo, 	: 
.4.1ECOMOSEWCEN  

Este ?lest:Jdo éfituln-sf arouivado uu CREPrika, ioute as Ws fitikér05: 
UE(016, 085E7, 438801% W3921, R60131, ANW82, 0-50083. 060054, 
AWW85, 0160M, ANW87, WODH, ANW29, 400M, AN6O91, ~92, 
86005, AM6U94, N6)095, AN6006 lszeudo uarte i0edrsnte ds Cedida 
RUWO al44/2006. Folha uuterw 26131, 
RIti DE 34NEIRO. 20 de MIMO de 2D06 	 • é., 

\ \ k L  Kc0:4-,5  
e ,à.  



 

37063J 
Jogos 
Pan-americanos 
Uma conquista 
da PREFEITURA 
Uma vitória 
do RIO. 

PREFE URA RIOUk 
OBRAS COORDENADORIA DE OBRAS 

 

(lance). Instalação. 75,00 (setenta e cinco vírgula zero) un ITEM 200 IP001692 — Rede 
de baixa tensão (BT), aérea, com 4 condutores de alumínio, exclusive fornecimento dos 
condutores (lance). Instalação. 61,00 (sessenta e um vírgula zero) un ITEM 201 
IP001696 - Braço, padrão RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixação e do 
braço. Colocação. 176,00 (cento e setenta e seis vírgula zero) un ITEM 202 IP001697 - 
Luminária fechada com lâmpada de descarga, com reator integrado, em ponta de braço ou 
poste de aço curvo até 10m de altura, exclusive fornecimento da luminária. Colocação 
194,00 (cento e noventa e quatro vírgula zero) un ITEM 203 IP001702 Luminária com 
lâmpada de descarga tipo Pétala, com ou sem reator integrado, em ponta de braço ou 
poste reto (aço ou concreto) de 15m de altura, exclusive fornecimento da luminária e 
núcleo de fixação. Colocação. 35,00 (trinta e cinco vírgula zero) un ITEM 204 IP001704 
— Base quadrupla para topo de poste, em poste reto de aço ou concreto, para altura de até 
15m, para luminária tipo ponta de braço; exclusive luminárias e base quadrupla. 
Colocação. 6,00 (seis vírgula zero) un ITEM 205 IP001718 — Colocação de reator, 
padrão RIOLUZ, para lâmpada de descarga em poste (aço ou concreto), incluindo 
interligação na rede e na luminária e ferragens de fixação; exclusive fornecimento do 
reator. 245,00 (duzentos e quarenta e cinco vírgula zero) un ITEM 206 IP001722 - Rele 
fotoelétrico individual, com base em poste (aço ou concreto) de acordo com o padrão da 
RIOLUZ, exclusive fornecimento das ferragens de fixação e do rele fotoelétrico e base. 
Colocação. 182,00 (cento e oitenta e dois vírgula zero) un ITEM 207 IP001725 - 
Conduite Kopex ou similar, com diâmetro de 63mm (2 1/2"), para acabamento. 
Fornecimento e colocação. 6,00 (seis virgula zero) m ITEM 208 IP001738 — Alça pré-
formada de distribuição, de aço recoberto de alumínio, para cabo encapado, bitola de 
25mm2, segundo desenho A4-154-CP. Fornecimento e colocação. 138,00 (cento e trinta 
e oito vírgula zero) un ITEM 209 IP001739 — Alça pré-formada de distribuição, de aço 
recoberto de alumínio, para cabo de alumínio nu, bitola de 25mm2, segundo desenho A4-
154-CP. Fornecimento e colocação. 56,00 (cinqüenta e seis vírgula zero) un TEM 21 
IP001746 —Caixa Hand-Hole, pré-moldada, circular de concreto, padrão RIOLUZ, c 
dimensões (0,60x0,60)m, inclusive escavação e reaterro, exclusive tampão e materiais. 
Assentamento. 32,00 (trinta e dois vírgula zero) un ITEM 211 IP001747 — Caixa Hand-
Hole, pré-moldada, circular de concreto, padrão RIOLUZ, com dimensões (0,60x0,90)m, 
inclusive escavação e reaterro, exclusive tampão e materiais. Assentamento. 14,00 
(quatorze vírgula zero) un ITEM 212 IP001762 — Mão-de-obra para serviços de qualquer 
natureza. Turma de reparos. 200,00 (duzentos vírgula zero) h ITEM 213 IP001773 - 
Serviço de apoio as instalações requeridas a empreiteira, sendo: 1 encarregado. Turma de 
reparos. Horário diurno. 200,00 (duzentos vírgula zero) h ITEM 214 IP005104 — 
Chumbadores de aço, para fixação de postes de aço reto ou curvo, de 7m até 9m, com 
flange. Fornecimento e instalação. 56,00 (cinqüenta e seis vírgula zero) un ITEM 215 
IP006232 - Cabo de cobre nu, seção de 16mm2. Fornecimento. 1.159,00 (um mil, cento 
e cinqüenta e nove vírgula zero) kg ITEM 216 IP006234 - Cabo de cobre f ivB\750V, 
seção de 3x1,5mm2, PVC/ 70oC, classe 4. Fornecimento.1.205,00 (um mi tos e 
cinco vírgula zero) m ITEM 217 IP006242 - Fita isolante auto-fusão, de ,'!1 f,-  Om. 
Fornecimento. 21,00 (vinte e um vírgula zero) un TEM__2184P 	- intarltólante 
plástica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento. 50, d(citiqüentax k 'A0 Ot NO AS • ro) un ITEM 
219 IP006275 - Conector tipo Split-Bolt, para cab, I.del 	 cimento. 59,0 
(cinqüenta e nove vírgula zero) un ITEM 220 IP0071-51 - P e„ 	11 reto, com s 6 	VERBA 
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circular, reto, com 17m de comprimento, conicidade reduzida, com cabeça de concreto, 
inclusive transporte. Fornecimento. 6,00 (seis vírgula zero) un ITEM 221 IP007163 - 
Poste de concreto, com seção circular, reto, com 9 m de comprimento, tipo leve, inclusive 
transporte. Fornecimento. 142,00 (cento e quarenta e dois vírgula zero) un ITEM 222 
IP007348 - Cabo de cobre flexível, 750V, seção de 3x6mm2, PVC/ 700C. Fornecimento. 
150,00 (cento e cinqüenta vírgula zero) m ITEM 223 IP007503 - Capa isolante para 
conector tipo cunha, para instalação subterrânea, tensão de 600V, com isolação de silicone 
estabilizado, para uso nos modelos de conectores de 1 a 14, padrão RIOLUZ. 
Fornecimento. 110,00 (cento e dez vírgula zero) un ITEM 224 IP007574 - Box curvo de 
alumínio com bucha e arruela de 50mm (2"). Fornecimento. 4,00 (quatro vírgula zero) un 
ITEM 225 IP007934 - Cinta de aço galvanizado de 220mm. Fornecimento. 564,00 
(quinhentos e sessenta e quatro vírgula zero) par ITEM 226 IP007937 - Conector para 
haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento. 11,00 (onze 
vírgula zero) un ITEM 227 IP007944 - Curva de 900, para eletroduto de PVC rígido, de 
2". Fornecimento. 4,00 (quatro vírgula zero) un ITEM 228 IP008094 - Haste para 
aterramento, de 5/8" (16mm), com 2,50m a 3m de comprimento. Colocação. 15,00 (quinze 
vírgula zero) um ITEM 229 IP008095 - Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potencia 
de 400W, base E-40, bulbo tubular, claro, corrente 4,6A, tensão 100V, pulso de 
acendimento 2,8 a 4,5kv, fluxo luminoso nominal >=47500 Im, temperatura de cor >= 
19500 K, vida media >. 24000hs, posição de funcionamento universal a NBR - 662 e EM-
RIOLUZ no 57. Fornecimento. 20,00 (vinte vírgula zero) un ITEM 230 IP008226 - Braço 
curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e 
externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da 
ABNT, com 2,50m de projeção horizontal, diâmetro externo de 60,3mm, conforme desenho 
A4-1229-PD e especificação EM-RIOLUZ no 17. Fornecimento. 198,00 (cento e noventa 
e oito vírgula zero) un ITEM 231 IP008230 - Braço curvo, em aço de baixo teor de 
carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única 
em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 3,50m de projeç 
horizontal, diâmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1153-PD e especifica 
EM-RIOLUZ n.o 17. Fornecimento. 19,00 (dezenove vírgula zero) un ITEM 2 
IP008233 - Aterramento de caixa Hand-Hole. 56,00 (cinqüenta e seis vírgula zero) un 
ITEM 233 IP008237 - Tampão de ferro fundido, articulado, tipo especial, com eixo de aço 
inoxidável, revestido por PVC na articulação, dotado de furação para fixação do aro de anel 
de concreto e instalação de conectores para aterramento, com inscrição RIOLUZ discreta, 
em alto relevo, conforme desenho RIOLUZ/A4-1200-PD, especificação em RIOLUZ no 10. 
Fornecimento. 39,00 (trinta e nove vírgula zero) un ITEM 234 IP008423 - Eletroduto de 
aço galvanizado, diâmetro de 50mm (2"). Fornecimento. 4,00 (quatro virgula zero) vara 
ITEM 235 IP008426 - Chumbador de expansão de aço, com diâmetro de 1/2" e 
comprimento do parafuso de 3". Fornecimento. 72,00 (setenta e dois vírgula zero) vara 
ITEM 236 IP008504 - Poste de aço, reto, cônico continuo, altura de 9m, co sapata. 
Fornecimento. 1,00 (um vírgula zero) un ITEM 237 IP008593 - Eletr 
galvanizado, diâmetro de 38mm (1 1/2"). Fornecimento. 150,00 (cento 
vírgula zero) vara ITEM 238 IP008595 - Luva p 
38mm (1 1/2"). Fornecimento. 20,00 (vinte vir 
Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potenc 
claro, corrente 3A, tensão 100V, pulso de acendim 
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>=25000 Im, temperatura de cor >. 20000 K, vida media >= 24000hs, posição de 
funcionamento universal a NBR - 662 e EM-RIOLUZ no 57. Fornecimento. 235,00 
(duzentos e trinta e cinco vírgula zero) un ITEM 240 IP008784 - Núcleo duplo para 
luminárias LRJ-01/17/23/24/30/31, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 
galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, 
conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, núcleo diâmetro interno de 128mm, braços com 
diâmetro externo de 60,3mm, comprimento de 160mm, conforme desenho A2-1913-PD e 
especificação EM-RIOLUZ n.o 40. Fornecimento. 2,00 (dois vírgula zero) un ITEM 241 
IP008785 - Cabo de alumínio, 1Kv, 35mm2, XLPE. Fornecimento. 2.403,00 (dois mil, 
quatrocentos e três vírgula zero) m ITEM 242 IP008838 - Alça pré-formada para cabo 
de 35mm2. Fornecimento. 283,00 (duzentos e oitenta e três vírgula zero) un ITEM 243 
1P008845 - Cabo de cobre flexível, 750V, seção de 3x1,5mm2, PVC/ 700C, classe 4. 
Fornecimento e colocação. 1.000,00 (um mil vírgula zero) un ITEM 244 IP008877 - 
Cabo de alumínio WPP 2AWG. Fornecimento. 11.573,00 (onze mil quinhentos e setenta 
e três vírgula zero) m ITEM 245 IP009085 - Cabo de alumínio nu, 2AWG, sem alma de 
aço (CA). Fornecimento. 4.842,00 (quatro mil, oitocentos e quarenta e dois vírgula 
zero) kg ITEM 246 IP010166 - Retirada de lâmpada e acondicionamento em caixa de 
papelão, exclusive fornecimento da caixa. 68,00 (sessenta e oito vírgula zero) un ITEM 
247 IP010403 - Isolador de baixa tensão (BT), tipo carretel, na cor marrom, medindo 
(72x72)mm. Fornecimento 636,00 (seiscentos e trinta e seis vírgula zero) un ITEM 248 
IP010405 - Armação secundaria vertical de 3 estribos. Fornecimento. 116,00 (cento e 
dezesseis vírgula zero) un ITEM 249 IP010414 - Conector tipo cunha, em liga de cobre 
estanhado, para a fixação de condutores de alumínio ou cobre, por efeito de mola. Modelo 
no 1, padrão RIOLUZ, tipo G, AMP ou similar. Fornecimento e instalação. 1.179,00 (um 
mil cento e setenta e nove vírgula zero) un ITEM 250 IP010417 - Conector tipo cunha, 
em liga de cobre estanhado, para a fixação de condutores de alumínio ou cobre, por efeito 
de mola. Modelo no 10, padrão RIOLUZ, tipo F, AMP ou similar. Fornecimento e 
instalação. 48,00 (quarenta e oito vírgula zero) un ITEM 251 IP010419 - Conector tipo 
cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixação de condutores de alumínio ou cobr 
por efeito de mola. Modelo no 12, padrão RIOLUZ, tipo I, AMP ou similar. Forneciment 
instalação. 45,00 (quarenta e cinco vírgula zero) un ITEM 252 IP010425 - Conector ti 
cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixação de condutores de alumínio ou cobre, 
por efeito de mola. Modelo tipo no 5, padrão RIOLUZ, tipo IV, AMP ou similar. 
Fornecimento e instalação. 77,00 (setenta e sete vírgula zero) un ITEM 253 IP010427 - 
Conector tipo cunha, em liga de cobre estanhado, para a fixação de condutores de 
alumínio ou cobre, por efeito de mola. Modelo tipo no 7, padrão RIOLUZ, tipo A, AMP ou 
similar. Fornecimento e instalação. 140,00 (cento e quarenta vírgula zero) un ITEM 254 
IP013198 - Luminária LRJ-24 para lâmpada a vapor de sódio ou multivapor metálico de 
250W tubular, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ-30), encaixe em 
tubo com diâmetro de 60,3mm, corpo em liga de alumínio fundido, SAE-323 	383, 
refrator em vidro plano temperado, refletor de chapa de alumínio de ár.  116 	e 
anodizado com selagem ou vitrificação, grau de proteção mínimo do conjunto óti 	,54 e 
do alojamento do equipamento auxiliar IP-23, conf. 	 M RIOQUZNo 55. 
Fornecimento. 235,00 (duzentos e trinta e cinco *./PG  255 ST005373 - 
Poste tipo G1 ou Si, coluna de 4 1/2" de diâmetro tiittb; 	int geN1700mm, confor 
especificação da CET-R10. Fornecimento. 11, Opa(6nz idãspEmro) un ITEM 
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OBRAS COORDENADORIA DE OBRAS 

 

 

ST005386 — Poste tipo G7, de 2" de diâmetro, altura de 3500mm, conforme especificação 
da CET-R10. Fornecimento. 79,00 (setenta e nove vírgula zero) un ITEM 257 ST005400 
— Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, 
fundação e recomposição do piso. 79,00 (setenta e nove vírgula zero) un ITEM 258 
1E003287 — Execução de travessia subterrânea pelo método não destrutível Túnnel Liner-
ARMCO em époxi com diâmetro de 1,60m tendo um comprimento total de 50,14m 
inclusive o fornecimento do material. 46,00 (quarenta e seis virgula zero) m. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os serviços executados tiveram por objetivo a 
realização de obras de infra-estrutura em área urbana e em via de tráfego intenso, sem 
interrupção do fluxo consistindo de: Elaboração de projetos executivos de engenharia 
(geométrico, terraplanagem, drenagem, estruturas, pavimentação e sinalização); 
Remanejamento de interferências. Remoção e construção de redes de utilidade pública 
(iluminação, rede elétrica aérea — padrão Light, telefonia - padrão Telemar, esgoto, água 
potável e fibra ótica) inclusive caixa de inspeção; Execução de rede subterrânea em duto 
espiral flexível de Polietileno de alta densidade tipo Kanaflex (padrão Light) e telefonia 
(padrão Telemar), inclusive caixas de inspeção; Desobstrução e limpeza de redes de 
águas pluviais em galeria celular com utilização de equipamento combinado a vácuo e 
sewe-jet. Sinalização horizontal e vertical; Paisagismo; Troca de solo; Drenagem e obras 
de arte corrente. DESCRIÇÃO DAS OBRAS.VIADUTO DE ACESSO À EST. MARECHAL 
ALENCASTRO - O viaduto foi construído em concreto armado com o emprego de vigas 
pré-moldadas protendidas com comprimento máximo de 17,98 m e extensão total de 
80,00 m, em curva de raio 40,00 m, no eixo da obra, com 7,00 m de largura. A área total do 
tabuleiro é de 624 m2 e 5 vãos, sendo o vão máximo de 18 m de extensão. As fundações 
foram executadas com estacas pré moldadas tipo SCAC com diâmetro de 33 cm , tendo 
sido a profundidade média de cravação de 14 m A capacidade de carga máxima de 
projeto foi de 65 ton. Os aterros das rampas de acesso foram contidos em solo armado 
numa área total de 1.048,00 m2. Foram reformulados os acessos e retornos, com a 
implantação de novas pistas e restauração das pistas existentes, no entorno da o 
VIADUTOS DA RUA NILÓPOLIS - Construção de dois viadutos em concreto armado p 
implantação de rotula elevada, objetivando criar condições de retorno e acesso ao bairr 
de Padre Miguel e adjacências, com o emprego de vigas pré-moldadas protendidas com 
comprimento máximo de 19,00 m e extensão total de 67,00 m cada, em curva de raio 
40,00 m, no eixo da obra, com 7,00 m de largura. A área total do tabuleiro é de 469 m2 e 
04 vãos cada viaduto, sendo o vão máximo de 16,80 m de extensão. As fundações foram 
executadas com estacas pré moldadas tipo FRANKI com diâmetro de 60 cm tendo sido a 
profundidade média de cravação de 10 m com cravação máxima dei 3,50 m. A capacidade 
de carga máxima de projeto foi de 130 ton.. Foram reformulados os acessos e retornos, 
com a implantação de novas pistas e restauração das pistas existentes, no entorno da 
obra. As obras foram executadas sem interrupção no trânsito da 	asil. 
IMPLANTAÇÃO DE PISTAS LATERAIS - No trecho entre a Rua Maria Est 
Cristalina foram implantadas pistas laterais com 7,00 m de largura, em am 
numa extensão de 2.500 m cada uma. Foram também implantadas novas red 
pluviais, inclusive com construção de dois deságües, um pela Ru 
1,20 m) e outro pela Rua Omagra (0 = 1,50 m), 
Brasil utilizando o método não destrutivo 	prapljtj 
REBAIXAMENTO DO G 	ESTRAD 
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rebaixamento do greide da Estrada da Cancela Preta, na altura aproximada de 1,30 m, no 
trecho sob a Av. Brasil, para possibilitar a implantação de gabarito vertical de 4,50 m sob o 
viaduto existente. A extensão do trecho rebaixado foi de 300,00 m, numa faixa com largura 
de 15,00 m. Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado. 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

************* CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO ******* 
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 16 folha[s]. **ir 

CERTIDAO No. 2382/2003 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CREA, 
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE 	 
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA. 	  

Razao Social..: 
Registro 	• 
Ramo/Atividade: 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 	  
1969200133 	  
OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG DE TELECOMUNICACOES, 
OS ENG MECANICA, OS ENG METALURGICA, OS DE ARQUITETURA, OS 
DE URBANISMO, OS ENG AGRONOMICA 	  

ART No. 1295831 - de 05.06.1996 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	 
Carteira No. RJ-28076/D 	 Reg. No. 1975100920 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: AV MIN ARY FRANCO 260 	BANGU 	  

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA 	  
Informacao Complementar: 	  
CONSTRUCAO CIVIL 	  

No. Contrato: 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 	 
No. Homem Hora/Jornada de Trabalho. 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 37.148 665,64 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
ART Cadastrada em 15.08.1996 	  
CONCLUSA° em 31.01.2003 	  

ART No. AE53839 - de 15.09.2000 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 	3575 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANGU 

RIO DE JANEIRO RJ 	 
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 

(2): GERENCIA 	 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio de J eiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECREA: (21) 2518:6115- r-irM9i&P,A7  
sem, 	 Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br  - 1-Lome -Page: http://www.crea-rj.org.br  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

(Continuacao da Certidao no. 2382/2003) 
	

Folhas: 2/6 

Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL-TRECHO:VIADUTO DE 	 
DEODORO-VIADUTO DOS CABRITOS(PISTA ESOUERDA,SEM O 	  
CANTEIRO-CENTRAL),EXTENSA0 APROXIMADA 23,5KM EM 	  
TERRAPLENAGEM,DRENAGEM,PAVIMENTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES 	 

No. Contrato: 59/96 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 37.148.665,64 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
ART Cadastrada em 21.09.2000 14:11:20 	  
CONCLUSA° em 31.01.2003 	  
Vinculada a ART principal no. 1295831 - Data de pagto.: 05.06.1996 	 
Profissional: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	  
Carteira No. RJ-28076/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AE53840 - de 15.09.2000 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 1990104374 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUN. DO RJ (SMO-DGVU) 	 
Endereco...: AV MINISTERIO ARY FRANCO 280 BANGU 

RIO DE JANEIRO RJ 	 
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 
Especificacao da Atividade (1): GERENCIA 	 
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL - TRECHO: VIADUTO DE .. 
DEODORO - VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA, SEM O CANTEIRO - CENTRAL), 
EXTENSAO APROXIMADA 23,5 KM EM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E 
SERVICOS COMPLEMENTARES 	  

No. Contrato: 59/96 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 37.148.665,64 	  

DIVS - RIO DE JANEIRO/RJ 
ART Cadastrada em 21.09.2000 12:26:25 	 

41,(1202000 

CONCLUSAO em 31.01.2003 	 
Vinculada a ART principal 
Profissional: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA.. 	..... 

Titulo: ENGENH406-ÂXMiUW-  . Carteira No. RJ-28076/D 	 
ám_ 

ART No 	031820 - de 28.01.2003 	Natureza: OBRA°, E  SERVICO. 

(CONTINJA) 
	 WEUXIG 

• Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio de aneiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELE REA: 
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br  - Home -Page: http://www.crea-rj.org.br  

no. 1295831 - Data de pag"CO 	lakil",996.731A5 	 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 2382/2003) 	Folhas: 3/6 

Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	 
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 19901043-J 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANGU 	  

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1): GERENCIA 	  
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL - TRECHO: VIADUTO DE 	 
DEODORO - VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA, SEM O CANTEIRO CENTRAL), 
EXTENSAO APROXIMADA 23,5 KM EM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E 	 
SERVICOS COMPLEMENTARES 	  
No. Contrato: 059/96 	  
Quantificacao: 23,50 km 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 11.682.841,74 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL (VIADUTO DE DEODORO-V.DOS CABRITOS) S/N. 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
ART Cadastrada em 30.01.2003 18:25:22 	  
CONCLUSAO em 31.01.2003 	  
Vinculada a ART principal no. 1295831 - Data de pagto.: 05.06.1996 
Profissional: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	 
Carteira No. RJ-28076/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AI031821 - de 28.01.2003 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	 
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 199010437 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANGU 	  

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 
Especificacao da Atividade (1): GERENCIA 	 
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL - 
DEODORO - VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA, SE 
EXTENSAO APROXIMADA 23,5KM DRENAGEM, PAVIMENTACAO E 
COMPLEMENTARES 	  
No. Contrato: 059/96 	  
Quantificacao: 23,50 km 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 

(CONTI 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio d aneiro - RJ - CEP: 20070-020 - T ECREA: (21) 2518-0550 - Fax: (21) 25 
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br  - Home -Page: http://www.crea-rj.org.br  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 2382/2003) 	Folhas: 4/6 

Valor do Contrato/Honorario: R$ 3.177.931,22 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL (VIADUTO DE DEODORO-V.DOS CABRITOS) S/N 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
ART Cadastrada em 30.01.2003 17:08:34 	  
CONCLUSAO em 31.01.2003 	  
Vinculada a ART principal no. 1295831 - Data de pagto.: 05 06.1996 	 
Profissional: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	  
Carteira No. RJ-28076/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AI031822 - de 28.01.2003 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	 
Carteira No. RJ-28076/D 	 Reg. No. 197510092 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANGU 	  

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1): GERENCIA 	  
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL - TRECHO : VIADUTO DE 
DEODORO - VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA, SEM O CANTEIRO CENTRAL), 
EXTENSAO APROXIMADA 23,5 KM EM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E 	 
SERVICOS COMPLEMENTARES 	  
No. Contrato: 059/96 	  
Quantificacao: 23,50 km 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 11.682.841,74 
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL (VIADUTO DE DEODORO-V.DOS CABRITOS) S/N.. 
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIR 
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANG 

RIO DE JANEIRO RJ 	 
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Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL - TRECHO: VIADUTO DE 	 
DEODORO - VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA, SEM O CANTEIRO CENTRAL), 
EXTENSAO APROXIMADA 23,5 KM EM TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTACAO E 	 
SERVICOS COMPLEMENTARES 	  
No. Contrato: 059/96 	  
Quantificacao: 23,50 km 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 3.177.931,22 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
ART Cadastrada em 30.01.2003 16:53:03 	  
CONCLUSAO em 31.01.2003 	  
Vinculada a ART principal no. 1295831 - Data de pagto.: 05.06.1996 	 
Profissional: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	  
Carteira No. RJ-28076/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AI031824 - de 28.01.2003 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 198610357 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANGU 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	 

(2): EXECUCAO DE OBRA 	 
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	 

(2): GERENCIA 	 
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL - TRECHO : VIADUTO DE 
DEODORO - VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA BESQUERDA, SEM O CANTEIRO CENTRAL), 
EXTENSA° APROXIMADA 23,5 KM EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS 
COMPLEMENTARES 	 
No. Contrato: 059/96 
Quantificacao: 23,50 km 
Data do Inicio: 15.04.1996 	  4 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 	 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 11.682.841,74 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL (VIADUTO DE DEODORO-V.DOS CABRITOS) S/N.. 
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Profissional: CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 	  
Carteira No. RJ-28076/D 	Titulo-  ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AI031825 - de 28.01.2003 	Natureza -  OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 	  
Carteira No. RJ-861035756/D 	 Reg. No. 198610357 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 	  
Endereco...: AVENIDA MINISTRO ARY FRANCO 280 BANGU 	  

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE OBRA 	  

(2): EXECUCAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  

(2): GERENCIA 	  
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
MELHORIAS FISICAS E OPERACIONAIS DA AVENIDA BRASIL-TRECHO: VIADUTO DEODOF 
- VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA, SEM O CANTEIRO CENTRAL), EXTENSA 
APROXIMADA 23,5 KM EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTACAO E SERVICOS 	 
COMPLEMENTARES 	  
No. Contrato: 059/96 	  
Quantificacao: 23,50 km 	  
Data do Inicio: 15.04.1996 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	480 Dias 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 3.177.931,22 	  
Endereco da Obra: AVENIDA BRASIL (VIADUTO DE DEODORO-V.DOS CABRITOS) S/N 	 
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PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 

Prelleiture 

Rd'IrOm'a  
ATESTADO  

Atestamos, para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A., inscrita no CREA-RJ sob o n.° 
1.969.200.133, estabelecida na Praia de Botafogo, 300 - 110  andar — Botafogo/RJ, 
inscrita no CNPJ/MF sob n.° 15.102.288/0001-82, executou para a Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 42.498.733/0001-48, as obras 
relativas as "MELHORIAS FÍSICAS E OPERACIONAIS NA AV. BRASIL TRECHO: 
VIADUTO DE DEODORO — VIADUTO DOS CABRITOS (PISTA ESQUERDA SEM O 
CANTEIRO CENTRAL) EXTENSÃO APROXIMADA 23,5 KM EM 
TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES", objeto do processo n.° 06/348.512/95 e do contrato n.° 059/96, 
no prazo total de 480 (quatrocentos e oitenta ) dias corridos, sendo 240 (duzentos e 

quarenta) dias corridos de prazo inicial e 240 (duzentos e quarenta) dias corridos de 

prorrogações de prazo contratual, no valor de R$52.009.431,03 (cinqüenta e dois 

milhões, nove mil, quatrocentos e trinta e um reais e três centavos), incluindo valores 
de aditivos e de reajustamentos e tendo como data de inicio 15/04/1996 e data de 
término prevista para 02/12/2002, tendo sido antecipada para 01/11/2002, 
totalizando 450 (quatrocentos e cinqüenta) dias corridos. A obra esteve suspensa 
nos períodos de: 12/10/1996 à 29/08/2000, 01/01/2001 a 17/06/2001, 07/07/2001 a 
12/09/2001, 17/09/2001 a 22/11/2001, 21/12/2001 a 26/0212002, 24/05/2002 a 
23/10/2002, tendo como Responsáveis Técnicos da Coordenadoria Geral de Obras da 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos os fiscais: Engenheiros CARLOS 
EUGÊNIO MATHEUS GOMES ADEGAS, matricula n.° 11/157.083-7 
82.106.309-0, OSMAR QUEIROZ DA SILVA, matricula n.° 11/016.40 
36.404-D, CLÁUDIO TEIXEIRA POUBEL, matricula n.° 11/016.054-
48.057-D e JOSÉ FRANKLIN DOS SANTOS NETO, matricu 
CREA n.° 83.105.670-4, e como Responsáveis Técnico 
Engenheiros: CARLOS JOSÉ VIEIRA MACHADO DA CUNH 
D/RJ, e MARCOS VIDIGAL DO AMARAL, CREA n.° 
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PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 

Prafeihno 

Rd° CrOade  

Responsável Técnico Solidário o Engenheiro BENEDICTO BARBOSA DA SILVA 
JUNIOR, CREA n.° 130.337-D/SP visado no CREA — RJ sob o n.° 1990104374-D e 
que as mesmas foram aceitas provisoriamente pelo processo n.° 06/371.928/2002, com 
publicação no DO Rio n.° 179, de 05/12/02 às fls. 09, E FORAM EXECUTADOS OS 
SEGUINTES SERVIÇOS: ITEM 01: 01.016.010 — Levantamento topográfico, 
planialtimétrico e cadastral de terreno orografia não acidentada, vegetação rala e 
edificação densa, escala 1:500. 569,2257 (quinhentos e sessenta e nove virgula 
dois mil duzentos e cinqüenta e sete)ha; ITEM 03: 01.017.004 - Locação de projeto 
de estradas, inclusive nivelamento e seções transversais em terreno de orografia não 
acidentada e vegetação rala. 41,44 (quarenta e um virgula quarenta e quatro)km; 
ITEM 04: 01.090. - Administração local (conforme Resolução SMO ac. 530 de 05 de 
agosto de 1988). 10,40 (dez virgula quarenta)mês; ITEM 05: 02.020.001 - Placa de 
identificação de obra publica, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e 
colocação. 154,00 (cento e cinqüenta e quatro)m2; ITEM 06: 02.020.005 - Barragem 
de bloqueio de obras na via pública. 19.859,40 (dezenove mil oitocentos e cinqüenta 
e nove virgula quarenta)m; ITEM 07: 02.020.006 — Barragem de bloqueio de obra na 
via pública, de acordo com a Resolução SMO-RJ n.° 55, de 12/04/1977, 
compreendendo a colocação e retirada uma vez. 19.859,80 (dezenove mil oitocentos 
e cinqüenta e nove virgula oitenta)m; ITEM 08: 02.020.011 - Placa de sinalização 
preventiva para obra na via pública, de acordo com as Instruções do Decreto E n.°  
4926, de 09/06/1971, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes 
de madeira. 1.363,00 (hum mil trezentos e sessenta e três)un; ITEM 09: 02.020.012 
- Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com as Instruções 
do Decreto E n.°4926, de 09/06/1971, compreendendo a colocaç 
vez. 1.173,00 (hum mil cento e setenta e três)un; ITEM 10: 03.0 

o manual de vala em material de primeira categoria, (areia,argila ou pi ra), até 1,50m .„ 
de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento. 2 ilitgliktUois4ontst s 

AUTENTICAÇ 
setecentos e dezenove virgula sessenta)m3; ITEM 11: 03.0C 
manual de vala, a frio em material de segunda categoria, até 1,5C 
exclusive escoramento e esgotamento. 471,17 (quatrocentos e s 
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PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 	 Idfibe  

dezessete)m3; ITEM 12: 03.003.008 — Cerca protetora de borda de vala, construida 
com montantes de "3x 3" de pinho de 3a, considerando o uso 3 vezes. 61.010,00 

(sessenta e um mil e dez)m; REM 13: 03.003.009 — Retirada e recolocação de cerca 
protetora de borda de vala segundo especificação do item 03.003.007, exceto 
materiais. 61.822,50 (sessenta e um mil oitocentos e vinte e dois virgula 

cinqüenta)m; ITEM 17: 03.010.001 — Aterro com material 1a.  categoria, espalhado c/D-
4, cam.20cm, inclusive caminhão tanque, rolo pé de carneiro, trator de pneus e 2 
serventes. 359.765,31 (trezentos e cinqüenta e nove mil setecentos e sessenta e 

cinco virgula trinta e um)m3; ITEM 18: 03.010.015 — Reaterro de vala com material 
de boa qualidade, utilizando vibro compactador portátil, exclusive material. 66.300,68 

(sessenta e seis mil e trezentos virgula sessenta e oito)m3; ITEM 19: 03.020.030 — 
Escavação mecânica de vala com escavadeira hidráulica de material de 1a.categoria 
com pedras instalações prediais ou outros redutores até 1,50 de profundidade. 
204.157,0284 (duzentos e quatro mil cento e cinqüenta e sete virgula zero 

duzentos e oitenta e quatro)m3; ITEM 20: 03.020.035 — Escavação mecânica de vala 
com escavadeira hidráulica em material de 1a•  categoria com pedras e instalações 
prediais de 1,50 a 3,00m de profundidade. 22.480,12 (vinte e dois mil quatrocentos e 

oitenta virgula doze)m3; ITEM 21: 03.021.005 — Escavação mecânica a céu aberto, 
1a.categoria, escavadeira hidráulica de 0,78m3. 205.937,00 (duzentos e cinco mil 

novecentos e trinta e sete)m3; ITEM 22: 03.025.030 — Escavação mecânica com 
trator -do tipo D-7. 70.829,21 (setenta mil oitocentos e vinte nove virgula vinte e 

um)m3; ITEM 23: 03.045.001 — Preparo de solo até 30cm de profundidade, 

compreendendo escavação e acertos manuais e compactação mecânica com remoção 
até 20m. 170.387,97 (cento e setenta mil trezentos e oitenta e sete virgula noventa 

e .sete)ge2; ITEM 24: 04.005.041 — Transporte de carga de qualquer natureza exclusive 
as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente o 

equipamento auxiliar, à velocidade média de 30km/h, em caminhão basculante a óleo 
diesel, com capacidade útil de 8t. 20228.166,283 (vin 

oito mil cento e sessenta e seis virgula duzentos 

04.005.051 — Carga e descarga em caminhão bascula 
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PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 

 

 

RIO 
(cento e quarenta e seis mil trezentos e seis virgula dez)t; ITEM 26: 04.006.010 — 
Carga manual e descarga mecânica de material a granel, inclusive tempo de espera de 
caminhão de 12t e 4 serventes. 3.799,48 (três mil setecentos e noventa e nove 

virgula quarenta e oito)t; ITEM 27: 04.011.051 — Carga e descarga mecânica com pá 

carregadeira e caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, 

considerado para caminhão de espera manobra, carga e descarga e quanto à 
carregadeira; com 1,5 m2  de capacidade, os de espera e operação, para cargas de 50 t 
por dia de 8 horas. 927.934,04 (novecentos e vinte e sete mil novecentos e trinta e 

quatro virgula zero quatro)t; ITEM 28: 05.001. — Remoção de serviços de utilidade 
pública. 0,58 (zero virgula cinqüenta e oito)vb; ITEM 29: 05.001.101 —Arrancamento 
tubos concreto e manilhas cerâmicas com diâmetro de 0,7m a 1,5m, inclusive 
empilhamento lateral. 686,15 (seiscentos e oitenta e seis virgula quinze)m; ITEM 

30: 05.001.106 — Arrancamento de tentos ou travessões de granito ou concreto, 
inclusive afastamento lateral. 13.040,94 (treze mil e quarenta virgula noventa e 

quatro)m; ITEM 31: 05.001.107— Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto 
retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. 4.556,20 

(quatro mil quinhentos e cinqüenta e seis virgula vinte)m; ITEM 32: 05.001.108 — 
Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de 
serviço. 9.298,25 (nove mil duzentos e noventa e oito virgula vinte e cinco)m2; 

ITEM 33: 05.002.002 — Demolição à ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto 
armado, inclusive afastamento lateral. 1.300,00 (hum mil e trezentos)m3; ITEM 34: 

05.002.004 — Demolição à ar comprimido, de massa de concreto armado, exclusive 
.,pisos e pavimentos, inclusive afastamento lateral. 187,50 (cento e oitenta e sete 

virgula cinqüenta)m3; ITEM 35: 05.002.006 — Demolição à ar co 
pavimentação de concreto asfáltico (e=10cm), inclusive afastamento lat 

(quarenta e um mil setecentos e setenta e sete virgula quarenta e cin 	, ITE 

36: 05.002.101 — Levantamento ou rebaixamento do tampão de rua, considerando 

demolição de camada de asfalto e concreto, movimenta 
cerca protetora. 32,00 (trinta e dois)un; ITEM 37: 05.00 
poço de visita de até 3m de profundidade, com transporte 
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dar- 

km de distância, inclusive carga manual e descarga mecânica. 102,00 (cento e 
dois)un; ITEM 46: 05.020.007 — Sinalização horizontal (0,10m de largura). 18.601,80 
(dezoito mil seiscentos e um virgula oitenta)m2; ITEM 47: 05.022.010 — Corte 
mecânico com máquina fresadora em concreto asfáltico em zona urbana, com 

espessura de até 10cm, inclusive coleta com caminhão basculante, exclusive 
transporte do material para fora do canteiro de obra. 185.794,93 (cento e oitenta e 
cinco mil setecentos e noventa e quatro virgula noventa e três)m2; ITEM 48: 
05.100 — Mobilização e desmobilização (conforme Resolução SMO c.°  530 de 05 de 
agosto de 1988). 2,00 (dois)etapa; TEM 49: 05.105.011 — Mão de obra de bombeiro 
hidráulico (inclusive encargos sociais). 4.000,00 (quatro mil)h; ITEM 50: 05.105.015 — 
Mão de obra de servente, (inclusive encargos sociais). 36.594,66 (trinta e seis mil 
quinhentos e noventa e quatro virgula sessenta e seis)h; ITEM 51: 06.004.030 — 
Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro 

de 0,40m, aterro e soca até a geratriz superior do tubo inclusive fornecimento de 
material, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço de 1:4. 
Fornecimento e Assentamento. 1.867,75 (hum mil oitocentos e sessenta e sete 
virgula setenta e cinco)m; ITEM 52: 06.004.032 — Tubo de concreto armado, classe 
CA-1, para galena de águas pluviais, com diâmetro do 0,60m, aterro e soca até a 
geratriz superior do tubo inclusive fornecimento de material, rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e Assentamento. 720,85 
(setecentos e vinte virgula oitenta e cinco)m; ITEM 53: 06.004.034 - T 
concreto armado, classe CA-1, para galeria de águas pluviais, com diâmetro d 

aterro e soca até a geratriz superior do tubo inclusive fornecimento do maten 

rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4. Fornecimento e 
Assentamento. 244,40 (duzentos e quarenta e quatro virgula quarenta)m; ITEM 54: 
06.004.046 — Tubo de concreto armado, classe CA-2, para galeria de águas pluviais, 
com diâmetro de 1,00m, aterro e soca até a geratriz sup 
fornecimento do material, rejuntamento com argamassa de c 
1:4. Fornecimento e Assentamento. 122,20 (cento e vinte 
ITEM 57: 06.014.012 — Poço de visita de alvenaria de tijolo 
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paredes de 1 vez (0,20m) de 1,2x1,2x1,4m, utilizando argamassa de cimento e areia 

traço de 1:4 em volume sendo as paredes revestidas internamente com a mesma 

argamassa, com base de 0,20m de concreto simples e tampa de concreto armado de 

0,15m espessura, sendo o concreto dosado para um fck=11MPa, degraus de ferro 

.fundido para coletor de águas pluviais de 0,4 a 0,7m de diâmetro; exclusive escavação 
e reaterro. 87,10 (oitenta e sete virgula dez)un; ITEM 58: 06.014.013— Poço de visita 
de alvenaria de tijolo maciço (7x10x20cm), em paredes de 1 vez (0,20m) de 

1,3x1,3x1,4m, utilizando argamassa de cimento e areia no traço de 1:4 em volume, 
sendo as paredes revestidas internamente.com  a mesma argamassa, com base de 
0,20m de concreto simples e tampa de concreto armado de 0,15m de espessura, 

sendo o concreto dosado para um fck=11MPa, degraus de ferro fundido para coletor de 
águas pluviais de 0,8m de diâmetro; exclusive escavação e reaterro. 2,60 (dois virgula 
sessenta)un; ITEM 59: 06.014.015 — Poço de visita de alvenaria de tijolo maciço 
(7x10x20cm), em paredes de 1 vez (0,20m) de 1,50x1,50x1,60m, utilizando argamassa 

de cimento e areia traço de 1:4 em volume sendo as paredes revestidas internamente 

com a mesma argamassa, com base de 0,20m de concreto simples e tampa de 

concreto armado de 0,15m de espessura, sendo o concreto dosado para um 

fck=11MPa, degraus de ferro fundido para coletor de águas pluviais de 1,00m i`.1 
diâmetro; exclusive escavação e reaterro. 9,00 (nove)un; ITEM 60: 06.014.017 — Poço 
de visita de alvenaria de tijolo maciço (7x10x20cm), em paredes de 1 vez (0,20m) de 

1,70x1,70x1,30m, utilizando argamassa de cimento e areia no traço de 1:4 em volume 
sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de 

0,20m. de concreto sirriples e tampa de concreto armado de 0,15m de espessura, 

sendo o concreto dosado para um fck=11MPa, degraus de ferro fundido para coletor de 
águas pluviais de 1,20m de diâmetro; exclusive escavação e reaterro. 10,00 (dez)un; 
ITEM 61: 06.015.002 — Caixa de ralo em tijolo maciço de uma vez de 0,30x0,90x0,90 
para águas pluviais, inclusive grelha de ferro fundido de 135 kg. 143,00 
quarenta e três)un; ITEM 62: 06.016.001 — Tampão 
0,60m de diâmetro, com 175kg para chaminés de caix 

assentado com argamassa de cimento e areia no 

DAATEST \2003\0debrecht\37011903.doc 
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Prefeitura 
da Cidade 

RIO 
Fornecimento e assentamento. 128,00 (cento e vinte oit,o)un; ITEM 66: 06.081.010 — 
Dreno de tubo de concreto, sem armadura de 0,30m de diâmetro, perfurado ou não, 
inclusive reaterro e exclusive escavação. 4.074,25 (quatro mil e setenta e quatro 

virgula vinte e cinco)m; ITEM 67: 06.085.045 — Enrocamento com pedra de mão 
arrumada; inclusive fornecimento desta. 38.524,71 (trinta e oito mil quinhentos e 

vinte e quatro virgula setenta e um)m3; ITEM 68: 08.001.003 — Base de brita corrida, 
inclusive fornecimento dos materiais, medida após a compactação. 50.833,81 

(cinqüenta mil oitocentos e trinta e três virgula oitenta e um)m3; ITEM 69: 

08.005.003 — Base de macadame cimentado de mistura prévia (concreto magro) traço 

1:24, de acordo com as "Instruções para Execução" do DER-RJ, inclusive transporte 
para pista. 31,53 (trinta e um virgula cinqüenta e três)m3; ITEM 71: 08.015.011 — 
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, com 10,0cm de espessura, 

executado em duas camadas sendo a inferior de ligação ("BINDER") com 6,0cm de 

espessura e a superior de rolamento, de acordo com as "Instruções para Execução", do 
DER-RJ; exclusive transporte da usina para pista. 507.392,42 (quinhentos e sete mil 

trezentos e noventa e dois virgula quarenta e dois)m2; ITEM 72: 08.015.019 — 
Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente reciclado 5cm de espessura, 

executado em uma camada, de acordo com as "Instruções para Execução", do DER-RJ 
excluido o transporte da usina para a pista. 18.740,922 (dezoito mil setecentos e 

quarenta virgula novecentos e vinte e dois)t; ITEM 73: 08.021.001 — Regularização 
do sub-leito de acordo com as "Instruções para Execução", do DER-RJ. O preço 

indeniza as operações de execução e transporte de água e se aplica à área 
-efetivamente regularizada; exclusive transporte e escavação de corretivos. 212.351,76 

(duzentos e doze mil trezentos e cinqüenta e um virgula setenta e sels)m2; IT 
74: 08.023.002 — Espalhamento mecânico do solo. 773.544,49 (setecentos e se 

e três Mil quinhentos e quarenta e quatro virgula quarenta e nove)m3; ITEM 7 

08.026.001 — Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "In 

010 

Date, ?how  TAS.- 
Ittg 	Cnr4ige, 

sçarde  ":". 	32 99  
para aéditçãó°,' do DER-RJ. 238.907,53 (duzentos e t 

sete virgula cinqüenta e três)m2; ITEM 76: 06026. 
fornecimento dos materiais. 364.000,65 (trezentos e s 

D: \ ATES 	\2003 \Odebrecht \37011903.doc 



Est,: .estado encontia S3 argui 

Ne:.:C o OPEN HJ , junto á Art 

de 95— 	 faz3n• 

do pr; 	te.grant 	u C-erttdão 

/Wr,23 
Fotha n / 2Z 

lev2 

• CASTAGNA 
J:NTICIDADI 

•••••••••• 
R ATO', ai 

VALIDO SO,  

3° TABEL1 ODE NOTAS- 	LO 
AUTENTICA 

1c441JatqualCartlealde 
Av. São LUL  192 	3 	11 3259 699 

SELOS 
.0 1 4 . POR 

VERBA 
Sào Paulo 

catem r oricina, 
que *eu lê. 

nr. 



	 2f-0. 449  
; 3  25 03 Rui)._ 

PREFEITURA 
DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 

Prefeitura 
da Cidade 

RIO 
sessenta e cinco)m2; ITEM 77: 08.035.001 — Camada de bloqueio (colchão) de pó de 
pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida após compressão. 62.274,12 

(sessenta e dois mil duzentos e setenta e quatro virgula doze)m2; ITEM 78: 

08.037.001 — Concreto asfáltico usinado a quente, apenas o espalhamento e 
compactação mecânicos, com espessura média de 5cm. 12.046,442 (doze mil e 

quarenta e seis virgula quatrocentos e quarenta e dois)t; ITEM 79: 08.040.005 - 
Meio-fio e sarjeta conjugados, de concreto usinado (13 MPa) moldado "In loco", através 

de máquina especial, medindo 0,47m de base e 0,30m de altura, tipo C, acabamento 

com argamassa de cimento e pó de pedra no traço 1:3 com fornecimento dos materiais 
exclusive preparo de base e topografia. 40.952,86 (quarenta mil novecentos e 

cinqüenta e dois virgula oitenta e seis)m; ITEM 80: 09.001.001 - Plantio de grama 
em placa, inclusive fornecimento, arrancamento, carga, transporte, preparo do terreno 
e adubação química. 122.863,00 (cento e vinte e dois mil oitocentos e sessenta e 

três)m2; ITEM 81: 09.002.005 — Plantio de arbustos de 1,2 a 1,5m com 4 unidades por 
m2. 3.591,60 (três mil quinhentos e noventa e um virgula sessenta)m2; ITEM 82: 

09.003.011 — Fornecimento de arbusto de 1,20 a 1,50m de altura. 3.591,60 (três mil 

quinhentos e noventa e um virgula sessenta)un; ITEM 83: 13.370.015 — Pátio de 
concreto e=10cm, traço 1:2:3, formando quadros de 1,5x1,5m, com sarrafos de pinho, 
exclusive preparo do terreno. 15.840,003 (quinze mil oitocentos e quarenta virgula 

zero zero três)m2; ITEM 84: 15.000.000 — Fornecimento e instalação de materiais 

hidráulicos para reposição das ligações domiciliares danificadas quando da execução 
dos serviços. 1,19 (um virgula dezenove)etapa; ITEM 85: 19.004.004 — Caminhão 
com carroceria fixa, capacidade 7,5 toneladas motor de 132CV, inclusive motorista 
(Cp). 580,00 (quinhentos e oitenta)h; ITEM 86: 19.004.016 - Caminhão basculante, 

' tipo médio pesado, capacidade 12m3  motor de 142CV, inclusive motorista.(Cf). 
8.735,00 (oito mil setecentose trinta e cinco)h; ITEM 87: 19.005.008 - Aluguel 
produtivo com motor funcionando, correspondendo ao período em que a parte o ratriz 
do equipamento não funciona, de escavadeira hi 
capacidade de 0,78m3, com três braços articulados, b 
três posições com operador. 1.359,50 (hum mil trezen 

D:\ATEST 	003\0debrecht\37011903.doc 
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DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
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COORDENADORIA GERAL DE OBRAS 

Prelidivra 
de Cidade 

RIO 
cinqüenta)h; ITEM 88: 19.005.012 — Motoniveladora, motor diesel de 123CV, com 

operador. 1.634,16 (hum mil seiscentos e trinta e quatro virgula dezesseis)h; ITEM 

89: 19.005.019 - Trator de esteira (D6-C) motor de 140CV com lâmina de 2330 kg, 

com operador. 1.508,00 (hum mil quinhentos e oito)h; ITEM 90: 19.005.033 - 

Carregador frontal de rodas, motor de 170cv, pá de 3,1m3, inclusive operador.(Cp) 
5.818,2000 (cinco mil oitocentos e dezoito virgula vinte)h; ITEM 91: 21.000 - 

Fornecimento e instalação de material para iluminação pública.(projeto RIOLUZ). 
1,5236 (hum virgula cinco mil duzentos e trinta e seis)etapa. ITEM 92: 01.050 - 
Projeto Executivo. 3,90 (três virgula noventa)etapa; ITEM 93: 01.090-A - Assistência 
técnica. 10,399989 (dez virgula três mil novecentos e noventa e nove e oitenta e 

nove)mês; ITEM 94: 02.007.001-A — Aluguel de passarela em estrutura tubular com as 

seguintes características: extensão 45,00m, largura 2,20m, altura 5,80m, piso de 

madeira, guarda corpo em toda extensão, duas escadas de acesso, defensas metálicas 
duplas para proteção da torre central e dos arlassos. 31,00 (trinta e um)mês; ITEM 95: 

02.009.001-A - Montagem de passarela em estrutura tubular. 3,00 (três)etapa; ITEM 

96: 02.009.001-B - Desmontagem de passarela em estrutura tubular. 3,00 (três) etapa; 

ITEM 97: 02.020.009 - Semáforo para sinalização de Bloqueio de obra na via pública, 

de acordo com as Instruções do Decreto E n.° 4926, de 09/06/1971, compreendendo 

fornecimento do semáforo dos postes de madeira e do material elétrico. 41,00 

(quarenta e um)un; ITEM 98: 02.020.010 — Semáforo para sinalização de Bloqueio de 

obra na via pública, de acordo com as Instruções do Decreto E n.° 4926, de 
09/06/1971, compreendendo a colocação e retirada 1 vez. 48,00 (quarenta e oito)un; 

ITEM 99: 03.020.050 - Escavação mecânica de vala não escorada, em material 

categoria, até 1,50 de profundidade, utilizando escavadeira hidráulica de G
OD 

\ t{3 

exclusive esgotamento, (valem os coeficientes do item 03.016.005). 32.372,00 (trinta e 

dois trezentos e setenta e dois)m3; ITEM 100: 03.020.052 - Escavação mecânica de 
vala não escorada, em material de 1a. categoria entre 1,50 e 
utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m3, exclusive e 

quatro mil virgula vinte)m3; ITEM 101: 03.020.055 - 

não escorada, em material de 1a. categoria entre 3, 
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diâmetro, utilizando argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em 

paredes chapiscadas e revestidas internamente com a mes 

dos blocos e base em concreto simples, tampa de concret 
dosado para um fck=10MPa e degraus de ferro fundido, 
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	R 
utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m3, exclusive esgotamento. 12.684,18 (doze 
mil seiscentos e oitenta e quatro virgula dezoito)m3; ITEM 102: 03.020.057 - 
Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1a• categoria entre 4,50 a 
6,00m de profundidade, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m3, exclusive 
esgotamento. 546,00 (quinhentos e quarenta e seis)m3; ITEM 103: 05.010.005 - 
Esgotamento de vala medido pela potência instalada e pelo tempo de funcionamento. 
18.460,00 (dezoito mil quatrocentos e sessenta)cv.h; ITEM 104: 06.004.031 — Tubo 
de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 

500mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do 
material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4. 
Fornecimento e Assentamento. 134,50 (cento e trinta e quatro virgula cinqüenta)m; 
ITEM 105: 06.004.036 — Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de 

águas pluviais, com diâmetro de 1.000mm, aterro e soca até a geratriz superior do 
tubo, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento 
e areia, no traço 1:4. Fornecimento e Assentamento. 83,00 (sessenta e três)m; ITEM 
106: 06.004.038 — Tubo de concreto armado, classe CA-1, para galerias de águas 

pluviais, com diâmetro de 1.200mm, aterro e soca até a geratriz superior do tubo, 

inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e 
areia, no traço 1:4. Fornecimento e Assentamento. 336,05 (trezentos e trinta e seis 
virgula zero cinco)m; IITEM 107: 06.004.039 — Tubo de concreto armado, classe CA-

1, para galerias de águas pluviais, com diâmetro de 1.500mm, aterro e soca até a 

geratriz superior do tubo, inclusive fornecimento do material para rejuntamento com 
argamassa de cimento e areia, no topo 1:4. Fornecimento e Assentamento. 362,7 
(trezentos e sessenta e dois virgula setenta)m; ITEM 108: 06.015.016-A - Poço d 
visita em alvenaria de blocos de concreto (20x20x40cm), em paredes de 0,20m de 

espessura, com 2,00x2,00x2,10m, para coletor de águas pluviais de 1,50m de J-J 
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todos os materiais. 23,40 (vinte e três virgula quarenta)un; ITEM 109: 06.016.016-A 

— tampão de ferro fundido tipo TS (três seções), para poço de visita de esgoto sanitário 

padrão CEDAE, peso total de 690kg, com tampa de três seções e caixilho retangular 

com dimensões internas de 800 x 1400mm, assentado com argamassa de cimento e 

areia no traço 1:4 em volume. Fornecimento Assentamento. 15,20 (quinze virgula 

vinte)un; ITEM 110: 08.027.006 — Meio-fio de concreto simples fck=15MPa, pré-

moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15, na base e com altura de 0,30m, rejuntarnento 
com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os 

materiais, escavação e reaterro. 2.693,24 (dois mil seiscentos e noventa e três 
virgula vinte quatro)m; ITEM 111: 11.002.021 — Lançamento de concreto em peças 

armadas, incluindo transporte horizontal até 20m em carrinhos, o vertical até 10,00m 

com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma 
produção aproximada de 7.00m3/h. 2.691,611 (dois mil seiscentos e noventa e um 
virgula seiscentos e onze)m3; ITEM 112: 11.002.028 - Lançamento de concreto em 
peças sem armadura, inclusive transporte horizontal até 20.00m em carrinhos, e 

vertical até 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, 
considerando uma produção aproximada de 3.50m3/h. 500,50 (quinhentos virgula 
cinqüenta)ma; ITEM 113: 11.004.026-A — Formas de madeira de pinho de terceira 

para galerias retangulares de concreto armado servindo a madeira três vezes inclusive 
escoramento, fornecimento dos materiais e desmoldagem. 8.559,91 (oito mil 
quinhentos e cinqüenta e nove virgula noventa e um)m2; ITEM 114: 11.009.013 - 
Barra de Aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial 
mínimo (aderência) igual 1,5, diâmetro de 6,3mm destinada a armadura de - concreto 
armado compreendendo fornecimento, 10% de perdas de ponta e arame 18. 37.371,06 

(trinta e sete mil trezentos e setenta e um virgula zero seis)kg; ITEM 115: 

11.009.014 — Barra de Aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de 

conformação superficial mínimo (aderência) igual 1,5 diâmetro de 8 a 12,5mm 
destinada a armadura de concreto armado compree 

perdas de ponta e arame 18. 274.792,70 (duzen 

setecentos e noventa e dois virgula setenta)kg; 
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dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, Aço Ca-50B ou CA-50A, 
em barra redonda com diâmetro igual 6,3mm. 37.371,06 (trinta e sete mil trezentos e 
setenta e um vírgula zero seis)kg; ITEM 117: 11.011.030 — Corte dobragem, 
montagem e colocação de ferragens nas formas, Aço Ca-50B ou CA-50A, em barra 
redonda com diâmetro entre 8 a 12,5mm. 274.792,70 (duzentos e setenta e quatro 
mil setecentos e noventa e dois virgula setenta)kg; ITEM 118: 11.046.004 - 
Concreto importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência 
característica à compressão de 15 Mpa. 604,50 (seiscentos e quatro virgula 
cinqüenta)ms; ITEM 119: 11.046.007 — Concreto importado de usina, dosado 
racionalmente para uma resistência característica à compressão de 20 MPa. 3.216,335 
(três mil duzentos e dezesseis virgula trezentos e trinta e cinco)ms; ITEM 120: 
11.060.195-A — Super estrutura de ponte ou viaduto pré-fabricada, em concreto 

protendido, classe 45, para duas faixas de tráfego de 3,60m, dois acostamentos de 
2,50m e barreiras tipo DER-RJ, com largura total de 13,00m sem capeamento, com vão 
entre 12,50 e 15,00m, colocada. 142,22 (cento e quarenta e dois virgula vinte e 
dois)m; ITEM 121: 11.061.195-A — Terra armada para arrimo de maciço tipo Greide, 

isto é, para rampas de acesso a viadutos ou pontes com sobrecarga rodoviária, sendo 
a altura da soleira ao greide da pista entre Om e 6m. O preço inclui a execução de 
todos os serviços e o fornecimento de todos os elementos construtivos especiais e 
peças galvanizadas, necessárias para a fabricação e montagem das escamas pré-
moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50kg/rn3) de armadura com aço CA-50 
e concreto simples (fck=15MPa) para soleira e arremates de topo, bem como caminhão 
tipo Munck para carga e transporte das escamas a partir do canteiro de fabricação. 
537,54 (quinhentos o trinta e sete virgula cinqüenta e quatro)m2; ITEM 122: 
20.034.001 — Dreno profundo para corte em solo, trapezoidal, medindo 0,60m na base 

menor, 0,70m na base maior e 1,50m de altura, diâmetro do tubo de 0,20m, 

fornecimento dos materiais e execução, inclusive selo, enchimento filtrante, material 
drenante, com utilização de manta geotêxtil 100% polipr 
(doit—itif:ciuinhentos e nove virgula cinqüenta e um) 
Túnel liner, para processo não destrutivo, circular, constit 
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com revestimentos em epoxy, com espessura de 2,7mm, diâmetro de 1,80m, 

parafusos, porcas e ferramentas necessárias, recobrimento mínimo de 1,20m e 

máximo de 12,90m sob a influência do trem-tipo rodoviário. Fornecimento.114,816 
(cento e quatorze virgula oitocentos e dezesseis)m; ITEM 124: 20.085.630-A — 
Túnnel liner, para processo não destrutivo, circular, constituído de chapas 

galvanizadas, com espessura de 2,7mm, diâmetro de 3,00m, parafusos, porcas e 

ferramentas necessárias, recobrimento mínimo de 2,20m e máximo de 5,50m, sob a 
influência do trem-tipo rodoviário. Fornecimento. 10,00 (dez)m; ITEM 125: 20.086.600-
A — Urinei liner, para processo não destrutivo, circular, constituído de chapas 
galvanizadas com revestimento epoxy, com espessura de 2,7mm, diâmetro de 1,80m, 

parafusos, porcas e ferramentas necessárias, recobrimento mínimo de 1,20m e 
máximo de 12,90m, sob a influência do trem-tipo rodoviário, exclusive andaime. 
Assentamento. 114,816 (cento e quatorze virgula oitocentos e dezesseis)m; ITEM 
126: 20.086.630-A — Túnnel liner, para processo não destrutivo, circular, constituído de 

chapas galvanizadas, com espessura de 2,7mm, diâmetro de 3,00m, parafusos, porcas 

e ferramentas necessárias, recobrimento mínimo de 2,20m e máximo de 5,50m, sob a 
influência do trem-tipo rodoviário, exclusive andaime. Assentamento. 10,00 (dez)m.  
ITEM 127: 20.092.001 — Fornecimento de areia de revendedor, inclusive transporte. 
13.182,00 (treze mil cento e oitenta e dois)ma; ITEM 128: 20.104.001 — Fornecimento 
de saibro de revendedor, inclusive transporte. 483.498,61 (quatrocentos e oitenta e 
três mil quatrocentos e noventa e oito virgula sessenta e um)ms; ITEM 129: 
20.175.005 - Barreira pré-moldada externa, em concreto armado (fck=24MPa; Aço CA-

50), fixada em solo, tipo DER-RJ, medindo 0,15m no topo 0,40m na base e 1,47m d 

altura total (sendo parte enterrada), tendo sapata lateral de concreto armado, 

concretado no local, com 1,50m de largura inclusive fornecimento dos materiais; 

;exertiéive berços. 864,50 (oitocentos e sessenta e quatro virgula cinqüenta)m; -• 
TEM 130: 06.003.013 — Calhas meios tubos circulares de concreto vibrado, diâmetro 
interno de 0,60m. Fornecimento e Assentamento. 256, 
•seis)m; ITEM 131: 06.003.015 - Calhas meios tubos ci 
diâmetro interno de 0,80m, utilizando escavadeira 3/4". F 
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652,60 (seiscentos e cinqüenta e dois virgula sessenta)m; ITEM 132: 06.003.017 - 
Calhas meios tubos circulares de concreto vibrado, diâmetro interno de 1,00m, 
utilizando escavadeira 3/4". Fornecimento e Assentamento. 663,60 (seiscentos e 
sessenta e três virgula sessenta)m; ITEM 135: 11.004.053 - Escoramento de formas 
de moldagem de peças de concreto em vigas isoladas e semelhantes, até 5,00 metros 

de pé direito, com pinho de 3. empregada 2 vezes, medida pela área de projeção 
lateral de escoramento. 1.170,00 (hum mil cento e setenta)m2; ITEM 136: 11.004.065 
— Escoramento de forma de caixas de concreto em geral, cintas, blocos de fundação e 

ou parâmetros verticais até 1,5m, com 30% de aproveitamento da madeira, inclusive 
retirada. 14,92 (quatorze virgula noventa e dois)m2; ITEM 137: 11.009.015 — Barra 
de aço CA-50, com saliência ou mossa, coeficiente de conformação superficial mínimo 

(aderência) igual 1,5, diâmetro acima de 12,5mm destinada a armadura de concreto 

armado compreendendo fornecimento, 10% de perdas de ponta e arame 18. 9.829,82 
(nove mil oitocentos e vinte e nove virgula oitenta e dois)kg; ITEM 138: 11.011.031 
— Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, Aço CA-50B ou 
CA-50A, em barra redonda com diâmetro acima de 12,5mm. 9.829,82 (nove mil 
oitocentos e vinte nove virgula oitenta e dois)kg; ITEM 140: 11.061.001-B — Ter 
armada para arrimo de maciço tipo Greide, isto é, para rampas de acesso a viadutos o 

pontes com sobrecarga rodoviária, sendo a altura da soleira ao greide da pista entre 

6m e 9m. O preço inclui a execução de todos os serviços e o fornecimento de todos os 

elementos construtivos especiais e peças galvanizadas, necessárias para a fabricação 

e montagem das escamas pré-moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50 
kg/m2) de armadura com aço CA-50 e concreto simples (fck=15MPa) para soleir 

arremates de topo, bem como caminhão tipo Munck para carga e transporte dn:bci  
escamas a partir do canteiro de fabricação. 460,58 (quatrocentos e sessenta virgula 
cinqüenta e oito)m2; ITEM 141: 11.061.001-D - Terra armada para arrimo de maciço 
tipo Portante, isto é, para rampas de acesso a viadutos ou pontes com sobrecarga 
rpdpyjária, sendo a altura da soleira ao greide da pista e e-1~5 EgrfM6Ella 

JacauetA  cartmaidecodoor, aterdol..§ 
execução de todos os serviços e o fornecimento de tod gslem - 	1 4:1 

especiais e peças galvanizadas, necessárias para a 
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escamas pré-moldadas em concreto estrutural (fck=21MPa e 50 kg/m2) de armadura 
com aço CA-50 e concreto simples (fck=15 MPa) para soleira e arremates de topo, 

bem como caminhão tipo Munck para carga e transporte das escamas a partir do 
canteiro de fabricação. 1.635,48 (hum mil seiscentos e trinta e cinco virgula 
quarenta e oito)m2; ITEM 142: 20.040.002-A — Defensa Metálica, modelo semi-

maleável simples, galvanizada, constituída de guia deslizante, espaçador, calço, 
plaqueta, acessório de aperto e poste cravado por meio de compressão. O 

comprimento útil do conjunto é de 4,00m, montagem e assentamento exclusive a 
defensa metálica. 1.014,60 (hum mil e quatorze virgula sessenta)m; ITEM 143: 
20.041.002-A — Defensa Metálica, modelo semi-maleável simples, galvanizada, 

constituída de guia deslizante, espaçador, calço, plaqueta, acessório de aperto e poste 
com comprimento de 1,80m. Fornecimento. 1.014,60 (hum mil e quatorze virgula 
sessenta)m;. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os serviços executados tiveram 
por objetivo a realização de obras de infra-estrutura em área urbana e em via de 

tráfego intenso, sem interrupção do fluxo consistindo de: Elaboração de projetos 

executivos de engenharia (geométrico, terraplanagem, drenagem, estruturas, 

pavimentação e sinalização); Remanejamento de interferências; Execução de 

pavimentação com a utilização de vibro-acabadora com controle eletrônico e mesa 

extensiva de 7,0m para implantação de 23,5 Km de terceira faixa de rolamento, 
recuperação de 23,5 Km de pavimento e implantação 5,9 Km de novas pistas 

marginais e acessos; Eliminação de cruzamentos em nível com a execução de novas 

intersecções; Remoção e construção de redes de utilidade pública (elétricas aérea 

Polietileno de alta densidade tipo Kanaflex (padrão Light) e telefonia (padrão Telemar), 
inclusive caixas de inspeção; Desobstrução e limpeza de redes de águas pluviais em 

padrão Light, telefonia - padrão Telennar, esgoto, água potável e fibra ótica) inclusive 

caixa de inspeção; Execução de rede subterrânea em duto espiral flexível de 

galeria celular; Dragagem de canal com retirada de solo mole; Execução de galeria 
celular em concreto armado em aduelas pré-moldadas 

Execução de colchão drrante de areia e pedra de 

vertical; Paisagismo, Tródvde solo; Drenagem e obras d dr - 
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2.686m de barreira tipo New Jersey, Implantação de seis viadutos com 1.848,86 m2 

apoiados em encontros portantes para trem tipo de 45 toneladas, contenção em Terra 

Armada tipo portante; Remanejamento de adutora da diam. 300mm; Execução de 

canal pré-fabricado em concreto armado com seção U e posterior colocação de tampa. 
Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado. 

Em c.2. de fA.,,AL.,4 -c40 de 2003 

CLAUDIO t EIRA POUBEL 
Matr.: n.° 11/016.054-9 
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MMX MINERAÇÃO E METÁLICOS 5A. 
CNPJIMF: 02.762.115/0001-49 

MIRE: 33300261114 
COMPANHIA ABERTA 

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 21 os 
MAIO DE 2008. I. Local, hora e data: Na sede social da MMX Mi-
neração e Metálicos SÃ. ("Cornponhial, situada na Cidade e Estado 
do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, 154, 5° andar, Flamenga. 
CEP 22.210-030, es 16:00 horas da dia 21 de maio.de  2008.11. Pre-
senças: Joaquim Martino Ferreira; Nelson Guiei; Jose Luiz Amararia; 
Adriana Vau III. Convocação: De acordo com o estatuto social da 
Companhia e com a legislação aplicava'. IV. Mesa:Presidente: Joa-
quim Martino Ferreira - Secretária: Lucia Regina Guimarães Mona Za-
Mn. V Deliberações: Os membros da Diretoria deliberaram, por una-
nimidade, e sem ressalvas:)l) Aprovar e alteração de denordnação 
social da empresa AVIO Mineração e Participações Ltda. para MMX 
Sudeste Mineração Ltda. Determinar fi Área árida que. em erticu-
laçâo com as demais áreas da Companhia envoNides com esta me-
teria, adote as providandas necessárias à consecução da presente 
decisão; 00 Aprovar a alteração da sede social da AVX Mineração e 
Participações Ltda, para is Rua Prudente de Morais, número 1250 - 

- 	11°. Andar - Bairro Cidade Jardim, Belo Horizonte, MG; CEP 30380- 
. 	000. Determinar à Controladoria, em arficulaçâo com as demais áreas 
- 	da Companhia envoMdas com este assunto, que adote es providen- 
• das necessárias à consecuçâo da presente decisão. VI. Encerramen. 

to: Nada mais havendo e tratar, fci e presente ata lavrada, lide apro-
sada e assinada pela totalidade dos presentes e pelo Presidente e 
Secretário da Mesa. A presente é cópia fiel da Ata da Reunião da 
Diretoria da MAM Mineração e Metálicos SA., reatada em 21 de 

I Crretores 

Coroa 
Gata, 
thes 
todos 

ir pce um penado dei ano: 
Eike FUI, 	 marado judicialmente, empresário, 
podador da carteira de identidade rf 05541.921-2 (IFP/RJ), Inscrito 
no CPF/MF sob o n° 664.976.807-30, residente e domiciliado na Ci-
dade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 154, 5° 
andar, Flamengo, CEP 22.210-030, para o cargo de Diretor Presiden-
te; 'Adriano Jose Negreiros Vau Neto, brasileiro, casado pelo regime 
da comunhão pardal de bens, economista, portador da carteira de 
identidade n° 07.071.528.9 (IFP/RJ), Inscrito no CPF/MF sob o rf 
010.014.687-24, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 154, 5° andar, Flamengo, CEP 
22.210-030, para o cargo de Diretor sem designação especifica; - 
Dalton Rose, brasileiro, casado pelo regime da comunhão total de 
bens, engenheiro, portador da carteira de Identidade n° 5.618.095 
(SSP/SP), inscdto no CPF/MF sob o n° 683.822.860-87. residente e 
domiciliado na Cidade e .Estado da Rio de Janeiro, na Praia do Fla-
mengo, n° 154, 5.  andar. Flamengo, CEP 22.210-030, para o cargo 
de Diretor sem designação especifica; - Jose Luiz Amarante Araújo. 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens. enge-
nheiro, portador da carteira de Identidade n° 21.863-0 (CREA/MG), 
insaito no CPF/MF sob o n° 619.626.607-10 residente e domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n° 
154, 50  andar, Flamengo. CEP 22.210-030, para o cargo de Diretor 
sem designação especifica. (a) Os Diretores, ora eleitos dou reelei-
tos, declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes pre-
vistos em lei que os impeçam de exercerem suas funções oorno ad-
ministradores de companhia aberta, atendendo, portanto, a todos os 
requisitos previstos no Artigo 147 e parágrafos, da Lei n° 6.404176. 
regulamento pela Instrução CVM n° 367/02. (cl) Os Diretores ora elei-
tas elos reeleitos largo jus a uma remuneração anual global no valor 
de afê as 5500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais). VII. 
Encerramento: es 16:45 horas, nada mais havendo a tratar, foi a 

. presente ata lavrada, lida aprovada e assinada pela totalidade dos 
presentes e pelo Presidente e Secretario da Mesa. VIII. Conselheiros 
Presentes:, Eike Fuhrken Balista, Eliezer Batista da Silva, Lula da 
Amaral de França Pereira, &unir Zralck, Rephael Hermeto de Almeida 
Magalhaes, Hans.Juergen Mande, Mchael Stephert Vaton e Fator Na-
Mania'. A presente á Mala fiel da Ata da Reunião do Conselho de 
Administração da MMX Mineração e Metálicos S.A., realizada em 07 
de abril de 2008, lavrada no livro própdo e assinada pelos membros 
do Conselho de Administração da Companhia - Rio de Janeiro, 07 de 
Abril de 2008. LUCIA REGINA GUIMARÃES MOTTA ZALÁN - Se-
cretária. Arquivada na JUCERJA aob o rP 00001797734, em 
13/05/2008 - Velaria G.M. Serra - Secretária Gerai. 

ta: 557455. valer/ RS 4746,72 

	

-me do parágrafo 4' do artigo 124 da Lei n.°  6.404/76. Presença: Pra- 	de Magalhães Gomes e Anglo American POMopacoeS e 

	

'sardas acionistas representando a totalidade do capital social da 	Ltda. Apresente cópia fiel da Ata da Astembléia Ge 
. 	Co7npanhia„anforree assinaturas apostas no Livro de Presença de 	MMX Minas-Rio Mineração S.A., realizada em 29 

	

..Acionistas...),:aUteFresMente: Miram Bandeira Pagaria Filho; Secreta- 	lavrada no livro próprio eassinada pela totalidade 

	

Simões Cardoso. Ordem do dia: Excluir do objeto social 	sentes à referida reunião. Rb de Janeiro, 29 de 

	

dr;4Companti...,, ?revisa° de partidpação em empreendimentos imo- 	CIA REGINA GUIMARAES MOTTA ZALAN - Se ata 

	

.bildrios e, bonseqüentemente, alteras o art. 30  do Estatuto Saciei. De- 	na JUCERJA sob 'o n°  00001812389, em 25/06/20 8 

	

liberações: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi aprovado, pela 	Serra - Secretaria Geral. 

	

drfianimidade dos acionistas presentes, que e ata a que se refere esta 	 emsze. 

DORSIGERA PARTICIPAÇÕES. S.A 

	

RIRE 33300287594 	, 
CNPJ/MF n° 10.220.039/0001-76 

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
hora e local: Em 25 do agosto de 2008. às 10:00 horas, na sede de.;  
Companhia, localizada na Rua da Candelária, n°  79, coberMra 
(parte). Rio de Janeiro, RJ,' Presenças: Acionistas representando. a .:.•. 
totalidade do capital social, confame assinaturas constantes.nd LMo i. 
de Presença de Acionistas. Convocaçào: Dispensada a publicação '... 
de Editais de Convocação, na forma do artigo 124, § 45, da Leen° ' 
6.404176. Mesa: Marcelo Bahia Odebreat Presidente: Simone Elia 
Martins Pereira Sehade, Secretária. Deliberações: 1) autorizada á Ia- . 

	

ordem da presente ata na forma de sumário dos fatos acedidos, oar. 	- 
forme faculta o artigo 130, § I°, da Lei IA 6.404176; 2) aprovada a , 
alteração da denominação social da Companhia para ODEBRECHT 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO SÃ., de' forma ,gue 
o artigo 1° do Estatuto Social passa a ter a seguinte nova redação:
'Artigo 1° - A ODEBRECHT SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONS-
TRUÇÃO S.A. é uma companhia que se rege por este Estatutg.  epeape-
lesdisposições legais aplicáveis, com prazo de duração por tampo In. 
determinado.% 3) aprovada a alteração do objeto social da Compa-
nhia. alterando, conseqüentemente o artigo 2°, eme passa a ter a' se-
guinte nova redação: 'Artigo 2° - A Companhia tem por objeto soda!: 
a) o planejamento e e execução de projetos e obras em todos os 
ramos de engenharia e construção. sob qualquer regime de contra-
ração; b) prestação de serviço de engenharia, procura, suprimento, 
gerendarnento, montagem,-  manutenpao conservação, reparação e 
operação; c) instalações técnicas de engenharia. oonsultoria'planeja. 
mento. assessoda e estudos técnicos: d) a prestação deCerriços ad-
ministrativos ou técnicos; e) pratica de outras atividades econômicas 
conexas ou decorrentes das atividades referidas nas afino-as anterlo-
res, inclusive as de lacaçào e compra e venda de equipamentos, 
transporte, importação e exportação, incluindo, mas sem se limitar, a 
Importação e expio-taça° de medicamentos, sarnentos e mudas, f) a 
participação em Outras sociedades; a g) atuação em atividades rela-
cionadas es anteriores no marcado nacional e internacional"; 4) apro-
vada a alteração da sede social da Companhia da Rua da Carde-
láda, n° 79. cobertura 01 (parte), Rio de Janeiro. RJ, para a Praia de 
Botafogo, n° 300 11°  andar-parte, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 
22250-040, de forma que o artigo 3° do Estatuto Social passa a lera 
seguinte redação: 'Artigo 3° - A Companhia tem sua sede e foro na 
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de 
Botafogo, n° 300, 11°  andar-parte. Botafogo, CEP 22250-040, poden-
do, onde e quando convier, instalar filiais, sucursais, agencias, escri-
todos, representações e dependandas similares em qualquer parte do 
território nacional ou na extedor, mediante deliberação da Diretoria,; 
5) aprovado o aumento do capital social da Companhia dos atuais RS 
800,00 (oitocentos reais) para RS 300000.000,00 (trezentos mirnaes 
de reais), mediante a emissão de 299.999.200 (duzentos e noventa e 
nave milhões. novecentos e noventa e nove ml e duzentas) ações 
ordinárias, nominativas. sem valor nominal, totalmente subscritas e a 
serem integralizadas ato 31 de dezembro de 2009 pela acionista 
Odebrecht SÃ.. conforme Boletim de Subsaição (Anexo 1). A acio-
nista ODBINV Si,.renunciou expressamente ao seu direito de pre-
ferência na presente subscrição das novas ações a serem emitidas 
em função do aumento do capitai. Em vista de tal deliberaçáo, o ar-
tigo 50 do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com e se-
guinte nova redação:  'Artigo 5°  - O capital social da Companhia é de 
RS 300,000.000,00 (trezentos milhões de reais), dividido em 
300.000.000 (trezentos milhões) de ações ordinárias, sem valor no-
minal, totalmente subscritas e a serem integralizadas até 31 de de-
zembro da 2009.*; 6) aprovada e destituição dos diretores Eduardo 
Duarte. brasileiro, separado, advogado. portador da carteira de Iden-
tidade n° 105.312-A, expedida por OAB/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
n° 024.974.417-15 residente e domiciliado na Cidade de Sâo Paulo, 
Estado de São Paulo. na Avenida Paulista, nt 2.073, sala 1221 (par-
te), Harta 1,13ela Vesta,"CEP 013-11i3OCCeSlinone Stirek-ãlva, bra-
sileira, solteira, maior, nascida em 19/10/1965, assistente administra-
tivo, portadora da cadeira de identidade n° 07131820-8 IFP/RJ, ins-
crita no CPF/MF sob o n° 843.420.307-30 residente e dombillada na 
Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Candelária. n° 79, 
cobertura 01, Centro; 7) aprovada, por unanimidade, a eleição dos 
Srs.: Marcelo Bailia Odebrecht, brasileiro, casado, engenheiro dvii. 
Inscrito no CPF/MF sob-o IA 407.958,235-15, podador da carteira 'de 
identidade IA 25.393/13 CRENBA, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na 
Avenida das Nações Unidas, 4.777, T' andar, Alto de Pinheiros, Sã 
Paulo, SP, para o cargo de Diretor Presidente; Paulo Oliveira Loa 
da de Melo, brasileiro,. casado, engenheiro civil, inscrito no CPFAA 
sob o n° 069.488.394-87, portador da carteira de identidade n 
762.473 SSP/PE, residente e domiciliado na Cidade de Sito Paulo, 
Estado de São Paulo, com endereça comercial na Avenida das Na-
ções Unidas, n'4.777, 7°  andar. Alto de Pinheiros, São Paulo, SP; 
Adriano Chaves 'Jucá Rollin, brasileiro. casado, advogada :Inscrito 
no CPF/MF sob o of 5013.511.015-34, portador da carteira de iden-
tidade n° 11.320 OAB/13A,:residente e domidiado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São-Paulo, corn endereço comercial na Avenida das 
Nações Unidas, IA 4,777. 7° andar, Alto de Pinheiros, São Pauto, SP; 
Benedicto Barbosa da Silva Júnior. brasileiro, casado, engenheiro 
civil, Inscrito no CPF/MF sob o n° 015.225.538-54, portador da ar-
teira de identidade n° 130.3371D CREA/SP, residente e domiciliado na 
Cidade do Rb de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
comercial na Avenidadas Nações Unidas, n° 4.777, 7° andar, Alto de 
Pinheiros, São Paula SP; Carlos Jorge Hupsel de Azevedo, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil. Inscrito no CPF/MF sob o ri° 
049.5913.555-34, portador da carteira de identidade n° .422.388 
SSPIEM, residente e domiciliado na Cidade de Salvador, Estado da 
Bahia, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 
4.777, 70 andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, SP; Rendou 
do Prado Valladares, brasileiro, casado, engenheiro civl 
CPF/MF sob o n° 133.336.315-04, portador da carteira 
n° 11,404-0 CREMBA, residente e domiciliado na C' 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
de Botafogo, 300, 11° andar, Botafogo, Rio de Janei 
Henyan Voe Cesena, brasileiro, engenheiro quirni 
CPF/MF sob o n°  173.429.088-54, portador da carteira 
IA 19.951.445-3 SSP/SP, residente e domiclado na Ci 
Paulo, Estado de Sâo Paulo, com endereço comeroal na A 
Nações Unidas n° 4.777, 6° andar, Alto de Pinheiros, Sáo Paulo, $15: 

	

Companhia. - Rio de Janeiro, 21 de maio de 2008. LUCIA REGINA 	dome/Irado no Municiai° de Salvador, Estado da Bahia. no Condomi- 	para os cargos de Diretores sem designação especifica. Os Diretores 

	

GUIMARÃES MOTTA ZALÁN - Secretária. Arquivada na JUCERJA 	nio Vale do Jaguadpe, Rua C. 83, Piará, CEP: 41680-190, para mem- 	ore eleitos serão investidos em seus cargos mediante e levratura e 

sob o n° 00001805280, em 05/06/2008 - Valeria em, Serra - Secre- 

	

bom da Conselho de Administração da Companhia. Os membros do 	assinatura de temo de posse no Livro de Atas de Reunião da DL 

taria. 	 Conselho de Administração ora reeleitos tomam posse neste ato. me- 	retoda da Companhia. Atendendo ao disposto,no art. 1,0110 
nte a assinatura de termo no livro próprio; (a) Aprovar tuas prazo  

	

dcia'  mandato dos membros do Conselho de Administração da Campa- 	declaram, sob as penas de lei, não 	nraXp"tès  507490. Valer: ISS 1263,64 

FUTURETEL 	 nhia sara de 1 (um) ano, a contar da presente data; e (Si Aprovar a 	administração da Companhia, por leikedi 
CNPJ/MF N° 02.465.763/0001-04 	 fixação da remuneração anual e global dos Administradores em RS 	danação criminal, ou por se encontra 

MIRE N° 3330016766-8 	 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). VII. LAVRATURA DA ATA: 	que vede, ainda que ternporadament 
COMPANHIA ABERTA 	 Aprovada a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do 	ou por crime (alimentar, de prevarica' 

	

artigo 130, parágrafo primeiro da Lei ri° 6.404/76. VIII. ENCERRA- 	suo, peculato, ou contra a economia 

	

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 	MENTO: As 11:00 horas, como nada mais havia a ser tratado, o Pm. 	cairo nacional, contra normas de defeea • 

	

ACIONISTAS DA FIJTURETEL S.A., REALIZADA EM 25 DE ABRIL 	sldente encenou os trabalhos, lavrando a presente ata, a toalha lida, 	relações de consumo, fá pública, ou a prit 

	

DE 2008, Data,,Horádo • Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês 	aprovada e assinada por todos os presentes nos Soros areados. IX, 	a composição da Di 

	

de-abril de 230, as 17 horas, na sede social de Futurarei S.A 	ACIONISTAS PRESENTES: Eike Fuhrken Batista, MMX Mineração e 	dinária a ser re 
("Companhia"), 	Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rue Lauro 	Metálicos SÃ, e Centennial Assar Participações Minas-Rio SÃ.. Dai- 	Presidente - 	ceio 

	

116: saig,..4.102 (pode), Convocação: Dispensada tendo em 	ton Nese, Luiz Roddfo Landim Machado, Ricardo Antunes Carneiro 	ro civil, isso'- ,no CPI 

	

ria a re'an da totalidade dos adonistas da Companhia na for- 	Neto Phillp Michael Baum, Bemerd Robert Pryor, Alexandre Gonzaga 	reino de ide Nade 

	

ineração 	Cidade de áo Paulo, 

	

na da 	na Avend das Naçõe. 

	

2008, 	São Paulo, 6P; 13) 01 

	

pre- 	silabo, casa 9, engen 
LU. 069.488.394-8 

	

da 	SSP/PE, residente e do 	 e 	o Pãb 
São Paula. COM  endereço Comerciai g aziâss 
n° 4.777, 7° andar, Alto 'de Pinheiras. São Paulo, SP; C) 
Adriana Chaves Jucê - Rolim, brasileiro. casado, advogado.  

	

Roddfo Landim Machado e Paula 	Assembléia seria lavrada na forma de sumário, facultado o direito de 

	

de renúncia foram recebidas nesta 	apresentação de manifestações e dissidências, que ficará°. arquivadas 

	

r Sede da Companhia, outorgando- 	na sede da Companhia. O Sr. Presidente colocou em votação o Hem 

	

vogava' e irretratável quitação por 	único da ordem do. dia, tendo sido aprovada, por maioria, aos o voto 

	

Ido de suas funções como adml- 	contrario dos acionistas Opportunity Fund, a modificação do objeto so- 
o registro dos agradedmentoe do 	dal de Companhia para a esclusa° das atividades de partidpação em 

	

dexam o cargo, pelos relevantes 	empreendimentos imobiliedos, Dessa forma, a redação do art. 3° do 

	

pelo zelo com que desempenha- 	Estatuto Social da.Cempantda passará a vigorar com e seguinte-ra- 

	

ladas; (v1) Aprovar a proposta do 	daçào: 'Artigo 2°-A companhia tem por objeto: (I) a participado em 

	

rtraçâo, e acionista controlador da 	outras sociedades, comerciais ou dia, nacionais ou esbandiras, co- 

	

da, de eleger o Sn Luiz Rodolfo 	mo sócia, acionista Ou quotista; e 00 a participação, como quodsta, 

	

. Conselho de Administração da 	em fundos de inveállmento regularmente constituldos." Foi esclarecida 

	

Presidente do Conselho medres- 	que, em decorrência da defiberaçáo aprovada nesta Assembleia e 

	

dunarnente. o Sr. Paulo Carvalho 	conforme previsto no art 137 da Lei ri.° 6204/76. será assegurado o 
o do Conselho de Administração. 	direito de recesso ao, acionista Opportunity Fund, dissidente da rafe- 

	

ren5o ser, evidentemente. ditame- 	Mia deliberação, mediante o reembolso das ações de sua propriedade 

	

Companhia munidos em sede da 	detidas. Em seguide -oadonista Opportuniry Fund exerceu o refeddo 

	

do dia, eleger o Sr. Joaquim Mar- 	direito de recesso sobre a totalidade de suas 12.246 (doze mil, du- 

	

regime da comunháo parcial de 	santas 'e quarenta e sels) ações ordinarias, as quais foram imedia- 
• da cadeira de Identidade Mime- 	lamente reembolsadas na forma do art 45 de Lei n.° 6.404/76. Para 

	

no CPF/MF sc/b.  o número 	os fins do calculo do valor de reembcdso, foi utilizado o balanço p0- 

	

doou cidade e estado do Rio de 	tdmonid da Companhia levantado em 31 de dezembro de-2007, teor 

	

50. Andar - Flamengo, CEP: 	do o referido acionista expressamente renunciado ao direito prevLsto 

	

Geral, com mandato de 1 ano a 	no § 2° do art. 45, da Lei n.° 6,404/78. O acioniSta Oppodunity Fund 

	

ida, e adem do dia, eleger o Sr. 	outorgou à Companhia a mais ampla e inevogavel quitação, deixando 

	

eira,' casado pela regime de co- 	de ser acionista da Companhia nesta data. Em canse-infinda .da de- 

	

, portador da carteira de identi- 	liberação ora aprovada. o artigo 5° do Estatuto Sedai da .COrnpanhia 

	

solto no CPF/MF sob o •n° 	passará a ter a seguinte redação: ',Artigo 	- O capital social é de 

	

do na Cidade e Estado do Rio 	RE 243.039.571,56 (duzentos e quarenta e ilês milhões, 0's e nove 
• 154. 5° andar, Flamengo, CEP 	mi( quinhentos e setenta e um real e CinclOtta e seis centavos), 
• de Relações eon Investidores, 	lddido em 209.377.678 (duzentos e nove milhões, trezentos e setenta 

	

da data; (Ia) Em seguida, doai- 	e sete mil, seiscentos e setenta e oito) ações ordinárias, todas sob a 

	

eição dos membros da Diretoria 	forma nominativa escriturais e sem valor nominal.' Encerramento: 
Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, na° houve qual-
quer manifestação. Assim senda, nada mais havendo a ser tratado, 
foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que lida e achada 
conforme, vai assinada pelos presentes. Rio de Janeiro, 25 de abril 
de 2008, Riram Bandeira Pegara) Filho - Presidente; Carofina Simões 
Cardoso - Secretária. Acionistas Presentes: Citigroup Ventura Capi-
tal International Brazil, L.P.; investidores Institucionais Fundo de Inves-
timento em Participações; TELE Fundo de Investimento em Ações; 
Opportunity Furor; Varonia Valente Dentas; Denielle Slibergleid Mimo, 
Ricardo Knoepfelmacher; Renato Carvalho do Nascimento; Pedro 
Paulo Elejaide de Campos; Alberto Ribeiro Guth; Sergio Spinelli Silva 
Juntou Sergio Ros Brasil Pinto; Mariana Sarmento Meneghatti; Kevin 
Michael Altit; André Mai de Oliveira. JUNTA COMERCIAL DO ES-
TADO DO RIO DE JANEIRO, Nome: Futurarei S.A. Certifico o defe-
rimento em 10/07/2008, e o registro sob a número 1817489 e data de 
10/07/2008. Valéria G. M. Seda - Secreláda Geral, 

557239. Valso 54 2S1140 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADAS 
EM 29 DE ABRIL DE 2000 1. DATA, HORA E LOCAL: Ás 10:00 
horda, do dia 29 de abril de 2008, na sede social da MMX Minas-Rio 
Mineração SA. Nompanhin, situada na Praia do Flamengo, n' 154, 
4° gndar (pede), na Cidade e Estado do Rb de Janeiro, CEP: 
22.210-030./-11i CONVOCAÇÃO: Editais de convocação pubricados 
nos jamais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Diário Mer-
cantil, em suas edições de. 113. 24 e 25 e 18, 22 e 25 de abril de 
2008, nas páginas 66, 78, 125, e 17. 9 e 5, respeavamente coe 
forme dsposto no artigo 124, Inciso 1 da Lei n.° 6.404/76. III, PRE-
SENÇAS; Acionistas representando e totalidade do capital social da 
Companhia, conforme indicados abaixo e, ainda, nos termos das as-
sinaturas no "Livro de Presença de Acionistas". IV MESArVerificada 
a presença da totalidade dos acionistas, o Sr, Eike Fuhriten Batista 
assumiu a presidência dos trabalhos e designou a Sra. Lucia Regina 
Guimarães Morta Zalán para secretariar a reunião. V. ORDEM DO 

Si) Tomar as contas dos,edministradores, examinar, discutir e vo-
tar as DernonStrações Financeiras relativas ao perlado de 11/04/07 
(data de constituiçap) a 31(12/2007; (II) Eleger os membros da Con-
solho de Administração para mandato de um ano; e (iii) Fuar o mon-
tante' global anual da remuneração dos Administradores. VI. DELIBE-
RAÇÕES TOMADAS: Decidiram os acionistas, per unanimidade .e 
sem ressalvas: (e) Aprovar as cantas dos administradores, barricam° 
as Demonstrações Financeiras relativas ao período de 11/04/07 (data 
de constituição) a 31/12/2007; (ti) Reeleger os seguintes membros pa-
ra o Conselho de Administração da Companhia: os Srs. EIKE PUNO. 
8100 BATISTA, brasileiro; separado judicialmente, empresado, porta-
dor da carteira de identidade n° 05.541.921-2, expedida pato IFP/RJ, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 664976.807.30, residente e. domiciliado 
na Cidade e Estado do Rio de Janeiro. na  Praia do Flamengo 154. 
NP andar, CEP: 22210-030, para o cargo de Diretor Presidente do 
Conselho de Administração; LUIZ RODOLFO LANDIM MACHADO, 
brasileiro, engenheiro, casado pelo regime de oomunháo parcial de 
bens, portador da cadeira de identidade n°  032442409, expedda pelo 
IFP/RJ, beato no CPF1MF sob o ri°  596,293,207-20, residente e do-
miciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Fla-
mengo 154, 10°  andar, CEP: 22210-030; RICARDO ANTUNES CAR-
NEIRO NETO, brasilairo, dNociado, engenheiro, podador da carteira 
de Identidade n° 3.801.968, expedida peio IPP/RJ, inscrito no.CPF/MF 
sob o n° 548.349.887-91, residente e domiciliado na Cidade e Estado 
do Rio de Janeira, na Praia do Flamengo, 154, 4° andar, CEP: 
22210-030; DALTON NOSE, brasileiro, casado. engenheiro metalur-
gista, podador de carteira de Identidade n°  56113096. expedido pelo 
SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 683,822.868-87, residente e do-
miciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Fla-
mengo, 154, 55  andar, CEP: 22210-030; PHILIP MICHAEL BAUM, 
sulmhicana, portador de Passaporte 443079236, residente e domici-
liado na Áfdca do Sul, com endereço comercial em 44 Maio Street, 
Johannesburg, Africa do Sul; BERNARD ROBERT PRYOR, bdtânico, 
portador de Passaporte 093055787, residente e domiciliado na Grã. 
Bretanha, com endereço comerciai em 20, Cariton House Terrace, 
Londres, Reino Unido; e ALEXANDRE GONZAGA DE MAGALHÃES 
GOMES, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro metalúrgica, 
portador de Cédula de Identidade di M751570. expedida pelo 
SSP/MG, e Inscrito no CPF/MF sob o n° 274.010.906-78, residente e I d  

MMX MINAS-RIO MINERAÇÃO S.A. 
CNPJMIF N° 02.359.572/0001-97 

MIRE: 33.3.0028210-6 

lor Rs. 299244 

ccei Pim? sP...„. 

:WELIA0 DE NOT S 
,tra 18.55 

"a1lW045-05151 30585 
PálitifOco a Presente 
;;,aili7iiigias notas, e s e 

Moird/A.: 



ColdNoçaiird 
do Brasil ,SP 

cpprrirn DO '52  TAPEI Iii0 DF'- '^ (CONTINVA)-0„ .,, g 	• 	.',,, 
(..E. 
AUTENTAÇAO: Acl 
:-..,09mVedeXtralod 

(Jo,d Weik 
SP 

151'3U56.51A 
ese.11. 

te. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro- Rio dei ,neiro - RJ - CEP: 20.070-022 - Tel: (21) 2179-2000 - TELECI,a,„211:701,  c „:.i. 
o 

7 4‘viívvarea-,rjrorg.hr 
VL..n: 4,215. 2,00 

(e. rea-rj.o 

5 

J12 

Co 4, 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

*** CERTIDAO VALIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVAS(S) *** 
*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 13 folha[s]. *** 

CERTIDAO No. 6287/2007 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CREA, 
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE 	 
PERTENCE (M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA- 

Razao Social..: CBPO ENGENHARIA LTDA 	  
Registro 	 1970200196 	  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA, OS ENG MECANICA, OS ENG 	 

AGRONOMICA, OS ENG MINAS, ENG SEG TRABALHO 	 

ART No. AK37502 - de 26.04.2004 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  

Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 1990104374 	 

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	 
Informacao Complementar: 
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NO.2[DOIS] DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 
JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 
ART DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87.08 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 20.02.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AK37503 - de 26.04.2004 	Natureza- OBRA E SERVICO. 
Responsavel Tècnico: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	 Reg No 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  

10 	 
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(Continuacao da Certidao no. 6287/2007) 	Folhas: 2/12 

Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NO.2[DOIS] DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 
JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 
ART DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87.08 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 08.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  

ART No. A137504 - de 26.04.2004 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS TADEU PENALVA MONTEIRO 	  
Carteira No. SP-062064/D 	 Reg. No. 2004103823 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	 
Informacao Complementar: 
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NO.2[DOIS] DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO D 

	

JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 
ART DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 1028/87 	  

No. Contrato: 1028/87.08 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	 
Data do Inicio: 29.07.2004 	 
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	 

	

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	C)411* 
ada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.=00.:r 
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Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AJ64244 - de 14.07.2004 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR 	  
Carteira No. SP-95815/D 	 Reg No 2004103765 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NO.2[DOIS] DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 
JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 
ART DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87.08 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 08.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AK31401 - de 14.07.2004 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: ALUISIO DE ABREU COUTINHO JUNIOR 
Carteira No. SP-169522/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	 
(3): EXECUCAO DE OBRA 	 

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 
(2): OUTROS 	 

Complemento (1): OUTROS 	 
Informacao Complementar: 

da 	liNtag90 DO PROJETO COPAC"ANA D4r!neo3058-5100 
CIVIS DO LOTE DE NO.2[DOIS] 
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JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 
ART DE ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87.08 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 08.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AM82053 - de 16.03.2006 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR 	  
Carteira No. SP-95815/D 	 Reg No. 2004103765 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE N.02 DO PROJETO COPACABANA DO METRÔ DO RIO DE 	 
JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 

	

ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.1028/87.09 DE PRORROGACAO DO PRAZO DE 	 
VIGENCIA CONTRATUAL 	  
No. Contrato: 1028/87.09 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 08.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AM82054 - de 16.03.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: MARCOS TADEU PENALVA MONTEIRO 	  
Carteira No. SP-062064/D 	 Reg. No. 2004103 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
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Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE N.02 [DOIS] DO PROJETO COPACABANA DO METRÔ DO RIO 	 
DE JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 	 
50,00. ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.1028/87.09 DE PRORROGACAO DO PRAZO 
DE VIGENCIA CONTRATUAL 	  
No. Contrato: 1028/87.09 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 29.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo. ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AM82055 - de 16.03.2006 
Responsavel Tecnico: CELIO FRANCO SOARES 
Carteira No. MG-11193/D 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 
Contratante: RIO TRILHOS 	 
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE N.02 DO PROJETO COPACABANA DO METRÔ DO RIO DE 	 
JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00 	 
ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.1028/87.09 DE PRORROGACAO DO PRAZO DE 
VIGENCIA CONTRATUAL 	 
No. Contrato: 1028/87.09 	 
Quantificacao: 1972,00 m 	 
Data do Inicio: 08.07.2004 

ado da „ 	
TL AUTORIZ 

-40 	 A 	 P1 VERSA - 

Rua Buenos Aires n° 40- Centro - Rio de Janeiro RJ CEP: 20.070-022 - Tel (21) 2179-2000 - TELECREA: (21) 2179-0007- www.crea-rj.org  

Natureza: OBRA E SERVICO 

Reg. No. 2000107010 	 

'(50' 

CAAT.OIVO DO 15° TABELIÃO DE NO 
Cf..ó.dst (4eVritc, '6155' • • • IE 	ei a R. PUV.haN  Tp;.12.d 

„ui Nay' ÇAO: Autentico a Presente copia .-xtra,u,1 nestas notas, conforme 
(500 Sou fé. 



cYP 

c't}°  

Coleei° Notaria( 
do rasilt...SP 

atra.pth.ers.ANtitAIL 
VS. 	; 

À d 
SP 

o 

-ror 
csk Is 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

(Continuacao da Certidao no. 6287/2007) 	Folhas: 6/12 

Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo- ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AM82056 - de 16.03.2006 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg. No. 1990104374 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE N.2 DO PROJETO COPACABANA DO METRÔ DO RIO DE 	 
JANEIRO, QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. 	 

	

ART REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.1028/87.09 DE PRORROGACAO DE PRAZO DE 	 
VIGENCIA CONTRATUAL 	  
No. Contrato: 1028/87.09 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 20.02.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AM82057 - de 16.03.2006 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: ALUISIO DE ABREU COUTINHO JUNIOR 	  
Carteira No. SP-169522/D 	 Reg. No. 2004103767 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
Contratante: RIO TRILHOS 
Endereco...: AV NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 AD COPACABANA 	 

/t  # RIO DE JANEIRO RJ 
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 
C-)1DOULWEELLÃPE-Ie-i'Ar--

- 1e55 

• 
3C45.u515/305:511900 
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(3): EXECUCAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  

(2): OUTROS 	  
Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE N.02 DO PROJETO COPACABANA DO METRÔ DO RIO DE JANEIRO, 
QUE SE INICIAM NO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00. ART 	 
REFERENTE AO TERMO ADITIVO N.1028/87.09 DE PRORROGACAO DO PRAZO DE 	 
VIGENCIA CONTRATUAL 	  
No. Contrato: 1028/87.09 	  
Quantificacao: 1972,00 m 	  
Data do Inicio: 08.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SN 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AL97801 - de 13.12.2006 	Natureza. OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: JOSE OTAVIANO PARENTE DAVID 	  
Carteira No. PE-16463/D 	 Reg. No. 1987108950 	 
Titulo: ENG DE MINAS ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO 	  

(2): LAUDO TECNICO 	  
Especificacao da Atividade (1): PROG. PREV. RISCOS AMB.-PPRA 	 

(2): SERV ESP EM ENGENHARIA DE SEG 
Complemento (1): TUNEL 	 
Informacao Complementar: 
SERVICOS DE ENG. DE SEGURANCA PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO COPACABANA D 
METRO DO RJ QUE SE INICIAM NO KM 9,3+78 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50. ART DE 
ADITIVO 8 REFERENTE AO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87-08 	  
Data do Inicio: 29.06.2006 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

(CONTINUA) 
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ART No. AL97802 - de 13.12.2006 	Natureza. OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: JOSE OTAVIANO PARENTE DAVID 	  
Carteira No. PE-16463/D 	 Reg No 1987108950 	 
Titulo: ENG DE MINAS ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO 	  

(2): LAUDO TECNICO 	  
Especificacao da Atividade (1): PROG. PREV. RISCOS AMB.-PPRA 	 

(2): SERV ESP EM ENGENHARIA DE SEG 	 
Complemento (1): TUNEL 	  
Informacao Complementar: 	  
SERVICOS DE ENG. DE SEGURANCA PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO COPACABANA DO 	 
METRO DO RJ QUE SE INICIAM NO KM 9,3+78 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50. 
REFERENTE AO TERMO ADITIVO 9 DE PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA 	 
CONTRATUAL 	  
No. Contrato: 1028/87-09 	  
Data do Inicio: 29.06.2006 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 218.165.941,74 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN80478 - de 18.01.2007 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: ALUISIO DE ABREU COUTINHO JUNIOR 	  
Carteira No. SP-169522/D 	 Reg No 20041037 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	 
Informacao Complementar: 
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NUMERO 02 DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO R 
JANEIRO QUE SE INICIAM DO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50 
REFERENTE AO ADITIVO 10 DO CONTRATO 1028/87 	 
No. Contrato: 1028/87 	  
Da a <ilo Inicio: 08.07.2004 	 cR  

(CONTINUA) 
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Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 27.288.342,17 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN80479 - de 18.01.2007 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 	  
Carteira No. SP-130337/D 	 Reg No 1990104374 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NUMERO 02 DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 	 
JANEIRO QUE SE INICIAM DO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00 ART 
REFERENTE AO ADITIVO 10 DO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87 	  
Data do Inicio: 20.02.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 27.288.342,17 	 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN80480 - de 18.01.2007 	Natureza- OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: CELIO FRANCO SOARES 
Carteira No. MG-11193/D 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 
Contratante: RIO TRILHOS 	 
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	 

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	 

Especifcacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 

(CONTINUA) 
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(2): OUTROS 
Complemento (1): OUTROS 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NUMERO 02 DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 	 
JANEIRO QUE SE INICIAM DO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00 ART 
REFERENTE AO ADITIVO 10 DO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87 	  
Data do Inicio: 08.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 27.288.342,17 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN80481 - de 18.01.2007 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: JOSE OTAVIANO PARENTE DAVID 	  
Carteira No. PE-16463/D 	 Reg. No. 1987108950 	 
Titulo: ENG DE MINAS ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): DIRECAO DE SERVICO TECNICO 	  

(2): LAUDO TECNICO 	  
Especificacao da Atividade (1): PROG. PREV. RISCOS AMB.-PPRA 	 

	

(2): SERV ESP EM ENGENHARIA DE SEG 	 
Complemento (1): TUNEL 	  
Informacao Complementar: 	  
SERVICOS NA ENG.DE  SEGURANCA PARA A IMPLANTACAO DO PROJETO COPACANA DO 	 
METRO DO RIO DE JANEIRO - QUE SE INICIAM NO KM 9,3+78,00 E TERMINAM NO 
11,3+50,00. ART REFERENTE AO ADITIVO 10 DO CONTRATO 1028/87 	 
No. Contrato: 1028/87-10 	  
Data do Inicio: 29.06.2006 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 27.288.342,17 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SIM 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

ART No. AN80482 - de 18.01.2007 	Natureza: OBRA E SERVICO 
Responsavel Tecnico: MARCOS TADEU PENALVA MONTEIRO 	 
Carteira No. SP-062064/D 
T.  Ulo: ENGENHEIRO CIVIL 

(CONTINUA) 
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Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

Complemento (1): OUTROS 	 
Informacao Complementar: 
OBRAS CIVIS DO LOTE DE NUMERO 02 DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 
JANEIRO QUE SE INICIAM DO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00 ART 
REFERENTE AO ADITIVO 10 DO CONTRATO 1028/87 	  
No. Contrato: 1028/87 	  
Data do Inicio: 29.07.2004 	  
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 27.288.342,17 	  
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N 	  

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo- ENGENHEIRO CIVIL 	 

ART No. AN80484 - de 18.01.2007 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Técnico: NILTON COELHO DE ANDRADE JUNIOR 	  
Carteira No. SP-95815/D 	 Reg No. 2004103765 	 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: RIO TRILHOS 	  
Endereco...: AV. NOSSA SENHORA DE COPACABANA 493 9 ANDAR COPACABANA 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): COORDENACAO TECNICA 	  

(2): DIRECAO DE OBRA 	  
(3): EXECUCAO DE OBRA 	  

Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
(2): OUTROS 	  

OBRAS CIVIS DO LOTE DE NUMERO 02 DO PROJETO COPACABANA DO METRO DO RIO DE 	 
JANEIRO QUE SE INICIAM DO KM 9,3 + 78,00 E TERMINAM NO KM 11,3 + 50,00 ART 
REFERENTE AO ADITIVO 10 DO CONTRATO 1028/87 	 
No. Contrato: 1028/87 
Data do Inicio: 08.07.2004 
Prazo do Contrato: INDETERMINADO 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 27.288.342,17 	 
Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS SIM 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	 

(CONTINUA) 

Complemento (1): OUTROS 	 
Informacao Complementar: 
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Vinculada a ART principal no. AK37503 - Data de pagto.: 26.04.2004 	 
Profissional: CELIO FRANCO SOARES 	  
Carteira No. MG-11193/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 

RESSALVA 	  
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional 	 
para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA ELETRICA[INSTALACAO DE LUZ E 
FORCA INCLUSIVE CABINE,SUBESTACOES, PC, REDE INTERNA DE TELEFONE E DADOS] 	 
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de 
um ENGENHEIRO ELETRICISTA 	  

RIO DE J IRO, 22 de Junho de 2007 

17  
Arguitetii  0YNTHIA ATTIE 
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COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 

	 Processo E-10/400167/2007 
00 ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS  15,05) 
S4 =EA A 

Rio de Janelso 112 a agosto 2007 

Atestamos para os devidos fins que a Construtora CBPO ENGENHARIA LTDA., com sede na Av. 

Nações Unidas.n° 4.777 - 6° andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, registrada no 

CNPJ sob •n.° 61.156.410/0001-10, está executando para a RIO TRILHOS - Companhia de 

Transporte sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro, através do contrato n° 1028/87, as obras 

civis do Lote 02 do Projeto Copacabana do Metro do Rio de Janeiro, conforme especificações 

abaixo: 

1. Contrato:  

• De acordo com o termo aditivo n° 1028/87.08, houve alteração de titularidade da Companhia 

do Metropolitano do Rio de Janeiro - METRO em liquidação para a Companhia de 

Transporte sobre Trilhos - RIO TRILHOS, em face da cisão parcial do Metro; 

• O novo prazo estimado, conforme estabelecido no Termo Aditivo 1028/87.09, é de 36 meses 

para a execução das obras, contados a partir de 20 de fevereiro de 2006. 

2. Valor do Contrato:  

• Valor do Contrato: R$ 151.734.348,25 referidos a Junho/1994, representando a importância de 

R$ 538.856.011,75 em junho/2006. 

• Regime de Contratação: Preços Unitários. 

• Fonte de Recursos: BNDES e Governo do Estado do Rio de Janeiro 

3. Características do Empreendimento:  

O trecho, que se localiza nos bairros de Copacabana e Ipanema na cidade do Rio de Janeiro, tem 

ififL7  como principal característica a necessidade de escavação subterrânea cuidadosa, em rocha e 

solo, devido a estar inserido em áreas altamente urbanizadas e eminentemente residenciais. 

Os principais serviços previstos são túneis escavados em solo, transição solo/rocha e rocha, 

cavernas escavadas em rocha para a construção da Estação Cantagalo e Genera rio e 

acessos correspondentes. 
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1%I MO:TRILHOS 

COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo E-10/400167/2007 

4. Dados Geométricos do Projeto:  

Túnel de via com extensão total de 1.972 m (desde o limite entre os lotes 1 e 2 até o final da via 

de manobra após a Estação General Osório), com seu nível de cobertura mínima em 6,50 m 

abaixo do nível da rua, assim divididos: 

• 84 m com seção de 53 m2  executados em rocha e seção de 72 m2  em transição solo/rocha e 

solo com tratamento por "Jet-Grouting"; 

• 740 m com seção de 55 m2  em túnel de via, executados em rocha até o limite inicial da Estação 

Cantagalo; 

• Estação Cantagalo em Caverna com área construída total de 14.070 m2, executada em rocha 

com seção de 240 m2  e 141 m de extensão e que comportará uma demanda de 50.000 

passageiros/dia; 

• 255 m com seção de 60 m2, em túnel de via, executados em rocha a partir do limite final da 

Estação Cantagalo, servindo de manobra após a Estação; 

• 749 m de túnel de via, executados em rocha até o final do lote 2; 

• Estação General Osório em Caverna com área construída total de 14.070 m2, executada em 

rocha e que comportará uma demanda de 50.000 passageiros/dia; 

• Túnel para Ventilação e Saída de Emergência com 32 m de comprimento e com seções 

variando de 45 a 67 m2, executado em rocha, após a Estação Cantagalo, e "Shaft" de saída da 
mesma na Praça Eugênio Jardim com diâmetro de 10 m e 22,30 m de profundidade, trecho 

suportado por colunas de "Jet-Grouting" e Cambotas Treliçadas e Enfila 	/tubulares 

Injetadas; 

• Túnel de Acesso e lnsuflamento/Exaustão com 95 m de comprimento e com s 	variando 

de 95 a 170 m2, executado em rocha, transição solo/rocha e solo para acesso da Estação 

Cantagalo, trecho suportado por colunas de "Jet-Grouting", Cambotas Treliçadas e Enfilagens 

Tubulares Injetadas; 

• Salas Técnicas na Estação Cantagalo, com 35 m de comprimento e 125 m2  de seção„ 

escavada em rocha; 

• Túnel de Acesso, executado em rocha na Rua Pompeu Loureiro, com 113 m e seção d,t8e15,u402 m2; 

•
  ai, - er 3045.051 

Túnel de Acesso, executado em rocha na Rua Gasta° Bahiana, com 22,91111
7:cA:rdeç:A:si7J99::: de  97 m2. 	

extr<, aa rr3stas 110 

-"Y 

*;\ 
AV. N.S.COPACABANA, 493- TEL (21) 3816-6100 - R 

1030 
2/13 

\ tV1,' 
rcoticaUrsP ; 

•,• 	 "~: 5;:".  0,104.5."' 
959P,‘ 



_ 
í- "oíélPr1r15., , 

. 	. 	. 	. 	, 	. 

, 	 •317;' 3 
• 

ARPEN 
SR 20 0 9 

Autentica 450 

Este atestado eccootra-se aretivado Tçs:t OREA-RJ. icoto 
AJ64244. 031401. 4137502. 037503, A137504, A1975O1. 
08204, ANO2055. AN820i. 02207. ANO0473. AN90479, 
A1150482. AN.044 faceodo carie iotecracte da Cectidao 
FolCa onero: 14/25, 
RIO DE JANEIRO. 22 de JUNNO de 2007 

as Rh rditffQ5 
AL97802, 082053. 
NOM. ANS04,51. 
RUWO í287/2007. 

:O 15' .1 :SELIÂC DE NOTAS 

e--no. 
—WW1ÇÜM91-Allt,,1  

• 3"i 

; 	Sjva Neto 

r. VU-113A - Rz> 2.00 



AV. NI.S.COPACABANA, 493 - TEL (21) 3816-6100 - 

3/13 
1030 

- 	• • 	•• a Mir Colégio Notad) , 
do Brasil - S?, 

Autentigçao 

4959AG 
T 

-1110 ve 

D I th 
IX II "*!TRILHOS 

rin 

Processo E-10/400167/2007 
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

5. Extensão de Túnel Executado (de Março de 2004 a Dezembro de 2006)  

• Túnel de Via em Rocha, Solo/Rocha e Solo seções 53 a 72 m2 	 84 m 

• Túnel de via em Rocha seção 55 m2 	 70m 

• Estação Cantagalo - Caverna em Rocha seção 240 m2 	 141m  

• Túnel de via em Rocha - Manobra Cantagalo seções 60 a 77 m2 	 218m  

• Túnel Acesso a Cantagalo em Rocha, Solo/Rocha e Solo seções 95 a 170 m2 	97m 

• Caverna para Salas Técnicas em Rocha seção 125 m2 	 35m 

• Túnel Saída de Emergência em Rocha seções 45 a 67 m2 	 36m 

• Túnel Acesso Gastão Bahiana em Rocha seção 32 a 97 m2 	 209m 

6. Metodologia Executada: 

Os Túneis estão sendo executados em área densamente urbana com rigoroso controle sísmico 

junto às estruturas existentes (edificações) durante as detonações. No tocante ao Monitoramento 

das escavações, foi implantado controle de instrumentação interno e externo aco 	ndo os 

recalques e convergências e medições do nível do lençol freático. 

• Túneis escavados em Rocha pelo Método NATM. Foi adotado o método de 	ão com 

Equipamento tipo "Jumbo" e detonação com explosivos em emulsão e encartuchados. Nesses 

serviços foram utilizados suportes como Enfilagens Tubulares com Tubo Schedule 40, Drenos 

e Cambotas Treliçadas, além do emprego de Concreto Projetado, Tela Metálica e Tirantes; 

• Túneis escavados em Transição Solo/Rocha e Solo pelo Método NATM. Foi realizado pela 

superfície a consolidação do solo com execução de colunas de "Jet-Grouting" 0 1,20 m. Para 

escavação subterrânea foi utilizado o emprego de explosivos quando da Transição em 

Solo/Rocha com fogos cuidadosos, e na parte em Solo utilizaram-se Escavadeiras Hidráulicas 

com Martelo Hidráulico para a demolição do "Jet-Grouting", além do emprego de Enfilagens 

Tubulares com Tubo Schedule 40, Drenos, Cambotas Treliçadas, Concreto Projetado, Tela 

Metálica e Tirantes. Todos os trabalhos foram monitorados com o emprego de Sismógrafos, 

além de Controle Tecnológico. As Seções foram parcializadas de acordo cona1essidade 

do terreno; 

• 	Para o Emboque do Túnel de Apoio da Gastão Bahiana, foi feito uffl,à, 	o me  , 55 49590 O 

t . preliminar para em seguida realizarmos um Desmonte de Rocha si :EF:i-fo0' e' ,r o a Presente cor 
dJ4ernpregó".  de 

Escavadeiras Hidráulicas com Martelo Hidráulico, que serviu tanto Ora-acertou --talticre,tadómo ^ 

t) 
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COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 

	 Processo E-10/400167/2007 
DO ESTADO 00 RIO DE JANEIRO 

para embocar propriamente o túnel, inclusive com a utilização de Cambotas Treliçadas, 

Enfilagens Tubulares e Tirantes com Resina para suportar o emboque que foi feito inicialmente 

como Túnel Falso. Metodologia adotada, pois o emboque é muito próximo a prédios 

residenciais e comerciais, logo o uso de explosivos limitou-se a partir de 20 m de avanço a frio; 

• No Acesso à Estação Cantagalo, foi utilizada Parede-Diafragma com espessuras de 0,80 m e 

0,60 m, Sistema de Rebaixamento com Ponteiras Filtrantes e Poços e "Jet-Grouting"; 

• Canteiro de Obras, incluindo a construção de edificações nas frentes de serviço, instalações 

sanitárias, redes de água pluvial, água potável, esgoto, luz e força inclusive cabines, 

subestações e PC de rede interna de telefone e dados, com 2.768 m2  composto de: 

• 

• 

• 

• 

Escritório 

Oficina Mecânica 

Pátio de Armação 

Pátio de Carpintaria 

632 m2  

222 m2  

153 m2  

245 m2  

• Alojamento 793 m2  

• Refeitórios 189 m2  

• Ambulatório 62 m2  

• Almoxarifado 129m2  

• Stand de Atendimento a Comunidade 37 m2  

• Escritórios de Frentes de Trabalho 207 m2  

• Subestação - Pompeu Loureiro 33 m2  13,8 Kv - 800 Kva 

• Subestação - Praça Eugênio Jardim 33 m2  13,8 Kv - 500 Kva 

• Subestação - Gastão Bahiana 33 m2  13,8 Kv - 1.000 Kva 

7. Controle de Qualidade:  

Todos os serviços executados foram acompanhados com rigoroso controle tecnológico e de 

qualidade, seguindo as normas da ABNT, GEORIO e Especificações Técnicas da Projetista. 

8. Quantidades Realizadas incluindo todos os fornecimentos: 

Atestamos que no período acima descrito foram executados a contento e dentro da programação 

prevista, os serviços abaixo discriminados, dentro dos respectivos períodos:, ORM WhIU UU 15° TABELIÃO DE NOT Av. Dr. Cardose,d. " 
(Esq. cia R. Pu 	l• 	Te. 3(145.0515/338-5 
AUTENTtCAç4 1  o floco a Presente cá 
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Processo E-10/400167/2007 

CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04 a
DEZ/06 

1:00 - SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.01.5 
Demolição de concreto a frio, com o emprego de equipamento a ar comprimido, inclusive 
carga e transporte do material para o bota-fora 

m3  579,44 

1.05.4.13.1.7.1.6 

Desvio de canalizações, incluindo remoção e colocação na nova posição, e as ligações, 
acessórios e manutenção da instalação - Canalização para esgoto, sem reaproveitamento-
Cerâmica vidrada- Tubo- Manilhas vidradas internamente- Fornecimento pelo Construtor - 0 
= 150 mm 

m 43,94 

1.05.6.11.1.3.1.12 

Desvio de canalizações incluindo remoção e colocação na nova posição, e ainda, as 
ligações, acessórios e manutenção da nova instalação - Canalização para águas pluviais, 
sem reaproveitamento - CA-2 - Tubo - Ponta e bolsa - Fornecimento pelo Construtor - 0 = 
400 mm 

m 15,49 

1.05.6.11.1.3.1.16 

Desvio de canalizações incluindo remoção e colocação na nova posição, e ainda, as 
ligações, acessórios e manutenção da nova instalação - Canalização para águas pluviais, 
sem reaproveitamento - CA-2 - Tubo - Ponta e bolsa - Fornecimento pelo Construtor - 0 = 
600 mm 

m 45,00 

1.06.2.6.5.1.1 

Construção de bocas de lobo, caixas de areia, poços de visita/ou similares. Incluem-se todas 
as ligações, fornecimento total dos acessórios e manutenção da instalação, e ainda 
revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, bem 	como os degraus de 
acordo com as especificações próprias - Água pluvial - Alvenaria de tijolo maciço, paredes de 
1/2 vez - poço de visita com tampão 0,60 m, pesado - Fornecimento pelo construtor - 
Dimensões; 1,10 x 1,10 x 1,20 m 

un 1,00 

1.06.2.6.5.1.2 

Construção de bocas de lobo, caixas de areia, poços de visita/ou similares. Incluem-se todas 
as ligações, fornecimento total dos acessórios e manutenção da instalação, e ainda 
revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, bem 	como os degraus de 
acordo com as especificações próprias - Água pluvial - Alvenaria de tijolo maciço, paredes de 
1/2 vez - poço de visita com tampão 0,60 m, pesado - Fornecimento pelo construtor - 
Dimensões; 1,10 x 1,10 x 1,50 m 

un 1,00 

1.06.2.6.5.1.5 

Construção de bocas de lobo, caixas de areia, poços de visita/ou similares. Incluem-se todas 
as ligações, fornecimento total dos acessórios e manutenção da instalação, e ainda 
revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, bem como os degraus de 
acordo com as especificações próprias - Água pluvial - Alvenaria de tijolo maciço, paredes de 
1/2 vez - poço de visita com tampão 0,60 m, pesado - Fornecimento pelo construtor - 
Dimensões; 1,30 x 1,30 x 1,70 m 

m3  8,00 

1.06.3.4.5.1.2 

Construção de bocas de lobo, caixas de areia, poços de visita/ou similares. Incluem-se todas 
as ligações, fornecimento total dos acessórios e manutenção da instalação, e ainda 
revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, bem como os degraus de 
acordo com especificações próprias - Esgoto sanitário - Anéis de concreto com tampão com 
0 = 0,60 m, pesado - Poço de visita - Fornecimento pelo Construtor - 1,40 m de profundidade 

un 4,00 

1.08.1.1 
Escavação de valas para remoção ou colocação de canalização de água, esgoto ou águas 
pluviais, bem como bocas de lobo, caixas de areia ou similares - Sem escoramento - até 
1,50m 

m3  1.100,99 

1.08.1.2 
Escavação de valas para remoção ou colocação de canalização de água, esgoto ou águas 
pluviais, bem como bocas de lobo, caixas de areia ou similares - Sem escoramento - De 
1,51 m até 3,00 m 

m3  690,90 

1.08.3.4 
Escavação de valas para remoção ou colocação de canalização de águas, esgoto ou águas 
pluviais, bem como bocas de lobo, caixas de areia ou similares - Carga, Transporte e 
descarga do material escavado - Qualquer categoria 

m3xKm 68.225,21 

1.09.1.1 
Reaterro e compactação das valas abertas no item 1.08 - Com existência de canalizações - 
reaproveitamento do material escavado da própria vala ou do lote m3  1,28 

1.09.1.2 
Reaterro e compactação de valas abertas no item 1.08, com existência de canalizações, com 
fomecimento do material de boa qualidade para reaterro m3  3.025,74 

1.11.3.4 
Construção de vias 	auxiliares durante 	as obras, 	incluindo fornecimento do 	material 
necessário, sua colocação, manutenção e remoção ao final das obras para local a ser 
determinado pelo Construtor - Acessos a residências ou edifícios - Placas metálicas O 

1,89 

1.13.2 
Fornecimento, instalação e manutenção de referências em prédios localizados na faixa de 
influência das obras, p/medição de desvios, desníveis, recalques, incluindo elaboração da 
respectiva documentação de controle - Instalação de referência de nível profundo até 40 m 

, 
m \ 

's 
eOD  ....,.. ' ,6 

1.14.1 
Vistorias nas construções existentes na faixa de influência das obras, vistorias W4.11WL., .1/4.1  
durante a execução das obras 	 (Esq. ci a tR. Ft;I 

TABELIA) 
1nêS8E 

I - 	. 	3345-1515 

DE NOTAS 
32 00 

/ 3C58-51UU 	, 

Execução de leituras em pinos nas edificações lindeiras à obra 	
AU i tNIIGAÇAO: 

rePr-Qaraf" 
Autu iso a 	reseru369359 00 

'" ' 	' rarZP,, ̂',-te.% 	' _ 
1.14.3 Elaboração de relatório mensal contendo leitura dos pinos a que se refere o iternc1914.2gesenta0  ,a0q.1,  

--... 	_.. r.- 
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Processo E-10/400167/2007 

CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04 a  DEZ/06 

1.152 
Retirada de pavimentação de ruas, inclusive infra-estrutura, carga, transporte para local a ser 
determinado pelo construtor e descarga - Concreto asfáltico, de 15 a 30 cm (quando o 
concreto asfáltico estiver diretamente sobre paralelepípedo, estes serão considerados infra-
estrutura) 

m2 1.178,31 

1.16.1 Remoção 	de 	passeios, 	inclusive 	infra-estrutura, 	carga, 	transporte 	para 	local 	a 	ser 
determinado pelo Construtor, e descarga - Concreto 

m2  29,93 

1.16.3 Remoção de passeios inclusive infra-estrutura, carga, transporte para local a ser determinado 
pelo Construtor e descarga - Pedra portuguesa 

m2  867,10 
_ 

1.17.2 
Retirada de meio-fios, carga, transporte para local a ser determinado pelo Construtor e 
descarga (caso indicado, deverão ser transportados para local determinado pelo Metrô) - 
Pedra (granito) 

m 74,14 

1.18 Remoção de jardins, incluindo todos os serviços necessários ao transplante de grama, 
plantas ornamentais e arbustos, seu transporte até 10 km 

m2  18,32 

1.20.1.1 
Linhas de dutos para a rede da LIGHT - Desvio de linha de dutos para a rede da Light, 
incluindo todas as ligações, fornecimento total dos dutos, acessórios, materiais de ligação, 
etc - Dutos 1 x2 

m 105,85 

1.20.1.3 
Linhas de dutos para a rede da LIGHT - Desvio de linha de dutos para a rede da Light, 
incluindo todas as ligações, fornecimento total dos dutos, acessórios, materiais de ligação, 
etc - Dutos 1 x4 

m 5,60 

1.21.1.3 
Linhas de dutos para a rede da TELERJ - Desvio de linhas de dutos para redes telefônicas, 
incluindo todas as ligações, fornecimento total dos dutos, acessórios e materiais de ligação - 
6 PVC 0 110 mm 

m 5,60 

2:00 - INSTALAÇÃO DA OBRA 

2.06.1.1 
Construção, manutenção e posterior remoção de tapumes e cercas, segundo projeto do 
Metrô . Tipo fixo, 	incluindo bases de concreto para fixação dos painéis, 	portões e 
assentamento do logotipo do Metrô - Chapas de madeira compensado - DES n°A-9902/502-a 

rn2  935,94 

2.06.1.2 
Construção, manutenção e posterior remoção de tapumes e cercas, segundo projeto do 
Metrô - Tipo fixo, 	incluindo bases de concreto para fixação dos painéis, portões e 
assentamento do logotipo do Metrô -Telas de arame - DES n° A-9902/502-a 

m2  79,20 

2.06.2.1 
Construção, manutenção e posterior remoção de tapumes e cercas, segundo projeto padrão 
do Metrô. - Tipo móvel, incluindo bases de concreto para firmar os painéis, assentamento de 
logotipo do Metrô. - Chapas de madeira compensado 

rri2  544,43 

2.07 Locação de toda a Obra, inclusive execução de cálculos, preenchimento de cademetas de 
campo, etc mês 33,25 

2.08.1.2.3 Execução de placas de obra m2  14,12 
Construção de stand para atendimento e esclarecimento a comunidade, incluindo mesas,2.15.1 cadeiras, placa identificadora e 10 painéis fotográficos de 0,9 x 0,70 

 m2  32,00 

2.15.2 Operação e manutenção de 3 stands de comunicação para atendimento á comunidade mê SI 	26,58 
3:00 - MOVIMENTO DE TERRA 

3.01.1 
Escavação a céu aberto, mecânica até a profundidade de 2,00 m, medida no corte, inclusive 
remoção de quaisquer obstáculos, como restos de fundações, canalizações, fora de uso, e 
carga dos veículos de transporte, exclusive escoramento e esgotamento - Materiais de la 
e/ou 2a categorias. 

m3  

1 

lip 
,70 

3.02.1 Escavação a céu aberto entre a profundidade de 2,00 metros e o fundo da vala, medida no 
corte, inclusive carga dos veículos de transporte - Material de 1a categoria m3  1.325,22 

3.02.3.2 Escavação a frio de material de 38  categoria em qualquer local e profundidade da obra.Não 
inclui o transporte e espalhamento do material no bota-fora. m3  1.055,60 

3.02.4 Escavação em solo sob laje, inclusive revestimento com material granular e sua posterior 
remoção, carga e transporte interno, transporte vertical e carga dos veículos de transporte. m3  2.073,51 

3.03.1 Demolição de blocos isolados de rocha, concreto ou alvenaria com volume superiora 1 m3 , 
inclusive carga dos veículos de transporte. m3  

3.04.1 Preparação do fundo de vala, incluindo nivelamento e compactação - Material de la e/ou 28 
categorias. m \ 

m3  
TABELIA0 , , 	-- 

q E(55 ,79 

‘SPOD 

fg5 

767,69 
DE NOTAS 

3.06.1 
Reaterro do espaço lateral entre as paredes da vala e da galeria, com areia, medido após o 
reaterro e compactação por camadas - Com fornecimento do material, inclusive transporte 
até a vala e descarga 	 CAF(11C9 3 C13 151,(  

4..C.  
3'07.1 
,i. nustas 

Reaterro do espaço acima do teto da galeria, com areia, medido após iio -reatrtoe 
compactação por camadas - Com fornecimento do material, inclusive transporfé'êtéTá 	2,99'jjw32 
descarga L 
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COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 

	 Processo E-10/400167/2007 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04 a  DEZ/06 

3.08.1 Transporte e descarga do material, escavado medido no corte - Material de 1a e/ou 2a 
categoria 

m3xi(rn 728.631,43 

3.08.3 Transporte e descarga do material escavado, medido no corte - Material de 3a categoria m3xKm 1.966,16 

3.10.1 Espalhamento e compactação do material escavado no local do bota-fora - Material de 1 a  
e/ou 2a categoria 

nn3  18.637,31 

3.10.3 Espalhamento e compactação do material escavado no bota-fora - Material de 3a categoria m3  49,15 
4:00 — REFORÇO DE FUNDAÇÕES 

4.10.2.1 Reforço do solo por meio de injeções - Mobilização/transporte gl 1,00 
4.10.2.2.2 Reforço do solo por meio de injeções - Perfuração em solo 0 RSSN m 156,50 
4.10.2.2.3 Reforço do solo por meio de injeções - Perfuração em rocha m 7,00 
4.10.2.3 Reforço do solo por meio de injeções - Injeções de cimento sc 729,00 

5:00 - ESCORAMENTO DA ESCAVAÇÃO 
5.01.4.1 Perfis de escoramento - Corte dos perfis em seção reta e plana < ou = 171 Kg/m un 1.082,00 
5.01.4.2 Perfis de escoramento - Corte dos perfis em seção reta e plana - Perfis> 171 kg/m un 75,00 
5.01.9.2 Extração dos perfis - Perfil > 171 Kg/m m 39,60 
5.01.12.1 Limpeza, retificação e empilhamento de perfis extraídos - Perfil <ou = 171 Kg/m t 177,60 
5.01.12.2 Limpeza-  , retificação e empilhamento de perfis extraídos - Perfil> 171 Kg/m t 44,34 
5.03.3.1.2 Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço para parede diafragma - aço CA-50 t 20,40 
5.03.4.3.1 Emendas mecânicas de armadura aço CA-50 01", tipo Lenton A2 un 10.442,00 
5.03.4.3.2 Emendas mecânicas de armadura aço CA-50 0 1 1/4", tipo Lenton A2 un 24,00 

5.03.6.4 

Fornecimento de concreto por central desvinculada do lote. Fck = 22,5 Mpa - Concreto 
especial com abatimento da ordem de 20 cm para permitir a concretagem submersa através 
de 	tubos 'tremonha, 	incluindo 	fornecimento 	de 	todos 	os 	materiais, 	mão 	de 	obra, 
equipamentos, ensaio de qualidade dos materiais e resistência do concreto, perda por 
preenchimento dos desmoronamentos por ocasião da escavação da vala a prumo, over 
break decorrente da necessidade de trepanação de matacões, aditivos plastiticante e 
retardadores de pega, medidos por projeto. 

m3  233,54 

5.03.7 Paredes diafragma - Lançamento de concreto na vala a prumo m3  233,54 

5.03.8 Demolição de parede diafragma, inclusive corte de armadura com oxi-acetileno, retirada do 
material demolido, carga, transporte e descarga. m3  1.219,29 

5.05.1.1 
Fornecimento 	de 	pranchões 	de 	madeira, 	considerando 	reaproveitamento, 	corte 	no 
comprimento necessário, colocação entre os perfis de escoramento 	e posterior retirada co ca , ma 39,86 inclusive acerto manual da parede de terra, fornecimento de cunhas de madeira de lei e 
demais acessórios; eventualmente, pregar peças adicionais de madeira - Espessura -4 

5.07.1.3.1 Fornecimento, montagem e colocação de consoles para vigas em perfis metálicos un 4,00 
5.07.1.4.1 Fornecimento, montagem e colocação de consoles para apoio das longarinas 300 un 8,00 
5.07.1.4.2 Fornecimento, montagem e colocação de consoles para vigas em paredes diafragma un 36,00 

5.08.1 Estroncas de aço - Retirada do depósito das estroncas de aço fornecidas pelo Metrô, carga, 
transporte até 5 km, descarga e empilhamento no canteiro - Qualquer perfil  57,50 

5.08.3.1 
Estroncas de aço - Fornecimento de chapas de topo e soldagem rígida às extremidades das 
estroncas de aço, inclusive corte das estroncas nos comprimentos adequados à correta 
colocação de acordo com as medidas da obra - Perfil 300 x 122 

L 163,00 
miliel 

5.08.3.2 
Estroncas de aço - Fornecimento de chapas de topo e soldagem rígida às extremidades das 
estroncas de aço, inclusive corte das estroncas nos comprimentos adequados à correta 
colocação de acordo com as medidas da obra - Perfil 450 x 168 

un 136,00 

5.08.4.2 

Estroncas de aço - Prolongamento das estroncas de aço por meio de emendas rígidas, de 
topo, de acordo com especificação especial, inclusive todos os materiais e serviços 
necessários - Perfil> 171 kg/m - OBS : As emendas terão que obedecer as especificações 
do Metrô 

n c  
, 

• E 
,1 	,00 

0 

5.08.5.1 
Estroncas de aço - Colocação das estroncas de aço, fixação posterior retirada, inclusive 
fornecimento de cunhas e ferragens necessárias, limpeza, desempeno, carga, descarga e 
armazenamento - Perfil 300 x 122 	 CAIMPIO E0152  

m 
TABELIÃO 

, OD --- —136,60 
DE NOTAS 

5.08.5.3 
•,,Q 

Estroncas de aço - Colocação das estroncas de aço, fixação, posterior retirada,Mg0, 
fornecimento de cunhas e ferragens necessárias, limpeza, desempeno, carga, d 
arrnazenamento - Perfil 450 x 175 

,Ic°5a01'3-iTeeli93.k 
0. 'fflen-tic 
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Processo E-10/400167/2007 

CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04a  DEZ/06 

5.08.5.4 
Estroncas de aço - Colocação das estroncas de aço, fixação, posterior retirada, inclusive 
fornecimento de cunhas e ferragens necessárias, limpeza, desempeno, carga, descarga e 
armazenamento- Perfil 500 x 250 

m 180,00 

5.10.1 
Fornecimento e colocação de contraventamento horizontal ou vertical para as estroncas de 
aço, ligando-o rigidamente a cada estronca, posterior retirada e empilhamento no canteiro - 
Perfil U de 6" 

m 356,00 

5.21.1 Fornecimento de argamassa para preenchimento de diafragma m3  271,37 

5.36.1 
Execução de colunas de solo-cimento verticais com tecnologia "Jet-Grouting", inclusive 
ensaios, fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para perfuração e 
injeção no solo (metro linear de coluna efetivamente executada) - d = 0 1,20 m 

m 7.870,53 

6:00 — PONTES SOBRE A CAVA 
6.03.1 Ponte para veículos e pedestres em placas de concreto m2  213,00 

7:00 - ESGOTAMENTO D'ÁGUA 

7.04.1 Perfuração de poço para bomba de recalque submersa, 0 = 600 mm e profundidade entre 10 
e 30 m m 876,14 

7.05.1 
Fornecimento de tubos filtrantes e instalação na perfuração prevista no item 7.04, incluindo o 
material filtrante apropriado, vedações com argila e serviços auxiliares - 0 = 300 mm e 
comprimento de 16 m 

m 876,14 

7.06.2 

Fornecimento da caixa de inspeção para os poços dos ftens 7.04 com diâmetro de 0,80 m e 
profundidade de 1,15 m, constituída de anéis de concreto. Incluem-se todo o movimento de 
terra e de reconstrução da rua, acabamento e reaterro bem como fornecimento e execução 
de base de concreto de aproximadamente 15 cm de espessura e, de um tubo de escoamento 
de água com diâmetro de 2" (aproximadamente) e comprimento de 0,50 m. Com  tampa de 
ferro fundido de 8 tf. 

un 30,00 

7.07.1.1 
Bombas de recalque submersas para poço do item 7.04, completas e prontas para funcionar; 
ligado às tubulações de escoamento dos itens 7.15 e 7.16, inclusive tubulação de pressão 
até .a caixa de inspeção válvula de vedação, instalação elétrica, etc. - Arrendamento - Vazão 
de 3 rn3/h. 

mês 329,00 

7.0721 
Bombas de recalque submersas para poço do item 7.04, completas e prontas para funcionar; 
ligado às tubulações de escoamento dos itens 7.15 e 7.16, inclusive tubulação de pressão 
até a caixa de inspeção válvula de vedação, instalação elétrica, etc. - Operação - Vazão de 3 
m'/h. 

. d2 9249,00 

7.13.2 

Pontas filtrantes (WELL Points) de 1 	1/2" até 2 1/2" de diâmetro, com determinado 
comprimento total, tendo o trecho perfurado pelo menos 1 metro de comprimento, com 
espaçamento de - m, de acordo com determinações da fiscalização, sendo enterradas a 
partir da parede da vala, inclusive montagem e desmontagem dos tubos de ajustamento 
necessários, armações e correspondentes tubulação de sucção com controle periódico da 
vazão na ponteira e da vedação com material coesivo para evitar a entrada de ar no sistema. 
Comprimento de 5,00 até 8,00 m. 

un 35,00 

7.14.1.1 
Bomba de vácuo ou centrífuga, para a instalação do item 7.13, com ligação à tubulação de 
sucção e de escoamento, e ao sistema de abastecimento de energia elétrica, inclusive 
câmara de vácuo, acessórios necessários e desmontagem após a utilização. - Arrendamento 
- Capacidade necessária. 

mês 25,00 

7.142.1 
Bomba de vácuo ou centrífuga, para a instalação do item 7.13, com ligação à tubulação de 
sucção e de escoamento, e ao sistema de abastecimento de energia elétrica, inclusive 
câmara de vácuo, acessórios necessários e desmontagem após a utilização. - Operação - 
Capacidade necessária. 

dia 

11 

701,00 

7.18.1.1 Bomba para lama para esgotamento d'água a céu aberto - Arrendamento - vazão 10 m3/h mês 232,00 
7.18.2.1 Bomba para lama para esgotamento d'água a céu aberto - Operação - vazão 10 m3/h dia 6.628,00 

7.30.1 Fornecimento e instalação de dreno sub-horizontal profundo (DHP), inclusive forneciment 
materiais 	 çr 4,, 1.686,40 

i 

-9\  
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CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04a 
DEZ/06 

8:00 - FUNDAÇÕES 

8.28.1 

Execução de estaca cravada em rocha no diâmetro de 1,40 m interno, com a utilização de 
camisa metálica e sistema de circulação reversa. Compreende a cravação e retirada da 
camisa metálica, a escavação e limpeza interna na camisa, conforme projeto. Inclui todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, além do carregamento e transporte 
para bota-fora dos materiais escavados. Não estão contemplados o concreto, argamassa e 
Jet-Grouting para o tratamento do solo rochoso, além do pilar metálico estrutural dos 
estacões, quando necessário. 

m 103,39 

8.28.2 

Execução de estaca cravada em solo no diâmetro de 1,40 m interno, com a utilização de 
camisa metálica e sistema de circulação reversa. Compreende a cravação e retirada da 
camisa metálica, a escavação e limpeza interna na camisa, conforme projeto. Inclui todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários, além do carregamento e transporte 
para bota-fora dos materiais escavados. Não estão contemplados o concreto, argamassa e 
Jet-Grouting para o tratamento do solo rochoso, além do pilar metálico estrutural dos 
estacões, quando necessário 

m 218,46 

8.28.3 

Fornecimento e colocação de pilar H metálico em aço carbono fY > 300 Mpa, que servirão 
com pilares do acesso Eugênio Jardim. Está incluso o fornecimento e o posicionamento do 
mesmo dentro dos estacões até sua completa concretagem. O serviço contempla todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários para a completa execução, inclusive o 
gabarito (peça de ajuste tridimensional). 

m 141,04 

9:00 - CONCRETO, CONCRETO ARMADO E ALVENARIA 

9.01.1.4.1 
Fornecimento de concreto Fck 12,0 Mpa por central desvinculada do Lote, inclui fornecimento 
de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ensaios de qualidade dos materiais e 
resistência do concreto e aditivos plastificantes e retardadores de pega. 

m3  402,21 

9.01.1.10.1 
Fornecimento de concreto armado Fck 22,5 Mpa por central desvinculada do Lote, inclui 
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ensaios de qualidade dos 
materiais e resistência do concreto e aditivos plastificantes e retardadores de pega 

rn3  9.051,62 

9.01.2.1 Concreto - Lançamento de concreto de lastro do piso da galeria Rc28 = 120 kgf/cm2  rn3  37,57 

9.01.22 
Concreto - Lançamento de camada de proteção da impermeabilização do piso Rc28 = 120 
kgf/cm2 

,50 
 

m a 3 

9.01.2.3 Concreto - Lançamento de camada de proteção do teto da galeria Rc28 = 120 kgficrn2  m3  214,67 

9.01.2.5 Concreto - Lançamento - Concreto para laje e piso da galeria Rc28 = 225 kgficm2  rn3  994,31 

9.01.2.6 
Concreto - Lançamento - Concreto para paredes verticais ou com inclinação superior a 450, 
Rc28 = 225 kgf/cm2  

m3  2.119,75 

9.012.7 
Concreto - Lançamento - Concreto para lajes horizontais ou com inclinação inferior a 450, 
inclusive vigas e escadas, Rc28 = 225 kgf/cm2  

rn3  5.925,57 

9.022 
Forma de madeira, com fornecimento, execução e retirada da mesma, inclusive todos os Fo 
escoramentos necessários - Paredes verticais ou com inclinação superior a 45° 

m2  6.824,35 

9.02.3 
Forma de madeira, com fornecimento, execução e retirada da mesma, inclusive todos os 
escoramentos necessários - Lajes horizontais ou com inclinação inferior a 450, inclusive vigas 
e escadas 

m2  18.055,31 

9.02.8 
Forma de madeira, com fornecimento, execução e retirada da mesma, inclusive todos os 
escoramentos necessários - Adicional os itens acima, no caso de formas, para concreto 
aparente 

m2  11.791,54 

9.03.1.1.1 

Aço para armadura de concreto armado (de acordo c/ EB-3 -Tabela II) - Fornecimento pelo 
Construtor de Aço CA-25, bitola £ 12,5 mm, incluindo perdas de pontas e por desbitolamento 
arame 	recozido, 	espaçadores, 	gabaritos 	e 	caranguejos, 	pastilhas 	para 	garantia 	do 
recobrimento e ensaios de laboratório. 

t 3,39 

9.03.1.1.2 
Aço para armadura de concreto armado (de acordo com a EB-3 - Tabela II) - Corte, 
dobramento, emendas (solda de tipo transpasse ou com taliscas soldadas), transporte até o 
local da aplicação e colocação de Aço CA-25, 0 <ou = 12,5mm 

. \ 
4~ 

111) 

3,39 

9.03.1.2.1 

Aço para armadura de concreto armado (de acordo c/ EB-3 - Tabela II) - Fornecimento pelo 
Construtor de Aço CA-25, bitola > 12,5 mm, incluindo perdas de pontas e por desbitolamento, 
arame 	recozido, 	espaçadores, 	gabaritos 	e 	caranguejos, 	pastilhas 	para 	garantia 	do A, 
recobrimento e ensaios de laboratório. , 

‘""'"' 

',OFR  O, 

9.03.1.2.2 
Aço para armadura de concreto armado (de acordo com a EB-3 - Tabela II) - Q9,",-410  
dobramento, emendas (solda de tipo transpasse ou com taliscas soldadas), transporte âté)o 
local da aplicação e colocação de Aço CA-25, 0 > 12,5mm 	

(Esq. si (  
• 
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9.03.1.11 ..: .. 

Fornecimento de aço para armadura de concreto armado (de acordo com a EB-3 
Aço de alta 	sistência CA-50, bitola 	12,5 mm re 
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9.03.1.12 

Corte e dobramento da armadura, emendas (solda de transpasse ou taliscas soldadas) e 
colocação. Aço de alta resistência, CA-50, bitola s 12,5 mm, inclui ainda perdas de pontas e 
por desbitolamento de laminados, arame recozido, espaçadores, gabaritos e caranguejos, 
pastilhas para garantia do recobrimento e ensaios de laboratório. 

t 261,11 

03.1A.1 9 . , Fornecimento de aço para armadura de concreto armado (de acordo com a EB-3 Tabela 11). 
Aço de alta resistência CA-50, bitola> 12,5 mm 

t 576 10  

9.03.1.4.2 

Corte e dobramento da armadura, emendas (solda de transpasse ou taliscas soldadas) e 
colocação. Aço de alta resistência, CA-50, bitola> 12,5 mm, inclui ainda perdas de pontas e 
por desbitolamento de laminados, arame recozido, espaçadores, gabaritos e caranguejos, 
pastilhas para garantia do recobrimento e ensaios de laboratório. 

t  576,11 

9 . 03.1.5.1 
Aço para armadura de concreto armado (de acordo com a EB-3 - Tabela II) - Fornecimento 
pelo Construtor - Malhas TELCON 

t 14.91  

9.03.1.5.2 

Aço para armadura de concreto armado (de acordo com a EB-3 - Tabela II), incluindo corte, 
dobramento, emendas (solda do tipo transpasse ou taliscas soldadas) - Malhas TELCON, 
inclui ainda perdas de pontas e por desbitolamento de laminados, arame recozido, 
espaçadores, gabaritos e caranguejos, pastilhas para garantia do recobrimento e ensaios de 
laboratório - Aplicação de malhas Telcon 

t 14,91 

9.06.1 Parede de Alvenaria de 1/2 vez para proteção de impermeabilização - canto piso parede m2  97,94 
9.06.2 Parede de Alvenaria de 1/2 vez para proteção de impermeabilização - paredes de galeria m2  1.101,06 

10:00 - IMPERMEABILIZAÇÃO 

. 1007.1 Tratamento de juntas de impermeabilização, fornecimento e aplicação de perfilado, pré- 
moldado em termoplástico PVC, para uso em juntas de blocos - Tipo 0-35 m 340.00  

11:00— RECOMPOSIÇÃO DE LOGRADOUROS 
11.01 Nivelamento e compactação das pistas de rolamento para veículos m2  571,48 

. 11 03 1 3 . 	. Restabelecimento de passeios, inclusive execução de infra-estrutura - Fornecimento dos 
materiais de acordo com as especificações - Pedra portuguesa 

m2  764 , 03  

11.04.1.1 Execução de meio-fio - Com fornecimento de materiais - Concreto m 58,35 
15:00 - OBRAS E SERVIÇOS EM TÚNEIS 

15.03.1.1 

Escavação subterrânea - Desmonte a fogo de rocha sã, em seção plena, para abertura de 
túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, carga, descarga e transporte do material escavado 
até o emboque, esgotamento constante, ventilação e iluminação de serviço, todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos necessários à completa execução dos serviços, bate- rri 2  681,70 
choco para retirada de todas as pedras soltas no contorno da escavação e marcação 
topográfica. Excluem-se deste, os serviços de escoramento provisório e definitivo. 

1503 1 1 1 . 	. 	. 

Escavação subterrânea - Desmonte a fogo, em rocha sã, de alargamentos, nichos, em seção 
plena ou parcializada para abertura ou complementação de túnel, conforme projeto, incluindo 
limpeza, carga transporte e descarga do material escavado, até o emboque, esgotamento 
constante, 	ventilação e 	iluminação do serviço, 	todos os materiais, 	mão de obra e 
equipamentos a completa execução 	dos serviços, bate-choco para retirada de todas as 
pedras soltas no contorno da escavação e marcação topográfica. 

m3. 2.47110 

15.03.1.1.2 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo, em rocha sã, de rebaixos de qualquer natureza 
(desencavalamentos, valetas, canais de cabos e exaustão, etc) em seção plena ou 
parcializada, para abertura ou complementação de túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, 
carga, transporte e descarga do material escavado até é emboque, esgotamento constante, 
ventilação e iluminação de serviço, todos os materiais, mão de obra e equipamentos à 
completa execução dos serviços, bate-choco para retirada de todas as pedras soltas no 
contorno da escavação e marcação topográfica. 

•• 

Nea.  

509,40 

15.03.1.2 

Escavação subterrânea - Desmonte a fogo de rocha fendilhada, em seção plena, para 
abertura de túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, carga, descarga e transporte do 
material escavado até o emboque, esgotamento constante, ventilação e iluminação de 
serviço, todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à completa execução 

-NIP 

m3 44.239,28) 
l 

(Z3 --"E"...  
dos serviços, bate-choco para retirada de todas as pedras soltas no contorno da escavação e 
marcação topográfica. Excluem-se deste os serviços de escoramento provisório e definitivo. 

15.03.1.Z 1 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo, em rocha fendilhada, de alargamentos, nichos, 
em seção plena ou parcializada para abertura ou complementação de túnel, conforme d 
projeto, incluindo limpeza, carga transporte e descarga do material escavado, até o eMiSiSQUel 
esgotamento constante, ventilação e iluminação do serviço, todos os materiais, mão-dê obra , 	,-,-naii- 
e equipamentos a completa execução 	dos serviços, bate-choco para retirada de tOd?sres:;Ao. 
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D I th 
IX 1 NI/TRILHOS 
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Processo E-10/400167/2007 

CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04a 

15.03.1.2.2 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo, em rocha fendilhada, de rebaixos de qualquer 
natureza (desencavalamentos, valetas, canais de cabos e exaustão, etc) em seção plena ou 
parcializada, para abertura ou complementação de túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, 
carga, transporte e descarga do material escavado até o emboque, esgotamento constante, 
ventilação e iluminação de serviço, todos os materiais, mão de obra e equipamentos à 
completa execução dos serviços, bate-choco para retirada de todas as pedras soltas no 
contorno da escavação e marcação topográfica. 

m3  26.705,18 

15.03.1.3 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo controlado de rocha altamente fendilhada, em 
seção plena, para abertura de túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, carga, descarga e 
transporte do material escavado até o emboque, esgotamento constante, ventilação e 

rn3  1.339,68 iluminação de serviço, todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à 
completa execução dos serviços, bate-choco para retirada de todas as pedras soltas no 
contorno da escavação e marcação topográfica. Excluem-se deste, 	os serviços de 
escoramento provisório e definitivo. 

15.03.1.11 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo controlado em rocha altamente fendilhada, de 
alargamentos, nichos, em seção plena ou parcializada para abertura ou complementação de 
túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, carga transporte e descarga do material escavado, 
até o emboque, esgotamento constante, ventilação e iluminação do serviço, todos os 
materiais, mão de obra e equipamentos a completa execução dos serviços, bate-choco para 
retirada de todas as pedras soltas no contorno da escavação e marcação topográfica. 

m3  909,10 

15.03.1.3.2 

.. 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo controlado em rocha altamente fendilhada, de 
rebaixos de qualquer natureza (desencavalamentos, valetas, canais de cabos e exaustão, 
etc) em seção plena ou parcializada, para abertura ou complementação de túnel, conforme 
projeto, incluindo limpeza, carga, transporte e descarga do material escavado até o emboque, 
esgotamento constante, ventilação e iluminação de serviço, todos os materiais, mão de obra 
e equiliamentos à completa execução dos serviços, bate-choco para retirada de todas as 
pedràs soltas no contorno da escavação e marcação topográfica. 

m3  4.788,22 

15.03.1.4.1 

Escavação subterrânea - Desmonte a fogo de rocha alterada, em seção parcializada (coroa) 
para abertura de túnel, conforme projeto, incluindo limpeza, carga, descarga e transporte do 
Material escavado até o emboque, esgotamento constante, ventilação e iluminação de 
serviço, todos os materiais, mão de obra e equipamentos necessários à completa execução 
dos serviços, bate-choco para retirada de todas as pedras soltas no contorno da escavação e 
marcação topográfica. Excluem-se deste os serviços de escoramento provisório e definitivo, 
bem como o preenchimento de vazios. 

m3  12.113,50 

15.03.1.4.4 

de 

rn3  290,40 

Escavação subterrânea - Escavação a fogo em rocha alterada controlado, de rebaixos 
qualquer natureza (desencavalamentos, valetas, canais de cabos e exaustão, etc) em seção 
plena ou parcializada, para abertura ou complementação de túnel, conforme projeto, 
incluindo limpeza, carga, transporte e descarga do material escavado até o emboque, 
esgotamento constante, ventilação e iluminação de serviço, todos materiais, mão de obra e 
equipamentos à completa execução dos serviços, bate-choco para retirada de todas as 
pedras soltas no contorno da escavação e marcação topográfica. 

15.011.6 

Escavação subterrânea - Escavação em solo de má coesão. Inclui a escavação propriamente 
dita, sobre escavação, conforme projeto, os materiais, mão de obra e equipamentos 
necessários, carga, remoção do material escavado dentro do túnel; o transporte horizontal e 
vertical até o nível do terreno, na orla do emboque; a quebra e retirada do concreto projetado 
na frente da escavação, o aterro provisório de proteção do "invert" com terra da escavação e 
sua retirada; fornecimento, instalação, operação e manutenção de todos os equipamentos e 
materiais 	necessários às redes de energia elétrica; 	iluminação 	ininterrupta, 	água, 	ar 
comprimido e ventilação de forma a respeitar as normas de segurança do trabalho 

e  2.681,24 

15.03.1.7 

Escavação subterrânea - Pré-fissuramento em rocha sã, fendilhada ou altamente fendilhada 
para execução de rebaixo, complementação de túnel, desencavalamentos, valetas, canais de 
cabos, exaustão, etc., conforme projeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos a 
completa execução dos serviços. Observação ; este preço não se aplica ao contorno da 
abóboda dos túneis 

m2  

1 

97,55 

15.011.9 
Escavação a fogo em rocha sã, fendilhada e altamente fendilhada, para abertura de túneis ca 
verticais 

ms  607,97 

15.03.1.9.1 Escavação a fogo em rocha fortemente alterada, para abertura de túneis verticais m3  550,73 

15.03.3 
Carga, transporte e descarga de material de qualquer natureza, a partir do emboque„até o 

,,,,,-k p ."' 4 UO 15n19)0(171Ã bota fora indicado pela fiscalização 	 A 	U,  O 	-I is,-  l' 
) 4F.10J 

15.03.4 Espalhamento e compactação de material de qualquer natureza no local de bota40; 	 - ' • '''f113  
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COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 
	 Processo E-10/400167/2007 

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÓDIGO CCU DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS UN MAR/04a 

15 .03.5.1.1 

Escoramento da Escavação - Fornecimento e colocação de chumbadores de cóquilha 
expansiva de 0 3/4" com comprimento de 3,50 m, inclusive perfuração, colocação, 
protensão, placa de apoio, injeção, andaimes, todos os equipamentos, materiais e mão de 
obra necessários para a execução dos serviços. 

un 25 00 ,  

15 .03.5.1.3 

Escoramento da Escavação - Fornecimento e colocação de chumbadores de coquilha 
expansiva de 0 3/4 com comprimento de 0,50 m, inclusive perfuração, colocação, protensão, 
placa de apoio, injeção, andaimes, todos os equipamentos, materiais e mão de obra 
necessários a completa execução dos serviços - para fixação de malha metálica. 

un 36.847A2 

1503.5.1.5 ., 
Escoramento da Escavação - Fornecimento e colocação de chumbadores de cóquilha 
expansiva de 0 1" com comprimento de 4,50 m, inclusive perfuração, colocação, protensão, 
placa de apoio, injeção, andaimes, todos os equipamentos, materiais e mão de obra 
necessários para a execução dos serviços. 

un 1200  

15.03.5.1.6 

Escoramento de escavação - Tirantes de resina 16tf em rocha; Inclui a locação dos tirantes; 
a perfuração; a lavagem; a camisa de proteção; o fornecimento e a colocação do aço; o 
fornecimento e a colocação da ancoragem; a injeção e o selo da argamassa; a reinjeção; a 
protensão e demais materiais, equipamentos e mão de obra necessários a execução do 
serviço; as plataformas para os serviços de execução, os testes de recebimentos; o controle 
e a reprotensão, comprimento 3,00 metros 

un 1.956,00 

15.03.5.1.7.1 Fornecimento e colocação de tirantes de resina de 3,0 m, 0 = 25 mm, carga de 100 a 120 KN un 2.009,00 
15.03.5.1.8 	- Fornecimento e colocação de tirantes de resina de 4,5 m, 0 = 25 mm, carga de 100 a 120 KN un 4.639,00 
15.03.5.1.10 Fornecimento e colocação de tirantes de resina de 6,0 m, 0 = 25 mm, carga de 100 a 120 KN un 3.997,00 

15.03.5.2.3 	' 
Escoramento de escavação - Fornecimento e colocação de cambotas treliçadas com seção 
triangular de 0,20 m de lado, em aço CA-50, bem como todos os acessórios, andaimes, mão 
de obra e equipamentos necessários a completa execução dos serviços. 

un 402,00 

15.03.5.4.1 

Escoramento da escavação - enfilagem injetada schedule 40 0 2 1/2", inclui o fornecimento e 
transporte do material até o local de aplicação, conforme projeto, válvulas e demais 
acessórios, eventuais reforços nos tubos, as perfurações do solo com revestimento ou não, a 
cravação, a execução das manchetes, todos os materiais, equipamentos e mão de obra 
necessários. 

m 10.80441 

15.03.5.6.1 
Execução de colunas solo-cimento horizontais, tipo enfilagem bulbo continuo (CCPH), 
inclusive ensaios, fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários para 
perfuração e injeção no solo (metro linear de coluna efetivamente executada) 

m 4.180,00 

15036. 1 .. , 
Fornecimento e aplicação de concreto projetado RC 12hs 	40 Kg/cm2, inclusive andaimes, 
transporte, drenagem do paramento, todos os equipamentos, materiais, e mão de obra 
necessários à completa execução dos serviços. Inclusive retirada e transporte do concreto 
refletido, inclui ainda, ensaios de qualidade dos materiais e resistência do concreto e aditivos. 

m3  17.30930 

15.03.7 
Fornecimento e colocação de malhas metálicas tipo "Telcon" ou similar, inclusive transporte, 
andaimes, materiais, equipamentos, mão de obra para a completa execução dos serviços, 
exclusive elementos de fixação 

kg 122.698,78 

15.03.8.1.1 
Fornecimento e lançamento de concreto FCK 12,0 Mpa, por central desvinculada do lote, 
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ensaios de qualidade dos 
materiais e resistência do concreto e aditivos plastificantes e retardadores de pega 

m3  4.794,24 

15.03.8.2.1 
Fornecimento e lançamento de concreto FCK 22,5 Mpa, por central desvinculada do lote, 
fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra, equipamentos, ensaios de qualidade dos 
materiais e resistência do concreto e aditivos plastificantes e retardadores de pega 

m3  432,18 

15.03.10 .4 Formas de madeirit 	qualquer local da construção, inclusive escoramento, cimbramento e para 895 , m2 

 todos os materiais e mão de obra necessários à execução dos serviços 

15.03.14.2 
Injeção com calda de cimento ou cimento-bentonita, inclusive o transporte no interior do 
túnel, a preparação da calda e o fornecimento de todos os materiais, mão de obra e 
equipamentos necessários à execução dos serviços (consolidação entre túneis) 

rri3  370,92 

15.03.15 

Instrumentação para acompanhamento de execução de túneis compreendendo os seguintes  
serviços: Medidas de recalques de cambotas, e da superfície do terreno; Medidas de 
convergência, inclusive instalação de 7 pinos por seção; Medidas de deslocamento radiais, 
feitos com extensõmetros múltiplos, prevendo-se 5 extenstõmetros por seção instrumentada,  
com 4 pontos de ancoragem em cada; Medidas de tensões nas cambotas, através de 
extensômetros de corda vibrante ou "strain-gangue"; Medidas de rotação por meio de 
inclinômetro para observação das rotações próximas ao emboque. Este serviço englóbátião' 
de obra especializada, mobilização no interior da obra, facilidades para instalMó cdós"' 
instrumentos, e todos os serviços necessários a completa execução dos trabalhos. ALL,',T 4/iTaic%Fru A:::  
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• José Otaviano Parente David 
	

Eng° Minas/Segurança 	Crea n° 16463/D - PE 

Rio de Janeiro, 19 de junho de 2007. 
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Diretor de Engenharia 
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WTRILHOS .  

Processo E-10/400167/2007 
COMPANHIA DE TRANSPORTES SOBRE TRILHOS 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Serviços executados por Administração (de Março/2004 a Dezembro/2006): 

• Sondagem mista em solo 0 NX com medida de SPT a cada metro 198,92 m 

• Sondagem rotativa em rocha 0 até H com medida de SPT a cada metro 219,35 m 

• Sondagem rotativa em rocha inclinada a 30° 0 até H 31,13 m 

• Sondagem rotativa em solo inclinada a 30° 0 HXD 14,30 m 

• Corte e remoção de árvore 0 1,20 m na encosta do Morro dos Cabritos (H=25m) 1,00 un 

• Estacas Raiz 0 20 cm em Solo 246,70 m 

• Estacas Raiz 0 20 cm em Rocha 187,10 m 

• Prospecção / Sondagem área dos Estacões em solo 380,30 m 

• Prospecção / Sondagem área dos Estacões em rocha 13,40 m 

• Impermeabilização — (Preparo/Aplicação Resina Termoplástica/Proteção Mecânica) 149,00 m2  

• Fornecimento e colocação de Aparelho Apoio de Neoprene Fretado 70x70x5 cm 1,00 um 

• Fornecimento e aplicação de Manta lsostud Polietileno 200 KN para desvio das 
águas oriundas de infiltrações do teto para as laterais do túnel 860,25 m2  

• Impermeabilização — (Preparo/Aplicação Resina Termoplástica/Proteção Mecânica) 149,00 M2  

• Ancoragem e Protensão com Tirantes Diwidag 738,30 m 

• Corte' em laje de concreto armada com utilização de fio diamantado com as seguintes 
dimensões: 3,80m de largura, 8,47m de comprimento e 1,05m de espessura 33,80 m3  

9. Responsáveis Técnicos:  

De Março de 2004 a Dezembro de 2006: 

• Benedicto Barbosa da Silva Junior Eng° Civil 

• Marcos Tadeu Penalva Monteiro Eng° Civil 

• Célio Franco Soares Eng° Civil 

De Julho de 2004 a Dezembro de 2006:  

• Nilton Coelho de Andrade Junior 	Eng° Civil 

• Aluisio de Abreu Coutinho Junior 	Eng° Civil 

De Junho de 2006 a Dezembro de 2006:  

Crea n° 130337/D - SP 

Crea n° 062064/D - SP 

Crea n° 11193/D — MG 

Crea n° 95815/D - SP 

Crea n° 169522/D - SP 
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124árente à(s) ART(s) 8210200401072777 e 822020030263562-0. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
t:31"-WEA, que consta em nossos arquivos o registe° de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Pe°17fsional 	BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
Engenheiro Civil. 

0501303371 

Aty,fbálçr>es' 	Artigo 07, da Rescileção 218/7.5, do 

Afivii:;11.-12(s) Téc- 	Co-Responsável Teenice por Coordenação, Projeto, Condução de -iraéaino Técnico, 
p<ç k2/1Zalei/(S) 	Orientação Técnica, Execução fIe Cbra e Supervisão, na Área da Ergenharie C:Nia - 

Execução das obras relativas e implantação da passagem em desnvel ne 
cruzamento das Avenidas Cidade Jardim e Brigadeiro Faria Lima. 

Qoant.ficaço1:: 	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

.. 	_aí& °õ7/serviço Avenidas Cidade Jardim e Brigadeiro Faria Lima 2600 

cidade 	 São laulo 	 Estado SP 

Valo.' 	 Contratual: RS 82.331.198,78 (Setembro/03); 
Aditivo R$ 121.813:007,79 (Março/04); 
ir.litKe: R$ 142.520.807,49 (AgostoiC4). 

2510W03 a 24/09/04 

ControtaWe 
	Empresa Municipal de Urbanização - EMURB 
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EMURB 

EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB 
Rua São Bento n°405 - 15° andar - Conj.152 
01008-906 -São Paulo - SP 
CNPJ/MF n°43.336.28810001-82 
Telefone: 3242-2622 

GLC - 024/2008 
:"São Paulo, 29 de maio de 2008 

ATESTADO TÉCNICO 

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa C6P0 Engenharia LTDA., sediada na 
Avenida Nações Unidas n° 4.777 — 6° andar, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob n°: 
61.156.410/0001-10, executou para a EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO-
EMURB, sediada na Rua São Bento, n° 405, 16° andar — São Paulo / SP, os projetos, 
obras e sistemas hidráulicos, eletromecânicos e especiais relativos à Implantação da 
passagem em desnível na região de cruzamento entre as Avenidas Brigadeiro Faria Lima e 
Cidade Jardim, localizadas na região metropolitana da cidade de São Paulo, objeto do 
contrato n° 0122301000 firmado em 19 de setembro de 2003. 

Tendo como base o mês de Julho de 2002, o Contrato tem valor inicial de R$ 82.831.198,78 
(Oitenta e dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, cento e noventa e oito reais e setenta e 
oito centavos), sendo que o empreendimento foi executado sob regime de Empreitada por 
preços unitários. 

Os trabalhos efetuados pela contratada relativos à elaboração de projetos, construção das 
obras civis, fornecimento e instalação dos sistemas de ventilação, de drenagem de águas 
pluviais, das instalações elétricas, hidráulicas, de detecção e combate a incêndio, de 
telecomunicações, de sinalização e controle operacional e demais atividades e serviços 
necessários ao completo atendimento do empreendimento, foram iniciados em 25/09/2003 
de acordo à ordem de serviço (OS) 001 expedida pela EMURB e concluídos em 24/09/2004. 

CRUZAMENTO EM DESNÍVEL DA AVENIDA CIDADE JARDIM SOB A AVENIDA  
BRIGADEIRO FARIA LIMA  

 

CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

    

APRESENTAÇÃO 

    

Ponto crítico do sistema viário da região metropolitana da Cidade de São Paulo, o 
cruzamento entre as avenidas Faria Lima e Cidade Jardim tem, segundo dados de 

';AP 'N",!U ,n l!' TAea 	. T3 IA contagem da CET/PMSP, volume médio de 11.500 veículos por hoiarpodendo chegar, ncilas 
horários de pico, a mais de 14.000 veículos por hora. 	 Al, S',. i',,,CA3: A,:;- ,ieu a 1-',..„,),; 

repráj ia:a umrs Jd nessas notas, c ia 
Com base nestes dados, foram estabelecidas como premiffiréântarÉiais p:illirà 

G 

estabelecimentos comerciais e habitações circunvizinhos e da cirçulaçâo-4e " 
c., po o 

,:. 	,  

detalhamento de Projetos Executivos e implantação das Obras propriáw 
máximo de de 15 (Quinze) meses e a garantia de condição `sh;--111 	

o -111 
40 t . 

cruzamento durante toda a fase de construção. 	 AlexEasrracre vMEoNri9E: e 0  a ',9f422 
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A Avenida Faria Lima desenvolve-se paralelamente à Marginal Pinheiros, fórinândo um eixo 
de apoio a esta última via, complementado pelas avenidas Gastão Vidigal, Professor 
Fonseca Rodrigues, Funchal e Luis Carlos Berrini. Assim, além dos Veículos que se 
destinam aos empreendimentos localizados na Avenida, um significativo volume de tráfego • , 
de veículos se utiliza dela como rota alternativa à Marginal. 

A Avenida Cidade Jardim, em conjunto com as avenidas Nove de Julho e Europa:iccr.  
se em importante elo de ligação entre a região do centro expandido da cidade, localizado na 
margem direita do Rio Pinheiros, e os bairros periféricos, que se situam na margem 
esquerda. Desta forma a Avenida promove interligação para os veículos que trafegam entre 
os bairros do Centro, Jardins e Itaim, de um lado do Rio, e os bairros do Butantã, Vila Sônia 
e Morumbi, situados na marginal oposta. 

Além dos aspectos de utilização como passagem de veículos, a região do cruzamento 
apresenta forte crescimento imobiliário, assumindo cada vez mais as características de área 
voltada para o comércio e à prestação de serviços e culminando por permitir a captação de 
recursos da iniciativa privada para a realização desta e de outras Obras importantes para a 
região. 

A Lei Municipal n° 11.732, de 14 de Março de 1995, alterada pela Lei n° 13.769, de 26 de 
Janeiro de 2004, denominada Operação Faria Lima, permite que incorporadores e 
construtores conquistem o direito de construir edificações mais altas do que o inicialmente 
permitido no código de zoneamento, desde que paguem mais por isso. Os recursos assim 
obtidos pela Prefeitura devem ser utilizados no custeio de melhorias estruturais da região. 

No caso especifico do empreendimento, a implantação da Passagem Subterrânea permitiu 
a eliminação de cruzamento em nível das avenidas Cidade Jardim e Faria Lima, melhorando 
significativamente as condições de trafegabilidade desta última via, permitindo garantir 
fluidez para o futuro corredor de ônibus articulados e bi-articulados. 

O Projeto previu o rebaixamento da Avenida Cidade Jardim e passando sob a Avenida Faria 
Lima e sob a Rua Dr. Mário Ferraz, permitindo uma condição de utilização ainda melhor 
para a região. 

De acordo com os estudos de geometria passíveis de implantação, as rampas de emboque 
e desemboque situadas na Av. Europa foram implantadas no trecho desta via 
imediatamente anterior ao seu cruzamento com a Av. Nove de Julho, local onde foi previsto 
a instalação de um semáforo para controlar os fluxos veiculares que aí se interceptam 
(veículos provenientes da passagem inferior e da Av. Brig. Faria Lima, com destino ao 
Centro, e veículos provenientes da Av. Nove de Julho, com destino às avenidas Brijia 
Lima, Cidade Jardim e Marginal Pinheiros). 

A Passagem inferior tem capacidade para abrigar o tráfego de até 6.000 v 

i c)  

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO  
cAP:rápri nn 159 TABE; iso DE i.;1  ."5 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pela EMURB, o Projetóspreviul'irriplântação„cla 
Passagem Subterrânea com três ramos distintos, sendo um no seátido Centro-Bairró,(Ramo 
100), que serve aos veículos provenientes das avenidas Nove d'ê,::;10eU,',A-rn 
destino à Marginal Pinheiros e bairros do Sudoeste da cidade, ePdois no s-n is Bãir-r1)- 
Centro (Ramos 200 e 300), que servem aos veículos provenierges2cta, 	.•,., e .: II.  . à' '::::J N. *k 
Jardim e Marginal Pinheiros, com destino à Avenida Nove de ,Jti11o,  Aveni • .,' r. ., 
destino ao centro da Cidade de São Paulo. 	 Alexandre Morgad 

A passagem em desnível projetada apresenta as seguintes característ MO rind 
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Característica Pista Centro-Bairro Pista Bairro-Centro Total 
Ramo 100 Ramo 200 Ramo 300 

Extensão total (m) 765,00 585,07 307,24 1.65,31' 
Extensão cut and cover (m) 71,45 62,34 '107,40 30119,'' 
Extensão em túnel (m) 509,75 339,43 3038,- 87.06' 
Extensão emboques (m) 

- 	Emboque (m) 
- 	Desemboque (m) 

89,00 
94,80 

94,30 
89,00 

- 
109,47 

-.,- 

183,30 
293,27 

Cut and cover - área da seção (m2) 79,00 73,00 61,00 - 
Túnel - área da seção (m2) Seção A (típica): 70,8 

Seção B (baias): 96,5 
Máxima: 98,0 

Seção A (típica): 70,8 
Seção B (baias): 96,5 

Máxima: 118,6 
67,40 - 

Túnel - área da seção dupla (m2) 216,6 - 
Túnel - área da seção tripla (m2) 180,6 - 
Tipo de Pavimento Rígido Rígido Rígido - 

O Ramo 100 é dotado de duas faixas de rolamento e gabarito viário de 4,50 m, sendo que a 
rampa de emboque está localizada na Avenida Cidade Jardim, no trecho anterior ao 
cruzamento desta avenida com a Avenida Nove de Julho. 

A partir deste ponto, os veículos que acessarem a Passagem no sentido centro-bairro 
seguirão em trecho subterrâneo até transporem a Rua Mário Ferraz, estando o 
desemboque localizado na Av. Cidade Jardim, em trecho próximo à Rua Franz Schubert. 

Para a construção das rampas foi empregada a metodologia de escavação de vala a céu 
aberto, sendo que os restantes foram executados por método não destrutivo do tipo ETST - 
Escavação de Túnel em Solo Tratado. 

Para o cruzamento no sentido Bairro - Centro, o Projeto foi previsto uma ligação 
diretamente com a Avenida Cidade Jardim sentido Avenida Europa (Ramo 200) e a 
construção de um ramo, também subterrâneo, para a conexão da Passagem com a Av. 
Nove de Julho (Ramo 300). 

Assim sendo, os veículos provenientes da Marginal Pinheiros e bairros do sudoeste da 
cidade, através da Av. Cidade Jardim, podem transpor de forma subterrânea a Av. B 
Faria Lima e a Rua Dr. Mário Ferraz, acessando diretamente as avenidas Europa e Nove 
Julho. 

O ramo 200 tem sua rampa de emboque localizada na Avenida Cidade Jardim, em trec 
imediatamente anterior à Rua Dr. Mário Ferraz, estando o desemboque localizado na 
mesma região destinada ao emboque do ramo 100. 

Com características de utilização viária semelhantes às definidas para o ramo 100, a 
implantação desta passagem inferior permitiu a eliminação do cruzamento em nível das 
avenidas Cidade Jardim e Brig. Faria Lima, melhorando significativamente as condições de 
tráfego desta via, principalmente nos aspectos ligados à maior fluidez do fu1iqcorredor e 
ônibus da Avenida Faria Lima. 

racV 
PARTICIPAÇÃO DA CBPO ENGENHARIA LTDA NO EfiltPRFENCIMW ' 

Av Dr Ga,  uso 	- 
(Esq ri a R. Faven 	 13058-5100ati - 

ente copia 
Para a realização das Obras de Implantação do cruzariWitó:Mijde'-`" v 	venida Cidad 
Jardim sob a Avenida Brigadeiro Faria Lima, coubeg à.1-0BPO' 	eselgvimento da 
seguintes atividades:  
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EMURB 

- Detalhamento de Projetos Executivos e Planejamento das Obras; 

- Fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos incorporados ao pi-oduto final; 

- Execução das atividades de construção das obras, com administração de pessoal, 
equipamentos, serviços terceirizados, relacionamento direto e apoio à EMURB junto aos 
órgãos e concessionárias de serviços públicos. 

• 
As atividades se desenvolveram sob fiscalização da EMURB, sendo detalhadas_co 
segue: 

• Planejamento das Atividades de Obras 

A concepção do Plano de Ataque, com determinação do número de frentes de produção, 
turnos de trabalho, metodologias e equipamentos utilizados, ficou sob responsabilidade 
da CBPO, cabendo à esta garantir as condições de funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais e habitações circunvizinhas e da circulação do tráfego de veículos na região e 
respeitando o prazo estabelecido para a execução das obras, conforme contrato. 

Dentre as atividades a serem consideradas no Detalhamento do Planejamento Executivo 
das Obras, coube à CBPO a avaliação dos riscos derivados das metodologias executivas 
empregadas e a mitigação de possíveis agressões ao meio-ambiente. 

A realização das Obras de acordo com o Plano de Ataque definido pela CBPO permitiu 
que fossem viabilizadas liberações para utilização da Passagem por veículos leves e 
pesados já a partir do 12° mês de execução do contrato. 

• Plano de mitigação do impacto ambiental 
Além dos cuidados inerentes às atividades de construção envolvidas com as obras, 
foram realizadas pela CBPO, atividades referentes ao manejo de espécies arbóreas e à 
escavação, carga e transporte de material com presença de materiais contaminantes 
classe I e classe li, oriundos de passíveis ambientais já -existentes na região. 

Para as atividades de manejo das espécies arbóreas, foram realizados estudos de 
impactos e execução dos serviços de poda, corte, transplante e replantio das espécies, 
assim como plantios de compensação. Todo o processo foi acompanhado e aprova 
pela EMURB e o DEPAVE — Departamento de Parques e Áreas Verdes. 

No tocante à escavação de solo com contaminantes, a CBPO utilizou serv 
especializados para avaliações dos tipos e graus de contaminação, acompanhame 
das atividades desde a escavação do material até a descarga no destino final. 

Os materiais escavados foram encaminhados para locais autorizados e reconhecidos 
pela CETESB — Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambienta ela 	aptos à 
destinação de solos com contaminações tipos Classe I e Classe II. 	o 

Projetos Executivos 
CARO

, ip 	
i 

A partir dos conceitos de utilização 	estabelecidos no Projeto Básico ,,idesenvolUidr 	Péla- 
EMURB, o escopo de detalhamento do Projeto Executivo previa a:JW•4‘7,4f4 ão', d,,  
processos, solicitação e análise de dados complementares necessággrZfp'eg . 9-,ír e -,e 
apresentação de memórias de cálculo, elaboração de desenhos, sacomp:N: "j  ento 
técnico dos serviços de campo, apresentação de processos para apromáçãói  

competentes e elaboração de desenhos com demonstração de coilrrptéknit -r.,  
projetos e/ou modificações introduzidas em obra — "as built". 	Alexandre Mor 	da S ida dto 

O detalhamento do Projeto Executivo envolveu as seguintes disciplinasusTEAsscCaT   F TC° 
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Projeto de remanejamento de interferências aéreas e subterrâneas, tais como: Linha de 
Trólebus, cabos aéreos e subterrâneos de telefonia e telecomunicações, fios e cabos 
aéreos e subterrâneos de energia elétrica, cabos de alta tensão subtefrâneos. de 
energia elétrica, iluminação pública, redes e adutoras de água e esgoto', galerias de 
águas pluviais etc; 

Projeto geométrico; 

Projeto de desvio de tráfego e sinalização provisória; 

Projeto de estruturas em concreto armado; 
Projeto de estruturas enterradas, tais como: estacas secantes, jet grouting, tirantes, 
pré-moldados, elementos de túnel NATM e ETST ; etc; 

Projeto de pavimentação; 

Projeto do sistema de drenagem superficial; 

Projeto de redes públicas de água e esgoto; 

Projeto de arquitetura; 

Projeto de estruturas metálicas; 

Projeto de sistema hidráulico; 

Projeto de sistemas eletro-mecânicos; 

Projeto de sistema de ventilação e iluminação; 

Projeto de sistema de circuito fechado de televisão, comunicação e comando; 

Projeto de sistema de detecção e combate à incêndios 

Detalhamento constando de: 

- Plano de ataque às obras: consta de definição da metodologia executiva; definição das 
fases construtivas; definição desvio de tráfego; indicação das rotas alternativas. 
Estudos hidrológicos: análise da bacia contribuinte; elaboração de relatório específico. 

- Projeto executivo de geometria: adequação do sistema viário superficial, de forma a 
compatibilizá-lo com as intervenções geradas pelo projeto; elaboração da passagem em 
desnível com extensão total de 1657m (inclui trechos em cut and cover, túnel 
emboques/desemboques); implantação de pistas em dois sentidos de tráfego dividi 
em três ramos (um ramo no sentido centro-bairro, com início no cruzamento 
avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho e término na Av. Cidade Jardim, próximo à 
Franz Schubert; dois ramos no sentido bairro-centro, com início no cruzame a. da,Av. 
Cidade Jardim e da R. Mário Ferraz e términos no desemboque do cru :men 
avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho e no desemboque da Av. Nove de 
R. Amauri; consta da emissão de plantas, perfis, seções transversais e notas 
Projeto executivo de remanejamento de interferências: execução de ca—clastr 

unificado de interferências, elaborado com base em plantas cadastrais fornecidas po 
diversas concessionárias de serviços públicos que operam na área de influência .  
projeto, obtidas por intermédio da EMURB, com plementadasifffro  jr4fqrmAçõn Q1*::1 
através de levantamentos de campo (topografia cadastral, inekiWereWOMMSAjcps,par 
identificação de redes subterrâneas, poços de reconhecimergéeeigoligrat~ 
de projetos de remanejamento das redes subterrâneas quePrifitellefiát-tfubom aob 

Maulo, 
(redes energizadas de 88KV da Eletropaulo, redes de fibra 	Intelie 	.s 
TVA, Metrored, Igara, adutoras e coletores de esgoto da SABazt )9Frgj 
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• 

de árvores e projetos de enterramento das redes aéreas no eixo dá Av. Cidade Jardim;, _ 
todos os projetos foram elaborados de acordo com os padrões das respectivas 
concessionárias. 	 , 	.• 

Projeto executivo de drenagem superficial: dimensionamento e detalhamento çpsj 
dispositivos de captação (bocas de lobo duplas e triplas, de leão simples ,e dudia‘S-'`é 
poços de visita); dimensionamento e detalhamento das galerias de condução das águas 
(execução de galerias pluviais de 0 0,40 a 0,60m com escoramento descontinuo e 
diâmetros superiores a 0 0,60m com escoramento contínuo). 
Projeto executivo de drenagem subterrânea: dimensionamento e detalhamento de 

canaletas de drenagem internas à obra, de reservatório enterrado de 200m3 e de casa 
de bombas de recalque com três bombas de 75m3/h. 
Projeto executivo estrutural dos trechos executados pelo método de vala aberta 

(cut and cover): execução através de método de vala aberta (cut and cover), com 
emprego de estacas hélice secantes nas contenções laterais das valas, complementadas 
por fechamento estrutural (laje inferior, laje de cobertura e paredes internas) em concreto 
armado. De uma maneira geral, as escavações das valas foram executadas até a cota 
de fundo das lajes inferiores, com a utilização de tirantes provisórios conectados às 
linhas de estacas secantes, por meio de longarinas metálicas. 

Características gerais do trecho em cut and cover do lado centro: 

o Partido estrutural considerando a aderência entre as estruturas de contenção 
(estacas secantes) e as estruturas permanentes (paredes internas e lajes), de forma 
que o conjunto funcione como elemento estrutural único, permitindo redução das 
espessuras das paredes internas. 

o Estrutura provisória com contenções em estacas hélices secantes 0 40cm a cada 
36cm (fck > 25 MPa), atirantadas ou estroncadas, armadas com perfis tipo W250 x 
32,7. 

o Estrutura permanente em concreto armado moldado "in loco" (fck > 35 MPa) com 
incorporação das estacas secantes através de ligações soldadas e conectores 
eletrossoldados, compondo uma estrutura mista. 

o Método construtivo invertido, com execução das lajes de cobertura antes das paredes 
internas e lajes de fundo. 

Características gerais do trecho em cut and cover do lado bairro: 
o Partido estrutural considerando que estruturas de contenção (estacas secantes) e 

estruturas permanentes (paredes internas e lajes) trabalham não aderida 
conectadas apenas por viga de coroamento de topo. 

o As contenções provisórias são em estacas secantes de 0 40 cm, armadas com perfis 
metálicos tipo W250 x 32,7. 

o Estrutura permanente em concreto armado moldado "in loco" (fck > 35 MPa). Arranjo 
estrutural da estrutura definitiva parte em quadro aberto, com balanços de até 5,0 m, e 
parte em seções fechadas deformáveis. 

o Método construtivo direto, com execução das lajes de cobertura com a utilização de 
vigas "T" pré-moldadas. 

Projeto executivo estrutural dos trechos em túnel, (pelo métodadenombradíSE 
- escavação de túnel em solo tratado): 	 E 

.• 	• 	- 

Características gerais do trecho: 	

o,155 
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o Seção típica do túnel para pista com duas faixas de tráfego, passarela de pedeátres e 
gabarito viário de 4,50 m. Seções variáveis ao longo do túnel, coM Úechos erti túnel 
independente, em túnel duplo conjugado e em túnel triplo. 

o Duas baias de emergência (uma no sentido centro-bairro e.. outra -no,:setitid7j  -- , 
bairro-centro), acomodando largura adicional de 2,5m. Nestes trech.0Si- o. túnel tefn; 2 / 
seção alargada. 	 \ 4k7" ' — ,.........„... 

o Implantação de duas interligações entre o túnel sentido bairro/centro e centro/bairro, 
uma delas para uso de veículos e outra para uso de pedestres. Estes túneis de 
ligação foram utilizados como frentes de escavação durante o período executivo. 

Projeto executivo de pavimentação: 

Elaboração de projetos de pavimento novo e restauração envolvendo: 

o Trechos executados em túnel (ETST) por método não destrutivo e em vala aberta 
(cut and cover): pavimento rígido de concreto de cimento Portland. 

o Demais trechos executados de pavimento novo superficial: revestimento asfáltico, 
tanto para as vias principais quanto para as vias secundárias. 

- 	Projeto executivo de arquitetura: 

o Projeto arquitetônico da passagem inferior, com especificação de acabamentos e 
detalhamento de todas as particularidades da obra: placas metálicas de revestimento 
das paredes do túnel, rampas de acesso à passarela de pedestres, escadas de 
emergência, acesso à casa de bombas, acesso ao túnel de ligação, guarda-corpos e 
corrimãos metálicos. 

o Projeto de comunicação visual do túnel. 

o Projeto arquitetônico (detalhamento e especificação de acabamentos) do edifício do 
CCM (Centro de Comando de Motores). 

- 	Projeto executivo de sistemas: 

o Sistemas elétricos: entrada de energia elétrica; distribuição de força; instalação d 
eletrodutos; iluminação do túnel (implantação de projetores no interior do túnel do ti 
refletor assimétrico com intensidade máxima de 450 cd/1000 lumens a 450  no ei 
transversal, grau de proteção IP-65, com vidro plano; implantação de sistema d 
iluminação de emergência misto, composto por 2 subsistemas: iluminação de 
emergência tipo balizamento e iluminação de emergência tipo diuturna; ce 	do 
grupo gerador; iluminação do edifício do CCM). 

o Sistema de monitoramento / circuito fechado de televisão (CFTV): proje 
suporte à operação de tráfego e segurança dos usuários. È operado pe 	de 
Controle Operacional no prédio do CCM e é composto por onze câmeras vídeo. 

Salw-derpOrtfrpleRID'eredihnaê 

o Sistema de proteção contra incêndio: equipamento de detecção de incêndio por 
detector ambiente (prédio CCM): detectores de fumaça, chama, gases ou térmicos 
Central de Detecção e Alarme de Incêndio, instalada na 	 ! 
para receber e processar os sinais em tempo real provenienteá-tidáitejtjiparnentosde 
Detecção de Incêndio instalados; Sinalização de OperaçãO;̀',VMMIelágititeedaâo 
Supervisão; sistema de combate a incêndio do túnel: instateefentrededranted 
extintores dispostos ao longo da via rebaixada; implanta 	 "-deât5 	duas int rf ,r •• • 	vli4  
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entre os túneis paralelos, destinada ao uso emergencial, sendo uma delas para 
pedestres e a outra para veículos. 

o Sistema de ventilação: 

o Sistema de ventilação do túnel: projetado utilizando jatos-ventilador'es do,fipo 
reversível, com rotor acoplado diretamente na ponta de eixo do motoRêlétrico 
de perfil aerodinâmico fixas ou ajustáveis individualmente em repouso. 'Rlb-s-flan-ges 
de entrada e saída do ventilador são acoplados atenuadores de ruído cilíndricos. O 
ventilador é apoiado no suporte por meio de amortecedores de vibração, enquanto 
o suporte será fixado ao teto por meio de chumbadores; 

o Sistema de ventilação do CCM: processos de ventilação das salas técnicas do 
Prédio do CCM do tipo de exaustão e mista; Sistemas distintos para cada sala 
específica; na sala dos grupos moto-geradores foi projetado um sistema de 
exaustão com ventilador axial; nas salas do transformador, das chaves de 
transferência automática e de painéis de comando e controle, foi projetado um 
sistema de ventilação misto (sistema de insuflação e de exaustão) com ventilador 
centrífugo dupla sucção; a vazão dos ventiladores projetados para o edifício, varia 
de 6.200 a 10.300 m''/h. 

o Sistema de painéis de mensagens variáveis (PMV): operado da Sala de Controle 
Operacional, projetado para funcionamento de 24 horas, sete dias da semana. É 
composto por dois painéis instalados em pórticos metálicos nos dois emboques dos 
túneis. 

Apoio Técnico à Obra: 

Principais atividades desenvolvidas: 
Avaliação "in-loco" do projeto de instrumentação, visando sua otimização e melhor 

atendimento de suas finalidades. 
Auxílio à implantação dos instrumentos de medição, indicando os locais de sua 

instalação. 
Correlação da instrumentação com as condições geológico-geotécnicas da frente de 

escavações, eventos ocorridos durante os trabalhos de escavação e execução do 
revestimento. 
Realização de mapeamentos geológico-geotécnicos da frente de escavação, de modo 

fornecer subsídios necessários a eventuais otimizações dos métodos construtivos ou 
projeto, assim como para prever as condições geológico-geotécnicas dos avanço 
seguintes. 
Interpretação dos dados obtidos nas leituras da instrumentação, através da 

com os mapeamentos de frente. 
- Inspeção e avaliação de eventuais estruturas lindeiras e utilidades h 

objetivando detectar eventuais alterações nessas estruturas, assim como aaià is 
anomalias existentes que pudessem ocasionar situações de risco, sejam nas estruturas 
ou na obra em execução. 
Emissão de Instruções de Serviço promovendo as modificações necessárias, 

esclarecimento de dúvidas e adaptações do projeto durante a execução da ob 
mediante propostas de soluções alternativas, adequadas 9,,à-f5 j8,orr:WW,W3WeE 
específicas e imprevisíveis. 
Esclarecimento de dúvidas relacionadas ao projeto elaborado.,es,
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Aprovação dos Projetos na Corpo de Bombeiros:  

Elaboração de material técnico especifico para aprovação dos projetos,j(pti?. a COBOM 
realização de reuniões técnicas no COBOM para esclarecimerko-  de dúvidas; 
acompanhamento do processo de análise; implementação de ade4atões de projeto , 
solicitadas pelo COBOM. 

Elaboração do Projeto "As Built": 

Elaboração de projeto de "as built" depois de finalizada cada etapa da obra, contemplando 
as connplementações de projeto e as alterações introduzidas em obra. Os trabalhos foram 
realizados com base em levantamento cadastral de campo. 

Os trabalhos consumiram um total de 89.200 horas técnicas (500 homens x mês). 

A CBPO foi a responsável pelo processo de elaboração dos Projetos, incluindo as 
atividades de Acompanhamento Técnico das Obras (ATO), sendo ainda parte de seu 
escopo a garantia de pleno detalhamento de acordo com as necessidades de execução 
respeitando os prazos contratuais. 

Coube também à CBPO, a elaboração e coordenação de desenvolvimento de projetos 
complementares aos serviços de construção, tais como escoramentos metálicos, 
implantação de Canteiros de Obras, formas, passarelas provisórias de pedestres e 
dimensionamento de equipamentos utilizados na fase de construção. 

Para o detalhamento do Projeto Executivo, foram elaborados 1.046 (Um mil e quarenta e 
seis) documentos, sendo os desenhos em formato A1 da ABNT e memoriais descritivos, 
especificações técnicas, relatórios e memórias de cálculo, emitidos em formato A4 da 
ABNT, de acordo com as exigências contratuais. 

Para a coordenação dos desenhos elaborados, emissão de revisões e distribuição de 
documentos, a CBPO utilizou sistema de arquivo virtual, com acesso direto da EMURB, 
através de utilização de área específica via Internet. 

A seguir quadro indicando desenhos e relatórios emitidos para execução da obra: 

Documentos produzidos: 

DOCUMENTOS PRODUZIDOS  

ASSUNTO DESENHOS 
Al 

RELATÓRIOS 
A4 

ARQUITETURA 41 O  
AUXILIARES 16 21  
CANTEIRO 3 3  
DIVERSOS 6 2  
DRENAGEM 29 6 
E. ESPECIAIS 81 13 
ELÉTRICA 	 CAnTOPt0 D 15° TAE65 	DE h ;..D 	19  

ESTRUTURA 	 1,'ED:..`,";''.';;--r:I61-5151,2..IE -5%.4 	12 
GALERIA 	 AuvNrc,,,r, i ' ,o. km:RIA a Pr.:11:c 

4.,.: nniAs. cu 
L •,)a 	, 
une 	4 

GEOMETRIA 212-.: 	11 
GEOTECNIA 	 -

, aaao,d0U56 

-- 	--- 1 MEN 
eio'Netanav. 	sr 7_ ....• -á 	5 

' - HIDRAULICA 	 - "%men ' SP j;i'i._,_._ 
51°- 	.i 	-  1 !...:. 	c., 

INCENDIO 	
41 	•ÁtâteiitiC000 	

4_, 5 , ,,,,, g_.¡-=. 	6 
_ 	,,,- .„..o. .................... 
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INTERFERÊNCIAS _. 	--, 181 14 
MECÂNICA —,, ----:,:4',':;\ 3 1 
METÁLICAS d? ,• 	 ---;,,,N. 20 3 
MÉTODO CONSTRUTIVO , .4,‘""; \ 3 O 
OBRAS 5 ç:  28 10 
PAVIMENTAÇÃO  11 3 
PLANO DE ATAQUE . iP 2 1 
TERRAPLENAGEM .) 9 O 
TOPOGRAFIA ;.',_'''ss....'', 5 2 
TÚNEIS  

---.• ----- 161 15 
TOTAL 895 151 

Gerenciamento da execução das Obras e serviços 
A CBPO foi responsável por todas as etapas de definição de metodologias, 
dimensionamento e mobilização de recursos, execução das atividades de produção, 
controle e verificação no campo das premissas definidas para a elaboração do Projeto e 
do Planejamento Executivo. 

Coube também à CBPO a execução dos trabalhos, administrando o trânsito de 
caminhões, máquinas e equipamentos da obra em região densamente urbana, de alta 
concentração de riqueza e em convivência com o comércio local em plena atividade e o 
tráfego local em operação. 

Os serviços foram desenvolvidos, de forma a atender aos prazos definidos para as 
Obras, com implantação de sistema de escala de trabalho para os operários, permitindo 
produção ininterrupta durante 24 horas, para execução das obras. 

Apoio Administrativo às Obras 
Para a administração das Obras, controle e apoio operacional às Frentes de Produção, a 
CBPO implantou estruturas específicas junto às Obras, disponibilizando infra-estrutura 
composta de: 

Escritórios de Administração; 

Refeitório e Cozinha; 

Vestiário e Sanitário central; 

Sanitários químicos avançados; 

Área de lazer e descanso; 

Ambulatório Médico; 

Almoxarifado, depósito e oficinas. CODC'̀  
Dentre as atividades de apoio administrativo e segurança do empreendimento, a CBPO 
contratou Seguro de Risco de Engenharia e Danos a Terceiros. 

Para a construção das Obras, o efetivo máximo mensal dentro do canteiro de ob 
de aproximadamente 1500 homens, enquanto a média geral foi de aproxima 
1000 trabalhadores. 

CARTÓFn DO 152  TABELka., 
Controle da Qualidade dos Serviços 	 Av. D[. Ga( doso de Meto, 18:: 

E. oi a R. Concriai( 	3u45 

Coube à CBPO a gestão da qualidade dos serviços e produtos fiWr?80,15:ktti.0 
Passagem Cidade Jardim. 	 or:;n5,' 	(Zado, dou le. 
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e soldas; planos de inspeção e recepção de equipamentos e peças pre;moldadas; alem 
de vistorias cautelares realizadas nos imóveis previamente acordadop:ox5rn a EMURB. 

Foi efetuado também o Controle de Qualidade dos projetos e acompanhamento tecnicól  
(ATO) pela CBPO, através da empresa Figueiredo Ferraz. - „ 

Serviços Preliminares 

Foram desenvolvidos pela CBPO vários serviços que antecederam à'execução das 
obras, quais sejam: 

Levantamento topográfico Complementar: Planialtimétrico cadastral em 
29.835,02 m2, Cadastro e amarração de caixa de inspeção em 37,00 un, 
Cadastro e Amarração de boca de lobo ou leão em 5,00 un e Cadastro e 
Amarração de PV em 16,00 un. 

Campanha de sondagens — Em complementação a Campanha de Sondagens já 
realizadas no Projeto Básico, foram realizadas novas investigações para subsidiar 
o projeto executivo. Como estas sondagens foram executadas nos locais onde 
existiam muitas interferências, foi necessário uma investigação preliminar, antes 
de iniciar qualquer furo, com o uso de geo-radar e indução eletromagnética, para 
evitar que fosse atingida qualquer interferência, como por exemplo; alguma rede 
da Sabesp, ou alguma rede energizada da Eletropaulo, evitando assim um 
acidente ou na melhor hipótese disabores com qualquer outra empresa que 
tivesse alguma rede enterrada naquele local. Foram realizadas 670,00 m de 
sondagem a percussão em solo e 224 m de sondagem rotativa em rocha 
decomposta e rocha dura, e respectivos relatórios finais. 

Cadastro especial com filmagem de galeria de águas pluviais existente, 
seção de 10,85 m2 e comprimento de 1140,60 m, incluindo equipe de 1 
supervisor e 3 mergulhadores, acessórios de mergulho como, mascaras 
faciais,umbilicais,cintos, nadadeiras,filmadora subaquática e equipamento de 
detecção e medição de gases. 

Execução de Vistorias Cautelares em 3.360 un de imóveis. 

Execução de Auto de Constatação de Danos em 10 un de imóveis 

-Execução de Estudo das Condições Estruturais das Vias Utilizadas c 
Desvio de tráfego. Este levantamento do Pavimento, pré-obra, foi realizado 
uma área de 25.283 m2 de vias públicas identificadas com rotas de desvio de 
tráfego e compreende os seguintes serviços: 

> Levantamento Visual Detalhado (LVD); 

> Vídeo Registro; 

> Levantamento de Irregularidade Longitudinal (QI); 

> Levantamento da Condição de Aderência; 

> Levantamento Deflectométrico (FWD); 

• Georradar; 

> Estudo de Tráfego. 

CARTÓRIO DO 152  TAREI. AO 
Av. Dr. Cardoso se rrers, 18._ 
(Esa. aia 5. ,ur trair- 'et: 3U45-t. 
AUTENTICAÇ . 	'tvlerrtaru5 P 
reolograiroa e r1 ‘. nestas n 
011911 ai aprese 	tule. 

S. Paulo, 

5-3 2 O FEV 
tOlé lo Notariái ARPEEI  

;;L do %mit SP .) • 

ZAD 
BA 



40.11 	EMURB 
	 Atestado n° GLC - 024/08 - Contrato 0122301000 CEPO Engenharia LIDA 	• ‘.1 

Execução de 143 Medições do Nível de Ruídos medidos em decibéis. 

Execução de Detecção Eletromagnética de Inteferências ',com Geai-ao:kr e, / 
detecção por indução em uma área de 40.000,00 m2 	 - 

Execução de cadastramento de 36 un. de equipamentos relativo?'ã-servigs 
públicos, totalizando 4.844,00 m de rede. 

Segurança e medicina do trabalho 
Para a garantia dos trabalhos dentro dos níveis desejados de segurança para os 
operários e terceiros que circulavam pelo local onde as Obras da Passagem foram 
implantadas, a CBPO montou uma estrutura especial de técnicos voltados única e 
exclusivamente para estes aspectos. 

Além das questões legais, as ações voltadas para a segurança do trabalhador incluíam a 
distribuição e reposição permanente de uniformes, equipamentos de proteção individual 
e instrumentos de identificação individual. 

Equipe de segurança envolvida e atuando 24 horas / dia tanto na execução da 
obra quanto na sinalização e segurança dos transeuntes e lojistas da Avenida 
Cidade Jardim: 

o 1 Engenheiro de Segurança do Trabalho 

o 5 Técnicos de Segurança do Trabalho.. 

o 17 Auxiliares de Segurança do Trabalho 

o 15 Sinaleiros 

o 28 Bandeirinhas 

o 7 Operadores Pontuais 

o 1 Médico do Trabalho 

o 3 Técnicos de Enfermagem do Trabalho 

• Ações 

Segue abaixo algumas ações utilizadas para o monitoramento e mensurações: 

• Condições de Trabalho nas Frentes de Trabalho através do uso de Inspeções: 

Inspeção Geral de SSTMA: 
	

9 
Realizadas pela equipe do SESMT no total de 15 inspeções 	

' 
Inspeções de Segurança: 
Realizadas diariamente pela equipe do SESMT no total de 305 inspeções 

isá 

• Condições de Trabalho nas Frentes de Trabalho através do uso clet,Qhe 
Av. Dr. r' 
(Es 

Check-list espaços confinados / monitoramento de gases: 
Realizadas pela equipe do SESMT no total de 464 medições 

	rep 
onginal apresa 
S. Paulo, Equipamento: Monitor de Gases 

Modelo: Multilog 2000 	 AIIRN -j Nurarial 
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Marca: Quest (USA) 
Monitorannento: 02, CO, H2S e LEL 
Medições realizadas no interior dos túneis,shafts,galerias de águas pluviais e escavações 
profundas. 

Check-list conjunto oxi-acetileno: 
Realizadas pela equipe do SESMT no total de 10 inspeções 

Check-list inspeção em veículos e equipamentos: 
Realizadas pela equipe do SESMT no total de 205 inspeções 

Check-list inspeção e controle de unidades extintoras: 
Realizadas pela equipe do SESMT no total de 7 inspeções 

• Condições de Trabalho nas Frentes de Trabalho através do uso de 
relatórios/laudos: 

Relatório de revisão de compressores de ar comprimido: 
Realizado pela empresa SULLAIR do Brasil Ltda no total de 52 revisões 

Laudo Técnicos das Condições do Ambiente de Trabalho — LTCAT: 
Realizado pela prestadora de serviço Shemo-Star no total de 1 Laudo 

Laudo Técnicos das Instalações Elétricas: 
Realizado pela prestadora de serviço Shemo-Star no total de 1 Laudo 

Laudo Elétrico Medição de Resistência de Aterrannento: 
Realizado pela empresa HERSA Engenharia e Serviços Ltda no total de 1 Laudo 

Laudo de Avaliação de Ruído: 
Realizado pela prestadora de serviço Shemo-Star no total de 2 Laudos 

Laudo de Testes Hidrostáticos: 
Realizado pela empresa NAS/FAZZI no total de 6 Laudos 

Laudo/Análise Química de efluentes: 
Realizado pela empresa PURIQUIMA Ltda no total de 10 laudos 

• TREINAMENTOS 
Todos os operários envolvidos com as Obras, mesmo os colaboradores de empresas 

especializadas sub-contratadas, foram submetidos à treinamento de integração com 

explanação dos trabalhos a serem executados, horários, direito %í 	ees c 	ide dos 
e níveis de exposição de riscos inerentes à cada função. , • 
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TREINAMENTOS REALIZADOS 

ASSUNTO EFETIVO CARGA HORÁRIA 

, 
TOTAL 

HORAS HOMENS)  
TREINAMENfo •--- 

TDS 

6342 15min 47.572 

INTEGRAÇÃO 906 6h 38.052 
PRIMEIROS SOCORROS ELETRICISTA 15 4h 60 
COMBATE INCÊNDIO 15 4h 60 
RESGATE ACIDENTADO 15 4h 60 
SEGURANÇA ELETRICIDADE 20 4h 80 
CIPEIRO 10 21h 210 
PRIMEIROS SOCORROS 15 4h 60 
PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA 100 1h 100 
PROTEÇÃO AUDITIVA 100 1h 100 
ERGONOMIA 50 1h 50 
SEGURANÇA CONCRETO PROJETADO 10 2h 20 
TOTAL 86.424 

A área de medicina do trabalho, além dos cuidados relativos à avaliação de saúde no ato 

da admissão e do desligamento dos operários, possuía representante para tratamentos 

emergenciais permanentemente lotado no Canteiro de Obras, além de convêni com 

hospitais e empresas de resgate de emergência da região. 

DEMONSTRATIVO DOS INDICADORES ESTATÍSTICOS DE ACIDEàCãe;RABALHO 
OBRA: PASSAGEM CIDADE JARDIM 

Período.:Jan/04 à Ago/04 Indicadores Reativos 

MÊS ACIDENTES DIAS PERDIDOS TAXAS FREQUENCIA TAXA DE GRAVIDADE 
SEM 

AFASTAMENTO 
COM 

AFASTAMENTO 
SEM 

AFASTAMENTO 
COM 

AFASTAMENTO COM AFASTAMENTO 

MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. MÊS ACUM. 

JAN O O O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 O O 
FEV O O O O O O 0,00 0,00 0,00 0,00 O O 
MAR 8 8 0 o o o 34,58 22,54 0,00 0,00 O O 
ABR 5 13 2 2 38 38 15,08 18,94 6,03 2,91 115 55 
MAI O 13 1 3 19 57 0,00 12,60 2,90 2,91 ,5 55 
JUN 2 15 1 4 11 68 6,05 11,0I;.3c023  v = It.,e1.5.,o DE 	3'1 A' 50 
JUL 1 16 2 6 20 88 3,15 9,53 ,:, ,., 6,. 	" . 	,5 -51(3  52 
AGO 1 17 1 7 21 109 3,27 8,56.0 	: ,k4 „ ,5.3 n :5,6 	c'rn e 55 

ACUMULADO REALIZADO 
-- 	-- 	. .  

.,»? MIO 
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Evolução do Efetivo - Jan/04 à t/04 

DESCRIÇÃO jan/O 
4 

fev/O 
4 

mar/0 
4 

br/04 mai/0 
4 

jun/0 
4 

jul/0 
4 

.....go/04 
- , 

set/0 
4 

Acabadora de asfalto cifali 1 1 1 1 1 1 
Agitador de calda 1 1 1 1 1 1 
Bate Estaca para Perfil Metálico 1 1 
Betoneira portátil 1 2 ' 
Bob Cat 
Bomba d'agua para lavagem de trado. 1 2 cr,,:: -  '..)glr; D:' 15,  

Bomba d'água 1 2 (E:, ; • a I .J._ , 	'J.: 
0012 

Bomba d'água centrífuga - motor elétrico 15CV , 1,,,,3_, -,.--La r• 
,1 . lr 

,(AA E  
i 112 

•:4 ., COn 0IMe 

Bomba d'água centrifuga - Tecnogeo, motor elétrico 15CV 1 3 3 3 ...- 

Bomba d'água Elétrica 2 1 F 	V . i Bomba d'água subm. abs mod. ROB-1000-T c/chave magnet. 380v 2 .._ 	derf- 
%II_ 

- "Pt 	,r• 
trZoiéto Ig_do 	rasilsiki(ri 
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Operação Assistida do Empreendimento 

De forma a possibilitar um melhor aproveitamento das vantagens tecnológicas 
disponibilizadas pelos equipamentos instalados para a operação viária da Passagem 
Cidade Jardim, a CBPO disponibilizou equipe técnica para o acompanhamento das 
operações iniciais da equipe da Companhia de Engenharia de Tráfego lotada no Centro 
de Controle construído na Praça Luiz Carlos Paraná. 

Além dos aspectos referentes diretamente ao trânsito, foram também repassadas 
instruções relativas à operação dos sistemas de bombeamento, ventilação, iluminação, 
detecção e combate à incêndio e demais sistemas operacionais. 

Materiais utilizados no empreendimento 

Todos os materiais empregados para a construção da Passagem foram fornecidos pela 
CBPO. 

Coube a CBPO as atividades referentes à diligenciamento para identificação dos 
materiais mais apropriados às características de utilização e construção; condução do 
processo de negociação e aquisição dos materiais, estocagem e controle dos 	riais 
em pregados. 

Relação de equipamentos mobilizados para a obra 

RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIZADOS PARA AS OBRAS 
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Bomba d'água subm. spv mod. EG 1000 com chave magnetica 380v 2 

Bomba d'água subm. SPV mod. EG400 com chave magnetica 380v 4 4 5 ., 	..- 4 .3.,i —3 z  2 	.' 

Bomba d'água subm. spv mod. P2OCS com chave magnetica 380v 1 1 2 '2 '.- 	?. 1 . 	4- 
Bomba d'água subm. spv mod. P30C com chave magnetica 380v 2 2 2 -, ,4 ''' 
Bomba d'água subm. spv mod. P40C-HH com chave magnetica 380v 2 2 1 .  • f1.,.. '; ,., 
Bomba d'água subm. spv mod. P4OCS com chave magnetica 380v 2 2 5 6 1 1 1 

Bomba d'água subm. SPV mod. P60-1-IV com chave magnetica 380v 1 3 2 

Bomba d'água Unit 500t 1 1 

Bomba de aditivos elétrica 220W 1 3 3 3 3 3 

Bomba de concreto 1 1 1 1 1 1 

Bomba de concreto Schwing 1 2 2 2 3 2 

Bomba Halliburton HT400 2 

Bomba Injetora de alta pressão (Triplex) - Soilmec - mod 4TS 350 1 1 1 1 1 

Bomba Injetora de alta pressão (Triplex) - Tecniwell - mod TW-351 1 1 1 1 1 

Bomba Injetora de cimento (Duplex) - marca Sondeq - mod. BIM-55 1 1 1 1 1 

Bomba Jacuzzi de rotor para injeção 3 

Bomba Maquesonda Triplex para injeção 1 1 1 1 1 

Bomba Projetar Concreto Aliva AL-262 5 6 7 3 1 

Bomba Projetar Concreto Aliva AL-263 2 2 1 

Bomba submersível SPV-20 - trifásica 380 v 

Bomba Wap 1 2 1 

Bombas d'água 1 3 3 3 3 

Bombas Halliburton HT400 2 2 2 2 

Bombas Jacuzzi de rotor para injeção 3 3 3 3 

Cabeça Fresadora TF800 3 3 3 

Caçamba p/ transporte de material 5 4 4 1 1 

Caminhão comboio 1 1 

Caminhão Abastecedor MBB 1313 - 8.000 Lts 1 1 1 1 1 1 

Caminhão auto vácuo 15 rri3  1 

Caminhão auto vácuo 7 m3 1 2 3 5 5 2 2 

Caminhão basculante 2 10 36 25 23 22 21 6 

Caminhão basculante trucado 10 10 10 10 

Caminhão Basculante trucado 12 m3 5 17 

Caminhão basculante trucado 15 m3 2 6 6 12 12 12 

Caminhão basculante trucado 17 m3 4 2 11 14 14 14 14 4x, 

Caminhão betoneira 7 m3 1 6 10 10 10 10 2 

Caminhão betoneira 8 m3 2 10 3 8 8 8 6 
•,‘E Caminhão Betoneira MBB LK-2213 1 2 2 

Caminhão carroceria, equipado com guindauto com munck 10 ton 1 2 1 1 1 1 

Caminhão carroceria, equipado com guindauto com munck 12 ton 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Caminhão comboio - 8.0001 1 1 1 
Caminhão Comboio Lubrificação MBB 1318 - 3.500 Lts 1 1 1 1 

3 

1 

„/".2—) 2 Caminhão espagidor 1 1 1 1 1 

Caminhão guindauto 1 1 4 1 1 1 1 1 
Caminhão irrigadeira 1 2 7 7 2 2 2 1 
Caminhão munck 10 Ton r•Aprr')vn n 152  1751P1,1 O O N 
Caminhão munck 6 ton 1 Àv. O 

'zoo 

. Cardo: 
r 	,, 	i- 	• 

r co Mel 
't 	- 'e 

.. 
i'•'.5 

Caminhão pipa 10.000 litros 1 2 1E o: 4:11?¡ 
-. g ,i. 	r,4 

.0.9. P 
-;•A. nrr ts. 	.or orra,, 2 

Caminhão pipa 15.000 litros 1 lrigral a . 	e )t,. 	doi. te.2 c „ --... 
Caminhão pipa 6.000 litros 1 ..Fa: lo, 1 1- ..:- 	••-• 	, 

.`  
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Caminhao Plataforma Pantografica Ford Cargo 2422 '1' 	'' 1 	, '• 	, 

Carrega tudo SR-2-22 CS Randon Scania T1124 x 2 1 • 3 3 1 

Carregadeira de pneus W-320 1 2 1< / --, 

Carregadeira de pneus WA-180 1 2 2 .2 2::,','  •.. • .. 
Carregadeira Fiat Allis FR-120 a ..1 ,--r", ...''>4'  
Carregadeira W-20 ' -'1.? 1 ç:¡ 	 . --...,0" 

Carreta de Perfuração ROC-422 - com Perfuratriz Cop. 131 -- '3 3 

Carreta prancha 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

Central dosadora de Concreto TIB G-30 2 2 1 

Coletor de Dados Psion LZ-64 1 2 2 2 2 1 1 

Compactador 2 2 2 

Compactador de pneus 1 1 1 1 1 1 1 1 

Compactador de solo à gasolina Dynapac 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Compactador de solo à gasolina Wacker 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Compactador de Solo Dynapac CP70 1 1 

Compactador de Solo Wacker cp70 1 2 

Compactador liso 1 1 1 

Compactador pé de carneiro 1 1 1 1 1 1 1 

Compactador tamdem 1 2 2 2 2 2 2 

Compactador Wacker com motor a Gasolina 1 3 5 

Compressor 1 1 3 

Compressor 125 PCM 1 2 

Compressor Ar Sulair 250 DP -64.025.306 1 

Compressor Chicago 150 pcm 1 

Compressor de ar 1 1 3 3 6 6 6 3  4 

Compressor de ar - desel modelo 185 pcm 7 bar 2 2 2 

Compressor de ar - diesel M-120 400 PCM- 10 bar 2 

Compressor de ar - diesel M-260 750 PCM - 12 bar 1 

Compressor de ar - diesel M-38 135 PCM 2 

Compressor de ar - diesel XA-125 250 PCM 1 

Compressor de ar - diesel XA-420 900 PCM 3 

Compressor de ar - diesel modelo 900 pcm 10 bar 1 2 3 5 
\ 

Compressor de ar - diesel modelo 900 pcm 7 bar 1 1 2 1 

Compressor de ar Diesel M-120 400 PCM -10 bar 1 3 2 2 

Compressor de ar Diesel M-260 750 PCM -12 bar 1 1 2 2 1 

Compressor de ar Diesel M-38 135 PCM 1 1 2 2 2 

Compressor de ar Diesel XA-125 250 PCM 1 1 1 
Compressor de ar Diesel XA-420 900 PCM 3 

Compressor de ar diesel modelo 185 pcm 7 bar 1 
Compressor de ar diesel modelo 900 pcm 10 bar 4 
Compressor de ar diesel modelo 900 pcm 7 bar 1 
Compressor de ar Sulair 250 DP 1 1 1 1 
Container 6,00 x 2,30 11 11 4 6 6 6.. 

Escavadeira hidráulica 1 5 8 5 5 
Escavadeira Hidráulica CAT 312 1 1 1 

Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 150 (Fresa TF800) CAP , OR 1) O ' t..E I 
Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 150 n°20 . C.,1 I .Av 

I 

Escavadeira Hidráulica Komatsu PC 200 (Fresa TF800) ra ca e Faina a 
Escavadeira hidráulica PC 150 •inha 

Escavadeira Hidráulica PC-150 com rompedor hidráulico 2 6 -6- 

SP 
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Escavadeira hidraulica PC-200 1 1 

Esmerilhadeira Bosch 7 1 I '''• 1 i 

Estação Total Topcon CTS-2 1 s'I' • 1 ::1.1-.5...nR e .--: 

Estação Total Topcon GTS-301 1 ft,  
k4.  

Estação Total Topcon GTS-701 2 3 4 **4  .7 4  
-,..- 

Fresadora Carreg Westfalia LUCHS-H110 1 1 1 -1" 

Fresadora Carreg Westfalia DACHS 53 - 05.032.501 1 

Fresadora TF800 sobre escavadeira hidráulica 3 

Furadeira de impacto 220 v, mandril 5/8, com chave de mandril 1 1 2 1 1 1 1 5 4 

Gerador 30 kva 1 2 

Grupo gerador 1 7 3 2 2 

Grupo gerador 156 KVA 2 

Grupo Gerador 300 KVA Transmill 1 1 1 

Grupo Gerador 325 KVA - Maquigeral -40.060.004 1 

Grupo Gerador 50kva 380v trifásico 1 

Grupo Gerador 7,5 Kva com motor diesel 220V Trifasico 1 1 1 1 1 1 1 

Grupo gerador diesel 250 Kva 1 

Grupo gerador diesel 375 Kva 2 1 1 

Grupo gerador elétrico 2 2 

Grupo gerador silenciado 156 Kva 1 2 

Grupo gerador silenciado 188 Kva 1 1 1 

Grupo gerador silenciado 220 Kva 1 2 2 2 1 1 

Grupo gerador silenciado 250 Kva 1 

Grupo gerador silenciado 344 Kva 1 

Grupo gerador silenciado 438 Kva 1 1 1 1 

Guindaste 20 à 40 t 1 1 

Guindaste até 20 t 2 2 2 2 2 2 1 

Guindaste LTM-1030 - Cap. 30 ton 1 2 2 1 1 

Guindaste MADAL MD 2202 1 

Guindaste RT 75- Cap. 45 ton 1 

Guindaste sobre esteira tipo Link Belt 418 2 2 

Guindaste TADANO TG500 2 3 3 2 

Guindaste TADANO TL 300 2 

Guindaste Telescópico Pneus Liebherr LTM 1070 1 1 1 

Lixadeira Bosch 1 4 
Lixadeira vertical Bosch 7 1 2 

Macaco / bomba Rudloff para protensão de tirantes 1 1 1 1 1 

Mangote 35 mm 1 1 2 2 3 3 3 3 

Mangote 45 mm 1 1 2 2 3 3 3 3 
Mangote vibratorio 35mm 5 3 
Mangote vibratorio 45/60mm 5 5 

Manipulador Telescópico Gradai 2 4 4 1 
Máquina de cortar piso mod FS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Maquina de solda 2  3  3  r! nTr.RIc pn3ig2  T '.R,,-"I i Á.f..1 if '07AS ' 
Máquina de solda 450 amp. A diesel A, DIC., k,b1. t.' . . 5 

' 
1 
• 1 ,, 	•. yr 

Máquina Perfuratriz Rodrill 9 , 
Á 

Máquina Serra Clipper BFS100 à gasolina 1 1 	oi ,a ,J..L.,, 1,ut. 1 Ák 
Martelete perfurador SDS-Plus Hilti TE15 - elétrico 220V 1 1 	S.  -. 4 1 . 
Martelo Furador SDS Plus I '-) i 2 G F. 

GE 
Misturador de calda 2 2 2 - / 4 ,  : 

Cole io.Notarial -^" PNTF A 
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Misturador duplo de alta turbulência capacidade 500 x 1200 litros 1 1 1 1 n. 
Misturador duplo vertical capacidade 2 x 200 litros 1 1 1 1 -.1../  '';'', 	• 1 
Misturador e agitador (acoplado de calda) 1 1 1 1 1 	., ..„.4-: 	.:" i 

Misturador vertical 1 1 1 	''., • 1 1 
- 

Motobomba Halliburton 1 

Motonivaladora Cat 120-b 1 1 1 1 1 1 '2--  ---2—  - 2 

Motor acionador a gás 4 3 3 

Motor vibrador a gasolina 1 1 1 1 1 1 1 

Motor vibrador de concreto 1 1 1 

Motor vibrador elétrico trifásico 220/350v 1 1 1 3 5 3 3 

Motor vibradores 2 2 2 2 2 

Ox-Acetileno (Conj) 1 2 2 

Pá carregadeira 5 13 

Perfuratriz BB 12 Atlas Copco 2 1 1 3 3 4 2 

Perfuratriz da estaca secante 2 2 2 

Perfuratriz de Lança 2 

Perfuratriz Estaca Secante 2 2 

Perfuratriz Hid. - Cló Zironi - mod CR-10 esteiras motor MWM 3 C 2 2 2 2 2 

Perfuratriz Hid. - CMV - mod. MK 600 de esteiras motor Deutz 1 1 1 1 1 

Perfuratriz Hid. - Soimec - mod. SM 400 est. diesel Cummins 6 bt 9 1 1 1 1 1 

Perfuratriz Hidráulica / Ar Comprimido 1 1 1 1 1 

Perfuratriz MAIT modelo DH180 1 

Perfuratriz MAIT modelo DH24 

Perfuratriz Mechidral MVH-300 1 1 1 1 1 

Perfuratriz Mechidral MVH-700 1 1 1 1 1 
Perfuratriz Soil Mec 1 1 1 1 1 
Perfuratriz Tirante 2 2 

Perfuratriz Wirth 1 1 1 1 1 

Placa vibratoria Wacker DPU 4045 c/ motor gasolina 1 1 1 1 1 1 
Plataforma Tesoura 3 2 2 3 
Pórtico 4 4 3 1 
Reservatório de ar 2 m/3 1 1 1 1 1 1 4 
Reservatório de ar Pulmão 1 1 4 4 4 3 
Reservatório Metálico Vertical 1 1 1 1 1 1 
Retifica de solda Euteto 425 A - trifásica 380v 1 

1 
Retificadores de solda 2 

____ 
Retroescavadeira 1 2 5 5 5 
Retroescavadeira Case 580H 6 1 1 1 4 
Retroescavadeira Case 580H - com Rompedor Hidráulico 1 3 2 2 1 
Retroescavadeira Cat 416 1 2 2 2 1 1 
Retroescavadeira JCB 214 1 1 7 1 , 
Retroescavadeira Maxion 750 1 
Retroescavadeira Maxion com rompedor hidráulico 1 
Retroescavadeira MF 86 HS 1 
Robô Projetar Concreto Aliva AL-285 C 

A 
-R12:1PIff 

n, 	r. 
Dl 155  

ne.0 1 ,  
TP1'..1L 
: 

- Nt).G 

Robô Projetar Concreto Aliva AL-302 (E,i, 
A 

LI a A 
,wii, 

Ful 

Robot para concreto projetado ,ep-cj•a:.„ 1 	.1, 51 	 s no11. 	onil:,.le 

Rolo compactador liso CC-21 1 1 $ '' "1 	" Paulo, .• 
1 

-.`',. 
Rolo Compactador LR 95 Dynapac - Diesel com Carretinha 1 

I-  
1 	r---1  

çgl 2 .,„. 
Rolo compactador Pé-de-carneiro Vibratório 10 a 31 Ton tipo CA-25 

1 
1.-.`----2 3 	-: •,- ut E 

• a '" 
G _.V 
- 
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Rolo compactador pneus SP-8000 1 1 1 1 1 1 v 
Rolo de Pneu 1 	t. 1 

, tel'k^: '. 
Rompedor de 30 kg c/ acessórios 1 3 3 1 1 \I ,' , _ 4 4 i' _. 	. 
Rompedor de 40 kg c/ acessórios 2 7 7 3 3 ...• ,..,,,Wr: , 
Rompedor Tex 10— elétrico 

Rompedor Tex-11 4 20 50 50 48 38 38 14 6 

Rompedor Tex-20 c/ Acessórios 1 1 1 1 1 1 1 

Rompedor Tex-30 1 2 2 3 2 16 

Rompedor Tex-40 c/ acessório 1 1 4 

Sanitário químico modelo standard 5 12 12 20 20 15 4 

Serra Circular de Bancada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Serra Circular Makita 220V 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Serra circular manual 1 I 
Serra Clipper 1 2 

Serra Clipper motor Honda 1 1 
Serra Clipton 1 1 1 
Serra mármore I 
Serra policorte 1 
Serra tico tico I 
Silo de Cimento 3 3 1 
Trator agricola com grade de discos 2 2 2 2 2 1 
Trator de esteira 5 5 5 5 5 2 
Veiculo diretoria (astra) 1 1 1 1 
Veículo leve (gol / palio) 9 9 
Veículo utilitário (pick up) 1 2 2 2 
Veículos leves (gol / palio) 8 4 
Ventilador 3 3 5 1 
Vibrador Acabadora 1 1 1 
Vibrador Elétrico 5 5 2 
Vibroacabadora de asfalto 1 1 1 1 1 1 1 
Vibroacabadora de concreto 1 1 

Vibroacabadora de concreto tipo Gomaco C-450 1 1 	1 r----. 

- 	Importação de Equipamentos 

De acordo com as características definidas para o atendimento aos requ 	s de projeto, 
fez-se necessária a implantação nas Obras de equipamentos de ventilação fabricados 
fora do Brasil. 

A CBPO, através de equipe própria, coordenou todos os procedimentos de aquisição, 
desembaraço, transporte marítimo e terrestre, pagamento de taxas e impostos referentes 
à importação de produtos e legalização para implantação dos equipamentos nas Obras. 

CARTOR!O DO 15 TAPELLAG DE !.T...N5 

A CBPO administrou diretamente diversos contratos firmadoUriti:Céa- 	regás 
especializadas, sempre com o conhecimento e anuência da EmpfweÇeAxio,L,,Ar 	sne 

:rgiunai aniesentaao, 
5. Paulo, 

Administração de Contratos 

o rt°101 
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EQUIPE TÉCNICA DA CBPO ENGENHARIA LTDA PARA O EMPREENDIMENTO 

Diretor Superintendente: 
Benedicto Barbosa da Silva Júnior; Engenheiro Civil - CREA n° 1303771D-SP 

Diretor de Contrato: 
Sérgio Rogério Amaral Bezerra; Engenheiro Civil - CREA N° 0161291D-PE 

r  L.) 
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Gerente de Produção: 
Carlos Augusto Borges Peleteiro; Engenheiro Civil - CREA N°5061546679 

Gerente Comercial e Administração Contratual: 
João Batista Ferreira Gaia; Engenheiro Civil — CREA N° 0601747000/SP 

Gerente de Engenharia 
Germinio Antonio Ribeiro Costa; Engenheiro Civil - CREA 88106479-4/RJ 

Gerente de Instalações e Equipamentos 
Carlos Henrique Turolla Maia; Engenheiro Mecânico — CREA N° 821006836/RJ 

Marcelo Degani Panzetti; Engenheiro Eletricista — CREA N° 1329151D-SP 

Gerente Administrativo e Financeiro: 
Marcelo Gustavo Oliveira Britto; Bacharel - RG 1642032-22 / SSP-BA 

Equipe de Produção: 
Nelson da Costa Alves; Engenheiro Agrônomo — CREA 2613/DIGO; visto SP n° 
5062010648 

Cledson Macedo de Carvalho; Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho; CREA N° 
069042/D-SP 

CONSULTORES 

- Planservi Engenharia — Projeto Executivo (Detalhamento do Projeto 
Acompanhamento Técnico da Obra). 
Figueiredo Ferraz — Controle de Qualidade de Projetos (Análise dos Projetos 
Acompanhamento Técnico das Obras). 
LPC Latina — Instrumentação (Da superfície e edificações lindeiras, Túneis e 
paredes). 

- FEESC Consultoria — Assessoria Técnica — Aplicação de concreto projetado. 
- Jorge Youssef — Controle Ambiental. 

JBA Consultoria — Controle Tecnológico. 
- AJL Extensometria — Vistoria Cautelar. 
- JCMG Engenharia — Vistoria Cautelar 
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VALOR DO CONTRATO 

Contrato Inicial — R$ 82.831.198,78— 19/09/03 — (Ref. Jul/02). 
- Aditivo 1 — R$ 121.813.007,79— 01/03/04 — (Ref. Jul/02). 
- Aditivo 3 — R$ 142.520.807,49— 02/08/04 — (Ref. Jul./02). 

PRAZO E QUALIDADE DE EXECUÇÃO 

Os serviços fo aminiciados em 25/09/2003 de acordo com à Ordem de Serviço (OS 001) e 
concluídos em 24/09/2004, a desmobilização do canteiro ocorreu em outubro 2004. 

CRUZAMENTO EM DESNÍVEL DA AVENIDA CIDADE JARDIM SOB A AVENIDA  
BRIGADEIRO FARIA LIMA 

1 - INFORMAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA 

GEOMETRIA 

A travessia é composta por dois túneis, o traçado proposto permite que ambas as pistas 
transponham em desnível os cruzamentos do eixo Av. Cidade Jardim com a Av. Brig. Faria 
Lima e com a Rua Dr. Mário Ferraz, sendo o Ramo 100 no sentido centro-bairro e o Ramo 
200 no sentido bairro-centro. A pista do Ramo 200 é bifurcada sob a Faria Lima permitindo 
o acesso à Avenida Cidade Jardim pela continuação do Ramo 200 e à Avenida 9 de Julho 
pelo Ramo 300: 

• Ramo 100: pista de sentido Centro-bairro, com duas faixas de tráfego, extensa 
751,90 m, sendo 512,90 m subterrâneos; início na Av. Cidade Jardim, a pa 
cruzamento com a Av. Nove de Julho, defronte ao prédio da DACON, e término 
Cidade Jardim, nas proximidades da Rua Franz Schubert 

• Ramo 200: pista de sentido Bairro-centro, com duas faixas de tráfego e extens 
571,91 m, sendo 341,70 m subterrâneos; início na frente do número 911 da Av. Cida e 
Jardim e término no cruzamento das avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho de fronte 
ao prédio da DACON, paralelamente ao emboque do Ramo 100. 

• Ramo 300: pista de sentido Bairro-centro, de acesso à Av. Nove de Julho, inicia-se a 
partir do ramo 200, sob a Av. Brig. Faria Lima, e desemboca na Av. Nove de Julh 
altura da Rua Amauri; possui 341,40 m de extensão, sendo 223,50 subterrâneos. 

CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
.10 00 

(CS. ri 	l• c Os trechos que englobam a obra são constituídos geologicamente por, trnater ais 
Embasamento Cristalino, pela Formação Resende da era terciária da Baelá',Y§xliei, ,r2r 
São Paulo e pelos sedimentos aluvionares do quaternário. No trecho sentre as 	acas 
106+10 e 116+10, os túneis atravessam o embasamento cristalino emfirRiaço 
pré-cambriano com seção mista de solo aluvionar e rocha alterada. A iSofdaous 
embasamento encontra-se completamente alterada, sendo heterogêrmr;MR 
estruturado. Apresenta textura predominantemente silto-arpnr;I:1-1.sp: e• mata  
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arenosos e argilosos, com fragmentos decimétricos de rocha, podendo conter matacões 
com dimensões métricas. De uma forma geral é muito compacto, chegando a apresáitár 
valores de SPT ("Standard Penetration Test") superiores a 30 golpes. Já riRs trechffieritre „I" / 
as estacas 116+10 e 130+0,00, o túnel passa pela Formação Resende da el'a'f,9Nikla.,da7 
Bacia Sedimentar de São Paulo, que possui dois fácies principais: um ardili:20 e ulf.—
arenoso. Esses fácies ocorrem na forma de camadas sub-horizontais em geral 8-511rboa 
individualização e com contatos marcantes. 
A parte superficial entre a superfície do terreno (cota 722 a 723) e o topo do embasamento 
cristalino ou do topo da Formação Resende, é formada por depósitos aluvionares da era 
quaternária, constituídos por argilas orgânicas, areias e cascalhos e foram encontradas 
durante as escavações dos emboques do lado bairro. O nível d'água geral encontra-se 
entre 3m e 4m de profundidade. 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA 

TÚNEIS 

O método construtivo adotado para a execução dos túneis foi o NATM (New Austrian 
Tunnelling Method). A seção do túnel abriga uma pista com duas faixas de tráfego e uma 
passarela de pedestres. Ao longo das pistas existe baia de emergência com uma largura 
adicional de 2,5m e com uma seção de túnel alargada. 
O túnel foi projetado e executado com secções variando de 35,92 m2 à 130,41 m2. Foram 
divididas em quatro tipos: A,B,C e D. A seção Tipo A é a seção típica, a seção tipo B foi 
utilizada nas baias (alargamentos), a secção Tipo C foi utilizada na região do túnel duplo 
que conta com uma parede central comum aos dois túneis, e a secção D foi adotada onde 
estão os três ramos alinhados lado a lado com a duas paredes centrais comum entre eles 
formando um túnel triplo. 

Tipo Largura Altura Seção Extensão 

A 11,44m 8,32m 71,27m2 519,12m 

B 14,00 m 9,51 m 97,57 m2 113,00 m 

C 16,78 m 10,67 m 95,71m2 114,00 m 

C Duplo 12,77 m 10,67 130,41m2 38,00 m 

D (200) variável 7,75 m 35,92m2 31,22 m 

D (300) 11,14 m 8,40 m 65,63 m2 28,86 m 
ii 

cAsTón,n 	 ric 

Como premissa de projeto foram adotadas as numerações do estaque'amento'do • -eis de 
acordo com os Ramos. Para o Ramo 100 o estaqueamento da aoriÀili,sr,,  ia de 
106+10,00 à 132+ 4,94. No Ramo 200, de 215+00 á 232+2,53et1dõ 	estaca 

P'• 230+10,00 iguala-se com o inicio do Ramo 300, que inicia na esta 	 a -a 
estaca 332+0,37. 
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VALA A CÉU ABERTO (V.C.A) 

- LADO CENTRO 
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Os Ramos 100, 200 e 300 da Passagem Inferior da Av. Cidade Jardinn,‘'nd9 trechos-
executados em "cut and cover" situados no lado Centro da obra, apresentam características 
especiais decorrentes do exíguo espaço disponível para a implantação, na mesma seção 
de: 
- Viário superior: pista de sentido Centro-Bairro. 

Pistas de sentidos contrários do emboque e do desemboque dos Ramos 100 e 200, 

respectivamente. 

Viário subterrâneo: pista de sentido Bairro-Centro representado pelo Ramo 300. 

Viário superior: pista de sentido Bairro-Centro. 

Passeios laterais junto às edificações lindeiras, em ambos os lados da Av. Cidade 

Jardim. 

O projeto estrutural, considerou a conexão entre as estruturas de contenção e as estruturas 
permanentes (estacas secantes, paredes internas e lajes), de forma que o conjunto 
funcionasse como um bloco monolítico, permitindo dessa maneira a redução das 
espessuras das paredes internas. 
Nos Ramos 100 e 200 a extensão "cut and cover" é pequena, pois vai da estaca 132+4,94 à 
estaca 133+9,31 e 232+2,53 à 233+9,31, (os 2 VCAs terminam na mesma estaca). As 
rampas a céu aberto iniciam na estaca 133+9,31 e terminam na estaca 137+10,00. 
Para o Ramo 300 a situação é diferente, pois o "cut and cover" inicia ao final do trecho em 
NATM na estaca 332+0,37 e termina na estaca 339+19,70, onde inicia a rampa a céu 
aberto e termina na estaca 345+2,52 na Av. 9 de Julho. 

- 	LADO BAIRRO 

Deste lado da Obra temos apenas os Ramos 100 e 200 da Passagem Inferior da Av.,00r*-0 
Cidade Jardim, também executados em "cut and cover", que apresentam características 
parecidas com às do Lado Centro. Porem, deste lado foi possível colocar as rampas de 
acesso ao túnel no eixo do canteiro central de forma a ficar desencontradas e permitindo a 
continuidade do viário já existente. 
As estruturas de contenção são formadas por estacas secantes atirantadas e revestidas 
com paredes internas nas rampas, acrescidas de lajes pré-moldadas na região do "cut and 
cover". O Ramo 100 inicia a Rampa na estaca 100 e vai até a estapa400-14,70 onde inicia 
o trecho coberto pelas lajes pré-moldadas e termina no inicio do tú1:naesta 	0,00. 
Para o ramo 200, de forma análoga, temos o inicio da rampa na e‘staca, 	inicio 
do "cut and cover" na estaca 214+0,00 até a estaca 215+0,00 ondéerMlá, 

S. Paulo, 
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EMURB 

DRENAGEM  

Drenagem externa (Área de Influencia da obra) 

  

O sistema de drenagem implantado tem por objetivo interceptar e conduzir as águas pluviais 
que precipitam ou afluem para a área de interesse, evitando o acúmulo nas pistas. 
Para a execução do projeto foram utilizados basicamente os seguintes dispositivos de 
captação: 

- Bocas de lobo duplas. 

- Bocas de lobo triplas. 

- Bocas de leão simples e duplas. 

- Bocas de leão especial. 

- Canaleta com grelha 

- Poços de visita. 

As bocas de lobo e de leão duplas foram posicionadas de modo a interceptar as águas nas 
sarjetas antes das curvas ou esquinas das ruas. Nos locais com maior afluência de águas, 
utilizou-se da implantação de bocas de leão especiais visando uma captação maior e mais 
rápida. 
As bocas de lobo e de leão estão ligadas entre si (em casos particulares) ou ainda a poços 
de visita (caso geral) através de tubos de concreto simples do tipo ponta e bolsa, com 
diâmetro mínimo de 0,40 m. As águas captadas serão encaminhadas para as redes de 
drenagem de águas pluviais, existentes anteriormente ou mesmo as que foram necessárias 
ser construídas e para a galeria do córrego lguatemi (já reestruturada). 
Além do sistema de drenagem já existente na área de interesse, foram executadas também, 
novas redes de drenagem para complementarem e suprirem possíveis deficiências da rede 
previamente existente, principalmente na Av. Cidade Jardim. Para o novo sistema foram 
utilizados os mesmos dispositivos de captação acima citados, bem como tubos de concreto 
armado com as seguintes características: 

Tipo CA 2: 040; 0 50; 0 60; 0 80; 0 100 

Tipo CA 3 : 0 40; 0 50; 0 60; 0 80 

Tipo CA 4 : 0 60 

O assentamento dos tubos de drenagem foi executado com auxílio de 
descontínuo das valas para tubos de diâmetros 0,40m a 0,60m e escora 
para tubos de diâmetros maiores que 0,60m, todos assentados sobre lastro 
pedra. 	 CARTOMO 00 

Av 	vri•J, 

Drenagem interna do Túnel 

O sistema de drenagem da passagem inferior foi todo dimensiorik 
suportasse a chuva com periodicidade de 100 anos. Para ta 

AüTEA,IC,vçA 
:ep uHId ,;x1:a 
Ong.nalapreentaJu 

escoramento 
ínuo 

pó de 
NOTAS 

cr.A 
01,;came 

Cole.Qiú Note!rial 
do BraS:I SP ; 

o da SA 
IT0RIZ 

PPit 



-UR! EMURB 
	 Atestado n° GLC -024108- Contrato 0122301000 CI3120 Engenharia LTDA 	.5 o 

ambos os túneis, os seguintes dispositivos para captação, armazenamento e expurgo da 
água armazenada: , 

Como o pavimento do túnel foi previsto e executado com caimento de 2% para_o_lpdo 
direito da pista, no sentido do tráfego, foi prevista e executada, deste lado, una cáhaléta,  
para a captação de água, em Concreto Moldado in-loco com as seguiht`ég;c1.renss55-4  
25 cm de largura e altura variando de 30 a 60 cm no caso das áreas de-efú,gjo;'.ha' 
extensão total do túnel. Para o lado esquerdo do tráfego foi prevista e executada uma 
canaleta menor, com dimensões de 10x10 cm, para a captação da água da água 
excedente, também na extensão total do túnel. 

1 (um) reservatório de acumulo e armazenagem de águas pluviais com capacidade para 
240,00 m3, localizado no ramo 100, abaixo da cota de pavimento externo 24,33 metros. 
Escavados em rocha e tendo sua estrutura em concreto projetado espessura 25 cm . 

Sistema de recalque, composta de três moto-bombas de 75 m3/h de Vazão; 33 mca de 
Altura Manométrica; Trifásica — 380 V; para Sólidos até 8,0 mm, automatizadas, que 
servem para expurgar a água acumulada no reservatório, com um sistema de tubulação 
que encaminha essa água diretamente para a galeria do córrego Iguatemi que passa a 
cerca de 7 metros de altura do ponto de coleta. 

PAVIMENTAÇÃO 

Pavimentação Externa 

Os pavimentos empregados na região superficial da obra, foram dimensionados e 
executados com base nas definições indicadas no projeto de geometria e em informações 
coletadas em campo, enquadram-se nas diretrizes preconizadas pela Secretaria de Infra-
estrutura Urbana — SIURB - da Prefeitura do Município de São Paulo. 
Na execução do novo pavimento foram observadas e seguidas as Diretrizes de Projeto de 
Pavimentação, da SIURB da PMSP. 
Tanto a Av. Brigadeiro Faria Lima quanto às avenidas Cidade Jardim e Nove de Julho 
apresentam características de geometria e de tráfego típicas de Vias Arteriais, vias estas 
que, segundo a "DP-P02 — Diretrizes de Projeto para Classificação de Rodovias", 
apresentam volume diário médio de veículos comerciais na faixa mais solicitada 
compreendido entre 301 e 1000 e número de solicitações do eixo padrão de 8,2 tf, "N", de 
2 x107, para um período de projeto de 10 anos, classificado como "Tráfego Pesado" pel 
mesma diretriz. 
Nos locais onde foi necessária a implantação de pavimentos novos, executou-
revestimento asfáltico, tanto para as vias principais quanto para as vias secundárias. Pa 
execução das estruturas de pavimento foram utilizados e respeitados os seguintes métodos. 

— Pavimento asfáltico: "DP-P07 — Diretrizes de Projeto para Dimensionam 
Pavimentos Flexíveis para Tráfego Meio Pesado, Pesado e Muito Pesado". 

O Projeto de Pavimentação, a partir do disposto acima, determina o 
PMSP-ES-P11/99, para a Composição da Mistura, segundo a tabela 

Av .3 

(Tabela 3.2 da Especificação Técnica PMSP-ES-P11/99 t  
Pavimentação — 30/06/99) reprugiak, 
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- Pavimento rígido: Diretrizes para Dimensionamento de Pavimentos Rígid 
da AASHTO (American Association of State Highway and Transportat 
Officials) e PCA (Portland Cement Association). 

A utilização da alternativa de se executar pavimento rígido nas faixas de rolamento interna 
ao túnel, veio da necessidade de se garantir certas diretrizes compactuadas p-- c -cução 
do projeto: 

- Aumentar a vida útil 
do mesmo. 

- Evitar que em caso 
não sirva como "com 

do pavimento, reduzindo a necessidad 
CART 
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Re uisitos para composição da mistura 	 •;! • - 
PENEIRA 

- 	
% EM PESO QUE PASSA 	1. 	15 

I II III IV 'k ,- ,',5,V 	-- 
50 mm (2") 100  
38 mm (1 1/2") 95 - 100 100  
25 mm (1") 75 - 100 95 - 100 
19 mm (3/4") 60 - 90 80- 100 100 

12,5 mm (1/2") - 85- 100 100 
9,52 mm (3/8") 35- 65 45 - 80 75 - 100 95- 100 100 
4,8 mm n°4 25 - 50 28 - 26 50 - 85 74 - 90 75 - 100 
2,0 mm n° 10 20 - 40 20 - 45 30 - 75 35 - 60 50 - 90 
0,42 mm n°40 10 - 30 10 - 32 15 - 40 30 - 50 20 - 50 
0,175 mm n°80 5-20 8-20 8-30 16 - 32 7-28 
0,075 mm n°200 1 - 8 3 - 8 5-10 6-12 3-10 
UTILIZAÇÃO COMO LIGAÇÃO ROLAMENTO ROLAMENTO REPERFILAGEM 
TIPO DE TRÁFEGO QUALQUER MUITO MÉDIO LEVE E QUALQUER 

(DP-P01 DA PESADO A MUITO 
SVP/PMSP) PESADO LEVE 
ASFALTO 3,5 a 5,0 4,0 a 5,5 4,5 a 6,5 5,5 a 7,5 4,5 a 7,0 
SOLÚVEL 

ESPESSURA 4,0 a 6,0 3,0 a 5,0 1,0 a 2,5 
COMPACTADA (cm) 

Nota: 
(1) As faixas I, II e II correspondem faixas A,B e C do DNER-ES-P 22/71 
(2) Para peneiras de malhas quadradas obedecer a norma NBR-5734 da ABNT 

Para a manutenção das ruas e avenidas em torno da obra foram realizadas operações tapa-
buracos com o objetivo de manter o fluxo do tráfego, já prejudicado pelas remanejamentos 
realizados pela CET. 

Pavimentação Interna 

Para o túnel, tanto na área subterrânea bem como nas rampas de Emboque/ Desemboque, 
foi executado Pavimento rígido em Concreto em toda a sua extensão e nos três ramos, 
seguindo a especificação: 



jalk EMURB 
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O Pavimento Rígido de Concreto tem espessura de 23 cm dentro dos túneis iâsblados da 
base micro-fresada e 10 cm nas Rampas de Emboque do Ramo 100 e desemboques dos ' 
Ramos 200 e 300, foi executado aderido sobre base micro-fresada. 
Em toda a área pertencente ao túnel existem guarda rodas de Concret&M6.1dado„dps 
lados das Pistas de rolamento do Pavimento, como idealizado em projeto:biSfii a intênçao 
de se prevenir ou mesmo evitar acidentes mais graves. Foram realizados te—sTes, por 
empresa especializada, para avaliar o índice de irregularidade longitudinal que permite a 
visualização da condição de conforto ao rolamento ao longo do trecho. Os resultados do 
Coeficiente de Irregularidade (QI) apresentados, nas 2 pistas, estiveram abaixo do limite, 
que é QI = 35 cont/km, estipulado pelas especificações técnicas da EMURB. 

INTERFERÊNCIAS  
O cadastro unificado de interferências foi elaborado com base em plantas cadastrais 
fornecidas por diversas concessionárias de serviços públicos que operam na área de 
influência do projeto, obtidas por intermédio da EMURB, complementadas por informações 
obtidas através de levantamentos de campo (topografia cadastral, indução eletromagnética 
para identificação de redes subterrâneas, poços de reconhecimento e vistorias). 
As redes cadastradas incluem, entre outras: 

- Rede de distribuição de água tratada 

— Adutoras de água; 

Rede coletora de esgotos sanitários; 

- Coletor tronco de esgotos; 

Rede de águas pluviais; 

- Galeria de águas pluviais; 

Rede de distribuição de gás; 

- Rede de distribuição elétrica (Aérea e subterrânea); 

- Rede telefônica (Aérea e subterrânea); 

— Rede de Transmissão de dados; 

- Rede de Alimentação de Trólebus; 

- Rede de Iluminação Pública; 
A consolidação do cadastro de interferências permitiu a identificação das redes que 
interferem com as obras em suas diversas etapas construtivas e a definiç-  dos novos 
caminhannentos previstos (remanejamentos). 
Dentre as interferências identificadas, destacam-se: 

Galeria de Águas Pluviais: em estrutura celular com as dimensões de 	Wir  largura 
por 3,1 m de altura. De montante para jusante, esta galeria percorre a Av. Nove de 
Julho, sob o canteiro central, dobra a esquerda na Rua Amauri, seguindo pela diretriz 
desta última via até transpor a Av. Cidade Jardim, passando pelas r 	derico 
Chopin, Jean Sibelius e Prof. Artur Ramos, até alcançar o R'igiTPin ro-s9 ruzatous 
alinhamento das obras na transposição da Av. Cidade Jardim,  
Rua Amauri. Dentro do perímetro da obra tem 35 metros, e0 aMX 
reforçados estruturalmente 50 metros, com a galeria em carga° Sem-ouve 
algum prejuízo ao transito local decorrente desta recuperaçãO 'Es 
necessário face às precárias condições estruturais da galeria jã 
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movimentações do maciço quando da passagem do túnel sob a gáleria, visto que a 
menor distância entre o teto do túnel e o fundo da galeria foi de 4 mettoi4, 

• 
Os serviços de recuperação foram executados conforme projeto. Os acessoà.,f9ram atrâ.ye§.  
de janelas na superfície que posteriormente transformaram-se em PVs, por oildeenIrWapS''à. 
saiam materiais, equipamentos e mão de obra, que direcionaram para asà-seguintg; 
atividades: 

- SEQUÊNCIA DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA GALERIA 

• Planejamento criterioso da obra, a fim de reduzir ao máximo os transtornos da mesma; 
• Implantação da obra com mobilização de equipe e equipamentos necessários; 
• Execução de ensecadeira; 
• Execução de duas janelas de inspeção que foram transformadas em PV's; 
• Iluminação da galeria; 
• Montagem, movimentação e posterior desmontagem de andaimes metálicos e plataformas de 

madeira; 
• Exame da estrutura com percussão para determinação dos locais em que o concreto 

encontrava-se deteriorado; 
• Execução de escoramento/estroncamento interno (cimbramento) como medida acauteladora 

durante a execução dos serviços; 
• Retirada da camada superficial do concreto através de apicoamento. Este serviço foi 

executado com ferramentas manuais e/ou pneumáticas, a fim de possibilitar a perfeita 
aderência do concreto novo ao concreto existente; 

• Execução de corte de concreto nos locais onde a armadura estava aparente e oxidada, e, onde 
existia concreto segregado. O corte foi feito de forma cuidadosa, a fim de não comprometer 
a estabilidade da estrutura, até que fosse atingida a homogeneidade do concreto original ou 
onde a armadura estivesse sem oxidação. Este serviço foi executado com equipamentos 
manuais e/ou pneumáticos; 

• Serviço de tratamento das armaduras, com substituição da ferragem nos locais onde a seção 
de trabalho apresentava-se comprometida, por outra de no mínimo a mesma bitola. O 
posicionamento da nova barra de aço foi, em alguns casos por solda em outros por transpasse; 

• Execução de furações para ancoragem das armaduras de recuperação, com utilização de 
equipamentos pneumáticos e/ou elétricos; 

• Fornecimento de material próprio e execução de chumbamento das armaduras; 
• Fornecimento, preparo e posicionamento da armadura de reforço (conforme especificações 

projeto); 
• Tratamento de superfície com utilização jato de areia,a fim de eliminar as partí 	oltas 

a camada de oxidação existentes nas armaduras; 
• Lavagem das superfícies com utilização de jato de água e ar; 
• Aplicação de concreto projetado, via seca, com utilização de máquina de ca 	VOla ou 

rotor, permitindo um fluxo contínuo do material ao longo do mangote. A hidratação -concreto 
foi feita no bico de lançamento através de um dispositivo (canhão) acoplado, através de 
mangueiras a uma bomba d'água de alta pressão. 

Os agregados utilizados foram passados previamente em peneira de malha 3/8" para 	da 
de detritos e/ou grãos superiores a uma medida que poderiam ser prejudiciais 
jateamento do concreto; 

• Acabamento de pedreiro, constando do sarrafeamento e desempeno com 
aço da última camada do concreto projetado; 

• Aplicação de ponte de aderência constituída por material aVD%;,?(ie 1  
permitira perfeita adesão da camada de reconstituição da peçãMttOra, 

• Fornecimento, preparo e montagem de formas; 	 repiJyr.1:ild 	lic 
Or jinalepre.ni—x,,r..Ju te. 

• Recomposição de seção dos locais de segregação profundgide, concreto c 
grout; 

EMURB 



• Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=28,1 MPa a fck=30 MPa; 
• Tratamento de fissuras inativas através de injeção de resina epoxídica; 
• Corte de concreto com disco diamantado; 
• Instalação de juntas de dilatação de elastômero de neoprene; 

• Limpeza da obra proveniente dos serviços. 

- Coletor de esgotos 0 1200 mm: de montante para jusante, este coletor de esgotos 
segue a Av. Nove de Julho e a Rua Amauri, até atingir Av. Cidade Jardim, caminhando 
paralelamente à galeria de águas pluviais mencionada. A partir deste local, o coletor 
separa-se da galeria existente, mantendo-se sob a pista bairro — centro da Av. Cidade 
Jardim, no sentido do Rio Pinheiros. Esta rede foi deslocada para o lado, junto ao meio 
fio, em todo o trecho que interferia com a região de "cut and cover" ou vala a céu aberto. 

Coletor de esgotos 0 600 mm: este coletor de esgotos atualmente recebe as 
contribuições de redes da Av.Brig. Faria Lima e da Av. Europa/Av. Cidade Jardim. Na 
Av. Cidade Jardim, a partir da Av. 9 de Julho (sentido de jusante), foi feita a desativação 
deste coletor, sendo que a carga proveniente dele foi transferida para outra rede que 
passava pela Av. Brig. Faria Lima. Deste ponto para baixo, ou seja ao longo da Av. 
Cidade Jardim após a Av. Brig. Faria Lima, foi executada uma nova rede de 0 200 mm, 
para coletar os esgotos provenientes dos imóveis. Esta redução foi possível porque 
atende somente aos imóveis ao longo da Av. Cidade Jardim sem outras contribuições. 

- Rede de 88kV da ELETROPAULO: esta rede foi remanejada, pois interferia diretamente 
com o emboque/desemboque da Av. Europa. Foram executados trabalhos de cravação 
de estacas secantes e escavação com proximidade de até 50 cm deste cabo, com o 
agravante do cabo estar enterrado numa profundidade média de 1,80m. Para os pontos 
de mudança de direção, foi necessário executar caixas de passagem em concreto 
armado de acordo com as especificações técnicas da Eletropaulo, para cabos de alta 
tensão. Estas caixas precisavam ter extensão suficiente para a manobra do cabo, que 
não permitia grandes arqueamentos e chegaram a ter dimensões de até 
13,40x2,25x2,75. (Compr. Larg. Alt.). 

— Adutora 0 500 mm: esta rede posicionava-se no canteiro central da Av. Cidade Jardim, 
a partir da Rua Dr. Mário Ferraz, no sentido da Rua Franz Schubert. Interferia com o 
emboque do Ramo 200, com o desemboque do Ramo 100 e com os poços de serviço 
dos túneis, motivo do seu remanejamento.Foi assentada outra adutora de mesm 
diâmetro, entre as ruas Franz Schubert e Mário Ferraz, com eixo deslocado p 
próximo do meio fio até cerca de 50 m antes da rua Mário Ferraz onde teve seu ei 
deslocado para o canteiro central, finalizando com um novo acoplam 
existente. 

- Rede de 22 KV e rede aérea de 13,8 kv: Estas redes interferiam com os 
emboque e desemboque dos túneis na região do cruzamento na Av. Cidade Jar 	re a 
Av. Brig. Faria Lima sentido bairro de Pinheiros. Estas redes interrompidas antes do 
cruzamento e foram deslocadas para o canteiro central da Av. Brig. Faria Lima após 
passar o cruzamento com a Av. Cidade Jardim retornaram ao seu traçado o sinal. Para 
tanto foram construídas 4 caixas de passagem, em concreto armado, de 	m as 
especificações da Eletropaulo. 

Outros. Foram ainda identificadas, na mesma região do crgiafflemdasDEGildgde 
Jardim entre a Av. Brig. Faria Lima sentido bairro de Pinheiro§75,tedeS 	as3ty.utams 
concessionárias de serviços públicos, que incluem TELESP, iMPSAT;',  IN 
as quais foram remanejadas para permitir a implantação das bbs' 
processo da rede de 22 KV da Eletropaulo, descrita acima,s ou. seja 
canteiro central para a passagem dos cabos. 	 rã9  2 OF 
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.,, 	. 
Além destas, foram também remanejadas/removidas árvores, postes de ilue9g9 publica 
e outros serviços públicos (Banca de Jornal, etc) que interferiam» com As etapas 

! f 	'• 
construtivas, tanto provisórias quanto definitivas. 

- Remanejamento de monumentos da praça Luiz Carlos Paraná: 
> Monumento Coletor de Café, 	 • 
> Monumento à Forma, 
> Placa Tótem de Luiz Carlos Paraná, 

Para os dois primeiros monumentos foram tomadas todas as providências necessárias para 
o deslocamento seguro. Foi contratada uma empresa de transporte especializada neste 
assunto, com equipamento adequado a cada situação, bem como foram executadas as 
bases de apoio de acordo com projeto específico para cada um, nos lugares determinados 
pela EMURB, a saber: 
Monumento Coletor de Café — Foi instalado no canteiro central da Av. 9 de Julho próximo a 
rua Turquia. 
Monumento à Forma — Foi instalado na Pça. Das Américas. 
A Placa Tótem de Luiz Carlos Paraná foi entregue à subprefeitura de Pinheiros. 

Os remane annentos das interferências executados e ob eto de medição foram os se uintes: 
OBRA: CRUZAMENTO EM DESNIVEL DAS AVENIDAS FARIA LIMA E CIDADE JARDIM 

CONTRATO N.° 0122301000 

CLIENTE: EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - EMURB 

PLANILHA ITEM 18.07 - REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIAS 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 
EXECUTADAS 

1 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (DUTOS SUBTERRÂNEOS) DA 
TELEFONICA M 399,90 

2 REMANEJAMENTO INFRA ESTRUTURA (ADUTORA SABESP 500 MM - RUA 
MARIO FERRAZ X FRANZ SCHUBERT), EXTENSÃO 350 M M 350,00 

3 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE ELÉTRICA DE 88,0 IN) DA 
CONCESSIONÁRIA ELETROPAULO (MARIO FERRAZ x FRANZ SCHUBER) M 352,08 

167,00 

nv 

4 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE ELÉTRICA DE 88,0 KV) DA 
CONCESSIONÁRIA ELETROPAULO (RUA PERUIBE) M 

5 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE ELÉTRICA DE 88,0 KV) DA 
CONCESSIONÁRIA ELETROPAULO (AV. CIDADE JARDIM ENTRE RUA MARIO 
FERRAZ E AV. FARIA LIMA), EXTENSÃO DE 263,30 M 

M •(-4,J, 263,30 	 
9 

6 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE ELÉTRICA DE 88,0 KV) DA 
CONCESSIONÁRIA ELETROPAULO (AV. NOVE DE JULHO SENTIDO BAIRRO 
CENTRO), EXTENSÃO DE 131,12 M 

M 131 	2 

7 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA (COMGÁS -REDE DE GÁS 0 180 
MM) - RUA PERUIBE, EXTENSÃO DE 177,00 M M 

.! 
17,0 

8 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE DE ESGOTO 0 200 SABESP - 
AV. CIDADE JARDIM ENTRE AS RUAS CAMARGO CABRAL A DR. MÁRIO 
FERRAZ) EXTENSÃO DE 104,66 M (PV 19,20 E 21) 

M 104,66 

9 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE DE ESGOTO 0 200 SABESP - 
AV. FARIA LIMA E AV. CIDADE JARDIM PV 14A AO PV 16A) EXTENSÃO DE 
13189M 

M 13 	:9 

10 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (REDE DE ESGOTO 0 300 SABESP - 
AV. CIDADE JARDIM PV 17 AO PV 18A) EXTENSÃO DE 128,21 M 

C4T., 	., 	• 

Av. l;,. ( 	.P.. 
M(EGL, II, 	- 	- 

AuTE, , i i.., ', 	J. 
128,21 
-.• 	:•. 	' 	• 	. 

11 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (COMGÁS - REDE DE GÁS 0 180MM) 
- PRAÇA CARLOS PARANÁ, EXTENSÃO DE 83,17M 

isA  orenjr.Z p-i'' 	 ,,,,,. "3;;;W 

12 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (COMGÁS - REDE DE GÁS 0 180MM) 
-AV. CIDADE JARDIM, EXTENSÃO DE 105,10M mp-si 2 	r 2,e nr-i-r. G ,,, 	..... 

,Gr 
— 

lotisrpi 	b...30.er.,,ri 	d 
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13 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA (TELEFÔNICA - RUA PERUIBE), 
EXTENSÃO DE 196,30 M  

• 
M 

,/,'2, ' • 	-i4-5' 
19Ó' mkt.4. 

14 
REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA (TELEFÔNICA -AV. NOVE DE JULHO), 
EXTENSÃO DE 239,30 M 

\A • • ' 5, 	./ 
239,30- , 	'  

15 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (SABESP - REDE DE ÁGUA FRIA 0 
100 = 124,85 ME 0 = 300 = 21;96 M ( AV. CIDADE JARDIM) EXTENSÃO DE 
146,81 M  

M 4," 146,81 

16 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (SABESP - REDE DE ESGOTO 0 300 
= 14,94 M ( AV. CIDADE JARDIM X AV. NOVE DE JULHO) EXTENSÃO DE 14,94 
M 

M 
°^......1...... .„ 
14,94 	- 

17 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV 	..vi  
(AV. CIDADE JARDIM) EXTENSÃO DE 85,70 M 

85,70 

18 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (SABESP -REDE DE ÁGUA FRIA 0 
300 ( AV. FARIA LIMA) EXTENSÃO DE 97,67 M 

\,1  97 ,67 

19 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA (TELEFÔNICA - AV. FARIA LIMA), 
EXTENSÃO DE 51,40 M 

M 51,40 

20 106,60 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA (TELCOMP -AV. NOVE DE JULHO), 
EXTENSÃO DE 106,60 M 

wr  

21 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA (TELCOMP - CRUZAMENTO AV. FARIA 
LIMA X AV. CIDADE JARDIM), EXTENSÃO DE 128,94 M 

rvi  128,94 

22 REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA (TELCOMP - TRAVESSIA AV. NOVE DE 
JULHO), EXTENSÃO DE 84,30 M 

wr  84,30 

23 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV, 
16 DUTOS (AV. CIDADE JARDIM) EXTENSÃO DE 29,00 M 

,\A  29,00 

24 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO -REDE DE 20 KV, 8 
DUTOS (AV. NOVE DE JULHO) EXTENSÃO DE 43,00 M 

lu 4300 ,  

25 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV, 
24 DUTOS (AV. CIDADE JARDIM) EXTENSÃO DE 19,50 M 

wr  19,50 

26 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV, 6 
DUTOS (AV. CIDADE JARDIM) EXTENSÃO DE 32,60 M 

1 \ir  32,60 

27 
REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV, 
16 DUTOS (CRUZAMENTO AV FARIA LIMA X AV CIDADE JARDIM) EXTENSÃO 
DE 170,00 M 

M 170,00 

28 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV, 2 
DUTOS (AV. FARIA LIMA) EXTENSÃO DE 137,00 M M 137,00 

29 REMANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA (ELETROPAULO - REDE DE 20 KV, 
12 DUTOS (AV. NOVE DE JULHO) EXTENSÃO DE 141,50 M M 141,50 

30 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE ESGOTO AV CIDADE 
JARDIM ENTRE RUA MARIO FERRAZ E BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO M 322,50 

31 
REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE ESGOTO AV CIDADE 
JARDIM ENTRE RUA MARIO FERRAZ E BRIGADEIRO HAROLDO VELOSO - 
LIGAÇÕES DOMICILIARES 

M 80,00 

31 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE TELCOMP - CRUZAMENTO 
AV. FARIA LIMA, EXTENSÃO DE 65,90 m M 65,90 

1 32 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE TELEFONE - 
CRUZAMENTO AV. FARIA LIMA, EXTENSÃO DE 30,00 m M 30,00 

32 M REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE TELEFONE - RUA 
AMAURI, EXTENSÃO DE 27,30 m 27,30 

REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE TELEFONE - AV F 33 ARIA LIMA, EXTENSÃO DE 86,00 m M 86,00 

33 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE ESGOTO - RUA AMAURI 
ATÉ A PRAÇA LUIS CARLOS PARANÁ, EXTENSÃO DE 32,20 m M 32,20 g 

34 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE ESGOTO. AV. CIDADE 
JARDIM N°377, EXTENSÃO DE 6,60 m M • 6,60 

34 REMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE ESGOTO - AV. FARIA LIMA 
SQUINA COM RUA JERÔNIMO DA VEIGA, EXTENSÃO DE 6,00 m M . 	 :i 

35 EMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - 
V. FARIA LIMA ESQUINA COM RUA AMAURI, EXTENSÃO DE 19,80 m M 19,80 

35 
EMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE TELECOMUNICAÇÕES - 
V. FARIA LIMA ESQUINA COM RUA GUMERCINDO SARAIVA, EXTENSÃO DE 
8,60m 

fyINPri-v^ '0 
, 

, . 	e 'AO DE 40TAS 

36 EMANEJAMENTO DE INFRA ESTRUTURA REDE DE ESGOTO - AV. CIDADE 
JARDIM, EXTENSÃO DE 11,30 m  

'-' - ' 
Total (M) 0,, 	'-, --5' --' u  

5 F-a..o.  
'''''' 	4.84419 , 	., 

., 
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Execução, manutenção e desmobilização de passarela provisória ara ptdeStres — 
Devido ao grande fluxo de veículos e pedestres na região da obra Àfpi'! 
CBPO, a pedido da CET/EMURB uma passarela para pedestres sobre \Av. Ciciá-dê járdjmr2 
e Rua Haroldo Veloso em treliça metálica conforme projeto da CET. 
A passarela instalada tinha 2 vãos livres de 27,00 m e 18,00 m, gabarito h= 4Ornr,lanjUra 
útil= 2,50 m, acesso por 3 escadas com piso de madeira e tela metálica de proteção. 
A manutenção da passarela foi efetuada pela CBPO desde Abril/04 até Out/04, quando foi 
desativada após término das obras da Passagem Cidade Jardim. 

SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 
O sistema de proteção e combate a incêndio consiste na instalação de hidrantes dispostos 
ao longo da via rebaixada nos dois túneis e tem a função principal de extinguir o fogo em 
um veículo incendiado, evitando assim a sua propagação aos demais veículos. 
Devido às características de proteção e normas do Corpo de Bombeiros, fez-se necessária 
a instalação de um reservatório de água para combate a incêndio com capacidade para 
30.000 litros, localizado na interseção do Ramo 200 com o túnel de ligação número 3, ou 
seja, em uma baía criada neste espaço, com o sistema devidamente pressurizado. 
O sistema conta com um conjunto de 2(duas) bombas (uma principal e outra reserva), e 
uma bomba Jokey. As bombas são elétricas, alimentadas pela rede da concessionária e, no 
caso de emergência (falta de eletricidade), por geradores. Do sistema também fazem 
partes: 54 pontos de extintores e hidrantes com mangueiras, a cada 50 m. 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO 

O sistema de ventilação do túnel consiste na instalação de 9 conjuntos de jato ventiladores 
axiais especiais de 70 cm de diâmetro. Cada conjunto é composto de 2 unidades com 
capacidade de vazão de 10,3 m3/h, cada um deles, paralelamente dispostos, capazes de 
agüentar temperaturas de 250° C durante 2 horas. Estão distribuídos ao longo dos túneis da 
seguinte forma: 5 conjuntos no Ramo 100, 3 conjuntos no Ramo 200 e 1 Conjunto no Ramo 
300. 

SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO TÚNEL 

A iluminação dos túneis teve como objetivo básico proporcionar um ambiente visual se 
e confortável para os seus usuários. Ao contrário da iluminação viária a céu abert 
iluminação dos túneis apresenta certas peculiaridades: 

- Nos túneis em questão, devido a sua longa extensão e ao fato de não se enxerg r9a 
saída dos mesmos a partir de suas entradas, ocorrendo assim o efeito "Black Hok nig  
buraco negro, a iluminação instalada proporciona as condições necessárias para fa.T 
a adaptação visual do usuário, que passa do ambiente externo extremamente claro pçf  
um ambiente interno relativamente escuro; 

O sistema de iluminação, em conjunto com o sistema de ventilação, foi dim 
executado de maneira a minimizar a redução de visibilidade no interi 
decorrente do acúmulo de partículas em suspensão no ar, devido prin 
gases de escapamento dos automóveis; 

sionado e 
s t " eis 
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CARTOP'D DO 15Tt. 
- Para o período noturno, as condições de "claridade" (entre obieribriílt(rhinad 

o exterior escuro) se invertem comparando-se às condiçõ-liürnOS„;,',CO 
intuito de proporcionar um ambiente visual seguro e confortá lâCàójusuárióe. 
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Brigadeiro Faria Lima até a Rua Franz Schubert e nas duas pistas e 	
. Faria Lima e a Av. Nove de Julho. No entanto, nos dois casos, 	a skPro 

estabelecimentos comerciais foi garantido. Estes fatos implicaram FiRam,  
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No sistema de iluminação instalado, essas novas condicionantes para a adaptãção, e/ou 
acomodação visual do usuário, foram contempladas de forma a atender á.  recomendações ; 1 
da norma NBR-5181: Iluminação de Túneis. 

• 
— 	Iluminação das pistas dos túneis — projetores de 100W, projetores de 150W tprojetoreã 

de 400W, do tipo com refletor assimétrico com intensidade máxima de 450 c-d 7-1000 
lumens a 45° no eixo transversal, grau de proteção IP-65, com vidro plano. 

- LUXIMETRO -O luxímetro utilizado foi um Yokogawa modelo YEW 3281 número de série 
08682U. 

Foram feitas 3 medições com o objetivo de verificar se não havia locais com menos de 30 
lux. 
Sob a passarela entre as luminárias foram verificados níveis próximos a 30 lux mas nunca 
inferiores. Nas medições na região da faixa central da pista de rolamento verificou-se que: 
1- Na região de construção NATM onde tem passarela de pedestres, o nível variou entre 80 
mínimo e 200 máximo resultando uma média de 130 lux. 
2- Na região de construção Cut & Cover onde não tem passarela de pedestres, o nível 
variou entre 130 mínimo e 280 máximo resultando uma média de 180 lux. 
Quanto a acomodação visual o nível médio de iluminação na faixa central da pista de 
rolamento sempre na região de construção NATM, foi de 3200 lux no primeiro trecho, 1500 
no segundo trecho, 400 no terceiro trecho. 
Obs.: Na especificação MD-FL-20-5L-001 da EMURB foi solicitado 2700 lux no primeiro 
trecho, 1000 no segundo trecho, 350 no terceiro trecho e 100 lux ao longo do túnel. 

CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) 

Faz parte integrante do Sistema operacional do túnel um sistema de Circuito Fechado de TV 
(CFTV), com a finalidade de garantir melhores condições de segurança aos usuários bem 
como a detecção de possíveis acidentes no interior do túnel para o pronto atendimento 
necessário da equipe operacional. 
O Sistema de CFTV é provido de 11 Câmeras CCD de %", coloridas, com resolução de 470 
linhas e sensibilidade de 0,80 lux, sendo: 

Ramo 100: 5 unidades 
Ramo 200: 3 unidades 
Ramo 300: 2 unidades 
Rampa de Emboque Ramo 100 e Desemboque Ramo 200: 1 unidade. 
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2- METODOLOGIA EXECUTIVA 
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- Sistemas 

Serviços especiais 
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continua convivência entre os serviços específicos a obra (bem como suas equipes e 
equipamentos) e os transeuntes normais do local; sendo que muitos dos serviços 
necessários à obra foram executados a menos de meio metro do tapume da obra, a 
exemplo da execução de estacas secantes, remanejamento de interferências, . poda de,  
árvores, etc., que limitava a passagem de pessoas e veículos, ou seja, tais trabalhos eram 
executados a apenas 50 cm de pessoas e equipamentos. No caso do serviço de execução 
de estacas secantes, onde o material escavado era lançado de cima para baixo, após ser 
conduzido por sistema em hélice contínua, os tapumes tiveram altura de 6,0m com o 
objetivo de evitar que este material atingisse os veículos e pedestres. Adicionalmente foi 
necessário montar um esquema especial de segurança do trabalho para garantir a 
integridade dos pedestres e dos veículos que conviviam diariamente com a execução da 
obra. 

A seguir serão descritos os diferentes tipos de obras a céu aberto necessárias para a 
perfeita execução do empreendimento: 

• Poços de Serviço: 
Para a execução da escavação dos túneis, foram necessárias as aberturas de 3 poços de 
serviços, circulares, com 12,00 m de diâmetro interno e profundidade variando de 9 a 12 m, 
ao longo da Av. Cidade Jardim, no eixo da pista Centro Bairro, assim localizados: 

Poço 2: Nas proximidades do Empório Santa Maria, quase esquina da Rua 
Dr. Mário Ferraz; 
Poço 3: Nas Proximidades da loja Zueira, esquina da Rua Araçari; 
Poço 4: Nas proximidades do Posto Ipiranga, entre a Rua Araçari e Av. 
Brigadeiro Faria Lima. 

Como sistema de contenção para os poços de serviço foi utilizada uma parede circular em 
estacas hélice continua tipo secantes de diâmetro igual a 40 cm, a cada 36 cm (fck > 25 
MPa) no total de 3.743,70 m (342 un.), compostas alternadamente por um perfil W 
250x32,7. A medida que os poços eram escavados, executava-se uma camada em concreto 
projetado com espessura variando de 10 a 25 cm, armada com tela, que integrava-se às 
estacas com o objetivo de garantir a eficiência e durabilidade dessa contenção. 
Esses poços serviram de acesso e ponto de partida para a escavação dos túneis, bem 
como colocação e retirada de materiais e equipamentos, os quais se fizeram necessári 
para a perfeita execução do túnel. Uma das grandes dificuldades encontradas na execu 
desses poços foi o surgimento de solo contaminado (classe I) na escavação do Poço 
Este solo necessitou um tratamento especial e diferenciado na questão da separaç 
transporte e expurgo do material. Estes cuidados estão mais detalhados e explicados e 
um item específico deste atestado. 
Outra dificuldade foi encontrada na escavação do poço 2, onde grande parte da escavação 
vertical foi executada em rocha, necessitando de equipamento tipo escavadeira PC-150, 
acoplada ao ronnpedor hidráulico para desmonte da rocha e posterior retirada pelo 
guindaste equipado com caçambas desenhadas e construídas especificament p 
fim. Foi necessário primeiro criar uma bancada central no eixo do poço, para de 
desmonte visto que trabalhar com o rompedor em rocha nas condições on 
desmontando a rocha a partir da superfície, mostrou-se ineficiente. 

•
cARTnr-

Emboques e desemboques da obra (CUT & COVER e V.C.k):, , 
"r 4 



- Colddlo NolJdoi 
do, Brasil - SP , 

Addn'tiCa 

	

Atestado tf' GLC - 024/08 - Contrato 0122301000 CBPO Engenharia LTDA 	r 

félr 

executadas em locais confinados e aproximadamente à 0,50 m dos lo 	de aSsagem 
de transeuntes e veículos. 
A escavação da vala foi executada até a cota de fundo da laje inferior, cgrNa utilização 
de tirantes provisórios convencional (com cordoalhas de aço) e tiran Ojnono-barrál  ',-
ambos com carga de trabalho de 40 tf conectados à linha de estacas secantes por mei 
de longarinas metálicas. 
Na seqüência, foram executadas a laje de fundo, paredes internas, e laje superior em 
sistema de pré-lajes pré-moldadas e laje fundida sobre a pré-laje engastada aos perfis 
internos das estacas secantes através de "stud bolts". Posteriormente foi realizado um 
reaterro em argila compactada, logo após a impermeabilização da laje. 

Ramo 300 

EMURB 

Abaixo são elencadas as principais características do trecho: 
Metodologia executiva: 

Escavação direta da vala, com a utilização de tirantes e/ou de estroncas metálicas. 
Limpeza rigorosa das estacas, incluindo jateamento de água sob pressão (2000 psi), 
de forma a garantir a total incorporação destas às estruturas internas (lajes e 
paredes). 
Incorporação de elementos de ligação nas estacas secantes (ligações soldadas para 
conexão às lajes e conectores eletrossoldados para as paredes internas) 
Execução da laje de cobertura do Ramo 300, conectada às estacas secantes por 
meio de ligações soldadas, permitindo o reaterro da vala e a liberação da superfície 
ao tráfego de veículos. 
Execução das lajes inferiores. 
Execução das paredes internas. No projeto, previu-se que a concretagem do trecho 
superior das paredes internas, no contato com a laje de cobertura, seria executada a 
partir de block-outs deixados nesta laje. 
Tipos de Obras executadas nos trechos em Cut and Cover e V.C.A (Ramos 
100;200 e 300): 
Obras provisórias com contenções em estacas hélices secantes 0 40cm c/ 36 cm 
(fck > 25 MPa) atirantadas ou estroncadas e perfil pranchado. Caracterist" 
principais: • 
Profundidade máxima da vala = 10 m (nível d'água de 3 a 4m da superfície); 
24.092,34 m de estacas hélices secante ( 2.432 unidades); 

- Balanço máximo das estacas = 2,5m; 
- Perfis metálicos em aço ASTM A 572 para estroncamentos, armação das estac 

trecho em perfil pranchado e longarinas de tirantes = 563 toneladas; 
Tratamento para estanqueidade da vala em colunas de CCP's 0 80cm 
141 tirantes para 40 tf, comprimento total = 2800 m. 

Obras permanentes em concreto armado moldado "in loco" (fck > 35 	dom 
incorporação das estacas secantes através de ligações soldadas e 	ores 
eletrossoldados, compondo uma estrutura mista. Dados gerais: 

- Extensão = 340 m (gabarito vertical = 5m); 
- Galerias (vão máximo = 10m) unicelulares e com 2 células com trec o fin êrn_ eção 

cAvAR 	DO 151 	B' tipo "U"; 
- Paredes com e= var 20 a 40 cm incorporadas às paredes trêStS,CO, ides; 
- Lajes de cobertura e de fundo com h= var 40 a 90 cm (aterm,máximaded3 or,g, .11 cliJ t,....!1WilJ,111áLl 4e. 
- Peso total de aço CA-50 = 428,5 toneladas; S Pau:o, 
- 1990 ligações soldadas (eletrodos E7018) com chapas 	aços  AST 

u toneladas; 
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Conectores eletrossoldados 0 3/4" x H = 135mm (tu = 415 MPa) = 9600 un.; 
Pórtico de sacrifício (220 kg aço ASTM A 36); 
Juntas de dilatação tipo Fugenband 0-22 (230 m); tipo Jeene JJ3050W(75 m). -• 

• CENTRO DE CONTROLE DE OPERAÇÕES (CCO/CCM): 
Edificação situada na Praça Luiz Carlos Paraná, no canteiro central da Av. Brigadeiro Faria 
Lima, tem como finalidade o controle operacional dos sistemas de ventilação, sistema de 
CFTV, iluminação e controle do tráfego do Túnel Max Feffer. 
A construção tem três pavimentos, sendo dois deles enterrados (1° e 2° sub-solo) e um ao 
nível da Praça (Pavimento Térreo), em forma circular com 15,00 m de diâmetro. 
Para o sistema de contenção dessa escavação foi utilizado o mesmo método de execução 
da escavação dos poços de serviço, com o sistema de estaca hélice continua tipo secantes 
(com 140,00 estacas, num total de 1.652,00 m). Após a execução do sistema de contenção, 
foi dado o inicio da escavação e de acordo com a execução da escavação aplicava-se uma 
camada de 10 cm de concreto projetado com tela metálica para o reforço da contenção. 
Ao ser atingido o nível final de escavação (- 9,00 m), deu-se inicio a execução da estrutura 
da edificação, com paredes de concreto armado com 30,00 cm de espessura, estrutura de 
vigas metálicas apoiadas em consoles fixados as paredes que servem de sustentação e 
estão incorporadas as lajes por meio de "stud bolts", sendo que para garantir maior 
segurança, foi executada uma camada "tire prooffing" (3,00 cm de espessura) para proteção 
das vigas contra uma possível ocorrência de incêndio. As lajes de cobertura do 1° e 2° sub-
solo foram executadas com "steel deck" (evitando-se o uso de cimbramento) e concreto 
armado. Após o término da laje superior (térreo), deu-se inicio a construção da sala de 
controle operacional em estrutura de concreto armado, fechamento em alvenaria de blocos 
de concreto (14x19x29 cm) caixilharia em winblok de 60x60 cm com janela maxim-ar e 
revestimento externo em fulget. Ao lado da sala de controle operacional foi construída a 
torre de exaustão, executada em estrutura em concreto armado e forma metálica tipo 
trepante. 
Dados Gerais: 
Estacas Hélice Continuas: 1.652,00 m (140 un.) 

Concreto: 309,00 m3  

Armação: 35.580,00 Kg 

Steel Deck: 258,00 m2  
Stud Boit: 711,00 cj 

Fire Proofing: 653,00 m2  
Estrutura Metálica: 17.000,00 Kg 

Fulget: 91,32 m2  

Winblok (60x60cm): 12 un 

3 Poço de Drenagem / Poço 

TABELIÃO D NOTAS 
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Após a conclusão da utilização do Poço de serviço 3 como,,,ePoio d 
movimentação e retirada de materiais e equipamentos, para aT;per4etqa 
serviços do túnel, foi dado inicio a escavação de um poço de drerlagerti ela 
de água, tendo também como forma de movimentação de materÁáljArvp 
Construído em estrutura de concreto armado moldado in-loco (paredes3e,dEOW 
por um sistema automático de funcionamento de bombas de recãeSe cc`ití 
armazenada na galeria do córrego lguatemi o poço teve o seu fechament 
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uma estrutura metálica consolidada através de soldas executadas conforme.Nprrna-ABNT , 
NBR-8800, complementada pela AWS D1.1 (American Welding Society), operada por uma 
equipe de soldadores certificados através de Atestado de Qualificação de Solda.doreã'de: 
acordo com a AWS. As soldas foram inspecionadas em sua totalidade através de ensaios 
não destrutivos dos tipos: raio x; ultra-som; liquido penetrante. Sobre esta estrutura metálica 
foram sobrepostas placas de concreto pré-moldadas onde posteriormente foi adicionada 
uma camada de concreto de 20 cm de espessura. Por sobre esta laje foi lançada uma 
manta de bidinn, ligada a um dreno anelar, por fora da laje, de 20 cm de brita 2 com tubo 
corrugado ao centro. O reaterrro foi executado em areia e compactado hidraulicamente. 
Para selar a areia foi lançada uma camada de 30 cm de Bica Corrida, depois 15 cm de 
Concreto Pobre Rolado, seguido de 15 cm de BGS. Para finalizar foi feita uma camada de 
CBUQ, formada por 5 cm de Binder e 10 cm de capa asfáltica. 

B) OBRAS SUBTERRÂNEAS/TÚNEIS 
As obras subterrâneas foram executadas de forma ininterrupta e por duas maneiras 

distintas: pelas Rampas de Emboque e Desemboque e pelos Poços de Serviço. 
O transporte de materiais e equipamentos necessários à execução dos túneis foi feito de 

modo vertical através de guindastes e caçambas projetadas e construídas especificamente 
para este fim. No caso do material proveniente da escavação, após o transporte horizontal 
realizado dentro do túnel por escavadeiras, carregadeiras e dumper, este era descarregado 
no fundo dos poços em pilhas, posteriormente eram carregados nas caçambas, que por sua 
vez eram içadas pelos guindastes e tombadas através de um pórtico sobre a caçamba de 
caminhões basculantes, que faziam o transbordo para bota fora. Devido ao fato da área 
mencionada se tratar de um lugar com dimensões restritas e ainda limitada pela presença 
de interferências estáticas (redes de alta tensão de 13.8 KV , árvores, postes de 
sinalização, construções lindeiras vizinhas que encontravam-se no raio de giro do 
equipamento),bem como dinâmicas( transeuntes e veículos), toda a movimentação do 
guindaste era cercada de um enorme cuidado. 

Nas frentes de serviços das rampas concluídas o transporte também era feito de maneira 
vertical, necessitando-se assim dos mesmos cuidados, decorrentes dos mesmos riscos 
anteriormente citados para as frentes dos poços de serviço. Para ambas as situações, 
Rampas ou Poços, existia um fator crítico para a perfeita execução dos serviços. A partir do 
momento em que o material proveniente da escavação era colocado no caminhão e este 
saia em direção ao bota fora, via-se a complexidade logística dessa obra, uma vez 
como já anteriormente citado, para a execução da obra foi necessária a implantaç 
gestão de um grande projeto de desvio de tráfego. 
• Escavação de Túnel em NATM (New Austrian Tunelling Méthod): 

Abaixo da camada aluvionar, o maciço encontrado foi de sedimentos terciários (Tagu 
alterações de rocha (Siltes Argilosos em torno de 40 golpes). Para estes casos o 
de escavação adotado foi o NATM, utilizando—se de cambotas metálicas e conc 
projetado via úmida de espessura 20 cm como elementos de escoramento do maókp 
calota, configurando assim o revestimento primário. A escavação foi feita e -  eia 
e rebaixo de acordo com a metodologia prevista no projeto. O revesti 	secu dário 
foi realizado com uma camada de tela metálica e concreto projet 	ú da de 
espessura variando de 10 a 15 cm. 
O concreto utilizado teve as seguintes características: 

CARTOR 
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O concreto utilizado era inicialmente transportado em caminhõekpà;t0/91 
de serviço na superfície, posteriormente o concreto era despejad&ern 
de fluxo aerado, aplicados manualmente com operador (malgtittir 
caminhão plataforma. Também foram utilizadas bombas de flUA 
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de concreto projetado via úmida, tipo Schwing à Pistão, com operação manUAJ 
semelhante ao processo anterior. 

• Escavação de Túnel em Solo Tratado (ETST): 
Nas regiões onde a camada aluvionar se fez presente, foi necessário a escavação de 
túnel em solo tratado (ETST). Este método foi freqüentemente adotado em regiões com 
características típicas de baixa cobertura, variando entre 1,50 m e 6,00 m (ao longo dos 
túneis). Foi executado com a utilização de colunas de calda de Cimento Portland para 
tratamentos verticais e horizontais, empregados onde o maciço apresentou condições 
geológicas instáveis, por presença de grande fluxo de água com pressão, em meio a 
materiais como: cascalho, areias e argilas orgânicas comumente encontradas nas 
regiões aluvionares. Para o revestimento primário e secundário foram adotadas as 
mesmas metodologias usadas para o NATM. 

Seqüência Executiva 
Após a escavação dos Poços de Serviço, deu-se inicio as escavações do túnel nas duas 
direções (Centro e Bairro), onde nas saídas e a cada 10,00 m (em média) de escavação, 
foram executados tratamentos com colunas de caldas de cimento portland com 12,50 m 
de comprimento. 
Os avanços dos túneis foram, em média, de 0,80 m, variando de 0,50 a 1,00 m de 
acordo com as condições de estabilidade do maciço. Os rebaixos (inverts) variaram de 
2,40 a 3,00 m (conforme o passo de avanço) e ficaram afastados da frente de escavação 
em média de 10,00 m, variando de 7,20 m a 12,00m. Estas variações se davam 
conforme as avaliações das informações monitoradas pela instrumentação do túnel e 
pelas equipes de ATO (Acompanhamento Técnico de Obras). Há que se salientar que a 
grande proximidade entre os túneis paralelos ( ramos 100 e 200 ), com pilar com cerca 
de 2,5 m em média de espessura, também requereu grande atenção desta monitoração. 
Durante a escavação do túnel foram encontrados materiais com SPT > 40 golpes (taguá 
ou alteração de rocha), onde se fez necessário à utilização de Fresa Rotativa tipo 
Westfalia Luchs H-110 ou com cabeças fresadoras tipo Sinex TF — 800 acopladas a 
escavadeiras Komatsu PC-150 ou mesmo escavadeira com Rompedor Hidráulico tipo 
Atlas Copco 1700 (1700 Joules), para a execução da escavação. Dos 67.486,62 m3  
retirados de dentro do túnel, 54.922,01 m3  eram constituídos pelos materiais acima 
citados. 
A partir de trechos intermediários localizados na região entre os poços de serviço, for 
abertos 2 túneis de ligação iniciando-se a partir do Ramo 100 até ultrapassar a seção 
Ramo 200, necessário para que se iniciasse o processo de escavação do ramo 200 se 
que houvesse interrupção na superfície ( Avenida Cidade Jardim pista Bairro/Centro 
onde foi utilizado o mesmo método executivo de escavação do Ramo 100. De cada um 
destes túneis de ligação, com 6,00 m de diâmetro, foram embocadas duas frentes de 
escavação do ramo 200, uma em cada direção (centro-bairro e bairro-centro). Desta 
forma, os materiais escavados, nas duas frentes de serviço, fora • 	portados através 
de um único túnel de ligação com o ramo 100 e içado para frf OÇ• • - -1"ViÇO 

mais próximo. 
Para a escavação do Ramo 300 foi utilizada a mesma metodolo 
100 e 200, porem sendo iniciado junto a sua rampa de Desem 
encontro da escavação do Ramo 200, encontrando-se as duas-,,fre 
bifurcação. 
As seqüências executivas mais complexas aconteceram justamente 
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Av. Faria Lima, onde, em função da baixa cobertura, o projeto pt'ilOr triírágPi 
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ramo 100 e ergue-se até o teto, distante cerca de 1,50 m da lateral clA :ttúnel.s<que fat 
divisa com o ramo 200. O topo desta parede foi consolidado às cabotas:.que 
contemplavam conectores para as cambotas do túnel do ramo 200. EetkOnsolidação 
se deu através da aplicação do revestimento final, em concreto projetado 	 ,:;trinel'\  
ramo 100. 
Também foram encontrados no Ramo 200, durante as escavações, tirantes desativados 
das edificações lindeiras os quais foram removidos. As escavações também foram 
realizadas a 4,5 metros da lateral das bases de tubulões de 330t e 670t das fundações 
do Edifício da Caixa Econômica na esquina da Av. Cidade Jardim com Av. Brig. Faria 
Lima, o que mereceu um acompanhamento sistemático e monitoramento 24horas por 
dia. 
Na execução do ramo 200 o projeto previu o alargamento da seção de modo que 
pudesse atender a largura suficiente para duas vias; uma de acesso a Av. Cidade 
Jardim, denominada continuação do ramo 200 e outra para a Av. 9 de Julho denominada 
ramo 300. Esta seção variou de 75 m2 inicialmente até 130 m2 onde foi dividida, por 
outro septo nas mesmas características do septo do ramo 100, em dois túneis: um 
continuando o ramo 200 e outro no ramo 300. 
Após a execução do túnel do ramo 200 na seção alargada, quando a frente de 
escavação adiantava cerca de 20 m, demolia-se a lateral do túnel do ramo 100, que 
descobria o septo deixando os 2 túneis, ramo 100 e 200, na configuração final. 
Processo semelhante foi adotado entre os túneis do ramo 300 e 200, onde 
primeiramente foi executado um poço de serviço na divisa entre o "cut and cover" e o 
túnel do ramo 300 por onde foi embocado. Foram escavados aproximadamente trinta 
metros de túnel referentes a esse trecho, posteriormente foi executado o septo no ramo 
300 e consolidado à estrutura do túnel, nos moldes do septo do ramo 100. 
A partir deste ponto tínhamos o túnel do ramo 100 de um lado e o túnel do ramo 300 do 
outro lado restando apenas executar os 30 m do ramo 200, configurando a seção tripla. 

Dados Gerais: 
Comprimento Total: 886,00 m 
Área de seção transversal de corte: variando de 35,92 m2 à 130,41 m2 
Altura: variando de 7,75 m à 10,67 m 
Largura: variando de 11,44 m à 16,78 m 
Volume Total de Escavação: 67.486,62 m3  
Volume de Escavação em Material com SPT> 40 golpes (com fresa ou rompedor 
hidráulico): 54.922,00 m3  
Revestimento: Em concreto projetado via úmida com espessura variando de 10 a 15 
cm, no volume total de 12.564,11 m3 
Cobertura sob a Avenida Faria Lima sem interrupção do transito: 
4,50 m na seção dupla; 2,0 m na seção tripla 
Quantidade de jet grouting executado a partir da Av. Faria Lima sem inte rupção do 
transito: 11.472,40 metros com 80 cm de diâmetro. 

c) Sistemas 
DETECÇÃO, ALARME E COMBATE A INCÊNDIO — DESCRIÇÃQ-DO 

A. 	 - 

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NO INTERIOR DOS  

Nos túneis, foram instalados dois sistemas de detecção e combalfaln-
instrução da NFPA 502. 

"IN"'aiNk EMURB 



As normas mencionam a necessidade da detecção e alarme de incêndid áutorfiptica e 
linear para esse tipo de túneis, enfatizando a necessidade da existência de; pelo hiénoS, 
dois sistemas. No presente caso, o Sistema de CFTV e o segundo o Sistema Linear: •,- 

CFTV - CIRCUITO FECHADO DE TV. 
O sistema de CFTV constitui o sistema primário de detecção de incêndio, -conforme.  
recomendado pelas normas. 
Composto de 11 câmeras PTZ coloridas com limpeza a seco das lentes e zoom digital de 
240 X / BW (sendo 04 externas e 07 internas aos túneis) com sistema de gravação digital 
de imagens, com multiplex, comunicação por fibras ópticas e comando automático de 
câmeras (posicionamento de câmeras "pré-programado" em função de local do incêndio). 
Em caso de incêndio 02 ou 03 câmeras se voltam automaticamente para o local da 
ocorrência, São ao todo 10 preset's definidos pelas 10 zonas de incêndio nos túneis, 
conforme descrito em 2.1.2. 

DETECÇÃO LINEAR DE INCÊNDIO NOS TÚNEIS (LINEAR). 
Para a detecção de incêndio no interior dos túneis, foi adotado como segundo sistema 
secundário de detecção de incêndio, a detecção linear de incêndio "CHIP CABLE. 
Este sistema é constituído de um cabo sensor que possui um sensor a cada 10 metros de 
comprimento de cabo, sendo que cada sensor pode ser calibrado individualmente para 
gerar alarme por aceleração de temperatura e temperatura máxima simultaneamente. 
Estes sensores estão agrupados em 10 grupos sendo que cada grupo (de 10 a 15 sensores 
em cada grupo aproximadamente) constitui uma zona de alarme de incêndio. 
Cada zona está conectada a um ponto de uma central de alarme de incêndio descrita no 
próximo parágrafo. Cada zona é formada pelo espaço entre 02 câmeras, sendo então que 
os espaços entre as 11 câmeras definem as 10 zonas de detecção de incêndio dos túneis. 

DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO NAS SALAS DO CCM (PREDIAL). 

No prédio do CCM foi executada uma central de detecção e alarme de incêndio, que 
monitora o laço digital do CCM (sensores, acionadores e sirenes). 
Esta central também, recebe as informações do CHIP CABLE, envia as informações para o 
PRESET (posicionamento automáticos das câmeras) das câmeras de CFTV e para o 
sistema SCADA (que monitora e controla a ventilação e instalações elétricas do túnel). Esta 
central também monitora as bombas de combate a incêndio, o reservatório de incênd 
vários níveis de pressão da rede de água pressurizada. 

SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO. 
A instrução IT-35 revisada, recomenda a utilização de uma rede água pressurizada, com 
hidrantes, em função do comprimento dos túneis 
Desta forma adotou-se a rede de água pressurizada por uma bomba jokey de 1750 rpm e 
02 bombas de incêndio (com motor dimensionado para atender a ponta da curva), sendo 
uma reserva da outra. 
A operação destas bombas é automática, sendo estas comandadas a partir de pressostatos 
instalados na rede pressurizada. Também foi previsto um tanque de água limpa • 3 

para abastecer estas bombas. 
A operação destas bombas, a pressão da rede e o nível do reservatório 
monitorados pelo sistema de supervisão do túnel bem como pela ce 
alarme de incêndio do prédio do CCM. 
Esta configuração permite que futuramente se possa fazer 
túnel.

.:  
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PMV - PAINEL DE MENSAGENS VARIÁVEIS 	 CDC4 I dlllo 

Sinalização Vertical Eletrônica, externa aos túneis, baseada em lekde 
(armazena até 200 textos alfanuméricos). 	 fl5912 
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Sistema com comunicação por fibras ópticas, baseado em Leds de alta luminosidale.(rpeior 
raio de alcance), maior robustez mecânica (grandes variações de temperatura,Ouição, , 
vibrações, umidade) e proteções contra interferências eletro-magnéticàs, alrii de' Pára, 
utilização externa em pórtico robusto. 
É um recurso visual essencial (equipamento de segurança) e eficienterneio , 
comunicação com o Usuário para a sua tomada de decisão. Por exemplo, fechiffento 
automático dos túneis, em caso de incêndio (exibe a mensagem de número 200), ou via 
operador do CET, em situações de "emergência", para se contornar situações de acidentes 
ou tráfego congestionado. 

TELEMEDIÇÃO E TELECOMANDO (Supervisão e Controle - SSCU) 
Posto de Controle Centralizado contendo recursos de hardware, software (alarmes, registro 
de todos os eventos - auditoria, relatórios, telas de supervisão e controle), 
telecomunicações, sensores e atuadores para o gerenciamento da operação, bem como da 
manutenção das condições de segurança dos túneis. 
Sistema Especialista de Coleta e Processamento de Informações (SCADA) para auxílio na 
tomada de decisões do staff operacional. Supervisiona e controla: 

Ventilação — Executa o controle automático das condições ambientais internas dos 
túneis, em situação normal ou emergencial, faz rodízio de operação dos 
ventiladores, inversão automática do sentido de ventilação do túnel adjacente em 
caso de sinistro. 
Geradores - No caso de falha de um dos geradores parte das cargas são 

segregadas de forma a manter somente as cargas eleitas como 
prioritárias em operação. Em caso de sinistro durante esta falha, será 
priorizada a operação dos ventiladores do túnel sinistrado. 

No Break 
Quadros elétricos de média e baixa tensão, - monitora o estado dos disjuntores e 
coleta dados do medidor da Eletropaulo e do relé de proteção 
Bombas de drenagem — supervisão e comando 
Bombas de combate a incêndio - supervisão. 

A NFPA 502 instrui a necessidade de existir um "Posto de Controle Centralizado", de onde 
se gerenciam todas as ações operacionais dos túneis em situações normais (CET) e de 
emergência (CET, CORPO DE BOMBEIROS, CETESB, DEFESA CIVIL, P 
MILITAR). 
Este sistema permitirá que no futuro este túnel seja tele monitorado e tele comandad 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
O acesso dos cabos ao interior dos túneis foi executado pelo teto dos trechos construídos 
em Cut&Cover. A entrada destes cabos foi executada em eletrodutos de aço pesado, 
galvanizado a fogo e isolados termicamente com proteção contra fogo, para resistir a 316°C 
por 1 hora, conforme a recomendação da NFPA 502 

A distribuição dos cabos de iluminação, cabos de instrumentação bem como as fibras 
ópticas foi feita por eletrocalhas galvanizadas a fogo, com tampa e fecho ou por 
eletrodutos metálicos, galvanizados a fogo, em atendimento a instrução da NFPA 502 
que solicita proteção metálica em todos os condutores, ou seja, não devem existir 
condutores aparentes no interior do túnel. CARTONO DO -12  T 	 OTAS 
Também foram executados bancos de dutos embutidos em condefo cin a-dbÉ .sorD8-9JG 
passarela. Por estes dutos foram lançados os cabos de verti e,- 
drenagem e combate a incêndio e PMV 	9 E 	reprogr 	0.ftra d 251a5 fy corri 
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ILUMINAÇÃO 
A iluminação foi projetada com a utilização de modernas lâmpadas (PIA PLU) -e projetores , 
da Philips com o objetivo de diminuir a potência instalada de iluminação (100 lux, em Média) 
e o custo de manutenção, pois estas lâmpadas têm maior longevidade e devido a'q seu,  
levado rendimento consomem menos energia. 
Pelo fato desta iluminação de vapor de sódio ter acendimento instantâneo toda a iluminação 
do túnel foi considerada de emergência (está 100% ligada ao gerador) e 25 % desta 
iluminação esta ligada em No Break de forma a garantir sempre o nível médio de 30 Lux, 
mínimo de 3 lux, conforme a instrução da NFPA 502. 
Os cabos de iluminação foram dimensionados com queda de tensão máxima de 4% e 3/4  da 
iluminação noturna é alimentada por cabos AFUMEX (baixa emissão de gases alógenos), e 
estão instalados em eletrocalhas lisas galvanizadas a fogo, fechadas com tampas 
instaladas no teto do túnel. 
Estes 25% da iluminação de emergência suprida por No Break é alimentada por cabos de 
silicone com capacidade para resistir a temperatura de 300 graus. 
Todas as luminárias são conectadas aos seus circuitos alimentadores através de tomadas 
de porcelana e cabos de silicone 300°C. 
Foi previsto também um sistema de iluminação complementar que tem a função de fazer a 
acomodação visual dos usuários na entrada dos túneis, para eliminar o efeito "Black Hole". 
Este sistema de iluminação complementar, opera em 03 níveis a partir do nível de 
iluminação (0%, 50% e 100%), no emboque do túnel, medido por luxímetros, instalados nos 
pórticos dos PMV 

GERADORES 
Foram instalados 02 geradores de 450 kVA, operando em paralelo e com capacidade para 
manter em operação todos os ventiladores, as bombas de incêndio, as bombas de 
drenagem, a iluminação de emergência e os instrumentos, no caso de falta de energia da 
concessionária. 
A instalação do sistema Scada (supervisório) permite priorizar a utilização das cargas de 
acordo com o status de operação do túnel, caso venha ocorrer a falha de um dos \; *ores 
implantados. 

.411\ 

DRENAGEM 
Para este atendimento deste foram dimensionadas 02 bombas de alto desempenho, com o 
rotor aberto para atender o dimensionamento da drenagem 
Foram instaladas 03 bombas sendo uma reserva das outras duas. 
O sistema Scada garante que a bomba de reserva entre automaticamente em operação no 
caso de falha de uma das duas outras. Elas irão operar no sistema de rodízio onde sempre 
tem a preferência de operação a bomba com menor número de horas de operação. 
A alimentação e comando destas bombas é feita pelos dutos subterrâneos. 

VENTILAÇÃO 
Foram dimensionados para atender as solicitações de incêndio e CO, 18 Jato-ventiladores. 
Estes resistem a 250°C e continuam operando por duas horas, seguindo instrução da NFPA 
502, e foram importados da Europa. 
Foram instalados 10 ventiladores no ramo 100 e 08 nos ramos 200/300. 
A alimentação dos ventiladores é feita pelos dutos subterrâneos. A passagem 
dos dutos subterrâneos para os ventiladores é feita com cabfflndé silico 
passam pelo interior de eletrodutos de aço pesado, galvanizad6"áiog'82é1' 
as instruções da NFPA 502. 
Os ventiladores operando em condições normais sã àcFro 	os,1p2lo,Sca 
partir das informações de níveis de CO no interior •  4 agfeCiOréâe 

.22 OFE 
ARPEM 

SP 



Atestado n° GLC - 024/08 - Contrato 0122301000 CEPO Engenharia LTDA. r ; -•¡ 
-‘) , ,$ 	'C. 	•g%  

EMURB 

Os ventiladores operando em condições de emergência (incêndio) são agiónados -pelo 
Scada (supervisório) a partir das informações do Chipcable, recebida pela: central de.  
detecção e alarme de incêndio e acionam uma lógica para a situação de incêndio no túnel. 
O sistema faculta ao operador aceitar a opção da automação ou ele mesmO -assumir o 
controle da situação. 

PAINÉIS 
A Eletropaulo viabilizou o fornecimento de energia Média Tensão (MT) em 21kV. Para 
permitir o atendimento nesta tensão foi necessário a implantação de uma chave de 
transferência 21 kV, solicitada pela Eletropaulo, quando o fornecimento é feito nesta classe 
de tensão. 
O cubículo de medição e proteção 21 kV foi importado da Europa e atende as exigências da 
Eletropaulo. 
O transformador de 1000kVA é a seco (epóxi) de 21,0 kV para 380/220 V. 
Para permitir a manutenção do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão), devido a operação 
contínua dos túneis, os disjuntores são extraíveis ou "plug-in". 
Com o objetivo de reduzir custo de instalação e manutenção o QTA (Quadro de 
Transferência Automática) está integrado ao QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão), ele 
utiliza o disjuntor de retaguarda do transformador de 1000kVA com um dos elementos do 
QTA. 
Também com o objetivo de permitir a manutenção do QCV, (Quadro de Comando dos 
Ventiladores), os acionadores dos ventiladores (Softstarter), estão montados em placas 
semi-extraíveis. 
O prédio do CCM, por ser enterrado tem o seu próprio sistema de drenagem. 
O Gerador, painéis e os equipamentos elétricos são comandados e monitorados por um 
moderno sistema SCADA que no caso de falha de um dos dois geradores as cargas vão ser 
automaticamente segregadas de modo a manter em operação as cargas eleitas como 
prioritárias. 

D) SERVIÇOS ESPECIAIS 

Destacam-se os serviços de tratamento de maciço dos túneis, tais como: CCP H 	P H- 
BC; JG-V; DHP; EPV; PPV; descritos a seguir: 

CCP H (CHEMICAL CHURNING PILE HORIZONTAL) 

É um sistema de consolidação de solos por meio de injeção de nata de cimento sob alta 
pressão horizontalmente e com inclinação previamente definida. Consiste na atuação de um 
jato da calda de cimento introduzido no terreno a alta pressão e elevada velocidade através 
de bicos injetores, num raio determinado previamente. Este jato de nata de cimento 
desagrega o solo, misturando-se a ele e formando assim as colunas de solo-cimento. A 
perfuração horizontal (com leve inclinação ascendente em torno de 5%) foi feita através de 
uma haste rotativa que acompanha a geometria da calota do túnel com comprimentos que 
variaram de 3 a 15 m e o diâmetro das colunas variaram de 30 a 80 cm. 
Houve um grande cuidado em garantir a inclinação e a geometria das colunas para não 
atingir o leito da avenida Faria Lima, face a região ser caracterizada como sendo de baixa 
cobertura. 
Outra solução técnica importante foi a utilização de um 
foi desenvolvido e utilizado, para controlar a saída 
onde a pressão era muito intensa. Esta perda de ág 
provoca o carreamento de material ocasionando locas 
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danos principalmente aos imóveis circunvizinhos à obra. As variações de SaTção 
geraram um trabalho intenso da topografia e dos projetistas na elaboraçãO, db's des.enfieS* e 
na locação dos furos nas frentes de tratamento. 	 " 	crovsià. 

Quantidades: 14.944,22 m 

CCP H-BC (CHEMICAL CHURNING PILE HORIZONTAL + BULBO CONTÍNUO) 

Este sistema é o mesmo do CCP H, porém, acrescido da instalação de tubos Schedules de 
2 1/2" no centro da coluna injetada e tem a finalidade de aumentar a rigidez funcionando 
como armadura. 
Este problema de pressão hidráulica, mencionado anteriormente, provocou a necessidade 
de reperfuração para instalação dos tubos schedules nos locais onde foram necessários a 
utilização dos dispositivos "preventers", pois quando a injeção era feita, se fosse removido o 
dispositivo,. a pressão da água eliminaria toda a injeção já realizada Para evitar isto foi 
necessário a espera pela cura das colunas injetadas e posteriormente a reperfuração para a 
introdução do tubo schedule. 

Quantidades: 6.901,98 m 

JET GROUTING VERTICAL 

O Jet Grouting Vertical;foi utilizado para execução de colunas de solo cimento com diâmetro 
médio entre 40 e 80cm, executadas da mesma forma que o CCP H, com injeção de calda 
de cimento a alta pressão. 
Este tipo de tratamento foi amplamente utilizado e com sucesso, nos septos verticais que 
foram dimensionados para conter o fluxo de água do lençol freático formando juntamente 
com o CCP H, verdadeiras câmaras isoladas da água do lençol freático. 

Quantidades: 11.679,23 m 

Remoção de Lama de Refluxo — Jet Grouting 

Para a remoção da lama de refluxo oriunda da execução das colunas de Jet Grouting foram 
tomadas várias medidas preventivas destinadas a conter os sólidos sedimentáveis antes do 
lançamento das águas na rede pluvial local. A utilização de controles de sedimentação 
permitiu assegurar um valor máximo de sólidos sedimentáveis no efluente, 
compatibilizando-o ao limite permitido de 1m1/I (cone Imhoff). 

Os seguintes equipamentos e dispositivos foram utilizados na remoção da lama de refluxo 
nos locais de execução das colunas de Jet Grouting e na operação para controle dos 
sólidos sedimentáveis nas águas de drenagem: 

> Caminhões limpa-fossa / auto vácuo para retirada da lama de refluxo nos ocais de 
execução das colunas e descarga do material nas caixas decantadoras. 

> Caminhões limpa-fossa / auto vácuo para limpeza dos materiais sedi 
caixas separadoras. 

> Caixa de decantação no túnel — primeiro sis, 
serviços para receber as águas drenadas 
dimensões 2,00 x 1,50 x 1,00 m 

> Caixa decantadora metálica no poço 4 — 01 

CARTOP10 DO 152  TAD 
A.' , C. Catam, Oe contençao?  escavad 

so e 4-paredes 

s. 
— dimensog 3 00 x 1 

n91 20 PEV 2 

-(50cr 
;1059-AG376391 



r r r t̀  
*.• ,4") 

Dados Gerais: 

 

Atestado n° GLC - 024/08 - Contrato 0122301000 CEPO Engenharia LTDA 

EMURB 

». Caixas decantadoras escavadas no piso do pavimento — 08 unidade 	dirneWes 
1,80 x 1,20 x 1,00 m 

Equipamento de tratamento de efluente através de um floco decantacJorm 
capacidade de 7,0 m3, composto de: bombas dosadoras de sulfato de ajrrnínjo e 
carbonato, tanques de preparação de produtos químicos, misturadOres' rápidãã' pâra 
mistura e homogeneização das soluções, bomba na caixa de decantação e caixa de 
controle elétrico. •... 	-- 

> 	As caixas eram limpas em média de 3 vezes ao dia e inspecionadas 2 vezes. 

Eram efetuadas medições periódicas da turbidez (sólidos suspensos) e da 
concentração de sólidos sedimentáveis no efluente da drenagem (método do cone 
Imhoff). 

EPV — ENFILAGEM PREENCHIDA VERGALHÃO / PREGAGEM DE FRENTE 

Elemento de proteção de teto nos túneis, estas enfilagens com comprimento de 11 m, foram 
executadas a partir da perfuração em diâmetro de 10 cm, espaçados a cada 45 cm em 
média ao longo da geometria da calota superior do túnel. 
Após a perfuração segue-se a injeção em baixa pressão e após o preenchimento do furo é 
introduzido o vergalhão de 25 mm e tamponado até a cura da nata de injeção. 

Elemento de proteção de frente nos túneis, estas pregagens com comprimento de 11 m, 
foram executadas a partir da perfuração em diâmetro de 10 cm, posicionados de acordo 
com o projeto para cada tipo de maciço. 
Após a perfuração segue-se a injeção em baixa pressão e após o preenchimento do furo é 
introduzido o vergalhão de 16 mm e tamponado até a cura da nata de injeção. 
Quantidades: 14.832,24 m 

DHP — DRENO HORIZONTAL PROFUNDO 

Elemento de drenagem de frente nos túneis, estes drenos com comprimento de 20 m, 
sendo 7,50m de trecho cego (não drenante) e 12,50 de trecho drenante, foram executados 
a partir da perfuração em diâmetro de 3", posicionados de acordo com o projeto para cada 
tipo de maciço. O tubo de PVC rígido de 2" perfurado na região drenante é revestido com 
uma fina tela geotextil que funciona como filtro. Após a perfuração este tubo é introduzido e 
a boca do furo tamponado com solo cimento no ultimo metro. Este tannponamento permite a 
utilização de bomba de vácuo para os casos extremos. 
Quantidades: 955,70 m 

ESCAVAÇÃO DE TÚNEL COM FRESA 

De acordo com o perfil geológico da obra, seriam encontrados materiais (solo e alteração de 
rocha, terciário) com um SPT maior que 40 golpes em cerca de 80% de todo o material que 
seria escavado do túnel, fazendo-se assim necessária a utilização de equipamento 
escarificador (fresa ou cabeças escarificadora acoplada a escavadeira), uma vez que em 
materiais muito duros (como os encontrados nessa obra) a eNegeo..% ispa9 	e 

cppso 	 ás  escavadeiras, não atenderia a necessidades de desagregaçã 
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Volume Total de Escavação do Túnel: 67.486,62 m' 
Volume de Escavação com Fresa: 54.922,00 m3  
Número de Equipamentos: 

• Fresas: 1 un. Tipo: Westfalia Luchs h-110 — com capacidade de, esèavação em 
rocha de até 80 mpa. 
Cabeças Escarificadoras Acopladas as Escavadeiras: 6 un 
Tipo: Sinex TF-800 — com capacidade de escavação em rocha de até 50 mpa. 
Rompedores hidráulicos acoplados às escavadeiras: em apoio 

fresas/escarificadoras 

Produção de Concreto Projetado Via Úmida 

- DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Para a execução do revestimento primário do Túnel Cidade Jardim, foi especificada a 
utilização do concreto projetado por via úmida. Portanto, pela importância deste item foram 
tomadas todas as providências para melhorar as condições técnicas e deste insumo. 

Para a execução do revestimento primário, optou-se pelo concreto projetado por via úmida 
devido a sua menor reflexão e menor quantidade de poeira. 

A produção do concreto era inicialmente realizada por uma central, situada em Santo 
Amaro, devido à impossibilidade de se instalar uma central no próprio canteiro de obra em 
função da falta de espaço (por ser urna obra em um grande centro urbano) aliada à alta 
demanda de concreto projetado (150 m /dia). 

Por questões de durabilidade, o fck especificado foi de 30MPa e a relação água/cimento 
máxima de 0,45. Além disso, a resistência à compressão mínima a ser alcançada a 10 
horas era de 6,0 MPa. Estes requisitos levaram ao uso intensivo de aditivos no con,  - O 
traço de concreto inicialmente definido junto a Concreteira fornecedora da obra est.: 
discriminado na Tabela 1. 	 40L130,  

Tabela 1 — Traço inicialmente empregado definido junto a Concreteira fornecedora d 

Cimento (Duracem AD) Areia média Brita O Mastermix 322 Glenium 51 Meyco SA 160 Água 

3 
454 kg/m 

3 
0,72 m 

3 
0,56 m 

3 
2,721/m 3,961/m 

33 19,41/m3 2041/m 

Os equipamentos inicialmente disponíveis para a projeção eram bombas a rotor modelo 
Aliva 262 e o slump especificado pelo fabricante das mesmas era de 12cm para evitar 
segregações no concreto e garantir uma boa projeção. Para viabilizar tal condição e atender 
simultaneamente a relação água/cimento e conseqüentemente às resistências exigida 
(Tabela 2), eram utilizados na Central de Concreto, um aditivo plastificante poliffrci. 

àá 	a
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9011e.,  
ELMO DE NOTAS 

r 	: 15-0515 0058- 
uma pequena dosagem de superplastificante (base policarboxilato); esse ultim 
readicionado na obra até que fosse atingido o slump cies, ..fi a. 	 AU 	 n 	
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Tabela 2— Especificações de projeto com relação à 	 À resi. 	,,• _ 	mpressão S i'.•, 	
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10 horas 24 horas 3 dias 28 dias 
= 6,0 MPa = 12,0 MPa = 16,0 MPa = 30,0 MPa 
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OBS: As resistências apresentadas na Tabela 2 são especificadas para:,éerpos-de-gova 
extraídos de placas. • 

- Ações para melhora do Concreto Projetado: 
O trabalho desenvolvido, então, focou-se em dois objetivos principais: o primeiro era 
melhorar o proporcionamento do concreto de modo a garantir o cumprimento dos 
requisitos mínimos de desempenho estabelecidos em projeto e facilitar a operação de 
projeção aumentando a produtividade do processo. O segundo foi o de estabelecer 
uma metodologia e logística de produção que, assegurasse um melhor abastecimento 
de concreto às frentes de escavação evitando riscos estruturais e perdas de concreto 
por demora de lançamento. Para atingir tais objetivos, concebeu-se uma mini-central 
de concreto, capaz de proporcionar e abastecer caminhões betoneira com cimento, 
água e aditivos. Os agregados foram proporcionados nas centrais das fornecedoras 
de concreto, que disponibilizaram uma frota exclusiva de caminhões betoneiras, 
evitando-se assim a necessidade de área na obra para estocagem de agregados e de 
silos de grande porte. 

- Detalhamento da metodologia 

- Descrição: 
A metodologia empregada para a realização do trabalho pode ser dividida em duas 
fases. Na primeira fase, foi feito o estudo do proporcionamento do concreto visando 
a melhoria de sua trabalhabilidade. Conjuntamente foi estudada uma alteração no 
proporcionamento dos agregados miúdos, aumentando-se a quantidade de areia 
natural e reduzindo-se o teor de pedrisco da mistura. Além disso, modificou-se o 
slump da mistura de 12,0 ± 2,0 cm para 18,0 ± 3,0 cm de modo a compatibilizar a 
alta viscosidade do concreto devido à quantidade excessiva de finos da mistura e 
ao uso intensivo do superplastificante, com a velocidade de enchimento das 
câmaras do rotor do equipamento de projeção. Na Tabela 3 é apresen 	novo 
traço desenvolvido para aplicação no revestimento primário do túnel. 

4111t 
Tabela 3 — Traço desenvolvido empregando-se o cimento ARI-RS 

Cimento 
(ARI —RS) 

Metacaulim Areia 	média 
(quartzo) 

Areia 
artificial 

Brita O Mastermix 394 Glenium 51 Meyco 
SA 160 

Água 

425 kg/m 
a a 

40,0 kg/m 
á 

0,66 m a  0,10 m a  0,54 m a  2,50 Um 3,50 Um a  25,0 1/M3 1971/m a  

Na segunda fase da metodologia de trabalho, implantou-se a mini-central de 
concreto na obra e um sistema para a produção e transporte do concreto para as 
frentes de escavação. Inicialmente implantou-se uma mini-central, em função das 
razões apresentadas anteriormente. 
Posteriormente, devido à demanda de concreto projetado, instalou-se 
central na obra, utilizando cimento ARI-RS. Com  a implantação das m centrais 
na obra houve uma adequação no traço conforme apre 	o na Tab 

CPRTOr 
Av L: 

,1Es• 
AIO E' .„ 
(L,,,,,fc, 

Tabela 4 — Traço utilizado na mini-central de concreto na obra. 
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._ 

3 á 3 3 3 i  
425 kg/m 40,0 kg/m

á  
0,66 m 0,10 m 0,54 m
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O procedimento de produção do concreto pode ser assim sintetizado: 
1 • Pesagem dos agregados e metacaulim nas centrais das forkecedor3m, 

carregamento do caminhão betoneira. Geralmente eram Pesadas.  

quantidades referentes a 4,0 m de concreto; 
2 • Transporte até a mini-central através dos caminhões, que permaneciam' 

nos pátios das mini-centrais até que fosse pedido o concreto; 
3 • Colocação do cimento, água e aditivos na proporção definida pelo traço; 
4 • Transporte do concreto até o poço de acesso mais próximo à frente de 

escavação a ser projetada; 
5 • Determinação do slump e, caso necessário, correção do abatimento com 

superplastificante; 
6 • Descarga do concreto no funil do tubo de descida de PVC. No caso de 

pequenas distâncias (menos de 20m) da frente de projeção até o poço, o 
concreto era vertido em uma cuba sob a qual era posicionada a máquina de 
projeção, nos casos da bomba a rotor. Quando a bomba utilizada era a 
pistão, essa distância chegava até 60m, sendo o concreto descarregado 
diretamente na bomba. Nos demais casos, o concreto era descarregado no 
funil de um caminhão betoneira posicionado no fundo do poço. Este 
caminhão levava o concreto até a bomba posicionada próxima à frente de 
escavação; 

Projeção do concreto: 

Foram utilizados dois tipos distintos de bombas para projeção de concreto, sendo: 

- 	Bomba a pistão (fluxo denso) acoplada a compressor de 250 pcm. 
- 	Bombas a rotor Ativa (fluxo aerado), acoplada a compressor de 900 pcm. 

- 	Concreto Projetado com Fibra de Polipropileno. 

Foi utilizado no túnel em pequena escala, a pedido da EMURB, o concreto projetado 
com fibra de polipropileno, tendo como característica a resistência à ação de fogo ou 
incêndios. 
A quantidade de fibra utilizada foi de 2 a 4 kg por m3 juntamente com um acréscimo de 
0,2% no aditivo Gleniun para melhorar a trabalhabilidade. 

ESTACA SECANTE 

A utilização de estacas secante foi uma alternativa encontrada para a execução de um 
sistema de contenção, porém mesmo com toda a tecnologia empregada na sua execução, 
alguns fatores externos dificultaram sua execução.Tanto no período diur 	como 
durante sua execução noturna, o alto número de pessoas face as caracter ti 	obra 
urbana agravada pelo local especifico em que se encontrava a obra, o quip 	to de 
execução estava posicionado em área confinada de difícil manolrat o  ritóiii 	9069 
(fatores esses que influenciaram na produtividade das mesmas). Zr» -b;ê'MT vidos/ 5100  
transito de pedestres e veículos urbanos que circulavam pelo entárno 	, feireSeco= 
necessária a montagem de um tapume duplo, para que o material pro 	nte da 
escavação das estacas não caísse fora da aae.anteiro. Tanto o Sigtema, 	omo • 1 2 	FEV 88416, 
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problemas assinalados se repetiram para a execução da contenção dos Poços de rViço 
(P2; P3 e P4); CCM e para as rampas de acesso (Emboque e Desemboquérlp 	' 
As estacas-hélice tipo secantes foram utilizadas como sistema de contenção que consistia 
basicamente na execução de estacas com diâmetro de 40 cm e distancia enti-e.eiXO-s—de 36, 
cm, escavando e removendo o solo através do trado helicoidal até ser atingida 'à cota—dé 
projeto (altura média 12,00 m nas paredes das rampas e 9,00 m para as contenções dos 
poços de serviço). Atingida a profundidade desejada, iniciava-se a concretagem da estaca, 
por bombeamento do concreto pelo interior de uma haste tubular presente no equipamento, 
após a concretagem as estacas que estavam determinadas em projeto armadas, eram 
aplicadas a armação composta por perfis de aço usinado tipo "1". As estacas eram 
executadas alternadamente. A antes de se dar a cura total do concreto utilizado na estaca, 
voltava-se para executar a estaca que alternadamente não havia sido executada, de 
maneira que fossem cortados cerca de 3 a 4 cm das estacas vizinhas e que já haviam sido 
executadas anteriormente, formando assim uma parede,servindo como contenção para 
escavações a céu aberto na região da obra. 

Dados Gerais: 

Número de Estacas: 3.050,00 un 
Comprimento Total: 29.488,04 m 
Profundidade Média: 9,65 m 
Comprimento Máximo Executado: 16,65 m 
Volume de Argamassa: 3.705,58 rn3  

3 - INSTALAÇÕES DE CANTEIRO E ACAMPAMENTO 

Para a perfeita execução do empreendimento, foi necessário a instalação de 4 bases de 
apoio, que abrangiam: 

- 	1 Canteiro Central 
- 	1 Canteiro Industrial 
- 	1 Escritório Gerencial 

1 Escritório de Campo 
1 Escritório na Ceq 
1 Canteiro Industrial na CEq 

1. Canteiro Central: 

O Canteiro Central detinha uma área ocupada de 1.025,00 m2  e 737,00 m2  de área 
construída, ficava localizado no canteiro central da Av. Brigadeiro Faria Lima, foi 
idealizado e construído para atender as necessidades de 1.200 homens. No canteiro 
central estavam instalados o refeitório com capacidade para 800 homens/refeição 
com 800 refeições/dia; vestiário para atender 1.200 homens; ambulatório com um 
médico responsável e dois enfermeiros/ turno; escritório da equipe de segurança do 
trabalho com um Engenheiro de Segurança do Trabalho responsável e dois técnicos 

	

de segurança/turno; Escritório da Fiscalização e um esViEst:ii,-;S:ifoF,ry,,â,° _r, 	g'sde 
ATO's. 
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O Canteiro Industrial estava localizado na Av. dos Bandeirantes próxi o ao ,acluto 
Armênia, em área cedida pela PMSP e teve área ocupada de aproXimadàMénte 
1200 m2  e área construída com cerca de 400 m2. Era disposto de: 

- Depósito de material proveniente da desmobilização da obra 
Oficina Mecânica para reforma de Equipamentos da CBPO 	 „. 

- Tanque de Decantação e Tratamento de material proveniente do rbfluxo,clas.  
enfilagens (2x5x2nn) 
Ferramentaria de peças para os equipamentos utilizados na obra. 

- 	Pátio de equipamentos em reforma ou mesmo aguardando manutenção 
Para a execução dos serviços executados na oficina dispunha de uma equipe 
composta por 3 mecânicos, 1 soldador, 4 ajudantes e 1 mecânico líder. 

1. Escritório Gerencial: 

O Escritório Gerencial foi instalado numa casa situada à Rua Gumercindo Saraiva n° 
96, onde se localizavam os Gerentes de: Contrato, Produção, Comercial, 
Engenharia, Administrativo Financeiro e de Equipamentos, bem como as equipes de 
apoio de: Comercial, Engenharia, Administrativa, Financeira e Pessoal; para a 
perfeita execução da obra. 

2. Escritório de Campo: 

O Escritório de Campo serviu como base para as equipes de: Produção, 
Equipamentos e Controle Tecnológico da obra, para os devidos apoios que se 
fizessem necessários para a perfeita execução da obra. Este escritório estava 
localizado em uma casa, situada na Av. Cidade Jardim, logo em frente ao local onde 
foi aberto o poço de serviço n° 3. Além desse imóvel, haviam containers escritório e 
sanitários dentro do canteiro de obras ao longo da Av. Cidade Jardim. 

4- SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO AMBIENTE - SSTM 

1. Atendimentos 

A segurança, Saúde no Trabalho e Meio Ambiente da CBPO na obra da Passagem Cidade 
Jardim, foi desenvolvida atendendo as determinações legais vigentes, conforme a Portaria 
3.214/78, diretrizes contratuais da EMURB, Normas do Sistema de Gestão de Meio 
Ambiente — ISO 14.001 e Normas do Sistema de Gestão de Segurança e Saúde 
Ocupacional — OHSAS 18.001. 

2. Operacionalização 

2.1 Sinalização Viária 
- Foi implementado trabalho de gestão conjunto entre CBPO, CET e EMURB objetivando 

orientação de pedestres e condutores de veículos, desvios de trânsito, orientação de 
travessia de pedestres nas cercanias do cruzamento entre às Avenidas Cidade Jardim e 
Av. Brig. Faria Lima e proximidades da obra. Esse trabalho foi desenvol 'do 	ma 
equipe de 28 bandeirinhas, 9 operadores pontuais e 15 sinaleiros. 

CAPTC."0 
Av 	Si , DE NOTAS 

Materiais utilizados na sinalização; 
- Super cones refletivos — 60 un 
- Balizadores plásticos refletivos — 150 un. 
- Correntes plásticas — 300 m. 
- Cones refletivos laranja / branco alt. 75 cm. - 450 un. 
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- Tela plástica veicular cor laranja — 1200 m. 
- Pirulitos com base em concreto para tela — 150 un. 
- Placas orientativas para pedestres — 120 un. 
- Cavaletes dobráveis laranja e branco — 300 un. 
- New Jersey em concreto — 25 un. 
- Defensa metálica - 900 m. 
- Rádios motorola Talk about para os sinaleiros — 10 un. 
- Sinalizador fotocélulas — 50 un. 

2.2 Saúde 
Foram implementados Programas de Ergonomia, Proteção respiratória e Proteção 
Auditiva. 

- No escritório de campo foi mantido uma sala de emergência totalmente equipado 
para eventuais atendimento de primeiros socorros em casos de acidentes. 

- Todos os poços foi mantido conjunto completo de materiais / equipamentos para 
resgate ( mobilização e remoção) de vítimas de acidentes. 

- Equipe de Saúde formada por 1 Médico do Trabalho e 3 Técnicos de Enfermagem 
do Trabalho. 
Ambulatório equipado para situações de emergências com desfibrilador, macas tipo 
Smith, oxigênio, kit móvel de primeiros socorros, lava-olhos e chuveirão, além do 
atendimento para exames de audiometria com cabine audiométrica. 

2.3 Segurança do Trabalho 
- Trabalho desenvolvido com equipe experiente e habilitado em atividades de túnel em 

área urbana, o dimensionamento atende a NR4 da Portaria 3.214/78. 
- Dentro das atividades desenvolvidas pela equipe SSTMA, chamamos atenção dos 

treinamentos realizados, atendendo a legislação e necessidades da obra. No 
período de 8 (oito) meses, nos dois turnos, realizamos 86.424 horas homens de 
treinamento em Segurança, Saúde do Trabalho e Meio Ambiente. 

- Atendendo a NR 5 da Portaria 3.214/78, a nossa CIPA realizou a SIPAT o 
tivemos a participação de 400 funcionários dia no evento. 

- Para atendimento em caso de emergências a equipe SSTMA foi treinada pelo Co 
de Bombeiros para aplicar caso necessário, resgate, primeiros socorros e combate 
incêndio. 

2.4 Meio Ambiente 
Desenvolvida pela equipe da CBPO e assessorada pelas empresas ANGEL e 
GEOTEC para desenvolvimento do Sistema de Gestão Ambiental na nossa obra. 
O efluente líquido sedimentado foi tratado através de caixas de decantação e um 
equipamento de tratamento de efluente através de um floco decantador com 
capacidade de 7,0 m3, bombas dosadoras de sulfato de alumínio e carbonato, 
tanques de preparação de produtos químicos, misturadores rápidos para mistu a e 
homogeneização das soluções, bomba na caixa de decantação e caixa de 
elétrico, fabricado pela empresa: Tecniplas. 

5. RESULTADOS 

• 
Número de Acidentes igual a zero aos usuários das pistas / acessosEhdá.'farra 
sinalizações viárias; desvios, interdições e isolamentos em decorrência da obra 
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5.2 Segurança, Saúde do Trabalho e Meio Ambiente. 

Indicadores de acidentes do Trabalho, valores acumulados de janeiro a ago,sto de 2004,', 

- Número de Acidentes sem afastamento = 17 
- Número de acidentes com afastamento = 07 
- Número de dias perdidos por acidentes = 109 

Taxas acumuladas 
- TFSA ( Taxa de Freqüência Sem Afastamento) = 8,56 
- TFCA ( Taxa de Freqüência Com Afastamento) = 3,53 
- TG ( Taxa de Gravidade) 	 = 55 

5.2.1. Meio Ambiente 
Ressaltam-se o evento mais significativos desenvolvido pela obra: 

5.2.2.1. Manejo de Árvores 
Em novembro de 2003 foi realizado o levantamento arbóreo da vegetação envolvida no 
projeto da obra, cadastrando apenas as árvores que sofreriam intervenção direta da obra, 
totalizando 86 árvores. Após este levantamento, foi feita uma vistoria com técnicos do 
DEPAVE (Departamento de Parques e Áreas Verdes), órgão da Secretaria do Verde e do 
Meio Ambiente da Prefeitura do Município de São Paulo, para definir o plano de manejo a 
ser adotado com relação às árvores envolvidas. 

Havia na área de interferência da obra dois corredores de vegetação significativas, que 
eram as Tipuanas na Av Cidade Jardim e os Pau-Ferros na Av Nove de Julho, que 
demandaram uma análise mais minuciosa com relação ao seu manejo, juntamente com 
outras espécies arbóreas existentes no local. Após esta análise em conjunto com técnicos 
do DEPAVE, foi constatado que as todas as Tipuanas do canteiro central da Av Cidade 
Jardim, com idade aproximada de 50 anos, apresentavam lesões na base do tronco, lesões 
estas típicas de infestação de cupim-de-solo, com a presença de tecido cartonado e 
chamamos de pó-de-serra. Além disso, todas estavam tomadas por erva-de-passa 
uma epífita parasita que se aloja na copa das árvores e vive às suas custas. Estes fa 
deram às árvores um aspecto senescente, com a folhagem da copa fora de pa 
indicando de fato um estado de decrepitude desses indivíduos arbóreos, caracterizan 
final de ciclo biológico. 

Com relação aos Pau-Ferros do canteiro central da Av Nove de Julho, por se tratar de 
árvores nativas da flora brasileira, com bom estado fitossanitário e de grande valor 
paisagístico, optou-se por transplantá-los, apesar de seu tamanho (15 a 20 metros de 
altura) e idade (entre 40 e 50 anos), operação esta que foi executada pela CBPO, com 
acompanhamento sistemático de um consultor/Engenheiro Agrônomo.. 

Em seguida, foi realizada vistoria com a supervisora e a engenheira agrônoma da 
Subprefeitura de Pinheiros para determinar os locais de transplantes das árvores. Foi 
solicitado por elas o transplante de algumas Tipuanas que estavam emrénrelhor Testadas NOTAS 

fitossanitário para o canteiro central da Av Prof. Fonseca Rodrigues, onâjorh `\;;I'a°`'''61a,5 1 
vegetação, já composta por Tipuanas. Rejeitaram também algumas  
alegando que não teriam local para plantá-las, o que iria acan,-,:r-P 	plantio 
desordenado, prejudicando o paisagismo da região. Estas árvores, po êirorme e foram 
transplantadas para o Parque Raposo Tavares, com a anuência do DEP E 20 V20  
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Em 01/01/2004 foi 
processo n° 2003. 
trabalhos. 

; 
publicado o Termo de Compromisso Ambiental - 	n° X160/2003, 

0.245.735-2, autorizando o manejo de árvores. Deu 	
. -se o • 	dos 

Em 06/01/2004 foram realizados pela CBPO os primeiros transplantes do"s Ipê-Rosa 
63 e 64 localizados na confluência das Avenidas Cidade Jardim e Brig. Fâila" Lirnã: 
interferências no solo, como brita, asfalto e sarjeta dificultaram a escavação doS torrões crue 
saíram prejudicados. Estas árvores foram transplantadas para o canteiro central da Av 
Henrique Chamma. 

Em seguida, com a devida autorização da Subprefeitura de Pinheiros, foi realizada a poda 
de levantamento da copa das árvores das ruas por onde seria desviado o tráfego em função 
do início das obras. Esta poda teve por finalidade eliminar os galhos baixos das árvores a 
fim de evitar acidentes devido ao trânsito de veículos mais altos, como ônibus e caminhões. 

Neste meio tempo, houve a solicitação pela EMURB ao DEPAVE de um Aditivo ao TCA, 
incluindo árvores a serem manejadas no final da Av. Cidade Jardim e a preservação de 
outras em seu início. Iniciou-se os manejos, que já estavam autorizados, nas árvores que 
iriam interferir nas escavações da passagem subterrânea Cidade Jardim. Foi feita a poda 
nas árvores n° 15 e 22 e o corte das árvores n° 11,14, 21, 27, 28 e 29. 

Aprovado e publicado o Aditivo I, iniciaram-se os trabalhos de preparação das árvores da Av 
Cidade Jardim para o manejo. Estas árvores, em sua quase totalidade eram Tipuanas, 
estavam localizadas no canteiro central da avenida e possuíam uma copa extremamente 
aberta ocupando o espaço sobre as duas pistas de tráfego. Para realização das podas 
dessas árvores, contou-se com o apoio da CET para interditar as uma faixa de rolamento 
das pistas durante todo o dia, permitindo assim a continuidade do fluxo de veículos, que nos 
horários de pico atingiam número superior a 3.000 veículos por hora na Avenida Cidade 
Jardim, nos sentidos bairro/centro e centro/bairro, Os trabalhos neste trecho foram 
executados pela CBPO entre 20 e 26 de fevereiro de 2004, sob muita chuva, com o 
transplante das árvores n° 3, 4, 5, 9, 10, 87, 91, 93 e 95 e o corte das árvores n° 1, 2, 6, 7, 
8, 88, 89, 90, 92 e 94. 

A partir de 03 de março de 2004, iniciou-se a elaboração de um Plano de Trabalho para o 
manejo das árvores do canteiro central da Avenida Nove de Julho com a participação da 
EMURB, CBPO, CET.. Houve colocação de faixas e a distribuição de panfletos par 
divulgação do manejo de árvores. A CET incumbiu-se da interdição de duas faixas 
tráfego de cada lado da Avenida Nove de Julho das 10 horas da noite às 4 horas da ma 
e apoiou durante o transporte e o plantio dessas árvores em seu local de destino. A GB 
também executou os trabalhos complementares às operações de transplante, como 
remoção do asfalto, calçadas, muretas e outras interferências bem como a realização do 
manejo propriamente dito. 

Em 09 de março de 2004 foram feitos os transplantes das Palmeiras-Triângulo n° 73, 7 
e 76 da Praça Luis Carlos Paraná para a Avenida Hélio Pelegrino. ---ti" Orjt. 
Em 16 de março foi retirada a vegetação rasteira do canteiro central. Em 17 de março, - 
foram cortadas as árvores n° 32, 38, 40, 41, 44 e 50 durante o dia e realizada a poda dos 
Pau-Ferros à noite, já como preparação para os transplantes. Em 18 de março foram feitos 
os transplantes das árvores menores como as de n° 34, 36, 45, 53, 56 e 57 para o Parque 
Raposo Tavares e iniciados os trabalhos de transplante dos Pau-Ferros que se estenderam 
até o dia 23 de março. Durante o dia fazia-se a escavação e a preparação dos to 
à noite, com o apoio da CET, o embalamento dos torrões, a retirada dasegffeaffl 
de guindaste , o transporte com carreta e o plantio em seu local de déffireo:cFL 
alterações tiveram o consentimento da Subprefeitura de Pinheiros e `Adwdlj 

reurGwa' ,d deveram a intenção de preservar o máximo possível da galhada dessaA,rary 
tivessem maior chance de sobrevivência na operação. Os Pau-Ferros transpla 
os de n° 33, 35, 37, 39, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 51, 52 e 54. 
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A escavação da estaca raiz, foi executada mediante utilização de perfuratrizes hidráulicas, que 
introduziram no solo, elementos tubulares de aço rosqueáveis, com circulação direta de água, para 
remoção dos resíduos da perfuração. 

Após atingido a cota de ponta da estaca, com a perfuração ainda revestida pelo tubo de aço, 
procedeu-se a instalação da armadura de aço CA-50, enquanto se preparava em misturador de alta 
turbulência a argamassa de cimento e areia. 

A tubulação de revestimento do furo, foi preenchida até a cota superior com argamassa c, a seguir 
iniciou-se o saque dos tubos por intermédio de macaco hidráulico, procedendo-se a cada elemento 
de tubo sacado a complementação do nível de argamassa. 

Devido à estaca raiz, caracterizar-se principalmente pelo alto atrito lateral, durante a operação de 
retirada do revestimento dos furos, foi aplicado, de modo controlado, em função das características 
do solo, uma pressão com ar comprimido variando de O a 4 kg/cm2, aumentando substancialmente 
o atrito lateral e garantindo a continuidade dos fustes. 

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

A Infra-estrutura dos pilares de sustentação da cobertura do terminal foi executada com fundação 
profunda (estaca raiz) coroada por blocos de concreto Fck = 20 Mpa, executado com formas 
comuns de madeira, nas dimensões 2,00 x 2,00 x 1,00 m, perfazendo um total de 14 unidades. 

Os pilares de sustentação da cobertura. totalizando 14 unidades e com altura variando de 4,05 à 
6,35 m, foram executados com concreto FCK 20 Mpa, bombeável, lançado com bomba de 
concreto, com aplicação de armadura em aço CA-50 e emprego de forma de papelão 
impermeabilizado com filme plástico de prolipropileno interno e externamente, com espessura de 
5,5 mm, pesando 7 kg/m, composto por várias gramaturas de papel (desde papel reciclado até papel 
de primeira linha - Kraft) para pilares em concreto aparente, marca Dimibu com diâmetro de 0,50 
m. Após a desforma, os pilares receberam revestimento com pintura anti pichação, com espessura 
do filme seco de 13 a 22 micrometros por demão e úmido de 70 a 120 micrometros por 
demão, 

No caso dos prédios de acesso e apoios, foi executada fundação direta em sapatas piramidais nas 
dimensões de 1,80 x 1,80 m, com altura total de 1,85 m, totalizando 24 unidades, tais sapatas foram 
intertravadas por vigas de concreto armado (baldrames) em diversas seções. Como tais edificações, 
tanto prédio de acesso (1 pavimento) e prédios de apoio (2 pavimentos), são constituídos de 
estrutura mista sendo infra-estrutura em concreto e tneso e superestrutura em vigas de chapas 
soldadas metálicas, formando um perfil I, dos seguintes tipos: 220 x 3/16" x 150 x 5/1 6" com 26,35 
kg/m, 220 x 1/4" x 150 x 5/8" com 47,05 kg/m, 220 x 3/16" x 150 x 3/1 6" com 19,06 kg/m e 220 x 
1 /4" x 200 x 3/8" com 38,86 kg/m, com vão de 4,80 m, revestidos com pintura intumescente e 
pintura de acabamento em pó poliester, na cor Ral 5021, na espessura de 60 micrometros, somente 
as lajes dos mesmos foram executadas em concreto através de pré laje treliçada apare 
moldada, com capeamento estruturado com tela metálica em concreto para uma sot)re 
kg/m2. 

ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL 

Elaboração de projeto estrutural, com detalhamento executivo para fabricaçãoj 
montagem de estrutura metálica, composta de elementos tubulares em aço comY 
interligados através de nós rígidos, constituídos de chapas soldadas entre si, de'Nz 
esférica, com utilização de conectores tipo parafusos ASTM A 325 de alta resistência 
(composto de elementos de liga tipo cromo, cobre, molibidenio, níquel, manganês, fo ro 
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valmátio). que melhoram a propriedade mecânica do aço (corrosão e resistência). A análise 
estrutural foi feita com o auxilio dos métodos dos elementos finitos, adotando elementos de barra 
para os componentes dos banzos inferiores, superiores e diagonais, c elementos de casca para os 
nós. Toda a estrutura foi conectada aos pilares através de aparelhos de apoio rotulados aos pilares, 
que por sua vez fazem parte integrante de um sistema bloco/estaca. Face a estas solidarizações todo 
o comportamento interativo solo/fundações, pilares/estrutura foi analisado de forma a obter-se os 
esforços seccionais e deslocamentos mais precisos possíveis. Análise estática considerando efeitos 
de primeira e segunda ordem foi efetuada assim corno avaliação do comportamento dinâmico da 
estrutura quanto a freqüências naturais de excitação, acelerações e suas implicações no 
comportamento da estrutura como um todo. 

A estrutura foi fabricada utilizando completo controle de qualidade, não tendo sido constatado 
nenhuma não conformidade durante o processo fabril. A folga projetada e aplicada para os furos 
em todas as ligações estruturais foi de 8 mm, visando minimizar os deslocamentos estruturais, não 
sendo necessário recorrer a torque nas ligações em chapas finas, que quando submetidas a estas 
solicitações, não se comportam estruturalmente como idealizadas. 

Nas extremidades dos elementos, foram utilizadas chapas de transferência de esforços em USI SAC 
300, com espessura de 2 à 4,75 nun, de forma a assegurar a total observância, quanto à capacidade 
destes quanto aos estados limites últimos. 

As resistências nominais dos elementos, devem ser compatíveis com as resistências nominais das 
extremidades, dos parafusos, e das chapas isoladas dos nós e deste como um todo. Comprovação 
através de ensaios experimentais, por Centro de Pesquisa idóneo (USP/São Carlos), atestou os 
valores das resistências nominais dos elementos representativos da estrutura, comparando com os 
valores teóricos. concluindo serem os valores experimentais superiores em média a 10% daqueles 
calculados. 

A montagem foi efetuada sobre andaimes, ao nível do piso, em sub-módulos com peso variando 
entre 20 e 28 toneladas e içados para a posição final, através de sistema de cabos soldados D=5/8" 
e guinchos com capacidade de carga de 3,20 ton (capacidade nominal do equipamento), haja visto 
que, a estrutura tem uma malha dimensionada para uma carga distribuída, sendo necessário vários 
apoios ou pontos de içamentos, para que não ultrapasse a capacidade dos elementos tipos 
(diagonais, banzos, etc). Posteriormente foi feito o acompanhamento destes sub-módulos e 
instalação dos elementos acessórios, concluindo desta forma a montagem, tendo sido todos os 
procedimentos respaldados em análise estrutural efetuada em cada fase. 

Com o desvio de parte do tráfego da Estrada do M'Boi Mirim, para dentro do terminal, devido a 
necessidade de retificação do greide e do traçado da pista existente, a montagem da estrutura foi 
executada sem a interrupção do tráfego, ou seja, os serviços de retificação da pista e dontagem 
foram executados simultaneamente. 

A estrutura metálica espacial é constituída de 09 (nove) vãos, entre os pilares de sustentação,-` 
02 (dois) trechos em balanço de 9,00 m cada e pé direito de 8,50 m. O comprimento média 
vãos é de 21 m, sendo o maior vão, correspondente a 24 m. 

ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL 

Elaboração de projeto estrutural, com detalhamento executivo e desenhos para fabricnOTN, 
transporte e montagem de estrutura metálica, composta por perfis de chapas soldadas em aço USQ 
SAC- 50, formando uma estrutura tipo pórtico, fixada por chumbadores em sapatas de concreto 
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e) Ativação 
Concentração do refinador: 
Temperatura: 
Tempo: 
pH: 

f) Fosfatização 
Temperatura: 
Tempo: 
Acidez livre: 
Acidez total: 
Relação: 
Acelerador: (Nallo2  g/1): 
Peso da camada: 

g) Enxagamento 
Com água fria: 
Temperatura: 
Tempo: 

0,5 a 3,0 g/1 
ambiente 
I minuto 
entre 9 e 10,5 

ambiente a 85° C 
3 A 15 minutos 
0,5 a 3,0 ml 
12,0 a 35,0 ml 
5,0 a 35,0 
0,1 a 1,0 
de 1,5 a 6,0 g/cm2 

renovação constante 
ambiente 
2 minutos 

h) .S'ecagem em estufa e pintura 
Temperatura 	 (do ar circulante, de 120 a 150°C) 
Tempo: 	 5 a 15 minutos (dependendo da geometria das peças) 

Face à importância de controles de banhos bem realizados, recomendou-se controles analíticos dos 
banhos a cada 04 (quatro) horas, determinando de modo especifico: 

a) No desengraxante alcalino (composto superficialmente ativo) 
- A alcalinidade total 

b) No decapante ácido (com inibidor formando uma leve película que isolará o substrato do meio 
ácido) 
- As concentrações do ácido e do metal 

c) No refinador (a ser reforçado com base na alcalinidade e dosado com soda cáustica) 
- a alcalinidade; 
- o pH 

d) No fosfatizante (ácido fosofórico livre, fosfato ácido do meta/ formador de camada e agentes 
inibidores) 
- a acidez livre: 
- a acidez total: 
- a relação de acidez: 
- o acelerador (Nallo2); 
- o zinco. 

4, CD 

AR,t7t4,7, 
; 

Solicitou-se também ao aplicador. um  exame da camada de fosfato de zinco. sapUo 
tt' acabamento da pintura, com a execução dos seguintes controles: aparênci,...Ppso ctà-54,ga`ckg: 

espessura da camada e porosidade. 	 re: 

Pintura 
Aplicada tinta em pó poliéster, na 
micrometros. 

O 

cor RAL 5021, na espessura mínima' 
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armado e intertravados também por vigas metálicas (perfis de chapas soldadas) juntamente com 
lajes em concreto armado. 

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL 

A pintura dos elementos estruturais de aço patinável da estrutura espacial do Tenninal de Ônibus 
Jardim Ângela, foi efetuada com rigoroso controle de qualidade, atendendo todas as 
recomendações das normas vigentes, quanto a preparo de superficie e pintura, seguindo a sequência 
de operações abaixo: 

Pré - Tratamento 
As peças foram submetidas à fosfatização com fosfato de zinco, que tem como principal finalidade, 
melhorar e prolongar a vida útil do pás-tratamento, agindo de duas formas: 

aumentando a aderência da tinta no metal; 
prevenindo a formação de corrosão subcutânea. 

O aumento da aderência, foi causado pelo fato da afinidade química, entre a camada de fosfato / 
metal e a camada de fosfato / tinta ser maior que a afinidade metal / tinta. 

Outro fator, foi o fato da superficie fosfatizada apresentar maior rugosidade e maior porosidade que 
a superficie do metal cru, resultando urna maior retenção da tinta. Esta fato duplo, aumentou a 
proteção à corrosão. 

Outrossim, com o processo de fosfatização, obteve-se uma camada de fosfato cristalina, 
firmemente aderida ao metal base, isenta de contaminantes, insolúvel em água e não condutora de 
eletricidade, o que é muito importante, pois caso ocorra uma ruptura na tinta, faz com que a 
corrosão penetre por baixo da película de tinta bem mais devagar. 

O procedimento adotado de fosfatização por imersão, para posterior pintura, foi o seguinte: 

a) Desengraxamento alcalino 
Concentração: 	 3 a 8% 
Temperatura: 	 80" C até ebulição 
Tempo: 	 em geral, 5 minutos 

b) Enxagamento 
Com água fria: 	 renovação constante 
Temperatura: 	 ambiente 
Tempo: 
	

1 minuto 

c) Decapagem ácida 
Concentração: 
Temperatura: 
Tempo: 

d) Enxagamento 
Com água fria: 
Temperatura: 
Tempo: 

20 a 50% v/v 
ambiente 
10 a 20 minutos, dependendo do estado de oxidação do sub 

renovação constante 
ambiente 
2 minutos 
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Para a colocação das chapas, foi necessário a fabricação e instalação de estrutura auxiliar em perfis 
de alumínio nas ligas 6060 ou 6063, com 95% de pureza, com tratamento superficial (anodização 
fosca), dispostos longitudinalmente sobre as terças existentes da estrutura metálica (posição 
horizontal), sendo necessário a utilização de reforços verticais a cada 1,50 m, visando a formação 
da sub-estrutura que fará a interface entre as mesmas e a estrutura metálica espacial e evitando 
assim, a defomiação.das chapas em sua posição central, sob o efeito dos ventos. 

A instalação das chapas Wallcap, totalizando unia área de 2.215 m2, foi efetuada com auxilio de 
andaimes, com altura média de 6,50 m, mediante fixação das mesmas na estrutura auxiliar em 
perfis de alumínio. Sua fixação foi realizada com emprego de parafusos de aço inoxidável AIS!-
304 estampados a frio e colocação de gaxetas de borracha sintética nas juntas horizontais e 
verticais, formadas na montagem das chapas. 

EDIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS  

Após a montagem da estrutura metálica dos prédios, foi executado o fechamento de tais edificações 
com blocos de concreto estrutural, revestidos ora com reboco, ora com revestimento cerâmico.Tal 
fechamento foi isolado da estrutura metálica utilizando-se de isopor para fins de dilatação dos 
diferentes materiais compostos pela estrutura mista. 

No pavimento térreo foi executado contra-piso sobre camadas de regularização em BGS — brita 
graduada simples, sobre o qual foi assentado revestimento cerâmico. 

Já no pavimento superior foi executado revestimento em paviflex sobre capeamento de concreto 
nas pré lajes pré-moldadas. 

RESERVATÓRIO D'ÁGUA 

O sistema de abastecimento dc água potável do Terminal, foi feito a partir da rede pública, que 
alimentará o reservatório d'água. Com altura de 17,65 m e diâmetro externo de 3,60 m, o 
reservatório foi construído em concreto armado , moldado "in loco", pelo processo de formas 
deslizantes, tendo capacidade para 56.000 litros, sendo 20.000 litros destinado para consumo e 
reserva de 36.000 litros, para atendimento ao sistema de incêndio. 

A idéia básica das formas desliz.antes, é a moldagem de grandes áreas de superficie de concreto 
com urna forma de área reduzida, prestando-se especialmente para as estruturas verticais de seções 
constantes. Nestas condições o processo se utiliza de uma forma de pequena altura, da ordem de 
1,00 metro, suspensa por cavaletes, acoplados a macacos hidráulicos, com controlador automático 
de nível, acionados por bombas hidráulicas. Todo o conjunto se apoio em barras de aço dispostas 
de acordo com o projeto, dentro da estrutura de concreto. 

Por se tratar de um processo de concretagem continua, que não admite interrupções 
desenvolve durante as 24 horas do dia, tornou-se necessário um rigoroso planejamento e 
pessoal, materiais, equipamentos e infra-estrutura de apoio, bem como uma perfeita d 	das4 
etapas de obra e de velocidade de deslizamento. A continuidade da concretagem cfuralt`e" 4 lior 
do dia, permite uma cura homogênea e contínua do concreto e um ritmo de construção adelérado 

tn ,(an  
Após a construção do reservatório, o mesmo foi impermeabilizado internamente , 
asfáltica, recebendo pintura anti pichação na área externa, até a altura de 4,00 m. Post 	enaRfA-Sp 
instalado escadas de acesso, portas e a respectiva ligação hidráulica e elétrica, com for-fiée.).  
instalação de conjuntos de bombas e sistema de incêndio. 
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A resina básica foi uni poliéster saturado, obtido por meio da poliesterificação de poliácidos ou 
seus anidridos com poliálcoois, tendo sua cura sido obtida com TGIC (triglicidil-isocianurato). 

As propriedades mais importantes desta tinta em pó poliéster são: excelente estabilidade ao calor e 
à luz, excelente resistência ao intemperismo artificial e excelente aspecto de acabamento, no que se 
refere ao brilho c nivelamento, apresentando também boa adesão c flexibilidade. 

Sua aplicação foi efetuada por pulverização eletrostática, pelo processo corona, onde o campo 
elétrico foi resultante da descarga de íons gasosos na extremidade de urna fonte de alta energia 
elétrica, mantendo-se uni potencial de 20 a 100 Icv nos eletrodos existentes no bico da pistola, 

A camada aderida à superficie da peça, foi movida para uma estufa (220° C na peça durante 15 
minutos), onde após a formação de um filme contínuo, devido às fusão, foi inspecionada 
visualmente, não tendo sido identificadas falhas tais como: poros, crateras, bolhas, escorrimentos e 
enrugamentos. As medições das espessuras foram efetuadas de acordo com a norma ASTM D 
1005, utilizando-se medidores magnéticos. Os ensaios de aderência foram desenvolvidos conforme 
ASTM D 3359, método "A". A cura da tinta, foi verificada utilizando-se algodão embebido em 
MEK. 

Estes testes foram realizados por amostragem, adotando-se os planos de amostragem e 
procedimentos por atributos, conforme a norma NBR 6426. 

Aos tubos fabricados em aço carbono, foi conferida urna proteção catódica, sendo submetidos à 
zincagem por imersão a quente, conforme norma NBR 6323, com espessura variando de 60 a 120 
micrometros, para posterior pintura com a tinta em pó especificado 

COBERTURA COM TELHAS TRAPEZOIDAIS 

A cobertura da estrutura metálica espacial foi executada com telhas trapezoidais tipo sanduíche 
Perkron UPK 40, espessura de 0,50 mm, pré-pintada na cor marfim, com tratamento termo acústico 
em poliuretano rígido de alta densidade e com espessura de 30 mm, inclusive fornecimento e 
instalação de cumeeiras, rufos, pingadeiras e arremates. Além das telhas trapezoidais, foi executado 
um sistema de ventilação e iluminação zenital, com telhas de policarbonato alveolar, na cor cristal, 
com espessura de 10 mm, 

A montagem das mesmas na estrutura espacial, foi executada com içamento manual através de 
roldanas, até o local de fixação das mesmas. Fixação esta, feita através de parafusos alto-
atarrachantes com parafusadeira pneumática e com vedação entre telhas com silicone. 

REVESTIMENTO DE FACHADA  

A testeira da estrutura metálica espacial, do Terminal Jardim Ângelo foi exec 
100% alumínio Wallcap Façade, nas dimensões de 3000 x 1250 mm e espessui  
fabricação da Alcan Alumínio do Brasil Ltda, com pintura resina a base de PV(1W, 
Fluodene), na cor Briglit Silver Metalic, com garantia de pintura de 15 anos. 	t 

As chapas de alumínio Wallcap, foram industrializadas, mediante cortes, usinaie 
estampagem dos cantos, a fim de atender as especificações e modulações definidriári,o)  
Após a industrialização das mesmas, receberam elementos de fixação (cantoneirk‘.-com furo 
alongados) visando sua posterior instalação na obra. 
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DRENAGEM E CANALIZACÃO DE TUBOS 

Toda a drenagem superficial, tanto do terminal como da Estrada M'Boi Mirim, foi utilizado redes 
de tubos de concreto CA-2, com captação de águas em bocas de lobo tipo prefeitura, com destino à 
tubulação de D=1, 20 supra citada. 

Todas as tubulações foram assentadas em berço dc 1" classe com brita, e auxilio de caminhão com 
guindaste de 12 toneladas. 

Como em frente ao terminal (lado oposto) na Estrada M'Boi Mirim existia uma córrego de águas 
pluviais e esgoto a céu aberto, foi realizada a canalização das águas pluviais utilizando-se 
tubulação de concreto armado classe CA-2, com diâmetro de 1,20 m, numa extensão de 230 m e as 
ligações domiciliares de esgoto, num total de 20 unidades, numa extensão de 889,50 m e 
utilizando-se de tubo de PVC rígido ponta e bolsa diâmetro 4" linha esgoto. 

Na drenagem superficial, foram utilizados os seguintes dispositivos, que foram ligados à rede de 
drenagem existente: 

bocas de lobo duplas e triplas; 
- 	bocas de leão duplas; 

poços de visitas; 
- 	linha de tubo de concreto armado CA-2 D=0,60 e 1,20 m. 

Nas bordas mais baixas do pavimento rígido, do terminal, foi executado dreno de pavimento, para 
captar eventuais infiltrações que alcançarem as camadas do pavimento. 

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS  

Execução de galeria de água pluviais, composta por módulos de concreto pré-moldado na seção de 
2,50x2,00 m, com espessura da parede de 25 cm e comprimento total de 260 metros, para 
canalização de córrego a céu aberto. Os serviços foram executados ao longo da Rua Daniel Klein, 
sendo necessário a interrupção parcial da via para sua realização. 

Foi necessário a execução de escoramento, mediante cravação de perfis metálicos e colocação de 
pranchões de madeira, com altura variável entre 4,00 e 8,00 metros e largura da boca compreendida 
entre 5,00 e 8,00 metros. 

A escavação da vala foi realizada mecanicamente em material de la categoria, utilizando-se 
escavadeira hidráulica modelo KomatSu PC-200, sendo o material transportado para bota-fora, com 
distância média de 15 km. 

Os módulos pré-moldados foram assentados com auxilio de guindaste de 20 toneladas, sendo a 
canalização posteriormente reaterrada com material proveniente de jazida. 

Após conclusão da canalização executou-sem a repavimentação da via e o sistema de drenagem de 
águas pluviais (guias, sarjetas e boca de lobo). 

A referida obra foi liberado ao tráfego no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme cr 
previsto de execução. 

t 
REMANEJAMENTO DE INTERFERÉNCIAS  

r,  I Para atendimento ao novo projeto do viário e devido à implantação do Terminal de Onib 
Ângela, foi necessário a remoção de interferências existentes, sendo realizado o remaii4 
redes existentes de água, esgoto, elétrica, telefone, drenagem e gás. 
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PAVIMENTO FLEXÍVEL 

O dimensionamento foi elaborado utilizando-se o "Método de projetos de pavimentos flexíveis" da 
Prefeitura do Município de São Paulo. A estrutura de pavimento flexível, resultante do 
dimensionamento efetuado, foi constituída dos seguintes materiais e espessuras correspondentes, 
para cada camada: 

MATERIAL 

Concreto asfáltico 

- Binder 

Concreto pobre rolado 

BGS — brita graduada simples 

Reforço do subleito 

Troca de solo e fundação com rachão 

	

ESPESS 	 ESPECIFICAÇÃO 

	

5 cm 	 PMSP-ESP 11/99 

	

5 cm 	 PMSP-ESP 11/99 

	

19 cm 	 DERSA ES-PO-019 

	

10 cm 	 PMSP-ESP 06/92 

10 à 15 cm 	 PMSP-ESP 02/92 

30 à 50 cm 

O pavimento flexivel foi compostos de subleito com rachão, com espessura de 30 cm, selado com 
brita graduada simples, na espessura de 10 cm 

Sobre o BGS foi executada uma camada dc 19 cm de concreto pobre rolado e após o tempo de 
cura, foi lançada a camada de binder (faixa I — PMSP-ESP11/99), com espessura de 5 cm. 

A camada final do CBUB — concreto betuminoso usinado a quente (faixa II — PMSP-ESP 11/99), 
foi executada com espessura de 5 cm. 

DESVIO DE TRÁFEGO 

 

Para realização dos serviços de pavimentação em frente ao Terminal Jardim Ángela, com execução 
simultânea de infraestrutura de água, esgoto, rede de energia elétrica, gás e utilidades, foi 
necessário o desvio do tráfego, com apoio e aprovação da Companhia de Engenharia de Tráfego - 
CET, uma vez que, os serviços foram realizados sem interrupção do trânsito existente (veículos 
leves, pesados e especiais). 

Devido aos serviços serem realizados em região de tráfego intenso, foi necessário a realização do 
desvio em etapas, com readequação do traçado de avenidas e outras vias nas proximidades, sendo o 
fluxo de veículos canalizados provisoriamente para uma faixa de rolamento dentro da obra em 
execução (terminal Jardim Ângela) e posteriormente ocorrendo a interrupção da pista no sentido 
bairro-centro e após conclusão desta, no sentido centro-bairro. Após conclusão total da 
pavimentação das duas pistas e realizado os serviços de sinalização viária (horizontal, vertical e 
semafórica), o trânsito foi liberado totalmente para os usuários. d 

PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO 

A metodologia utilizada para o dimensionamento, foi aquela adotada no Brasil, pr 
Associação Brasileira de Cimento Portland e que se fundamenta no método proposto 
Cernem Association", sendo adotada a seguinte estrutura de pavimento rígido: 
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Concreto de cimento Portland 	 22 cm 	 DERSA ES-PO-016 

Concreto pobre rolado 	 15 cm 	 DERSA ES-PO-019 

Reforço subleito/troca de solo 	Variável 0,30 a 0,50 m 

Executado internamente ao terminal, o pavimento rígido de concreto teve como reforço do sub 
leito, uma camada de rachão espessura de 30 cm e selada na com brita graduada simples - BGS 
compactado. 

Sobre o BGS foi executada uma camada de 15 cm de concreto pobre rolado e após 3 dias, o 
pavimento rígido de concreto com espessura de 22 cm. 

O concreto de cimento Portland teve uma resistência à tração na flexão mínima, conforme ensaios, 
de 4,5 MPa (28 dias). 

A execução do pavimento foi feita por faixas longitudinais. Nas placas irregulares, foram armadas 
com tela de aço Telcon Q-138. As barras de transferência foram executadas com aço CA-25 D=25 
mm, com comprimento de 46 cm, espaçadas a cada 30 cm, enquanto que as barras de ligação, 
foram executadas com aço CA-50 D=8 mm, com comprimento de 62 cm e espaçadas a cada 50 cm. 

As juntas transversais de retração e as longitudinais, foram serradas entre 6 e 8 horas após o 
acabamento final do pano. O selanie entre juntas foi executado a frio, a base de silicone Dow 
Coming 890-SL, aplicado abaixo do nível do pavimento. 

BARREIRA RÍGIDA DE CONCRETO 

Foi executado, em frente ao Terminal Jardim Ângela, com o tráfego em movimento, 58 (cinquenta 
e oito) metros de barreira rígida, tipo "New Jersey" com duas faces e altura de 1,00 m, moldada em 
concreto aparente Fck 20 Mpa, com annadura em aço CA-50 e emprego de formas metálicas. 

SINALIZACÀO HORIZONTAL 

A sinalização horizontal compõe-se de pintura no solo de faixas para pedestres, linhas ordenadoras 
e separadoras de fluxo, canalizações, símbolos e legendas, assim como, instalação de balizadores e 
separadores físicos (tachas ou tachões), obedecendo ao disposto no Código Nacional de Trânsito e 
seu regulamento, bem como as normas de projetos contidas no Manual de Sinalização Urbana da 
CET/PMSP, conforme detalhado abaixo: 

Pintura termoplástica pelo processo mecânico, aplicado por aspersão "hot spray", com 
espessura de 1,5 mm, com tinta à base de resina alquídica e natural, retrorrefle, 
marca Vialine, código HS-200 (branco N9.5) e HS-201 (amarelo 10YR7,5/14),,i1oriWako 
com microesferas de vidro, para execução de linhas ordenadoras e separadoras de.  Átiorci; 

Pintura termoplástica pelo processo manual, aplicado por extrusão, com espessura 
com tinta à base de resina alquídica e natural, retrorrefletorizado, marca Vialine, cdigo,og 
210/R (branco N9.5) e HS-211R (amarelo 10YR7,5/14), incorporados com inicroec pEANe/sp  
vidro, para execução de faixa de pedestres, legendas, números, zebrados e sínilAos; 

Pintura a base de resina acrílica, aplicado pelo processo mecânico ou manuai; ednspeguir 
de 0,6 nun, com tinta à base solventes orgânicos, marca Vialine, código DB-21'0` (branca 

São Paulo Transporte S/A 
Rua Formosa, rf 97/103 - Centro— CEP: 01049-000 
PABX: (011) 3255-9933 12 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 

C
Av

A
.d 
R

D 

T
r
Ó
.  C

R 

 a

IO
r d 

D
o
..

s
O
o d

al
e
:  .
M 
 'eelleo .' D

•r_ 
ig
'f"dE', 

5 
 ; 

 0/
J
..

e
,P ÉECLNO 

I C

1 
 O   

E
C4

X
R
P
E
E
A
D
.
I
SDPA 

 NESTA 

Es.e/aR. ..2f 	3,N1'
ç

k;• 0 14 1 	
B 

• AUTENTICAÇAC 	
as SAO RA1310 ___.2.5..i0C‘ 	f O  (4 

: ee.,te:Iireo á P.:esend- ",",̀3 ' 

li. 
CEe' 	 - 1AGA€ 

G 	ONAL CENTRO 

CidéOi5=sonOria: 
do ftrasil "Sé - •.t/y41/2;\.,  

AIey "I'••• 	r•Id 

Cl ,S  



São Paulo Transporte S/A 
Rua Formosa, rf 97/103 - Centro— CEP: 01049-000 
PABX: (011)3255-9933 

........ 
t 

REI 
CONI cr.ts 

Av. D C 
CAPTÓFINIMCMUSIE(ÃO 	,,,•,-EIRTIC.).À.0 

O PRESENTE DOCUIr-:NTO E PART 
0.4 	0. 13 	 r. 

c/ a 	 NICO E -:Prr.DIDA NESTA O 
AUTENT 	

-  reproanarttsfijrt' 
originai apr'r.ràarntaao, dou lé 	

QC)/tO s.  pwo,  SAO PAULO, 

'513:-S3EA•.SP 	SOB 

Colegio Salarial 
do Brasil' SP 

:AuteriticétçãO% 

é 	e • 	• 

2 

kAU 
PIV  

NAGAE 
QUI- CENTRO 

SP ltítA 

/- 	 \ 

4 I S 
111 SPTrans 

N9.5), DA-410 (amarelo 10YR7,5/14) e DP-420 (preto N1,0), incorporadas com 
inicroesferas de vidro, para execução de linhas ordenadoras e separadoras de fluxo, faixa de 
pedestres, legendas, números, zebrados c símbolos, em locais de pouco tráfego; 

No projeto para implantação do Terminal Jardim Ângela e Corredor, foram executados os seguintes 
tipos de sinalização horizontal e dispositivos auxiliares de canalização: 

faixa para travessia de pedestres - pintura tipo "zebrado", com 0,40 m de largura, a intervalos 
de 0,60 m, de cor branca, com 4.00 In de comprimento; 
linha de retenção — pintura transversal à via, em cruzamentos semaforizados, de comprimento 
igual à largura da mesma, com 0,40 m de largura, na cor branca; 
linha de aproximação — pintura com 0,10 m de largura, continua, longitudinal à via, junto a 
cruzamentos semaforizados, 30,00 m de comprimento na cor branca; 
linha tracejada — faixa seccionada com 0,10 m ou 0,20 m de largura e 1,00 m de 
comprimento, pintada com intervalos de 1,00 m, na cor branca ou amarela; 
linha dupla amarela — pintura continua longitudinal à via, com 0,10 m de largura e 
comprimento variável (mínimo de 15,00 m), separadora de fluxos opostos; 
faixa de contorno da canalização — pintura com 0,20 m de largura, contínua, junto às 
interferências físicas existentes no viário, na cor branca ou amarela; 
canalização — pintura tipo "zebrado" em complementação à linha de canalização, com 0,40 m 
de largura, a intervalos de 1,10 m, de cor branca ou amarela; 
tachas relletivas monodirecionais — como complemento da pintura de linhas de balizamento, 
colocadas a cada 8,00 m; 
tachões convencionais nonodirecionais — como complemento da sinalização horizontal nas 
pinturas de canalizações, colocados a cada 4,00 m, sobre a faixa de contorno da canalização; 
tachões bidirecionais — como complemento da sinalização horizontal, na pintura dupla 
amarela, com espaçamento de 4,00 m. 

SINALIZACÃO VERTICAL 

A sinalização vertical, abrange basicamente colocação, retirada e remanejamento de placas de 
regulamentação e advertência, confeccionadas de acordo com o Manual de Sinalização Urbana de 
Regulamentação e Advertência da CET/PMSP 

As placas de regulamentação circulares, foram confeccionadas com 0,50 e 0,75 m de diâmetro, em 
chapa metálica, com pintura eletrostática a pó poliéster e fusão a 200° C, fixadas em suportes 
metálicos, ou seja, coluna de aço galvanizada a fogo D=2.1/2" e 3,60 m de comprimento. 

SINALIZACÀO SEMAFÓRICA 

A sinalização semafórica contempla, principalmente, a implantação de novos semáforos veiculares, 
em decorrência de alterações de circulação e a proposta de novas temporizações, bem com a 
travessia de pedestres, compondo-se basicamente de: 

- 	coluna metálica simples com diâmetro de 101 mm; 
- 	coluna metálica composta, base para braço projetado, com diâmetro de 128 mni, f 
- 	braço projetado com largura de 4,70 m: 
- 	grupo focal veicular com lentes de diâmetro de 300x200x200 e 200x200x200 inrti}- 
- 	grupo focal para pedestres;  
- 	anteparos para grupo focal projetado; 	 .2,- 
- 	equipamentos de botoeira; 
- 	equipamento controlador: 
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- 	rede subterrânea de dutos para fiação, com diâmetro de I 01 mm. 

Para o Terminal Jardim Ângela e o trecho do Corrredor, além dos serviços de retirada, 
remanejamento e implantação de novos semáforos padrão Convencional, foi solicitado pela CET, a 
implantação de sinalização semafórica inteligente sistema SEMCO, com instalação de colunas, 
braços projetados, grupos focais, anteparos e botoeiras, além de colocação de controlador 
eletrônico de 12 fases. 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

O sistema de informações a usuários (comunicação visual) do Terminal Jardim 'Angela, é 
constituído de totem de identificação, pontos de embarque, painéis de informação, placas de 
pictograma e direcionais, conforme descrito abaixo: 

Totem de informação ao usuário (identificação do terminal), executado em chapa # 20, 
dobrada e cantoneiras fixadas com rebites, em perfil quadrado de ferro de 100 mm e 
espessura de 2 mm, com dimensões de 470x854x6000 mm, com pintura automotiva 
resistente a intempéries, instalado com chumbadores sobre base de concreto. 

Ponto de embarque, executado em chapa # 14, dobrada e cantoneiras fixada com rebite, sobre 
perfis quadrados de ferro de 50 mm e espessura de 1,8 mm, com pintura automotiva e 
película anti-pichação, com dimensões de 400x2100x50 mm, 

Placas / Pictogramas, executado em chapa # 20, estrutura cantoneira 32x32, com espessura 
de 2 mm, fixadas sobre perfis quadrados de 2x2", através de rebites, com pintura automotiva. 

Mapa do sistema, dos arredores b tabela de ônibus, fixados com rebite, sobre perfis quadrado 
de ferro, dimensão 1,20x0,70 m, com pintura automotiva. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFONIA  

Para a execução das instalações elétricas do Terminal Jardim ;Angela, foram executados os 
seguintes serviços: 

Cabine primária de medição 

A cabine primária foi executada com tensão de 13,8 KV e transformador de 150 KVA, 
trifásico, 60 Hz, tipo simplificado, em alvenaria, padrão Eletropaulo. 

Distribuição de iluminação e tomadas 

A alimentação dos quadros, a partir do QGBT, foram efetuados através de eletrodutos de 
PVC rígido, com envelope de concreto nas travessias e cabos de cobres singelo, 0,6/1,0 KV, 
tipo Sintenax. 

A iluminação nos blocos de apoio e abaixo do mezanino, foi realizada através de 1 
fluorescentes, para lâmpadas 2x40W, com reator duplo AFP, PR, em 220 V, 6 
iluminação geral do terminal, foi efetuada através de luminária tipo industrial 400W; 
vapor de mercúrio, instaladas em perfilados metálicos galvanizados, 385,(.3:' 
eletrocalhas, 100x50 mm. 

Rede de telefonia 

A instalação do distribuidor geral de 80x80x12 cm, foi executada no bloco 
pavimento. As instalações primária e secundária foram realizadas em PVC rígido D-.2.. 54`turi.  
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Dos pontos de salda da copa, os despejos serão encaminhado a uma caixa de gordura. Os 
efluentes dos sanitários serão reunidos em uma caixa de inspeção à jusante da 
gordura e, a partir desta, serão encaminhadas à rede coletora pública. 

Instalações prediais de águas pluviais 

As instalações de águas pluviais, constam de coleta destas contribuições 
edificações, através de bocais e seu encaminhamento ao sistema externo 
prédios. 

Instalações de prevenção e combate a incêndio 
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As tornadas de telefones, foram instaladas em caixas metálicas 10x1ON15 cm, do tipo 4P, 
padrão Telebrás, sendo sua tubulação desde o quadro de distribuição até os pontos de 
telefone, executados em PVC rigido, com bitola de 25 nun2. 

Distribuição de alarme contra incêndio e iluminação de emergência; 

A instalação da central de alarme contra incêndio foi realizada no pavimento térreo do bloco 
de apoio. Junto ao hidrante, foi instalado botoeira tipo "Quebre o Vidro — Aperte o Botão", 
para alarme de incêndio, alarme sonoro tipo gongo e botoeira liga bomba de incêndio. 

Aterramento da estrutura metálica das plataformas; 

A cobertura das plataformas, foram aterradas através de cabos de cobre nu # 35 mm2 e 
interligadas a malha de cobre # 35 nun2, enterradas no solo a 60 cm do piso e interligadas a 
hastes de aterramento tipo Copperweld D = 5/8" x 2,40 m. 

Sistema de proteção contra descargas atmosféricas. 

Na caixa d'água elevada, foi instalada um pára-raio tipo Franldin, instalado em mastro de D 
= 2" x 3,00 m e duas descidas com cabo de cobre ti 35 n-un2, interligada à haste de 
a terramento. 

INSTALACÕES HIDRÁULICAS / HIDROSANITÁRIAS  

Para a execução das instalações hidráulicas do Terminal Jardim Ângela, foi executado os seguintes 
serviços: 

Instalações prediais de água potável e fria e sistema de recalque 

O abastecimento de água potável será feito a partir da rede pública, que alimentará o 
reservatório inferior, com capacidade de 41 m3 (incluindo a reserva de incêndio). Este 
reservatório alimentará então por recalque, o reservatório superior (15 m3) e deste, os pontos 
de consumo. 

O recalque será feito por dois conjuntos motor-bomba, sendo um conjunto para operação e 
outro para reserva. As bombas terão capacidade de 50 1/mim e altura manométrica de 25 
metros, e foram instaladas em poço seco, próximo ao reservatório inferior. 

Instalações prediais de esgotos sanitários 

Estas instalações compreendem, as tubulações de coleta de esgoto sanitários, copa e água de 
lavagem de piso. 
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Com relação ao sistema de prevenção e combate a incêndio, pelo fato da área construída ser 
superior a 750 m2, foi necessária a proteção com extintores portáteis manuais, 
adequadamente distribuídos, em conformidade com as recomendações legais do Corpo de 
Bombeiros, e sistema de hidrantes, que serão alimentados através de dois conjuntos motor-
bomba, com capacidade, em termos. de vazão para 1000 1/mim e altura manométrica de 50 
m. A reserva de incêndio foi considerada no reservatório inferior. 

BLOQUEIO DE PASSAGEIROS - CATRACA 

O acesso ao Terminal, será feito pelo passeio da Estrada do M'Boi Mirim, onde, sob a área coberta, 
estão localizados as bilheterias, os postos de informação/segurança e os bloqueios de passageiros, 
tipo catraca. 

Foram fornecidos e instalados no prédio de acesso ao Terminal, 04 (quatro) bloqueios de 
passageiros, tipo catraca mecânica, pedestral com 03 (três) braços bidirecionais, com 02 (dois) 
contadores, sendo o corpo e o braço em aço inox, de fabricação da Catrale Indústria Metalúrgica. 

URBANIZACÃO E PAISAGISMO  

A concepção paisagística adotada para o Terminal, previu uni cercamento verde com arbustos 
(cercas vivas), incluindo o tratamento das praças adjacentes. 

A escolha das espécies vegetais para rodo o projeto, seguiu o seguinte critério: 

utilizar espécies com raízes não superficiais e não violentas; 
selecionar vegetação arbórea com copa, que suportem as podas necessárias; 
indicar plantas perenes, que não necessitem de podas e replantes, minimizando os problemas 
com manutenção; 

definir espécies de baixo custo, que cresçam rapidamente e sejam facilmente encontradas no 
mercado. 

Quanto a característica das espécies vegetais, foram adotados os seguintes parâmetros: 

Volumetria e porte inicial: plantas bem formadas, que produzem efeitos a curto prazo; 
- 	Coloração: espécies que produzem floração abundante e colorida; 

Frutificação: espécies que não produzem frutos comestíveis pelo homem, para evitar 
problemas de segurança e depredação: 
Aroma: algumas espécies que produzam flores aromáticas. 

AR0/17.4  As principais espécies fornecidas e plantadas no terminal foram: 

Árvores 
- 	Quaresmeira (Tibouchina Granulosa), com altura de 2,00 m; 

Pata de Vaca (Bauhinia Variegata/Candicans), com altura de 2,00 m; 
- 	Ipê Amarelo (Tabebuia Crysotricha), com altura de 2,00 m; 
- 	Jacarandá (Jacaranda Minosaefolia), com altura de 3,00 m; 
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Arbustos e Forrações 

Azaléia (Rhododendron Indicum), com altura de 0,50 m; 
Bela Emilia (Plumbago Capensis), com altura de 0,30 In; 
Manaca (Brunfelsia Calycina), com altura de 1,20 m; 
Hera (Hedera Helix); 

- 	Lírio Amarelo (Hemerocallis Flava); 
Grama Batatacs em placas (Paspalum Notaturn) 

PROJETOS EXECUTIVOS E A.T.O. 

Elaboração de projetos executivos do Terminal de Ônibus Jardim Angela, com Acompanhamento 
Técnico da Obra, com emprego de mão de obra especializada, para execução dos projetos das 
estruturas relacionadas abaixo: 

Projeto geométrico; 
- Contenção; 

Arquitetura; 
- Acabamentos; 

Fundações; 
- Estrutura metálica; 
- 	Estruturas de concreto; 

Pavimentação; 
- Drenagem; 
- 	Urbanização e paisagismo: 

Desvio de tráfego; 
Sinalização horizontal, vertical e semafórica; 
Instalações elétrica, hidráulica, hidrosanitária e telefonia; 
Incêndio; 

- 	Interferência. 

ENSAIOS 

Estrutura Metálica Espacial 

  

Foi elaborado ensaio estático de tração e compressão em barras de aço tubulares, com extremidades 
estampadas, da estrutura metálica espacial, do Terminal de Ônibus Jardim Angela, objetivando 
avaliar o comportamento estrutural das barras, determinando sua capacidade e identifican 	...-„,.. 
respectivos modos de falha. Os ensaios foram realizados por instituição idônea, no 	t)s,) ' • ARO/4  
Pesquisa da Universidade de Sào Paulo (USP/Sào Carlos), com acompanhamento e ap  
Maximiliano Malite. 

R- 
As peças ensaiadas foram constituídas por tubos de aço, formados a frio com so ceis 
contínua, tendo as extremidades estampadas e reforçadas com chapas em ambos os lad 

Foram analisadas oito peças, com seus respectivos dispositivos de extremidade. Os dispo' 
extremidade foram projetados com as mesmas espessuras de chapa e diâmetro de 
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especificados para os nós de estrutura, permitindo assim avaliar o comportamento estrutural da 
região de ligação. 

Para a análise teórica foram adotadas as propriedades mecânicas do aço indicadas pela contratante: 
resistência ao escoamento fy= 345Mpa e resistência à ruptura fu= 445Mpa. 

Os equipamentos e instrumentos utilizados para realização dos ensaios, são os descritos a seguir: 

máquina servo-hidráulica, marca INSTRON, com capacidade de 2.500 kN na compressão e 
1200 KN NA TRAÇÃO; 
extensômetros removíveis (clip gages) com base de medida 100mm; 
extensômetros elétricos de resistência ( strain gages), marca K1OWA, modelo KFG 10-120- 
C1-11 (base de medida 10mm); 
transdutores de deslocamento, marca KYOWA, modelo DT — 100A  (curso de 100mm); 
sistema de aquisição de dados SYSTEM 5000, marca MEASUREMENTS GROUP. 

Ensaios de tração da estrutura metálica espacial 

Os ensaios foram realizados em máquina servo-hidráulica e conduzidos com controle de 
deslocamento do pistão na etapa de carregamento, a uma taxa de 0,05nun/s. Os ensaios foram 
conduzidos até o limite Ultimo, caracterizado pelo escoamento da seção bruta da barra, ou por 
deformação excessiva (esmagamento) na parede dos furos da ponteira e das chapas, que compõem 
os dispositivos de extremidade. 	. 

Na seção central das barras foram posicionados dois extensômetros elétricos, colados em pontos 
diametralmente opostos, para permitir avaliar os efeitos de flexão na "menor inércia" Na direção de 
"maior inércia" foram instalados, diametralmente opostos, dois extensômetros removíveis. 

Ensaios de compressão da estrutura metálica espacial 

Os ensaios foram realizados em máquinas servo-hidráulicas e conduzidos com controle de 
deslocamento do pistão na etapa de carregamento, a uma taxa de 0,01mm/s. Os ensaios foram 
conduzidos até o estado limite último, caracterizado pela incapacidade do sistema em resistir a 
acréscimos de força, proveniente da flexão excessiva da barra. 

Os dispositivos de extremidade foram apoiados diretamente nas mesas da máquina de ensaio (sem 
a presença de rótulas), portanto com restrição à rotação na "menor inércia" dependente da rigidez 
do dispositivo, reproduzindo aproximadamente a restrição imposta pelos nós especificados para a 
estrutura. 

Na seção central das barras foram posicionados dois fios ligados a transdutores de deslocamento, 
para a medição dos deslocamentos transversais nas direções de "menor inércia" e de "maior 
inércia", permitindo assim avaliar o efeito de flexão na barra. 

Prova de Carga em Estaca Raiz 

Foram realizados 02 (dois) ensaios de prova de carga em estaca raiz, 
metros e diâmetro de 250 mm, sendo uma a tração e uma a compressão, 
conforme diretrizes da NBR 1213 I. 

com comprimento 
com carregamento S-à‘WItli.:.  

O sistema de aplicação de carga, foi composto por conjunto de macaco, bombdt:, 
devidamente aferido. A medição dos deslocamentos verticais do topo da estaca, foi 
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emprego de 04 (quatro) extensâmetros mecânicos (relógios comparadores "Kaffer" ou 
"Mitutoyo"), com precisão de leitura igual a 0,01 num instalados em dois eixos ortogonais da 
mesma. 

O carregamento dinâmico é feito em estágios iguais e sucessivos, sendo que, cada estágio não deve 
ser superior a 10% da carga de trabalho para cada estaca ensaiada. Em cada estágio a carga é 
mantida durante 5 minutos, independente da estabilização dos deslocamentos, sendo os 
deslocamentos lidos obrigatoriamente no inicio e no final do estágio. Atingida a carga máxima do 
ensaio, o descarregamento é feito em 4 estágios, cada um mantido por 5 minutos, com leitura dos 
respectivos deslocamentos. Após 10 minutos do deslocamento total, é feito a leitura final. 

PINTURA INTUMESCENTE 

  

Execução de serviços de aplicação de proteção passiva contra fogo (pintura intumescente), em 
estruturas metálicas das edificações do Terminal de ônibus Jardim Ângela, conforme áreas abaixo: 

Prédio de Apoio 1 	 214,21 m2 

Prédio de Apoio 2 	 214,21 m2 

Apoio ao Acesso 	 37,13 m2 

O sistema é composto de primei-, tinta intumescente e tinta de acabamento, sendo sua aplicação 
efetuada através de rolo. A pintura de fundo da estrutura foi executada sobre prévio tratamento, 
com jato de areia padrão SA 2.1/2 e aplicação de primer epoxi. 

Para a execução da pintura intumescente nas estruturas do terminal, foi utilizado tinta reativa ao 
calor, que, à aproximadamente 200° C, dá inicio a um processo de expansão volumétrica atingindo 
muitas vezes seu volume inicial. Neste processo são liberados gases atoxicos que atuam em 
conjunto com resinas especiais formando uma espuma rígida na superfície da estrutura, provocando 
o retardamento da elevação das temperaturas nos elementos metálicos. 

O acabamento foi obtido através de aplicação de tinta em pó poliéster, na cor RAL 5021, na 
espessura mínima de 60 (sessenta) micrometros, com o objetivo de proteger o 
intumescente da ação da atmosfera e propiciar a adoção da cor da tabela RAL. 

VALOR DO CONTRATO 

O valor inicial das obras de Readequação do Sistema Viário, para Implantação do Corredor de 
Transporte Coletivo Guarapiranga — Trecho I, importava em R$ 13.950.796,09 (treze milhõ 
novecentos e cinquenta mil, setecentos e noventa e seis reais e nove centavos), referpnte a 
de Julho/1996, o qual, foi repactuado no Aditivo ao Contrato n° 01, assinado em 1 
passando para o valor de R$ 10.120.617,82 (dez milhões, cento e vinte mil, seiscento, 
reais e oitenta e dois centavos) e posteriormente, com repactuação de preços e quan • 
dos Aditivos n° 03, asssinado em 17/06/2003, passando para o valor de R$ 10 
(Dezesseis milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e cincó 
centavos) e Aditivo n° 04, assinado em 31/10/2003, passando para o va 
R$ 17.438.382.67 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e orkefi 
reais e sessenta e sete centavos), mantendo-se a mesma data base do contrato, resu.  
acréscimo de 25,00% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado: 
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PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo total de execução dos serviços, constante do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta dias) 
corridos, a contar da data fixada na ordem de serviços, o qual, foi alterado com a assinatura do 
Aditivo ao Contrato n° 01, assinado em 14/06/2002, juntamente com a Ordem de Serviço, 
estipulando seu novo prazo em 08 (oito) meses, encerrando-se em 13/02/2003. Em 04/02/2003, foi 
firmado entre as Partes o Aditivo ao Contrato n° 02, prorrogando o prazo de entrega total da obra 
em 06 (seis meses) a partir de 14/02/2003, com término em 13/08/2003. Com  a assinatura do 
aditivo n° 03 em 17/06/2003 c n" 04 em 19/ 1 1 /2003, o prazo foi prorrogado para 30/10/2003 e 
15/04/2004, respectivamente. 

EQUIPE TÉCNICA 

Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços foram os seguintes: 

Benedicto Barbosa da Silva Júnior CREA n° 130337/D-SP 	- Diretor Superintendente 
Romildo José dos Santos Filho CREA n° 0500279698 	- Diretor 
Arnaldo Cumplido de Souza e Silva CR EA n° 0500373488 	- Diretor de Contrato 
Sérgio Rogério Amaral Bezerra CR EA n"016129/D-PE 	- Diretor de Contrato 
Carlos Augusto Borges Peleteiro CREA n" 5061546679 	- Gerente de Produção 
João Batista Ferreira Gaia CREA n°174700/D-SP 	 - Gerente Comercial 
Marcelo Degani Panzeiti CREA n" 132915/D-SP 	 - Engenheiro Eletricista 

São Paulo, 14 de Setembro de 2004. 

Eng.° 
Gerente Geral de 

E BAYERLEIN 
Obras e Engenharia de Custos 



QUADRO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS 

OBRA 

cod-rumo N.  
READEQUAÇÂO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO GUARAPIRANGA - TRECHO I 
2000/034 

ANO FOLHA 

2003 
CLIENTE SÃO PAULO TRANSPORTE S. A. - SPTRANS 1 de 5 

.; EDIDA NETA 
DATA» PELUlq,Q, ,í,;REA-SP SOB 

f.r\,Na 
 

ç C 
  SÃO PAUL 0,1_19_/  OC)/  O 

06 

SERVI ÇOS UNIO . ACUMULADO RODUCAO DO PERIODO 
00820I 

ACUNIULADO ATE O FIM  
DO PEEUODO ANTERIOR hm/2003 FOSSOS) Max/2003 AM/2003 la12003 hm/2003 1,6/200303 Ago/2003 SeV21103 00H200. Nov/2003 

CORREDOR GUARAPIRANGA - TRECHO I - DO TERMINAL DE ÔNIBUS 
JARDIM ÀNGELA ATÉ A RUA DANIEL KLEIN 	. 

PISOS 
Contra piso de concreto m2 7,68 608,68 2.827,38 1_488,55 6.686,72 2.308.53 .. _13.927.54 

3.348.56 

21.81 

Passeio de ladrilho hidráulico Ivai, linha Firenze 30 x 30 cm, inclusive abertura de caixa, 
base de concreto e remoção de material excedente m2 1.100,00 608,68 1tr40,18 

Fornecimento e colocação de piso podotactil 19 x 26 cm m2 2.81 
_ 

MOVIMENTO DE TERRA 
Escayáráão manual para fundações e valas com profundidade /O 1,5 m rn3 11.94 1.13 0.17 13.24 
Escavação manual p/ fundações e valas c/ profundidade Média >1.50m e < ou = 3,00m m3 301.97 100,50 

1.519,12 

402.47  

1.961.34 Escavação mecânico para fundações e valas com profundidade <400 003 73,75 302.40 66.07 
Recnchimento de vala com compactação manual sem fornecimento de terra m3 410,42 444,03 63.25 27133 965.34 2. I  55.37  

6.015.56 Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distância média de I krn 
f-- 

,h-"3 2132,81 2.935.15 947.60 
Rerpopão de terra, além do I.' km m3xlan 88.066.31 34.783,09 59.154,17 29.425,67 4.225.05 22.225,45 237.879.74 

7  4.170.9 

813-9.007 
--------------  

Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distáncia média de 1 
boa, medido no aterro compactado  m3 410,42 444,03 1278,25 272.33 1.765,94 
Compactação de IRIA medido no aterro 	4  m3 809.60 
Éspalhamento de material no bota-fora m3 877.94 305,97 3.444,32 4.986,04 4.002,89 715.60 1,088.24 .15.421.00 

-i7.707Ã Apiloarnento manual de cava de fundação m2 671.12 675,68 2.769,11 1.559,94 1.596.95 4.198.18 
Fundação de rachão m3 — 127.17 865.50 1.495,31 2.935,15 5,423 13 

6,899.09 
Carga e remoção de terra até a distiMcia média, de 1 krn m3 321.38 1.055,25 1.609,91 2.937,06 673,09 302.40 
,Remoção de entulho m3 7,58 3.468,23 57,18 3.532.99 

ESTRUTURA 
Párma,Comikm, Exclusive cimbramento m2 72,43 67.68 527,33 3.22 36,68 89A0 796.74 

aparente, exclusive cimbramento m2 6768 67.68 ' -Is  •--: Frintr'gara(dUnd-reto aparente inclusive cirnbramento até a 81111/11 de 3 m m2 610,81 441,49 281,39 1.333.69 II.  Fro' ecitne 	cação de aço CA-50 0<1/2" kg 1.628,74 338,73 16.338,36  
Fi4F8ertnent ãpls a ao de concreto usinado fckr--112 MPa, bombeava! m3 34,63 45,38 27,79 73.75 

4.866,41 
42,85 

23.17224 
224.40 ,.',dfilarbtrato Oh,  ção de cqncreto afinado fck=20,6 MPa, bombeavel m3 13.54 404,67 7,58 654,77 143,04 152,12 -. 

1.375,72 
c 

AGEM _ 
ubo de PVC 	,,.., • • . • roa e bolsa (linha esgoto). 100nun (47) perfurado m 134,00 134.00 

4,  
m3 

_ 100,50 100.50 ForneMm 	ocação de manta 	cote' til Bidim OP-30 ou similar m2 288,10 288.10 C) 

l's,  
' • 'Lry-  - .• 0 	AGUAS PLUVIAIS . _ 

Es 	,T" •, 	lo para galerias moldadas, utilizando perfis metálicos, com reaproveitamento, 
hs  r- 'i t 	r < rofundidade 8 6,00m, cora boca de 5 00 a 8.00rn 1.080,00 61,20 11.80 I. I 5L00 

Es 	pmento para 
< profundidade 

galerias moldadas, utilizando perfis metálicos, com reaproveitamen • 

_ 

i -x=r- 	' 

1.200,00 571.80 

_ 

1.771.80 8 000s, com boca de 5 00 a 8 0Orn • 

- rr  Escaraastentodcscaaeunuode madeira 	ara carialize tubos 
Ilik 04' 561,00 	— 

561.03  N^C-0.R.e,„Benn'21°1ViLqBlefilg '-NTO E P-A 6, -.MI rik 540,00 784.59 .i3-,NIMmt__para-Lpodações.  pittlasiemf_un ih < 4m 	 Mi • 
. 6.264,22 

244,59 
1.828 5 I 

CECÍLIA ''UE FUG 	ASE 
GRE5- ' 	AL CENTRO 
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SERVIÇOS umr,. ACUMULADO 
ANTERIOR 

ODUÇ AO DO PERIODO ACUMULADO ATE O PIPI 
DO PERiODO My2nn cv/3003 Mar/2003 Ab0200 .. 	003 lun/2003 30112 	I Ago/2003 0050003 0,051701 ovni De,/200 

Carga e remoção de terra até a distancia média, de I krn m3 5.922,22 1.828.51 7.750,73 
Remoção de terra, além do I.' km mlikm 252.168,83 70.241,28 — 322.410,11 

Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte ate a distancia média de 1 
km, medido no aterro compactado m3 4.567,72 4.567,72 

Apiloamento manual de cava de fundação rn2 486,00 220.13 706,13 

Reenchimento de vala com compactação manual sem fornecimento de terra m3 4.567,72 1.215.00 5.782,72 

Fundação de rachão rn3 381,60 172,84 554,44 

Fornecimento e aplicação de concreto usinado fck=20,6 MPa, bombeivel m3
-  

369,00 167,14 536.14 
Forma comuns, Exclusive cimbramento m2 1.898,64 859,98 ---- -- -- 2.758,62. 
Fornecimento e aplicação de aço CA-50 0<1/2" kg 32.140,94 14.558,06 46.699,00 
Lastro de brita e pá de pedra m3 72.90 33,02 105.92 

de material no bota-fora __Espalhamento m3 5.922,22 1.828.51 7.750,73 

11,80 

.--- - 

ANALIZACÀO DE TUBOS 
tn3 Lastro de brita e á dLpedra 9,50 21,30 

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto simples. diâmetro de 40 cm m 36.00 36,00 

' Fornecimento e assentamento de tubos de concreto armado, D=60 cm tipo CA-2 m 151.00 151,00 

Tampão de ferro fundido tipo PMSP, fornecimento e assentamento un . 6.00 
- — 	— 

6,00 
Levantamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita un 12,00 38.00 22,00 4.00 -. 76.00 
Boca de leão d2_pla com grelha T-35 para vias arteriais un 5.00 5,00 - --- 

PAVIMENTAÇÃO 
Arrancamemo (juntas, inclui empoem caminhão co 362,13 4-5-5.40 1.261.02 161.00 507.20 825,00 

97,62 

3.571,75 

Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou stujetão. inclui carga no caminhão rn2 2.730,12 900,15 3.931,05 1.754,46 926,35 3.010.15 13.349,90 

Demolição de pavimento asfiltico, inclusive ca_pa, inclui carga no caminhão m2 2.319,25 10.105,41 5.366,38 7.086,85 2..105,84 1.702,00 -51.685,73 
°-, R• ›- —én 
Abel uri rle cgirmate 40cm, inclui escavação, compactação, transpone e preparo do subleito m2 2.319,25 12.081,83 5.366,38 8.610.40 7.435.06 4.051.02 39.863,94 

-- 7-, 	,-..„--, firaA .-rhacret05fck = 15,0 MPa (fek = 150kgYeré). para guias, sarjetas ou smjetões 

	

4,  e• — 	_ rn3 18,11 17.56 133.85 10,07 36,50 44,66 260.75 

oph 	 sentarneMo de guias tipo PMSP 100, inclusive enconamento de terra (fck o, j  
ia 362,13 46.00 567,39 161,00 830,00 967.83 2.934.35  

COPIS 	iáhjeta ou sarietão de concreto fck = 26,2 MPa m3 59.15 148,59 14,47 63,43 142.23 427.87 
-.. 

„ 

Lona pl 	1 m2 
...1. 

 1.976,42 900,15 748,72 265,91 3.891.20 

V_ 
Bane de curei 10' fck = 15,0 MPa para pavimento m3 5.31 51,04 438,70 495.05 

ase cf.,  fiSe1 	&riso (sem nanspore) m3 ' 
 

482,97 800,12 682,41 153.18 2.118.68 
Impn 	21 • luminosa ligante 	 - m2 43.071 51 3.42009 19.208 22 18.317,54 24.466,43 1.702.00 110.185,79 

\\ 

• . 	•-r ....• 	. 	. ...1.,' . 	mose Impermeabiliza= . 	
4.-'i • - • to èe concreto asfAltico (sem transpone) 

m2 2.319,25 10.105.41 5.366,38 10.430,72 10.845,84 3.404,00 42 471 60 
m3 2.269,53 676,28 1.145,51 1.026,40 1.465,16 102,12 6.685,00 

• • de Féncreto aparente (a = 30.0 Mpa (fck=300kgUcm1), tração a flexão 4,50 
1.1.ui.  iliihntoTlortland) 	'' 

m3 
v 

460,73 205,47 170,25 61,49 897.94 

aa/We .‘1, 	e". tu 647,88 305,26 797,35 347,64 2.098.13 
Passeio de concreto fck - 16,9 MPe m3 64,56 110.40 23,52 198,48 
Base de brita graduada 695 77 2.946,38 1.609.91 2.805,43 2.104,75 745.50 10.907,74 
Transporte de pavimento asfiltico, proveniente de demolição 817.696 07 154.220,35 9.676,54 148.712 48 147.974,34 101.994,89 22.126.00 1 402.400,67 

~CerCeie tratisCorte_dt=11.9-tito asfigric.3 agrimincirnédie de ida e 	e Ibm 2.269,53 676,28 100,50 1.026,40 1.465,16 102.12 5.639,99 

----iird.kin- TErre4(7`ArtéreST-asfallicondém d7/ 
_ 	'''- 'C - ERVCS-  Tel-." r. ti r•rv 	: 	,.- 	. - . 	, . 	.... 

m3 85.107,66 25.360,50 62.392,02 56.451,82 80.584,32 5_616.60 315.512,92 
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SERVIÇOS UNIR ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERIODO ACUMULADO ATE O FIM 
l/2003 Fev/2003 M r1200 Mu/200 Mei/2003 lun/2003 101/2003 Mez/2003 5e5/21I03 01.0121303 8051200 0e2/2003 DO PERIODO 

Carga, descarga c transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1 km m3 482,97 800,12 772,49 153.18 2.208.76 
Transporte de Binder, além do primeiro km enleiem 26.563,38 44.006,81 42.487,30 8.424.90 121.482,39 
Transporte de pavimento de concreto - sarjeta e sarjeta° m2xkm 29.310,68 42.836,91 18.860,36 9.958,24 39.131.89 1.147,04 141.245,12 
Transporte de guias matem 9.958,58 4.811,45 14.120,01 1.891,75 5.969,35 10.725.00 47.476,14 
Lastro de brita e pó de pedra m3 35,20 60,87 208,93 5,49 

----Á:1101 40: 9040 
Fornecimento e aplicação de aço CA-25 kg 2.120,00 1.266,00 600,00 118,00 
Fornecimento e aplicação de tela de aço (Q-I38) kg 1.043.12 616.56 1.184.05 263,52 3.107.25 
Furaçâo de concreto armado 0 I" cora profundidade = 20 cm un 1.993,00 59,00 

- -- ----- ----- 
2.052,00 

Fresagem de pavimento esfanico com espessura de 5 cm, ern vias arteriais, inclusive 
remoção e transporte do material fretado até 10 km m2 34.066,94 19.208,22 15.836.99 18.717,40 

- 
87.829.55  

-- --- 

MURO DE ONTEM AO 
Forma para concreto apararas exclusive cimbramento m2 62,02 62.0,2 
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto projetado via seca, com consumo de cimento 
de 380 kg/m3, espessura 	0cm, inclusive limpeza da superficie projetada com 
hidrojateamento de alta pressão 

m2 380,00 119,78 499,78 

Alvenaria de blocos vazados de concreto - 14 em m2 112,80 54,34 299.71 91,20 558,05 Lastro de brita e p6 de pedra m2 
Chapisco comam-argamassa de cimento coreia (1:3) rn2 87,60 108,68 243.31 182,40 _ 621,99 
Argamassa impermeável de cimento e areia (reboco impermeável), traço 1:3, esp = 20 mm m2 87,60 108,68 243.31 182,40 621.99 

mboço desempenado para pintura - argamassa, mista cimento, cal e areia 1:3/12 m2 108,68 243.31 182,40 534,39 

Pintura protetora com tinta betuminosa (para argamassa impermeabilizante) -2 demãos m2 108,68 182,40 291.08 

Execução de tirante definitivos para carga de trabalho de até 40 tf, em solo, incluindo os 
serviços de fornecimento e montagem das cordoalhas, perfuração com sonda rotativa. 
instalação, injeção de calda de cimento e protensão dos tirantes 

au 340,02 487.00 827,02 

tc 	 e'ltrifinie definitivos para carga de trabalho de até 40 tfi em rocha alterada, 
sétrvklias de fornecimento e montagens das cordoalhas, perfuração com sonda 

rotat 	221s 	aç(4- injeção de calda de cimento e protensão dos tirantes 

-4 

m 63,00 49,90 112,90 

	

eceçã 	s 	te definitivos Para carga de trabalho de até 40 tfi em rocha sã, incluindo o 

	

serviços 	Tei 	- .?unento e montagem das cordoalhas, perfuração com sonda rotativa, 

	

.rfaiteleçãr, 	i-e 	o de calda de cimento e protensão dos tirantes 
- 

m 108,98 12,10 121,08 

u eu 	ao predial com estaca raiz, com diâmetro de 250 mm. para carga 
è f r 	alho para 50 tf em solo 505,20 1.479.84 714.21 2.699,25 

Ex 	a0 	dação predial com estaca rara, com &amaro de 250 rem, para carga 
aberfho  para 50 tf, em rocha sã m 159,00 164.96 165,02 488,98 
o Wontagem e instalação de dreno horizontal profundo - Dl-IP m 180,00 180,00 4 ecurrentoanontagem e desmonragem de plataforma metálica (C-440,00 m, L=3,60 me 

k 4-rti)4ç”'S 	-94
'ir 	 - 

m3 
_ 

729,00 729,00 
= eliçã'd deMncreto simples  

II 	• 	de 40,58 337,21 57.18 6.24 441,21 °lição 	alvenaria de újolos maciços comuns 
__ _. 	_ _ 23,03 

Nb tr. 	o,çailação7erdesmeitifir'ár 'ao de 	 r 	"afit 	irtfiarolirE 	' e •-• , 	,• E 	-- 	:9,u Pe - o _ P 	gem a perca: .... 
-/

21 1,00 200
,-- 

1.00 

 	23,03 

• ESTA NeDATtar 	AP SOB 
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21,00 
1.365,70 

509,00 
	 130,00 
523,70 

21,00 
1.365,70 

509 00 
130,00 
523,70 

DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E ILUMINAÇÃO  
Caixa de distribuição de telefone n° 3, 40x40 a 12 cm padrão Telesp 	 pç 
Eletroduto  con-ugado PEAD 02 polegadas  
Eletroduto corrugado PEAD 04 polegadas 	 nt 
Eletroduto de PVC rígido 02" em barras de 100 metros  
Tubo de PVC doido com ponta e bolsa soldável O 100 msn 

DUTOS CANTEIRO CENTRAL - ESTRADA M'BO1 MIRIM  
Eletroduto comigado PEAD 04 polegadas 	 lo 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 	 

Pintura de faixa com material termoplástico retrorefletn o por aspersão (boi-spray) 	m2 

946.56 946,56 

m2 4.18 

in2 4.50 	10,56 52,80 	 1056 	10.56 

5.00 5,00 

un 
ao 
na 

7.00 
2.00 
4,00 
3.00 

19,00 
23,00 
11,00 
23,00 
8,00 

19,00 
30,00 
13,00 
27,00 
11,00 

00 10,00 

7,00 
17,00 
700 

27,00 
36,00 
27,00 

124 24,00 32,00 	8,00 64,00 
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Pintura de faixa com material elastoplastico 

srNALizAçL_ko VERTICAL 	 
Fornecimento e colocação de coluna de 2 1/2" 03.60 m em aço galvanizado para suporte de 
placa sinalização  
Fomecimento e colocação de placas de orientação ou especiais em chapa metálica padrão 
DSV 

Placa de sinalização de obra confeccionada em chapa de madeira compensada e instalada 
em pontalete de madeira  

SINALIZAÇÃO SEMAFORICA 

Fornecimento e colocação de coluna metálica simples diâmetro 101 roto ,  padrão DSV 

eit3jgorg 5.egocação de coluna metálica composta diâmetro 128 nun - padrão DSV 

to 'e eigocação de braço projetado padrão DSV  
toe edlocação de grupo focal veicular convencional com lentes de diâmetro 200 
	 adrão DSV  

coloca ão de x po focal para pedestre - padrão DSV  
ilha simples ou composta  
p/ projetado 

focal 

ão de colona metálico 	composta- 	padrão SEMCO 	  
ntert :colocação de coluna metálica simples - padrão SEMCO  
ottit coloca ão de br'rodado de 3 70 m adrão SEMCO 

mecimento e instalação de conjunto de chumbadores para base de postes padrão SEMCO 

etnefe6e 90,1690061e.grgpo-focal projeuxdo..com 'Entes de...Mimo-o 300x200x/00 

Weee"10 	• 
„, 

ec 	o -colOcOçãO.de grupo focal projeindodeb`rt0iãs1-5-etr. 
Éx(3, 	 • 	 NE ST 

S.I.NO PAULO, 	Cl/  0 
CECILIA 

GRE5 

tJLti 
	\nem 

LIE-  F 	AGACE 
NAL cEisrrRo.:•  

11,00 	 26,00 	4.00 

10,00 

41,00 

PRODUÇÃO DO PERLODO 
ANTERIO len/200 Fcv/3003 72/2003 00711003 UME 	OuP3003 	No.121013 AtIrD003 	NME2003 	1000003 	101/2003 	A00/300 

69,13 100.35 

UME/. ACUMULADO SERVIÇOS ACUMULADO ATE O FIM 
DO PERIODO 

169,48 Sondagem à percussão 02.1/2" com ensaio SPT a cada metro 

16.098,00 11.906,50 2.308.00 1.88150 

15,09 

10,00 

12,00 

21,00 

15,00 

10,00 

12,00 

21,00 

un 

mi 

un 

16,00 	4,00 
15,00 	4.00 
16,00 	4.00 

Ull 

un 

4.18 

88,98 

x'2 EI xI20 
Fome 
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SERVIÇOS UNO . ACUMULADO I, PRODUÇÃO DO 	RIODO 

Fornecimento 
ANTERIOR 04n/2003 FP012003 Mas/SUO) A6r/2003 MRD200 Jos11003 Ju0200 *50200300/2003 0W2003 00v /Siso) 

	 ACUMULADO ATE O F1M 
DO PERIODO e colocação de grupo focal para pedestre - padrão SEMCO  

Fornecimento e colocação de anteparo 
un 19,00 22.00 4.00 

Oce2003 

para semáforo - padrão SEMCO 
Fornecimento e colocação de botoeira - 	SEMCO padrão 

sai 
10,00 22,00 4.00 

_ 	- 	45.00 

Fornecimento e instalação de controlador eletrônico 12 fases. 
un 8,00 10,00 4.00 

36.92  
Flexcon 111 un 22.00 

- Conjunto de caixa de passagem 2,00 2,00 4.00 
Fomecimento e colocação de cabo sintenax 5x14 A WG DL lkv 14,00 31,00 8,00 53.00 
Fornecimento 200.00 e colocação de cabo de comunicação FEMM, 0,65 inm2 
Fornecimento e instalação de laço detetor 200,00 

200.00 
200,00 un 3.00 

SINALIZACÃO DE.:BRA 
	3.00 

Tapume móvel pintado nas cores laranja e branca com iluminação noturna 
Cavalete de madeira de 1,7 	0,9 

m2 431.20 261.80 1.298,00 330,00 x 	m pintado nas cores amarela e preta ao 2321.00 

Fita de plástico para bloqueio dei 	de largura 
30,00 6,00 6,00 42.00 cm 	nas cores amarela e preta, rolo de 200m 

- on 4.00 3.00 15,00 3,00 Faixa de pano com 1.10m de largura instalada 25.00 
Cone de borracha. 18.00 18.00 90,00 18,00 18,00 mi 10.00 50.00 

162.02 
250,00 50.00 50.00 410.00 

URBNIZAÇÃO E PAISAGISMO 
Arvores 
Quaresmeira (Tibouchina Granulosa) 

un 
Corte e remoção de árvores 1,50 m <= h <4,50 in 70,00 70.00 
Corte e remoção de árvores 4,50 in <= h < 12,00 m 

im 
31,00 

Cone e remoção de arvores h > 12,00 m 	 
ao 

1,00 
	 31.07 

ao 
3,00 

1.00 
3.00  t-D;DNTANFENTO E CUSTEIO 

E ui al_tInttos 	_ 
Caminhão basculante 9 m3 
Caminhão tanque 12.000 litros h 177,00 177.00  
Caminhão hidrojato 131,50 189,00 90,00 410.50  
Caminhão atoo-vácuo 131,50 189,00 90,00 

152,00 189,00 90,00 
410.50  
431.00 

PROJETO E ATO 
= 

_ 

.2" -Execução de projeto executivo de arquitetura, fimdações, estrutura de concreto, 
l? 0 	ratos, geométrico, contenção, pavimentação, drenagem, desvio de tráfego, 

nitl 	Ao holizontal, verticabe semafórica, urbanização c paisagismo 
1 	FA ,N. p_ 

12,00 3.00 15,00 25.00 20,00 45,00 54,00 10,00 12,00 196,00 
as 	'-.-G-grrif 4ou. 	?,. 

0 

Én 	'A?qtilieto Sénior 19,00 30,00 10.00 10,00 
69.00  E 	M Ar - eth Pleno 51,00 40.00 20,00 20,00 

r 	En 	e(: ArquiteM Junior 80,00 61.00 41,00 60,00 
131,00 

De 	ivr  :kojefieejj  75,50 80.00 60.00 40,00 
242,0Ct 

69,27 255.50 180.00 16000 20,00 
429.2- 0 	,';' 	'' . 	--4 

c 	- . 	se: 
DATA: 14/09/20 AS). SPIAANS: 

2. 
N(TEÇ-RA N — 
CERVO 3- 

P' 

.-"ARTE 
f 	LiEz' 

" 	A NES to, 
SOS 

Ao NULO, —____,22(2°4)  
CECÍLIA 
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SERVIÇOS uNiD 
 . 

 ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PER.1000 ACUMULADO ATÉ O FIM 
DO PERIODO 

led2B03 Fe, 200 Mas/2003 At012002 Me02002 lun/2003 101/21.102 Ago/2003 50020)3 0u02003 Nov2002 Dr,22002 

TERMINAL 	JARDIM 	ANGELA 

TERRAPLENAGEM 
Escavação manual para fundações e valas com profundidade < 1,5 RI m3 2.364;51 1.246.13 435.03 —4.045.67 

Escavação mecânica para fundações e valas com_profimdidade < 4m m3 6.391,34 188,84 87,39 121.21 6.788.78 
Reenchimento de vala com compactaçãLs manual, sem fornecimento de terra rn3 7.863,92 1.067,00 272,12 68,53 1.54 9.273,11 
Escavação mecânica, carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m3 22.935,09 8.277,04 7.766,77 38.978,90 
Remoção de terra além do 1° km rn3x.km 405.943.10 20.992,10 95.533 85 78.855 59 19.466.80 620.791,44 
Fornecimento de terra, incluindo escavação, carga e transporte até a distância média de I 
km, medido no aterro compactado 

m3 9.651.90 1067,00 272,12 68,53 11.059,55 

Compactação de ternO, medido no aterro m3 
Espalhamento do material no bota fora m3 39.507.62 2.113.31 9.577,91 14.615,06 12.21 65.826=17 
Apiloamento manual de cava de fundação m2 4 583,94 1.991.95 315,64 75,71 58.35 7.025,59 
Fundação de Rachão m3 2.526,87 405.38 

1.929,18 
372.00 3.304,25 

Carga e remoção de terra até a distancia média. de 1 km m3 
m3 

9.948,67 1.300,91 87,39 12.21 13.278,36 
Remoção de entulho 10.272,50 10.27150 

MURO DE ARRIMO .__ - ------ 
847,78 Forma para concreto aparente, exclusive cimbramento m2 847,78 _ _ 

Fornecimento e aplicação de aço CA-50, 0< 1/2" kg _ 24.295.05 24.295,05 
Fornecimento e aplicação de aço CA-50 0> 1/2" 1g.  139.548,56 139.548,56 ._ 	.... 	— 
Fornecimento e aplicação de concreto minado fck = 18 MPa, bombeavel m3 783,81 783.81 • _ — 
Fornecimento, preparo e aplicação de concreto projetado via seca. com  consumo de cimento 
de 380 kg/m3, espessura 10cm, inclusive limpeza da superficie projetada com 
hidrojateamento de alta pressão 

,j2 1.922,34 1.922,34 

Alvenaria de blocos vazados de concreto. 14 cm m2 
Lastro•de brita e pôde pedra m2 244.90 14,08 25.44 284,4-1 
Chapisco comuta. argamassa de cimento e areia (1:3) rn2 209,20 8,96 56.64 274,80 

Argamnása,irrgernzeável de cimento e areia (reboco impermeável). traço 1:3, esp --- 20 IMO 

s .Et 	' 
m2 88,40 26,00 114,40 

7à- 
eispdesetni2ntssio para pintura -argamasso, mista cimento, cal e areia 1:3/12 

-67. 	.„.1'-' 

m2 680.54 56.64 737,18 

."I' 	.I  
o 	ra tons tinta hetunOnosa (para argamassa imperrneabilizante) -2 demãos 

--, 	, 
rn2 7,68 7,68 

„- MIO' 	e defuunvos para carga de trabalho de até 40 tf, em solo, para ancoragens 
. 0e-estria 	iRenção de tubulões justapostos, incluindo os serviços<le fornecimento e r. 	- 	,- 
InOntagem 

: 	dealbas, perfuração com sonda rotativa, instalação, injeção de calda de 
=Rido e 	O dos tirantes 

3.519,00 3.519.00 

Execkçã 	Ido justaposto de concreto, escavado mecanicamente. com  utilização de 
5adch=:, 	bm solo, em terrello com inclinação de 30°. capacidade de carga vertical de 
100 	c, 	_ 

m3 1.248.98 1.248,98 

4 
:t. • : 	• UTURA 

. :, • .rnfinn, es6clu,te 	 . m2 1.245.10 133,80 205,01 52,84 45.26 1082,01 
Fornectin6ito ~Ésefikt. siiiddo fd~sIga, bisis- f1. ..-ApTE m3 25,47 2,58 1,92 012 30,09 

-Rvu r E C ,f4f C r 	iDA 
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CLIENTE SÃO PAULO TRANSPORTE S. A. - SPTRANS 

SERVIÇOS UNIU.  CUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERIODO ACUMULADO ATÉ O FIM 
DO PERiODO 

25/2003 Fev/2003 Mar/SOIS AIB/2003 Moi12003 Jun./200 IsI/2003 Ago/2003 U2003 DA/2003 0/0,0003 Dea/200 

Execução de fundação predial com estaca raio, com diiimeoo de 250 min, para carga 
vertical de trabalho para 50 tf, em solo 

m 2 59 ,51 592.51 

Fornecimento e aplicação de concreto FCK 30,0 Mpa, bombeavel ma3 47,87 24,04 171,91 

SUPERESTRUTURA 
Forma para concreto aparente, Inclusive cimbramento até a altura de) m 827,76 154,50 147,42 1.129.68 
Fornecimento e apjcação de concreto usinado fck = 20,6 Mpa, bombeável m3 131,48 131,48 

ARMÇÁO 
Fornecimento e aplicação de aço CA-50, 0< 1/2" kg 7.069,12 2.546,24 2.363,55 45,50 11024.41 
Fornecimento e aplicação de aço CA-50. 0> 1/2" _kg 5.208.00 315,14 5.523 14 
Fornecimento e aplicação de aço CA-60 kg 	 31,00 31.00 

-- ESTRUTURA METÁLICA ESPACIAL 
Fornecimento de estrutura metálica espacial para cobertura com telhas de aço pré-pintada, 
em aço SAC-41 - tubular kg 44.000,00 47.000,00 22.860,20 4.554,41 118.414.61  

.. 

Montagem de esmitura metálica espacial para cobertura com telhas de aço pré-pintada, em 
aço SAC-41 - Sabotar kg 44.000.00 47.000,00 22.860,20 4.554,41 118.414.61 

- 

ESTRUTURA  METÁLICA CONVENCIONAL 
Fornecimento de estrutura metálica, em aço SAC-50 - estrutural kg 17.000.00 4.526,57 21.526.57 
Montagem de estrutura metálica, em aço SAC-50 - estrutural kg 17.000.00 4.526,57 21.526.57 

ARQUITETURA 

Fornecimento e colocação de painéis em alumínio. para revestimento de tachada (testeira) 
Walken Façade. na cor Bfigth Silva Metalic, com espessura de 1,50 mm, em chapas de 

o 12.50,-3c 3,000nclusive fornecimento, beneficiamento, fabricação e montagem de 
' éttyu,thranxiliiirgubestrutura) em perfis de aluminio 
• _rx -, 	rri ' 	t-i J,Á 

1.510,40 704,77 2.215.17  

=-1- J-• r• 	4.",. 
01,;_LW__FU 	_(=RA rld 

Forfiecunzino eãistalação de telha trapezoidal tipo sanduiche (telhas telha) PERKON UPK 
' ,k-e"spássnins-degso mm, pré-pintada na cor marflm, com tratamento termo acústico em 

' tano tigidO com espessura de 30 mm, densidade de 35 a 40 kg/m3, inclusive 
fiíee 	entiz eiástalação de cumeeiras, rufos, pingadeiras e arremates 

m2 2.652,80 924,18 3.576.98 

,-, 
e-instalação de calha de alumínio, com espessura de 8-nuri, tipo PERKON z>, m 233,80 233,80 

Prú 	o"e"instalação de policarbonato alveolado e=10 !MI m2 282,66 282.66 
l̀ 	x•T. 	n 

PISÓ 
a .7 	deoconcreto m3 153,78 50,75 5,11 9,90 219.54 
SO ' 	dr 	16•Maidi 0,15 x O 80 = 0 12 m2) ra 34,24 34.24 
" 	.... ento e colocação de ladrilho hidráulico Ivai linha Firenze 30 x 30 cm rti2 1.421 71 1.14074 31 54 2.593.99 
Vtieeisnento e colocaçãoie%no0dfactill18 s26 em--r -' 	-=.--. 

	-4 --",Tl="" m2 
84,26 84.26 

›fitecimento e colocaçrMITILideosside.gtétecrimico. tipo alta re
•-sisCdnci 24 x 1 I,L4,..t3 • • •i. 	_ 	i 	• 	,,,,i 	u e  m2 186,24 18,22 204.46 

Piso 	 :"." '-.. 	''':""-°- . 	''----. vinifico semi-fiesioNtiti avi_ ex 	 -/-4---• 	'''..,,,-" .........---... ' 190,78 _ 190,78 __ ,______ 
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QUADRO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS 

OBRA 	: READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO GUARAPIRANGA - TRECHO I ANO FOLNA 

CONTRATO 10 : 2000/034 
2003 3 de 12 

CLIENTE : SÃO PAULO TRANSPORTES. A. - SPTRANS 

11 

,7 o 

SERVIÇOS UNIU.  ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERIODO ACUNIULADO ATÉ O FIld 
DO PERiODO 

1.12003 F/2O03 MirOnES flbr/2003 Al•i/2003 lun/2003 hil/2003 A0o12003 Setall03 OuV2003 Nov/2003 Do/200 

Rodapé de cerâmica m 195.89 195,89 
Rodapé Vinicilo Paviflex 138,71 1 	,71  38 

VEDAÇÃO 
Blocos vazados de concreto - 14 cm m2 520.19 32,60 67,72 620,51 
VL 11 - Divisória acabamento em laminado melaminico, miolo fibra painel/painel 
(Divisória Naval da Eucatex ou equivalente) 

rn 2 39 02 . 39,02 

Divisória de granilite 30 rrun de espessura m2 39.33 39,33 

Painel tapa vista ALCOPLAC da NEOCON ou similar, na cor cobalto. c/H-I,83 m lin 10.00 10,00  

UQL_"Id,ISA_______ 
PM.17 - Porta lisa, revestida com laminado melaminico - 82x2 II cm (texiurizado, na cor 
Ceremica - REF. L102 'térmica) 16,00 16,00 

Poma de madeira de 35mm revestida com laminado melaminico, coima marco e batente em 
perfil de aluninio anodizado com ferragens e dobradiças dimensão 0.80 o 2,28 m 17.00 17,00 

Porta de madeira de 35mm revestida com laminado melaminico, contra marco e batente em 
perfil de alumínio enodizado com ferragens, dobradiças e bandeira fixa em chapa de 
aluminio canelado dimensão O 80 x 2,50 na 

un 7,00 2,00 9.00 

Porta de chapa da aço galvanizado afogo com disposição de zinco de 480g/mkom 
ferrangens e dobradiças, contra marco e batente dimensão 1.100 2,20 m 
-- 

4.00 4,00 

Batente de madeira de 14 em para ms. Samtánas _IL_____ 16 00 16,00 
Fechadura tipo tranqueta e trinco _Á- 16,00 16,00 
Fechadura de cilindro, reforçada (55 mm) - pona externa de abrir (Fechadura PAPAIZ, cod. 
art. 322 E23M230, ou similar) 25,00 3.00 28,00 

-.11(2/erri eluminio anodizado - Maxim, rn 95,29 5,76 
-- 

101,05 
I 	Çeitt.illiq'clis alui-ri:Mio anodizado e bandeira em chapada alumiei° canelado. Maximar e 

-' is̀'-' 	;;-.: 	- ii 	•Y, 	iz,-„I m 45,90 45,90 

mIlin fixo errinhindnio anodizado com venezimm de vidro e tela de proteção rld 1,80 1,80 

• . 	7toenvelía0 de aço galvanizado a fogo com disposição de zinco de 480g/m1  com 

	

...1 	fi 	-' 	i'''''';''  
lo 1,28 1,28 

s 
,RL811ENTOS 

els 	mum - argamassa de cimento e areia (1:3) 0n2 1.009.70 17,60 135,45 1.162,75 
Em.. •: 	x: 	assa mista de cimento, cal e areia (1:4:12) ns2 67,72 67,72 
Ern • i 	ruo - argamassa de cimento e areia 13 m2 432.29 67,72 500,01 

&Nobre massa corrida ecrilic 	na cor Branco Gelo (Coral m2 440,25 56,64 496,89 
ti • ratamento de concreto aparente, inclusive primer e duas demeos de verti 
Z m2 178,60 78,60  1 

-- 

es  imensio e assentamento de cerâmica 7,5x7,5cm - Ponobello prisma turquesa m' 235,62 141,42 377,04 

Fornecimento  e assentamento de azulejo branco 15‘15 cm 336,72 336,72 
• rnecimento e colocação de forro de gesso em placas 

rs 16,92 16.92 

....., 	.r.... 	____ 
-"P•ns g ie. '... i 2,tstakqçde Adrei_ggra bilheterias estr--06 mre 	. 14.59 

_. _ 	 
4,59 
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SERVIÇOS UNID ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERiODO ACUMULADO ATÉ OHM 
DO PERiODO 

017/2003 
 

lan/200 Fev/2003 54e//2003 Abr/2003 Mei/000S lua/2003 1111/2003 060/2003 5eV2003 OaU2003 50v/2003 

Fornecimento e instalação de vidro temperado BLINDEX ou similar esp=8 mm de correr 
com ferragens cromadas 

m2 151,31 5.76 157,07 

Vidro liso comum, transparente incolor ,  espessura 4 fl53 80 - 
1,80 

------ 
- 

SERVICOS COMPLEMENTARES - 
Fornecimento e montagem de conimão metálico em perfis tubulares, Tipo G-16. incluindo 
chapas perfuradas de 2 min (furos 10x 1 Omm), inclusive galvanização afogo e pintura 
eletrostática poliester 

m 43,02 43.02 

Fornecimento e montagem de corrimão metálico em perfis tubulares, Tipo G-I 7. incluindo 
chapas perfuradas de 2 mm (furos 10x lOmm), inclusive galvanização afogo e pintura 
eletrostática poliester 

m 47,24 47,24 

Fornecimento e montagem de corrimão metálico em perfis tubulares, Tipo G-18. incluindo 
1 	chapas perfuradas de 2 min (furos 10x1Omm), inclusive galvanização afogo e pintura 

eletrostática poliester 
ui' 31,88 31.88 

141.32 Retirada de cerca de arame farpado, moura° de eucalipto ou concreto in 140,82 0,50 
Gradil metálico eletrosoldado. tipo Orsometal ou similar 1,65 - malha 132 x 62 - barra 30n 
4 - fio 5 mrn 

891,86 23,77 915.63 

Pintura innunescente m2 431,08 34,47 465,55 

Demolição de concreto simples m' 10,66 1,75 12,41 

Demolição de alvenaria de tijolos maciços comuns rn' 4,48 19,41 _._ 23,89  ____ 	- 
Conjunto de balcão co 	e eto com :a vetas iara bilheteria m 8,84 __--- 	8,84 
Limpeza geral da obra ml 7.323,59 _ 	7.323,59 

RESERVATÓRIO 
Forma comum exclusive ambramento m2 35,99 35,99 
Forma especial de chapas plastificadas (10 min)- curva m2 540,31 _ 	540 31 -2-- 

' 	Fd7ineChrient6 e aplicação de concreto usinado fck = 11,2 MPa, bombeivel m3 1,23 _ 	L23 
v Fárbeci~ e aplicação de concreto usinado fck = 20,6 MPa, bomberivel m3 74,75 74.75 
ii. Fornabiménio e aplicação de aço CA-50, 0< 1/2 kg 4.713,08 4.713.08 

01 Ési'da marinheiro de ferro galvanizado na 19,01 19,01 
ribiliza 	o das Ides ex.ostas m2 12,09 12.09 

eabilização de caixa d'água com SIKA TOP 107 ou equivalente in2 101,57 10L57 

C 	AO DE TUBOS _ 
4 	to continuo de madeira para canalização de tubos m2 158,40 158,40 
• Lua 	1 	.rita e pó de pedra m3 52,47 4,46 56,93 

o o e assentamento de tubos de concreto simples, diâmetro da.40 cm m 368,81 368,81 
S F 	to e assentamento de tubos de concreto simples, diâmetro de 50 cm In 64,24 63,70 127,94 

• rato e assentamento de tubos de concreto armado, f.160 cm tipo CA-2 m 39,60 39.60 

41 	cimento e assentamento de tubos de concreto armado. 13=120 cm tipo CA-2 m 248,00 248,00 

• Tampão de ferro fundido tipo PMSP, fornecimento e assentamento uri 10,00 2,00 2,00 14,00 
arriamento ou rebaixamento de tampão de poço de visita un 17,00 58,00 75,00 
-de-lobo dupla 
. 

un 7,00 1,00 8.00 
debatia in3 337,94 147,46 339,75 825,15 

Mit 2Idigo, ponta e bolsi (linha esghtórj 100 msn,t6(p8., !furado) m 231,30 205,20 453,00 889,50 
EaR,SplicimBo de afiaria geotâxtil.bidim-OP-30 ou similar --u,-.... 466,10 415,20 973,95 1.855,25 

G - 
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QUADRO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS 

e 

OBRA 	READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO GUARAPIRANGA - TRECHO I ANO FOLHA 

cONTRATO H' . 2000/034 
2003 S de I:. 

CLIENTE : SÃO PAULO TRANSPORTES. A. - SPTRANS 

SERVIÇOS UNO.  ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERiODO ACUMLILkDO ATÉ O FLv . 
DO PERIODO Mn/2003 Fcv/2003 Mn0003 flbr/1003 Mai/2003 Jun/2003 I u 1/2003 045/200 So/2003 0u112003 Nov/200 EN.2/2003 

Boca de leão dupla com grelha T-35 para vias arteriais as 2,00 _ _  

PAVIMENTA CÃO 
Arrancamento de guias, inclui carga em caminhão m 568,53 568.5 

Demolição de pavimento de concreto, sarjeta ou sarjetão, inclui carga no caminhão m2 255.84 255.64 
_ 

Demolição de pavimento asfaInco, inclusive capa inclui carga no caminhão m2 4222,16 4.22116 
Abertura de caixa ate 40 cm, inclui escavação, compactação, tra.nsporte e preparado 
subleito m2 

Base de concreto fck = 15,0 MPa (fck = 150 kgficm2), para guias, sarjetas ou sarjetdes ns3 147,21 22,85 5,85 175.91 

- Fornecimento e assentamento guias tipo PMSP 100. inclusive encostamento de terra fck=-30 
MPa n 803,42 154,20 59.00 1.016.6:  

Construção de sarjeta ou satietão de concreto fck=- 26,2 MPa m3 48,29 6,65 5,18 — 
Longplitstica m2 3.688,45 3.688.45 
Base de concreto Fck = 15 MPa para pavimento m3 

m3 
553,27 499,13 141,96 592,30 12,06 1.798.1: 

Base de binder denso (sem transporte) 44,64 155,87 200.51 
Imprimação betuminosa ligante m2 2.560 00 744 00 4.554,40 _ 7.858.41 
Imprimação betuminosa imperrneabilizante m2 744,00 3.117,36 _4 3 861.34- - _ Revestimento de concreto asfáltico (sem transporte) m3 128,00 44,64 227,72 400.15 
Pavimento de concreto aparente Fck = 30,0 MPa (fck=300 kgUcm2), tração a flexão 4.50 
Mpa (cimento Portland) 	1 

m3 811A6 811.4C 
Selante m 2.14398 .55  2.143 
Passeio de concreto Fck=16,9 MPa m3 58 17 18 33 13.31 892E1 
Base de brita graduada m3 1.475,38 74,40 311,74 1.861.5: 

,:Transporte de pavimento asfáltico, proveniente da demolição (20 krn) m2kkm 42.222,30 41222.14 
: 'ci e ,r" 

ae  S5 Carga; 	s 	. e transporte de concreto asfaltico, a distifficia média de ida e volta de 1 km . 	re, 	•- 5 	, 	':' 	- 
m3 128,00 89,28 22172 445.34 

atráporté-cpereto asfalte°, além do I° km até a distância média de ida e volta de 15 lan e 
'-';'s', m3 x km 1.920,00 1.785,60 8.311,71 12.01711 

11C4iSja e transporte de binder até a distância média de ida e volta de 1 kin rn3 155,87 155.5- 

,514 Binder, além do pninciro km ate a chstãncia média de ida e volta de 15 km a 
5.689,18 5.689.15 

C.T 	e pavimento de concreto- 	'era e seriei/10 m2xkrn 2.302,56 2 302 '',- 
T 	. • • e e guias assino 5.115,15 5.115.1: 

Mia e pó de pedra m3 3.507,37 606 935,21 4.448.64 
nto e aplicação de aço CA-25 kg 3.064,66 3.064.5C 

unVilto e aplicação de tela de aço (Q-138) kg 4.373,14 4.375.54 5 	egenbl' e pavimento asfáltico com espessura de 5 cm., em vias arteriais, inclusive 
f.L;ITROÇAdieltranSporte do material fresado até 10 km 

izr 
in2 1.280,00 1.437,04 2.717 4 2C 

_ SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

mura  de faixa com material termoplástico retrorefletivo por aspersão (hot-spray) 382,54
lura 

m2 95,00 477214 
.---', de fatxPoRkatengelast5pfasticfr' 	'-'' 	"--r 	-",-= m2 121,31 121_,  i yara de faix~PafretrioSálásticr2àéfrorefietignicirVáldillié 	DE m2 256 78 256.75 ° cação de 18114@r40310ci0Of  N;c:,-.—„_:- frni I.)A NESIA 

11A-EA 	El r: o 	r., 	 ....."‘ .... -AIN 47,00 47.01 

st's 



ir QUADRO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS 

uri les ou corn sta re ti á tis 
medo 011 

veicular alt 
cal de de tre Lia 

Asáehtam 
Sr 

14,00 14,00 a de passagem tipo PI inclusive canas cum PVC -serviço acabado 

medo nas coren Imanai e branca.com  iluminação noturna 
de madeira de 1,7 00,9 m pintado nas cores amarela e prelo 

2.782,30 
75,00 

528,00 1.114,30 
33,00 33,00 3.00 6.00 

in2 	1.140,00 
au 

Eira de plástico para bloqueio dei cm de largura nas cores amarela e preta, rolo de 200m,  6,00 ao 	6,00 

28,48 

25,00 

5,00 

23,00 

43.00 

13.32 

11,00 

12,54 

29,00 

5.00 

32.00 

43,00 

30,99 

11,00 

41,02 

14,00 

33,00 

4,00 

12,00 

16,00 

270,00 
12.00 
4,00 

20,00 
2,00 

15,00 

35,00 

6,00 

15,00 

19.00 

270,00 
12,00 
4,00 

20,00 
2.00 

iNTEtuti.M.1-41 ELIA  D °- 
006/111391CACAO VISUAL 	ACLHVO 1 x:; ui.; 'Ti ' -,i'mÉrm, 	' .:EST-A- 
Totem de in rrnanão ao usuário (idefflitp.rnbinfal);4,70x854x 000.m_m  	3_ .. 

O 

ç-ç4 

-rum1 	100,00 55,00 55.00 

1,00 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 	 
Fornecimento e colocação de placa de regulamentação ou advertência em chapa metálica de 

un 	400 
0,50 rn de diâmetro ou lado  
Fornecimento e colocação de placa de regulamentação ou adveriância em chapa metálica de 
0,75 m de diametro ou lado 	 
Fornecimento e colocação de coluna de 2 1/2" x 3,60 m em aço galvanizado para suporte de 
placa sinalização  _ 	 

Retirada de placa de regulamentação / advertência ou educativa em chapa metálica 

Fornecimento e colocação de placas de orientação ou especiais em chapa metálica padrão 
DSV 	 
Fornecimento e colocação de suportes metálicos padrão LiSV -coluna em braço projetado 
P57/58 
Placa de sinalização de obra confeccionada em chapa de madeira compensada e instalada 
em pontalete de madeira  

SINALIZACÃO 	RI A 	 

Fornecimento e colocação de coluna metálica simples diâmetro 101 nua' padrão DSV 

:_finnetinieintre colocação de coluna metálica composta diâmetro 128 mm- padrão DSV 	ao 	2.00 
9' 	.1 21 1rr  

Eof
Foriincimat:e colocação de braço protetado 'padrão DSV 	 un 	2,00 

-O a. 	a nectirinntoie colocação de grupo focal veicular convencional com lentes de diâmetro 200 
R ZOO a,200-2nin 'padrão DSV 	 un 	3,00 

Eopecunet e colocação de grupo focal veicular convencional com lentes de diâmetro 200 
,t.200GsY004= 	- padrão DSV 

' °''o colocação de grupo focal para pedestrepadrão DSV 	aos 
de 1 dato diâmetro 101 mm 

DE OBRA 

ao 	3,00 

Cone de borracha 

SÃO PAULO, Zn 
CECk(A 

GIRES - S 
AGA 

MAL: OdWii:  

Dce2003 .1...N2003 16,2003 AIR,20.03 450003 nr/2003 Fe./1003 law2003 Dal200 On./2003 NosE200 

17,00 
73,00 
13,00 

PRODUÇÃO DO PERIODO 

.11.1/1005 

ACUMULADO ATÉ O FIM 
DO PERiODO 

17,00 
73,00 

10 1,00 

SERVIÇOS 

°locação de tacha° monodiremonal 
Colocação de super-tachão ou segsegador 
Colocação de tachão bidirecional 

07410 'vez 
au 
ao 

88,00 

OR o 

aol 	9.00 

au 

ni2 	I 7.67 

un 

m2 

1,00 
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QUADRO 	UANTIDADE DE SERVIÇOS 

OBRA 	
' READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO, GUARAPIRANGA - TRECHO I 

CONTRATEM` : 2000/034 

SÃO PAULO TRANSPORTES. A. - SPTRANS  

ANO 
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CLIENTE 	: 

SERVIÇOS '3".  
ACUMULADO 

PRODUÇÃO DO PER10100 ACUMULADO ATÉ O FIAI 
PERIODO 

10.00 
lan/2003 Fev/2003 51.2003 Abal2003 Moi0003 ANTERIOR

DO 
JuNTUID 14/2403 Agor2003 Saf200 00012003 500200 Dcz/2003 

Ponto de 	 (TE) 400x2I00x50 mm embarque simples tal 10,00 15,00 

PC6 no 15,00 2.00 Ponto de Embarque - simples -  
Painel de Informações (TI-1) 2 soola 100 nua no 2,00 __ 1.6-0 

Painel de Informações (T1-2)  un 
mi --- 200 

1,00 2.00 ._ 
Painel de Plataforma (TF) 1400x2I00 mm  

un 1,00 - 
2.0171 Painel de Plataforma (TF-2) 1400x1500 mrn  

Placa de Pictograma tipo 1 (TP-1 	1139x130 rnm no zoo _ .___ .. _ ___ ___ _ _ 

1.00 --- --- 1 00
1.00 

de Pictograma 	1 	1130x130 mm Placa 	tipo 	(TP-2) tu] 

Placa de PiMograma tipo 4 (TP-3) 150x150 mm ml 1 00 1.00 

Placa de Pictograrna tipo 4 (TP-4) 150x150 mm no 1,00 1.0-0 
un 1,00 1.00 _... 	.._ 

4.00 
	 2.00 

Placa de Pictograma tipo 2 (TP-5) 150x150 mm 
Placa de Pictograma tipo 2 (TP-6) 150x150 mm un 1,00 __ 

Placa de Pictograma tipo 2(P-7) 150x150 mm no 4,00 
200 

Placa de Pictograma tipo 3 (TP-8) 600x130 mm 
Placa de Pictograma tipo 3 (TP-9) 600x130 mm 

un 
no 2,00 

 

no 200 2 5-0 
2,00 

Placa direcional (TD-5) 1300x650 min  2,00 
Placa direcional (TD-6) 1300x650 mm 

tal 2,00 
Placa direcional (TD-3) 1300x390 'rim 1.00 

1.00 
Tinem de identificação externa (frente e verso), incluindo fundação moldada 'ia loco" 

.(120x660018cm)  
ao 

1,00  

no
1 00 

1.0-0 Testeira de identificação I (1.660x135cm + 750x135cm1_, 
Testeira de identificação 2 (1.660x135cm + 420x135cm) 00 1 00 

1.00 

Testeira de identificação 3 (905x50c-m) 5011 1.00  
1,00

1.00 - 
Placa direcional dupla (frente e verso) fixada em riga (220x39cm) no 

un Placa direcional dupla de plataforma (frente e verso) fixada na estiutura espacial da
6.00 

cobertura (360x78cm)
-- 

A00  

NP44cfIRIgcativa de bilheteria (ern L com duas faces de texto) (325x26cm + 195x26cm) un 
1.00 

1.00 

lpó Ti6,i4np,ficativa de guichê de informação (ern L com uma face de texto) (218x26an + un 1. 00 
1.00 

-M192, 14à6 
õLricativa (em bandeira - frente e vaso) - reaproveitamento (15x15cm) ml  2,00  

18.00 

em parede  un 18,00 
1 00 12 19kdentificativa fixada 	- reaproveitamento (15x15cm) 

tiegfonnações instalação 	 (2130x 120cm) mi 1.00 
.T  Wairlil 	 em parede (reaproveitamento) 
6 gatifelVétIaformações instalação em pórtico (frente e verso - reaproveitamento) un 2.00 

2.00 
_ 	_  

;g8OririOsin)  

Edicillatafomut instalação eni pórtico (frente e verso - reaproveitamento)(280x140cm) tal 2,00 
2.00 

/ 	t-- 
_ 

CÃO E PAISAGISMO 
6.01/ 

- no 6,00 tbouchina Granulou)  
kF'diti de IF!1', 	: 	Variegata/Canchcans) . 	 uhinia un 4,00 

4.00 
4.00 

IpiFAm' '.46- 	Crysotricha) uri 4,00 
t̀) 	 abebuie 

lacaran 	da Minosaefolia) un 5,00 
 

Arbu 18.00  a~ 
11-Acal 1: ..1 F odendron Indicam) un 48,00 12000 

un 120,00 Helix) 24.00 
ta (Plumbagp Capensis)r,„0„..)„4,,,2,1,ç,_..„  24,00 -2 
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ANtE
SERVIÇOS 

uNED  ACUTLLILR10ADOR  
PRODUÇÃO DO PERJOLIO ACUMULADO ATÉ° FOI 

PERIODO 
Jar82003 Fov/2683 Mar/200 Abr/2003 18.82003 lon/2003 1.1/2003 4(42083 S0r/2803 0.82003 Nov/21103 00,0003 DO 

Manaca (Brunfelsia Calycina) un 7,00 7.00 

Lírio Amarelo (Hemerocallis Flava) dz 100,00 100.00 

Grama Batataes em placas (Paspalum Notatum) m2 311087 214 38 3.325.25 

Terra para plantio m3 64,31 ------- 
64.51 

Revolvimento e ajuste do solo m2 214 38 214.38 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
ENTRADA DE ENERGIA 
Poste metálico reto 10 m de altura tipo LP - 531B/100a1- 100 Trópico pç 00 14.00 

Elerroduto de aço galvanizado, tipo leve 11 - 4" m 12,00 
--- -  12.00 

Cabo de energia de cobre classe 15 kV 03,3 mm2, Sintenax, Pirelli ou similar ui 105,00 — 
105.00 

CABINE NUMÁRIA _ 
Pára-raios de distfibuição tipo valvula - 12 kV / 51s..A Pç 1,00 300 4.00 

. Multa terminal unipolar de porcelana- 15 kV _H 4,00 4.00 
1.00 Base fusiveis tipo HH cj. 1,00 

Chave seec. tripolar 400A/15 KV - interno - manobra s/carga chnecanismo de manobra tipo 
estribo 

cj. 

1.00 

1,00 1.00 

.k  Transformador 150 Kva com caixa de ligação selada PC 
Caixa tipo "L" para chave geral em chapa 16 MSG, dimensões 1100x900x270 mm PC 1 00 1.00 

Caixa de Medição em chapa 16 MSG VISEIRA E TRINCO c/ dispositivo p/ lacre, 
dimensões 10000x10000x330 mm, ripo III - Padrão Elerropaulo 

un 1 00 1.00 

Vergalhão de cobre eletrolitico O 3/8" m 4,00 4.00 

Suporte em "U" -3' ar 1.1/2" I 00 1 00 

Grade de Proteção Removivel em Cantoneira com tela de arame cj. 1,00 1 00 ___ 	- 	.. 

Fornecimento e instalação de placa de advertência 'Perigo de Morte" - Alia Tensão un 1,00 i.00 

. 7-Fi0neci -r-ento e instalação do porta luva de borracha ciclave25 kV com par de luva 
c, 

ao 1,00  

„s4retiddiÀlde aço galvanizado O 4" em barras de 3,0 m rn 15,00 15.00 

(17-: 	13'ccrõl- 	rti fixação de 2 condutores de cobre 03/8' em paralelo Pf 20,00 2000. 

1J, porictiiiigara fixação de condutor de cobre 03/8' amufia PÇ 15,00 15.00 

'-' '-'/18. 	- ,.., 5-ogic-egie,  3/8 para fixação do condutor de cobre a chave seccionadora com dois furos Pç 15,00 15.00 

; 	Foi:n4:11g, nto e instalação de tapete de borracha 1,2 x 1,2 m para manobra da chave 
I • ãe4bifiiiairora 

ml 2,00 :..00 

l'slecIlfillÕS DE DISTRIBUIÇÃO 
-t c 	. i. 	is a 10 dijuntore un 2,00 _00 

i.i., o 16 disjuntores VII 1,00  

.1' .. 	26 dijuntore un 2,00 2.00 

60 dijuntores un 1,00 1.00 

Di •.k.- 	.. polar 10/30 A un 22,00 2100 

. i polar 10/30 A San 40,00 4.0.00 4fik,,r  
• 0. 	.. 	tipolar 10/30 A un 1,00 -1.00 

1211 	Inc tri 	ar 35/50A un 400 4,00 

‘ 7-  untar tripolar 170 A -CU! 	.fro E PARTP u. Loa Lao 
C" 
'' ! 00 
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SERVIÇOS UNI». ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERÍODO ACUMULADO ATÉ O FINI 
DO PENIODO 

lerV2003 Fme2003 Mar/2003 Abr/2003 Mai/2003 Jun0003 IBI/2003 Ago/100 Se1/2010 019/2003 Nm121110 DeL2003 

un 1,00 __ 1.00 
Disjuntores 	350A tripolar 

Fusivel 35/63 A  00 12,00 
 12,00 

Base para 
un  6,00 

6,00 
Ruiva] 0Z/25A  
Fusivel 35 / 63 A un 6 00 - 6.00 

Fusivel 224 / 355A un 3,00 
3.0  

Interruptor diferencial un 1,00 
1,0  

Interruptor diferencial tetrapolar 20A - 300 mA - 220 v un 1,00 
1,0 

Interruptor diferencial tetraptor 40 A -300 MA un 1 ,00 
1,00  

Interruptor diferencial tetrapolar 170A - 220V - 300 mA tm 1,00 
1,00 

Chave 63A 1m 9,00 
9,00 

Contatar tripolar 16A un 300 
3,00 

un 2 00 2.0 
Contatar bi_p_Lalar 35 A 
Rale 6 	12,5 A  até un 2,00 

2,00 

Rale 16 até 25 A un 2,00 
2.00 

Tranf. Coo r 200 até 400A un 3,00 3.00 

Amperimerro 144 x 144 mal ao 3,00 3,00 

Volornetra no V 3,00 _ 300  

ALIMENTADORES 
Cabo de 	 0,6/1,0 kV Simenax, Pirelli 46 mm2  m 2.029,00 • 2.02900 

energia em cobre, singelo, 
Fio tipo Sintenax 0.6/1,0 kV # 4,0 mm2 m 250,50

250,50 ___ ____ 

Fio Pirastic 02,5 mm2 m 1.103 50 
1.103.50 

Fio de cobre com isolamento em PVC 70C, tipo Pirastic AF Pirelli 04 00rom2 m 4.981 00 
4.981.00 

Cabo 	 isolamento 	1 kv m 437,00 
437,00 

de cobre 0 16 mm2 	para  
Caba de cobre 025 mm2 isolamento para 1 kv m 1.366,00 1.366,00 

Cabo de cobre nó 635 mm2 m 210,00 10,00 220,00 

Eletroduto de aço 	.0 3/4" galvaruzado m 466 00 _ 
466,00 

Eletroduta de aço galvanizado 0 2" m 22,902,00 _ 
24,90 

Ponto com tomada imiversal 110V, 10 A, 60 Hz c/ placa 4x2", Pial PO 236,00 236,00 

BerágoiébinloBertarptor bipolar 15A, 220V, 60 Hz, em coodulete In _ _ _ 28,00 28,00 

- pçoiiqoffl iinagiptor simples + tomada un 103 00 _ 
103,00 

Ii.msoN.4: 	PUBLICA 
( . 	a 	c.a 

~*tidOtrial para limpada a vapor de mercúrio 400W, 220V, 60 Hz, com reator 
1-a 

Pç 72,00 72,00 

elhininaria.' kilçpve de tempo para limpada incandescente 60W, 220V In 4,00 9,00 

'-- ijiagitokrescente 2x32W tipo LPT 18, estampada com fonte de iluminação de lin 122,00 122,00 

vidro 	Dl 701 re„,V51:250W - 	plano  un 16,00 16,00 

*Wurido 38538 non, em barras de 6m, Marvitec m 458,00 458,00 

E'l• &eriço galvanizado 03/4" em barras de 3m rri 44,70 44,70 

I 	dilaco galvamzado 0 1 m 594,00 280,00 874,00 

isolamento em PVC 70'C, tipo Piramic AF Pirelli # 6 mrra af 	coam nt 2.136,00 2.136,00 

" 	- 	6%4M 6 2,5 nun2 m 1.757,00 1.199,00 2.956.00 

r 	arioninio 20 x 20 x 15 cm P0 3,00 3,00 

--k• IIE 	FON1A 	 . , 
fihrxe de distribuição g teri)eParç 	-5; 101-4-11:x ;g4Ildllio'l;feig-a0 EPARTE- pç /IA 1 ,00 1,00  

N I Eto 	.1 E 	CERT[DkO DE  
ACERVO TÉCNICO EXPT5DI DA NESTA 
DATA, PELO_ CCEA- SP SOB 

. 	 SÃO 'PAVIO - 	 0  	' 

ÇEC I LIA 
GRE5 
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SERVIÇOS umo,  ACUMULADO
OR  

LADO 
PRODUÇÃO DO PEIDODO CUMULADO ATÉ O FIM 

DO PER1000 
Jent2003 Fev/2003 3r12003 4142003 /44.2003 lunn003 JuV2003 A60/2003 ScP2003 0003 Nov/2003 Ou/2003 

Fornecimento e instalação de caixa tipo RI Padrão Telesp ao 15,00 15,00 

Eletroduto de PVC rigido 020 rom ao 2,00 2,00 

Eletroduto corrugado PEAD 02 polegadas m 409,40 873,00 1.282,40- 

Eletroduto corrugado PEAD 04 polegadas m 609,40 34,45 84,9:  728,76 

Caixa telefónica interna padrão TELESP n° 5, 120 x 120 x 12 cm pç 1,00 1,00 

PÁRA-RAIOS --- 
Haste de aterramento tipo Copperweld, 03/4' o 3,0 m, Burndy pç 5,00 5,00 

Luz de obstáculo 2x60W, 220V, acionada por fotocélula pç 1,00 -,.-- 1,00 

Tubo de PVC para proteção de cordoalha 0 2' x 3m Pç 2,00 2,00 

Caixa de inspeção de aterramento tipo embutir com tampa e alça PS 1,00 1,00 

Caixa de passagem, tipo condulete - 3/4" (tipo LR ou LL) pç 126,00 466,00 592,00 

Tomada simples de embutir - 110/220V un 4,00 4,00 

Tomada de terra completa In 17,00 17,00 

Ponto com interruptor simples bipolar - em caixa 4"x2" 2,00 2,00 

Cordoalha de cobre Mi, inclusive isoladores '35,00 min2 m 86,00 86.00 
28.00 Cabo de cobre nú, meio duro, 035 rilm2 ao 28,00 

Cabo de cobre Mi para aterramento - 50,00mm° m 754,00 144,00 898.00 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 
ÁGUA FRIA  
Cavalete de entrada 03/4' no 1.00 1,00 

Abrigo para cavalete un 1,00 1,00 

Tubo de PVC rigido soldável 025 mm In 91.68 100,60 - 
192,28 

Tubo de PVC rigido soldável 0 40 min m 31,25 31,25 

Tubo de PVC rigido soldável 050 tom m 74,58 67,00 141,58 

Tubo de PVC rigido soldável 075 nua m 44,22 44,22 

Registro de Gaveta com canopla cromada 0 50 mo) un 2,00 20,00 22,00 

Registro de Gaveta em metal amarelo 060 mm un 2,00 2,00 
Registro de Gaveta em metal amarelo 015 mio un 7,00 7,00 

Registro de pressão com canopla cromada 0 25 (3/4") un 17,00 17,00 

ESGOTO SANITÁRIO 
Tubo camisa ferro fundido 0 100 mm in 14,65 46,34 60,99 

TILL'earrnt'retro fundido 0 150 mm no 284,00 126,35 410,35 
ra. ,. , ti,  o alkamigido coas ponta e bolsa soldável 040 tom m 11.50 11,50 
TáJF • • • 	"Vir_vido com ponta e bolsa soldável 050 noto P11 14.00 14 00 

1:Wd2R9Wigido com ponta e bolsa soldável 075 mm m 22,00 31,50 53;50 

-Rla?di'l&Pigido com ponta e bolsa soldável 0 100 mm m 63.40 49,50 112,90 

PRgVÉNeist E COMBATE A INCÊNDIO 
59,45 30,00 89,45 bb ¢C

4.  
X 	4o_galvanizado classe média (DIN 2440)0 63 tom (2 1/2") 

 ,dc.ii-QP.gaIvanizado classe média (DIN 2440)0 75 mm (3") 	. rn 117,25 21,00 138,25 
sif‘  

ApàçlbT, angular 45° bronze c/ adaptador tipo storz com rosca interna BSP para 150 
. 	Wite rápido 0 63 men 

s 

'Ia 4.00 4,00 

ira.e incêndio com união para engate rápido IS to O 1 1/2 4,00 4,00 
afilludrante e mangueira mu aço  
e)o e instalação de Conjunto motor bomba 10 HP 

O, 

O PRES 	 CA.»...'‘: :.(-) ... PARTE INTEGRA ., 1 .7. '-‘ , 	 DÃO 	DE 
AcgRvoTEc;.lico c;,...-.-ECAQA NÉSTA
•  ATte.  Pelo, I  .RçA-Sp .. ::,z-spp 
sÃo pAtn.0 	 n U.~/ 	(:)1 /--u  

1, .  ..„
---•' - 
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QUADRO DE QUANTIDADE DE SERVIÇOS 

_ n 	: READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE Th 	ORTE COLETIVO GUARAPIRANGA - TRECHO! 
CONTRATO PH : 2000/034 

I CLIENTE : SÃO PAULO TRANSPORTES A. - SPTRANS 

ANO 	. 

2003 

FOLHA 

II de 12  

SERVIÇOS 
• 

ACUMULADO 
ANTERIOR 

PRODUÇÃO DO PERIODO ACUMULADO ATÉ O FIM 
DO PERÍODO la1/2003 Fer12003 Mar/21/03 Abr/2003 Ma, 200 

UNI]). 
 

1~2003 1W/2003 40/2003 SH/2003 05t/2003 Nov/2003 Der/2002 

Extintor de incêndio - CO2 co ngi __R_L 
1111 

1,00 _ 	8,00 
8,00 

9,00 
Extintor de incêndio com carga de É seco 1!i_IR 
Extintor de incêndio com carga de água pressurizada 10 fitos 2.00 .._ _ .. 2,00 

DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCÊNDIO 
cj Central de alarme de incêndio 1.00  

5,00 Botoeira liga-desliga, bomba de incèndio aL 5,00 
Botoeira de ataram tipo "quebre o vidro e aperte o botão" PS 5,00 5,00 
Alarme sonorLo_p_po_goo_ In . 5,00 _ 5,00 _ 	 
Eletroduto de aço galvanizado 03/4" in 63;00 --- 63,00.  
Fio Pirastic 4 1,5 mm2 ar 300,00 400,00 700,00 
Fio Pirastic 4 2,5 mm2 m 250.00 450,00 700,00 
Fio Pirastic 64,0 mm2 aI 200,00 300,00 500.00 
Cabo de comando 600V IC (3 x 1,5 mm2) Pirelli nr 100,00 200,00 300,00 
Caixa de alumínio 20 x 20 x /5 cm pç 8,00 8,00 
Eletoduto d_e_pso galvanizado 0 1" m 05,00 105.00 
Eletroduto de PVC rígido O 1" m 420,00 420,00 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

15 00 , 
--,. 

Lavatório de louça branca, com coluna. capacidade mínima 7 litros (linha RAVENA da 
CELITE, com torneira linha italiana NC 119400 equivalente) mi 15.00 

Bancada de Eráto cinza maná m2 
ao 

5,23 5.23 
Saboneteira para lavatório tipo !alei& ou similar 13.00 _______  ...__. _______ _ 13.00 
Toalheiro lalekla ou similar Ull 12,00 ___. 

_ 	_ . 
12,00 ____. 	_ Espelho de vidro ,  espessura 4,5 mm com moldura m2 1.00 1.00 

Fornecimento e instalação de espelho de vidro espessura 4,5 min - 0,60 x 1,00 m, fixo com 
ottrafuso tipo [rances 13. 00 13.00 

Porta papel higiênico simples para rolos. em chapa de aço, com trava de segurança contra 
murada do rolo, da Dixie-Lalekla ou similar un 12. 00 12.00 

Fornecimento e instalação de cesto dc lixo dell de arame especial galvanizada un 12,00 12.00 
foligerSnm e instalação de bacia linha RAVENA da CEL1TE ou similar. na  cor branco 

Hidra 	-2mada____.  un 14.00 14. 00 
stdiSSCoidRad e instalação de piado aço inox com cuba e torneira __i 2.00 

___ 
2,00 

:rFoirátinrekà'e 
‘ini?siipia iffixo 

iiiii4h1dt-li 
eu 	-'nfiçO_, 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
O'Eks:e77t Valida somente com a autenticação d 

CERTIDÃO N°:  SZO-78021  

Referente à(s) ART(s) 822020019497933Ã7‘k 

CERTIFICAMOS, para os devidoSline)acordd,conos a 	 Resolução n° 317/86 do 
X•o~:,N M/04E-  ?,01 ir e 	 /i'

CONFEA, que consta em noSsos ,arquivoso.registrode Acervo Tecnico.i  otprojissional abaixo mencionado: 
hS 	 TÏS/9'.;/  ti .\:\ \)'• 	 „/2 

BENEDICTOiBARBOSA‘ A SILVA JUNIQRANa perlado dal 2/05/04 a  

Engenheiro Civil 
"="-- 

Titulo(s) 

CREASP Ar51  

Atribuiçõe Al:tigo.,07,-dkResoluçao 218/73;c1o,.CONFEA 
-- --,--*--"<vf 2, Atividade(dTeGolResp_or0,. "Igiecpica por,projeto e Exeç,ao de. Instalaçairna.Ares,da 

nica(s) Realizada(s) ~Engenharia Civil -'Acabamentos e instalaçõesdo tre.c • o "Embua 0301.inda -ote 02 - 
doirecholAna.Rosa/Orafório.dà linha Vila Madal4a):\fla,Prudenteido 

	

,i 	 atrião 

.'-..,,  

	

. r -r . 	\ , 	it,flai-410 .5  \- i  _ ) EspecifiCadás,conforme Atestado-anex0 imitadas _ 
")) \ W/"•.\,,It 	1‘ \ \\Vinter, Local da:74ra sà!viço' Lã ,Eng.,dijilherme 

Cidatn);;:g% .-15,2to . „I‘ 	 Estado 

Valor."-- 

	

	(90,Cohtratuài:-,Cr$ 4.;,690.749.350,00‘(Àri191) 
_....(21-4ditN: i:1030'237M,-79 (Seterii-r06) 
-..".., 11.n 1 0, 	1.'-:---........__ _ .2, - 

Período 	Z3,1/03/04 a 31/01/07 	--:,....,„.„,,„... 

Contratante 	---i,. Compnhia. do Metropolitanode,8ão.PaCilof- METRÔ' --7-•,, \\V 1  I 	-.,"-,_ , ",--1  

1 I 	/ 	...----''%-----------,-•'<‘-`! • "--C-ahipânhia Brasileira delprojdt6S--à-Obras - GRPO, 
Engenharia,  a. --71.---/Y 1  '° Êtd --. 	d/ 	l'' ' 

CRESP N° . 	fOÇei1:2375 	̀49 	I i I 	"N\ 
Ár-o, t I t.--* 	 ' 

N. 	U '.. i JO 	..---4,-5.", 	.T.rol _,---.. 1  agrotissional declaro Aue,houveja,pa , cipaçao de butroa,prófissio 
N, 	o' 	-'s-x \;-", -sr— • -  - .-...N:_p....oi-; -.. r'ild ti .".4,4rifi--,...0:,  -, k prese te Certidawde Acervbirádhicó cancelaP-s bstitumari enorwente 

02/1M/2006, sobb- P .ZO=73238.1-̀- yk  ",...0,,r ,k. 0054. t------..- 	— .1 	-,;,----- 

irts. 
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CERTIFICAMQ,9--  /figa m,e.rita,-,, que.,az(êT) :i',aftentégi'ãii,tej ,da. presente 
emitido(s) pela-4kcorilràtantorg-á'éNe.fiá ico.L.,,g_gra131,.cãbel'a".cres ele 

	

veracidade do que .ale(4fesnsta(m). 	 CL.) 
., 

Profissional 

y)601á03371,s  
4  iiíttr,b ,  

i,oro ~Oh 
'Nanai 

• • 	- 

às a nbuiçõe a 

Certi ao o(s) 

505 
. 5,45-//5 

weairco b P 
• efa5 nut 
• á. 

,enominada CBPO 

Folha(s) n°: 1 de 2 

documeng0r,  
Ne?,5etidão e 
'55 5'00 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

6E0E10 BARBOSA DA SI.VA JJNØIH [No Dedada da 17JB5/04 a 31/01/071 _ 

O Acervo Técnico é toda a experiê 
compatível com suas atribuições I 
à sua validade 
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CERTIDÃO N°: I  §-Z0-78021  Folha(s) te: 2 de 2 

etembro de 2007 

Conferido: Santa Maria GRE5 - Oeste 
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IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

MEDEIO BARBOSA DA SILVA =RIR panado de tvosiita a 3l/01/07) 

3 
O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao hmtgo á 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer Imita 
à sua validade 
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COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO 

   

METRÔ 

    

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411 
Caixa Postal 1972 - CEP 01059-970 - Endereço Telegráfico METROPOLITANO - São Paulo - SP - Brasil 
CNPJ rf 62.070.362/0001-06 - Inscrição Estadual Ng 104.978.186.113 

AT.DE.006/2007  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 0 ;TA PELO 
CREA SP SOB 	2-.L. 

ATESTADO TÉCNIC9g0  Paulo, 

Sônia Mar a 	ernan 

r 	 Agente 1;11 nt 
q4/(73 	 Seccion ..AttoA .e.. Reg. 3009 

Atestamos, para os devidos fins que a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE PROJETOS 
E OBRAS — CBPO, atualmente sob a razão social CBPO Engenharia Ltda, com sede na Avenida 
da Nações Unidas, 4777, Alto de Pinheiros, São Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 61.156.410/0001-10, e cadastrada sob o n° C-4423 executou para a Companhia do Metropolitano de 
São Paulo — METRÔ, através do contrato n° 0163021010, assinado em 04 de abril de 1991, sob o regime 
de empreitada por preços unitários, as obras civis, acabamentos e instalações do Trecho "EMBUAÇU — 
OLINDA" — LOTE 2 - do trecho Ana Rosa/Oratório da Linha Vila Madalena/Vila Prudente do Metrô de 
São Paulo, tendo realizado dentro dos prazos previstos, as obras/serviços adiante discriminados: 

VALOR DO CONTRATO: 

• Valor inicial Cr$ 4.590.749.350,00 (quatro bilhões, quinhentos e noventa milhões, setecentos e 
quarenta e nove mil, trezentos e cinqüenta cruzeiros) — base junho de 1990; 

• Valor convertido para a unidade monetária Real — R$ 121.128.659,12 (cento e vinte e um 
milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e cinqüenta e nove reais e doze centavos) — base 
julho de 2003 (equivalente a US$ 42.175.717 — quarenta e dois milhões cento e setenta e 
mil, setecentos e dezessete dólares Norte Americanos); 

• Aditivo n° 30 — Majorou o valor do contrato em R$ 30.237.761,79 (trinta milhões, duzen 
trinta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e setenta e nove centavos) passando o me 
de R$ 121.128.659,12 (cento e vinte e um milhões, cento e vinte e oito mil, seiscentos e 
cinqüenta e nove reais e doze centavos) para R$ 151.366.420,91 (cento e cinqüenta e um 
milhões, trezentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte reais e noventa e um centavos) a 
preços de 01/07/2003 (equivalente a US$ 52.704.186 — cinquenta e dois milhões setecentos e 
quatro mil, cento e oitenta e seis dólares Norte Americanos); 

• Aditivo n° 33 — Remanejar o montante de R$ 1.363.874,86 (hum milhão, trezentos e sessenta e 
três mil, oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), das Verbas Globais para os 
Serviços Remunerados de Empreitada por preços Unitários; Remanejar o montante de 
R$ 195.877,00 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e setenta e sete reais), das Verbas 
Globais para os Serviços Remunerados no Regime de Administração; Estabelecer a 
distribuição para o valor do contrato, conforme segue: 

• Serviços por Preço unitários: 
• Verbas Globais 
• Serviços por Administração 
• Execução do Projeto 
• Valor total 

R$ 131.683.140,41 

utes-mea,os,E,w5 	NOTAS 
RR$$ 48:752870170.88 05.00,  D  r:•.2 r 'Pie) 	0 

R$ 	6.3  74.70:9;g4;QapPres:::1 R$ 151.366.42094
,;(cora:TdAautneenst:teo a Presente cópta 
• r ) . Te. 
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CNPJ n 62.070.36210001-06 - Inscrição Estadual 1\1,104.978.186.113 

AT.DE.006/2007  

• Valor atual reajustado novembro de 2006: R$ 180.603.117,51 (cento e oitenta milhões, 
seiscentos e três mil, cento e dezessete reais e cinquenta e um centavos) equivalente a 
US$ 74.281.386,77 (setenta e quatro milhões duzentos e oitenta e um mil, trezentos e oitenta e 
seis dólares Norte Americanos e setenta e sete centavos). 

• PERÍODO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS: 

• Prazo total para execução da obra: 24 (vinte e quatro) meses sendo 22 (vinte e dois meses) para 
execução da obra e dois restantes para desativação do canteiro. 

• Aditivo n° 31 — Prorrogou o prazo contratual em 6 (seis) meses passando o prazo total para 30 
(trinta) meses, sendo 28 (vinte e oito) meses para execução da obra e os dois restantes para 
desativação do canteiro. 

• Aditivo n° 32 — Prorrogou o prazo contratual em 4 (quatro) meses, 30-09-2006 para 31-01-2007, 
ficando estipulado em 34 (trinta e quatro) meses, contados a partir da emissão da Ordem de 
Serviço para inicio da obra, sendo 32 (trinta e dois) meses para execução da obra e os dois 
restantes para desativação do canteiro. 

DATA DE INÍCIO DAS OBRAS E SERVIÇOS: 
• 31 de Março de 2004. 

DATA DE TÉRMINO DAS OBRAS E SERVIÇOS: 
• 31 de Janeiro de 2007. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA).7.,InATA PçL0 
CREA - SP SOB  

Sâo Paulo „.„2.1,-.1...e22.4.Q.Z. 

Sônia 1\ilnri2 A.
v

l
o
a 

I Agente 
Seecion 	ste - Reg. 300g 

FONTES DE RECURSOS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS: 
• 100% do Tesouro do Estado de São Paulo. 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

Y  
A., 	9 fi 0 7, 

0\\'  

aulef~ad 
em toda r 

a área 
udeste da 

gião. Cerca 

As obras fazem parte da Extensão da Linha 2 — Verde do Metrô de 
densamente edificada proporcionando expressiva melhoria sócio-econ"rtg 
cidade de São Paulo, sendo decisivas para descongestionar o já saturado 
de 35 mil pessoas utilizam a linha diariamente. 
O trecho sob a responsabilidade da CBPO Engenharia Ltda, com extensão de 1.463m (um mil 
quatrocentos e sessenta e três metros), compreende basicamente as seguintes obras: 

Túnel em NATM (02 túneis singelos) entre o km 24,689 ao km 25,198; 

	

Av. Dr, ,..rd 	1855 

	

Vala a céu aberto VCA/Transição entre o km 25,198 ao km 25,287; ../3 

r' 
 R. F.Á 	045-0515 / 3058-5100 

Ati ENT CAÇA . Antente; 	Presente CG la reprugraPus erara,us restas 	laS, contou% 
erunal sures:Ar:4u, dou te. 
S. Paulo, 

Poço de Ventilação Sepaco; CARTÓRIO DO ° TAREI. 1 

Trecho em elevado entre o lcm 25,287 ao km 25,460; 
Estação Imigrantes entre o lcm 25,460 ao km 25,596.  

o 
s waipârtrWyjruT 
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• Vala a céu aberto VCA LESTE entre o km 25,596 ao km 25,686; 
• Túnel em NATM (02 túneis singelos) entre o km 25,686 ao km 25,7 
• Túnel em NATM, transição Singelo/Duplo entre o Icm 25,764 ao km 25, 
• Túnel Duplo em NATM entre o km 25,829 ao km 26,082: 
• Poço de Ventilação Domingos Ferreira entre o km 26,082 ao lcm 26,100: 

- 	• 	Túnel Duplo em NATM entre o km 26,100 ao km 26,152; 

• Paisagismo; 	
TÉCNICO EXPEDID.I STA„DATA_ PELO 

• Acabamento da Estação; 
• Base de Manutenção; 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
• Sistema Viário; 
	

-O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 

CREA - SP SOB 	 
• Comunicação Visual; 
• Instalação Hidráulicas/Elétrica da Estação Imigrantes; 	São Paulo, 
• Estrutura metálica e a cobertura metálica da Estação Imigrantes; 
• Execução do Projeto Executivo. 	 Sônia Meti-  AIttternan 

Agente •is-Vr;  '• 1 
Secc:ion 	- Reg. 3009 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS OBRAS/SERVIÇOS EXECUTADOS: 

• Os Túneis em NATM (02 túneis singelos) do km 24,689 ao km 25, 198, com extensão de 
509,00m e seção transversal de 33,41m2  (cada) sendo a seção de escavação — 33,41m2  e seção 
acabada de 30,01m2, revestida em concreto projetado na primeira fase com espessura de 0,15m. 
A segunda fase com concreto projetado com espessura de 0,15m no teto e as paredes em 
concreto projetado com espessura de 0,15m. O material predominante na escavação dos túneis é 
Argila variegada (arenosa/siltosa). 

• Poço de Ventilação Sepaco — Vala a céu aberto, medindo 9,80m de largura por 50,30m de 
comprimento e profundidade entre 11,00m e 18,00m, contenção lateral com 74 estacas metálicas 
(perfil CS 400 e CS 500) instaladas em pré-furos (070cm e 80cm) preenchidos com argamassa 
de areia-cimento, fechamento com pranchões de madeira entre os perfis, 
escoramento/contraventamento em 4 (quatro) níveis e tirantes para carga de 4001cN a 600kN em 
2 (dois) níveis. A estrutura em concreto moldado "in-loco" com forma aparente, 	com 
aço CA50. O rebaixamento do lençol freático foi executado em Perfuração ro 
circulação direta, instalação de 4 (quatro) ponteiras filtrantes 0 1.1/2 "em pré-furo 	as 
filtrantes injetadas - 39 unidades". 

• Vala a Céu Aberto — VCA Oeste — ligando o desemboque do túnel ao Elevado — O VC S este 
é constituído por 11 (onze) módulos sendo 4 (quatro) módulos fechados, 7 (sete) abertos e duas 
Passarelas de Emergência (Vial e Via2). Os módulos fechados são constituídos em paredes 
laterais/teto que variam de 0,80m a 0,60m de espessura, a laje do piso varia de 0,90m a 0,6 
espessura, todos em concreto moldado "in-loco", forma e armação. Os módulos g I f. • 

constituem em paredes laterais que variam de 0,50m a 0,25m de espessura e a laje do pisO 	A 

0,50m a 0,40m de espessura, todos em concreto moldado "in-loco", forma e armação. A 
escorada com estacas metálicas instaladas em pré-furo 0 70cm e preenchidas com argamassa de 
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Elevado (2 Vias) — Transposição da Av. Dr. Ricardo Jafet e o Rio Ipiranga, ligando à Estação 
Imigrantes, com 5 (cinco) vãos de 23,303m e 1 (um) vão de 17,501m totalizando 134,02m de 
comprimento, 4,84m de largura e altura no vão central de 7,00m. Fundação com 28 (vinte e oito) 
estações 0 1,20m com profundidade entre 12,95m e 20,95m. A meso-estrutura constituída de 14 
blocos enterrados e 10 pilares com altura de 1,85m a 5,80m e vigas travessas. A superestrutura 
com 24 vigas longarinas protendidas apoiadas sobre aparelhos de Neoprene totalizando 
381,22m3  de concreto fck 40,0 MPa, sendo: 4(quatro) vigas de 17,50m, peso de cada viga 31,18 
toneladas e 20 vigas de 23,30m, peso de cada viga 41,42 toneladas, todas lançadas e 
transportadas com guindaste. Sobre as vigas longarinas, laje com placas pré-moldadas (148 un.) 
estão sendo lançadas com guindaste, recobrimento com concreto moldado "in-loco", fechamento 
lateral com placas pré-moldadas e passarela de Emergência em ambos os lados de cada via. 

O Elevado foi construído sobre via em tráfego intenso sem interrupção total do tráfego. 

▪ Estação Imigrantes — (Semi-enterrada em concreto armado) — A Estação tem área total de 
7.133,00m2  (divido em 3 níveis) com 136,00m de comprimento por 18,20m. 

No nível 737,92/738,42 ficam localizados: a caixa d'água inferior e o porão de cabos com 
970,87m2, no nível 741,33 estão localizados as salas técnicas com 1.090,00m2, no nível 741,26 — 
Mezanino: ficam as salas operacionais com 1.179,36m2, no nível 746,03 fica o porão de cabos, 
logo acima no nível 748,05 estão as plataformas com 1.251,20m2  e no nível 755,60 está o 
reservatório de água. 

Fundações são dois tipos para essa obra sendo: 

• Entre os eixos AJE, são 51 estacões sendo, 13 estacões 0 0,80m, 14 estacões 0 1,00m 
e 24 estacões 0 1,20m. 

• Entre os eixos E/J, a fundação tipo Radier em concreto armado espessura de 1,50m. 
• Entre os eixos J/K, Radier em concreto armado espessura de 0,40m. 

A escavação para execução da Estação está confinada entre 110 estacas de perfis metálicos 
instalados em pré-furos com 0 de 0,70m preenchidos com argamassa areia-cimento, e 171 
tirantes com carga de trabalho entre 400/600 Kn numa extensão de 136,00m. 

A meso-estrutura e superestrutura estão compostas entre o nível 738,37 (porão de sa.nicas) 

1.263m2. 
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Vala escavada, confinada entre 69 estacões com O 1,00m, atirantados por 98 tirantes com força 
de trabalho que variam entre 180 e 6001N. Entre os estacões, foram construídos muros em arco 
com concreto projetado e tela metálica. 

• Base de Manutenção — Construída sobre a VCA Leste, apoiado sobre pilares e vigas, toda 
estrutura em concreto armado aparente com tratamento em verniz, paredes divisórias em 
alvenaria de bloco de concreto, esquadrias em alumínio linha fachada Atlanta, pisos internos em 
paviflex, forros em gesso, fechamento frontal com gradil metálico tipo parque, paisagismo, 
elétrica, hidráulica. A estrutura está assim compartimentada; 

• Estacionamento no nível 751,90 - área de construção 1.740,00m2; 
▪ Salas no nível 752,10 - área de construção 265,00m2; 
• Salas no nível 755,95 - área de construção 303,00m2; 
• Acesso ao reservatório de água nível 759,80 - área de construção 27,00m2; 
• Reservatório nível 762,20 - área de construção 27,00m2. 

• Sistema Viário — O sistema viário compreende basicamente a readequação do existente ao 
projeto executivo. Estão projetados os seguintes serviços: 

• Pavimento concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ; 
• Redes coletoras para água pluvial; 
• Passeios, sarjetas e meio-fio; 
• Sinalização horizontal, vertical e semafórica; 
• Paisagismo; 
• Rede de iluminação Pública. 

• Túneis em NATM — Os túneis interligando o VCA Leste ao Poço Domingos Ferreira e depois 
sentido a Estação Ipiranga, estão assim constituídos: 

Túneis Singelos — Dois túneis singelos com extensão de 78,00m e seção transversal de 33,41m2  
(cada) sendo a seção de escavação — 33,41m2  e seção acabada de 30,01m2, revestida em concreto 
projetado na primeira fase com espessura de 0,15m. A segunda fase com concreto projetado com 
espessura de 0,15m no teto e as paredes em concreto moldado projetado com espessura de 
0,15m. Escavado pelo sistema "Mineiro", o material predominante é Argila variegada 
(arenosa/siltosa). 

Túneis em seção máxima — Side — drift — Trecho com 27,47m de extensão e seção tr 
116,55m2  sendo a seção de escavação — 116,55m2  e seção acabada de 101,61m2, 
concreto projetado na primeira fase com espessura de 0,30m. A segunda fase co 
projetado com espessura de 0,30m. Escavado pelo sistema "Side-Drift", o material pr 
é Argila variegada (arenosa/siltosa). 

Túneis em transição com seções variáveis com AMV — Trecho com extensão de 38,37m e seç 
transversal de 96,80m2  sendo a seção de escavação — 96,80m2  e seção acabada de 84,85m . 
revestida em concreto projetado na primeira fase com espessura de 0,25m. A segunda fase com 
concreto projetado com espessura de 0,30m. Escavado pelo sistema "Mineiro", o material 
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Túneis Via Dupla — AMV — Trecho com 171,91m (até o km 26+1,13) de extensão e seção 
transversal de 80,88m2  sendo a seção de escavação — 80,88m2  e seção acabada de 71,65m2, 
revestida em concreto projetado na primeira fase com espessura de 0,25m. A segunda fase com 
com concreto projetado com espessura de 0,30m. Escavado pelo sistema "Mineiro", o material 
predominante é Argila variegada (arenosa/siltosa). 

Túneis Via Dupla — Trecho com 134,87m de extensão e seção transversal de 76,43m2  sendo a 
seção de escavação — 76,43m2  e seção acabada de 67,45m2, revestida com concreto projetado na 
primeira fase com espessura de 0,25m. A segunda fase com concreto projetado com espessura de 
0,25m. Escavado pelo sistema "Mineiro", o material predominante é Argila variegada 
(arenosa/siltosa). 

• Poço Domingos Ferreira — Poço com diâmetro de 16,00m, escavado em solo por setores em 
seqüência helicoidal, com profundidade de 33,50m, revestido em concreto projetado com 
espessuras que varia de 0,20m a 0,60m, estruturado com tela metálica. O poço foi construído em 
área urbana, rodeado de edificações habitadas e rua. 

• Elaboração de projetos executivos de Arquitetura e de Engenharia para execução das 
obras civis do Lote 2 da Linha 2 - Verde - 

Compreende a elaboração dos seguintes projetos: 

• Executivo de arquitetura/acabamentos adequação do projeto pré-executivo, executivo 
de arquitetura, executivo de paisagismo, executivo de comunicação visual da Estação 
Imigrantes, executivo de luminotécnica e relação de elementos de acabamentos e 
paisagismo. 

• Executivo de obra bruta — elaboração dos métodos construtivo dos túneis e trechos em 
VCA, remanejamento de interferências, sistema viário, escoramentos, fundações, 
rebaixamento, drenagens, instrumentação, estruturas de concreto, estruturas metálicas, 
memorial de cálculo do dimensionamento das estruturas e estabilidade das escavações 
de túneis; 

• Projetos de Instalação hidráulicas e elétricas — elaboração dos projetos de instalação de 
águas fria, esgotos, águas pluviais e sistema de combate a incêndio, incluindo a 
elaboração e aprovação do projeto junto ao Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo (conforme definido no Decreto Lei n° 46.076 de set/2002), baixa tensão — 
iluminação e tomadas (caminhamento dos circuitos e dutos), coordenação de espaços, 
malha de terra, proteção contra descargas atmosférica — SPDA, aterramen 	a estação, 
furos, embutidos e enterrados, layout das salas técnicas, memóri 	lculo, 
especificações e listas de materiais. 

DIFICULDADES OCORRIDAS PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS. 
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PROGRAMA DE GESTÃO DA QUALIDADE — NORMA ISO 9.000. 

Política da Qualidade da empresa — É o compromisso formal com a qualidade que toda empresa 
que possui um Programa de Qualidade, assume perante os seus funcionários, clientes e 
fornecedores. 

Foi criado o Controle de Qualidade para incrementar na obra as seguintes ações; 
e Conformidades — Atendimento a um requisito; 
e Não Conformidades — Não atendimento a um requisito; 
e Ações Preventivas — Ação para eliminar a causa de uma potencial; 
e Ações corretivas — Ação para eliminar a causa de uma Não Conformidade identificada ou 

outra situação indesejável; 
e Retrabalho — Ação sobre um produto não conforme, afim de torna-lo conforme aos 

requisitos; 
e Relatórios de evolução da Obra; 
e Relatórios dos serviços realizados pela produção; 

IMPACTO AMBIENTAL 

Para o atendimento das exigências Técnicas da Licença Ambiental de Instalação, expedida pela 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, foram feitos vários estudos, tais como; 

e Análise de Contaminações e destinação do Solo na região do Posto de Combustível 
Capuava; 

e Tratamento e destinação de águas subterrâneas contaminadas no Posto de Combustível; 
e Serviços de Diagnóstico arqueológico e Monitoramento para tomada das ações cabíveis 

no campo arqueológico, histórico e cultural, de forma a atender as exigências ambientais 
da obra e cumprimento da legislação brasileira sobre o patrimônio arqueológico vigente; 

e Monitoramento Ambiental no que tange ao nível de ruídos provocados pelos 
equipamentos envolvidos no empreendimento, na emissão de poluentes (gases, fumaça, 
poeira) lançado na atmosfera, emissão de efluentes, coleta seletiva de papel, madeira, 
plástico, desvio de transito e sinalização; 

e Solicitações de licenças junto ao Departamento de Proteção de Recursos Naturais — 
DEPRN. 

PRINCIPAIS QUANTIDADES EXECUTADAS ENTRE O PERÍODO DE JUL/04 A NOV/06 
(INCLUINDO TODOS OS FORNECIMENTOS). 

1 . Escavação mecânica em trincheiras "cut and cover" e estações subterrâneas, carga e transporte, em 
material de la categoria, em área urbana (dm 35,51cm). 

Produção Total no período 
	

71.283,21m3  
Maior produção em um mês (mar/05) 

	
7.700,47m3  
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3. Transporte de terra em área urbana dm = 20 km 
Produção Total no período 

	
5.789.760,977m3km 

Maior produção em um mês (maio/05) 
	

697.017,68m3km 

4. Furação com bentonita e colocação de perfis até 21-18" ou H-400, inclusive" (peso específico dos 
perfis 155,70 kg x m). 

Produção Total no período 	 429,58 t 
Maior produção em um mês (fev/05) 	 94,78 t 

5. Furação com bentonita e colocação de perfis maiores que 21-18 "ou 11-400, até 21-20" ou H-650, 
inclusive (peso específico dos perfis 219,90 kg x m). 

Produção Total no período 213,55 t 
Maior produção em um mês (ju1/04) 144,76 t 

6. Montagem de estroncamento (Perfis tipo H350/H500). 
Produção Total no período 335,82 t 
Maior produção em um mês (set/04) 148,55 t 

7. Tirantes 40t, custo fixo (fornecimento, colocação, em Solo- 5 fios O 12,7mm CP 190). 
Produção Total no período 	 277,00 un. 
Maior produção em um mês (fev/05) 	 62,00m 

8. Tirantes 40t, custo linear. (fornecimento, colocação, em Solo —5 fios 0 12,7nun CP190). 
Produção Total no período 

	
3.049,40m 

Maior produção em um mês (abr/05) 
	

652,00m 

9. Tirantes 60 t, custo fixo. (fornecimento, colocação, em Solo — 7 fios 0 12,7mm CP190). 
Produção Total no período 

	
137,00 un. 

Maior produção em um mês (mar/05) 
	

53,00m 

10. Tirantes 60t, custo linear.(fomecimento, colocação, em Solo-7 fios 0 12,7mm CP 190). 
Produção Total no período 	 1.116,00m 
Maior produção em um mês (mar/05) 	 421,00m 

11. Escavação com bentonita (para execuçã 
Produção Total no período 
Maior produção em um mês (ja 

m — profundidade 12,95m a 20,95m) 
1.878,36m3  

604,53m3  

12. Dreno horizontal profundo — DHP ( 
Produção Total no período 
Maior produção em um mês (m 

13. Fornecimento, lançamento de concreto 	 4,0<=fck<27Mpa. 
Produção Total no período 	 2.448,27m3  
Maior produção em um mês (án/05) .. 	 627,97m' 

u PRESE.NTE DOCUMENTO É PARTE 
.) 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DP ACERVO 

S10_ 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
CREA - SP OE3 

TA E O 
.. 

São Pu  Io, 

Sônia tvl i Althe 
Agente A 	ativo 1 

Seccio: 	-Reg. 3009 

tações subte 
8.081,90 
1.590,00m 



 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO; 

 

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cargueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411 
Caixa Postal 1972 - CEP 01059-970 - Endereço Telegráfico METROPOLITANO - São Paulo - SP - Brasil 
CNPJ n62.070.362i0001-06 - Inscrição Estadual fs,P 104.978.186.113 

AT.DE.006/2007  

14. Fornecimento, lançamento de concreto armado "in loco" 30,0<=fck<37Mpa. 
Produção Total no período 	 17.167,90m3  
Maior produção em um mês (juVOS) 	 2.006,40m3  

15. Fornecimento, lançamento de concreto armado "in loco" 40,0<=fck<45Mpa. 
Produção Total no período 	 396,93m3  
Maior produção em um mês (jan/05) 	 190,27m3  

16. Fornecimento e aplicação de concreto projetado 30,0<=fck<34,0 Mpa (Via úmida) - executado nos 
táneis 

Produção Total no período 	 16,339,63m3  
Maior produção em um mês (out/05) 	 2.417,25m3  

17. Forma para estações e edifícios (tipos de forma - metálicas e maderit plastificado) 
Produção Total no período 	 28.645,39m2  
Maior produção em um mês (juVOS) 	 3.053,11m2  

18. Forma para pré-moldados de concreto (tipos de forma - metálicas e maderit plastificado) 
Produção Total no período 	 9.558,48m2  
Maior produção em um mês (jan/05) 	 1.221,76m2  

19. Fornecimento corte, dobra e aplicação de aço CA-50. 
Produção Total no período 
Maior produção em um mês (jul/05) 

20. Fornecimento corte, dobra e aplicação de Tela Metálica. 
Produção Total no período 
Maior produção em um mês (set/05) 

1.616,03 t 
182,19 t 

349,90t 
96,02t 

21. Fornecimento, fabricação e colocação de cambotas treliçadas 
Produção Total no período 
Maior produção em um mês (abr/05) 

)„tN, 
22. Enfilagens tubular metálica injetada com 	-R/Cle,P 

Produção Total no período - 
Maior produção em um mês (jul/0$):X 

23. Enfilagens tubular em PVC injetada ø2 
Produção Produção Total no período 

• ,o 
a 

24. Enfilagens tipo Jet Grouting horizontal 0 0,50-15*- ,80m 
Produção Total no período 
Maior produção em um mês (mar/05) 

O PRESENTE DOCUMENTO 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

„., 
TÉCNICO EXPEDIDA.:55w 
CREA - SP SOB IN° 	

,r2r. 

Maior produção em um mês (jun/05 
o 

o De 
CARTÓRIO DO 15° TA 

	

Ao, Dr. Cardoso de Me 	5 (Esq. r/, R. Faccnae 	.j 45-0515 

	

EN.TiGAÇAO: ALA: 	a P 

	

rahca extraiu n 	 no 
esentado, do 

ENGEN 

152,66 t 
31,19 t 

0 63mm (8,62kg/m) 
167.953,81 kg 

40.807,08 kg 

7.235,50m 
2.615,41m 

5.698,60m 
1.540,00m 

É PARTE 

2. J 

Sônia M i 
Agente Affjoa 	;vo 

Seccional 	— Reg. 3009 
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RELAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE JUL/04 A NOV/06 (INCLUINDO TODOS 
OS FORNECIMENTOS). 

SERVIÇOS PRELIMINARES  
pEmouçõEs 	 UNIDADE QUANTIDADES 

Demolição de concreto armado 	 m3 
	

277,805 

Demolição de alvenaria de blocos de concreto 	 m3 
	

848,612 

Demolição de pavimento de concreto 	 m3 
	

112,515 

Demolição de pavimento de concreto asfáltico 	 in3 
	

942,478 

Demolição de sarjetas 	 m2 	 581,72 
Remoção de guias 
	 1.449,26 

Demolição passeio cimentado, ladrilhos ou mosaicos 	 m2 	 4.505,08 

Transporte de guias 	 M X ICM 
	

44.768,925 

Demolição de concreto de revestimento 
	

1.108,515 

CANTEIRO  
Container 	 M2XMêS 

	
2.590,50 

Edificios Administrativos 	 m2 	 862,64 

Edificios de Produção 	 m2 	 438,95 

Edificios Complementares 	 m2 	 1.362,67 

Tapume móvel, h = 1,15m com compensado 	 11.1 
	

396,00 
Tapume fixo, h = 2,20m com compensado 	 111 

	
707,53 

Pintura de tapumes e instalações provisórias 	 M2 	 285,570 

Áreas com recobrimento de brita ou pedrisco 
	

111,512 

Muro provisório pré-moldado para fechamento 	 ff! 
	 664,40 

DESVIO DE TRÁFEGO 
Fornecimento de placas de concreto 	 1113 

	
11,252 

Colocação de placas de concreto 	 1113 
	

32,592 
Retirada de placas de concreto 	 1113 

	
35,315 

MOVIMENTO DE TERRA 

M3  2.529,554 
M3 13.766, 
1113  161.868, 

PREPARO DO TERRENO 
Aterro compactado 
Escavação mecânica em material de P categoria 
Espalhamento de terra 

ESCAVAÇÃO 
Escavação mecânica para fundações e valetas em m f‘aed".r 
Escavação mecânica em trincheiras e estações sub 	eas (su 	cove 
material de la categoria. 
Escavação manual para fundações e valetas em m 
Escavação de túnel e estação pelo sistema "minei 
categoria 

REATERRO  
Reaterro lateral de túnel e estação c/ material coesivo 

Reaterro de fundações e valetas 	O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
Reaterro superior de túnel e estaçõesINTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
Fornecimento de terra 	TÉCNICO EXPEDIDA>7V.1)›.-9e?.."222L.T 	O 

Carga de terra na jazida ou armazém 	- SP SOB  

São Paulo, 

Sônia Mari A 
Agente 1 	ativo I 

Seccion 	- Reg. 3009 

m3 	.095.12 

3045 
da e c11113 , ¡ 	ta4:4. 

1  nini n 333 1!...._rP.P 

j,C 	estas notas, 
2 4Ø3 

' ' P' 	2 i  .. .' 7  Cf; L:111  41-1 c2 23°  31  1. s 1. zP.;  . Al  . v.  Da,.. o.1.0.21 
m3 .--1 

El' 1 2 o 
. 	• ‘Ák` ,4+- 9 :Z:" -  

AlPFN 
VI 11 

,, ... 

5.--4-á' A  - i-it-Ci.3C —J \ 

e 

in3 	71.124,06 

TORIO DO 152  TARE 
m3  ars95,6864  

9,224 
3,209 

ç.  ENGEN 



Pedra britada para filtro 
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TRANSPORTE 
Transporte de terra dm = 20 km ( em área urbana) 

FUNDACÕES E REBAIXAMENTO 

m3  x km 5.789.760,977 

    

ESTRONCAMENTO, ESTAQUEAMENTO E TRAVAMENTO COM 
PERFIS METÁLICOS. 

Carga de perfis metálicos 
Descarga de perfis metálicos 
Transporte de perfis metálicos 
Corte de perfis metálicos 
Emenda de perfis metálicos 
Furacão com bentonita e colocação de perfis até 21-18" ou H-400, inclusive 
(peso especifico do perfil 155,70 kg/m) 
Furacão com bentonita e colocação de perfis maiores que 21-18" ou H-400, até 
21-20" ou H-650, inclusive (peso especifico do perfil 219,90 kg/m) 
Retirada de perfis maiores 21— 18" ou H-400, inclusive, até 21— 20" OU h-650 

Montagem de estroncamento 
Fornecimento e montagem de contraventamento ou travamento 
Desmontagem de Estroncamento 
Desmontagem de contraventamento ou travamento 
Colocação de pranchões de madeira 
Retirada de pranchões de madeira 

Fornecimento de pranchões de madeira 
TIRANTES 
Tirantes 40 t, custo fixo (em solo) 
Tirantes 40 t, custo linear (em solo) 
Tirantes 60 t, custo fixo (em solo) 
Tirantes 60 t, custo linear (em solo) 

ESTACAS PRÉ-MOLDADAS  
Fornecimento de estacas pré-moldadas para carga até 30 t, diâmetro 33cm 
Cravação de estacas pré-moldadas para carga até 30 t, diâmetro 33cm 

ESTACÃO E TUBULÃO 
Escavação com bentonita (para execução de estação 0 1,20m) 

REBAIXAMENTO DE LENCOL FREÁTICO E DRElaGEMiiir 
Instalação de ponteira filtrante até 0 1 1/2" em pré-4-r'  

Instalação de ponteira filtrante injetada até 0 1 1/2' 

Instalação do conjunto de bombas para ponteiras 

Instalação de tubos coletores para ponteiras filtran e 

Operação do conjunto de bombas para ponteiras 

DRENAGEM  

Sônia • 
Agente 	- • rativo 1 

Seccion- Irle e - Reg. 3009 

'4,03  
Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC 0 4" para eiza. 

Fornecimento e assentamento de Tubo de PVC 0 6" para dreno 

2.005,897 

2.005,897 
T x km 
	

29.369,006 
106,208 

24,595 

429,577 

213,553 

7,905 
335,821 
39,795 

329,088 
39,795 

m3 
	

275,985 

m3 
	

8,909 
in3 
	

275,985 

Un 
	

277,00 

3.049,40 
Un 
	

137,00 
1.116,00 

111 
	

1.523,00 

1.401,60 

Unid. 

Unid. 

HP 

HPxdia 

AÇAO: AyienVo a 
reprograt .;31:13ne 
origAalapresentado,aour 
S.Patslo, 

4RTÓR4,7470,21" A 	Dr. Cardosn ce 
Esq' d  R127,00 AUTE 

4,000 

9,000 

000 

,530 

2.933,000 

1.878 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE m3 

INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO EXPEDIDA NWA  
CREA - SP SOB

O  Sgo Paulo, 	 9  



11144 

50,1059 	8 ?-; 
-adva?1,,eOlr76:i 

1 Auiããgw,0 

COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. 

 

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Cerqueira Cesar - Fax (11>3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411 
Caixa Postal 1972 - CEP 01059-970 - Endereço Telegráfico METROPOLITANO - São Paulo - SP - Brasil 
CNPJ n262.070.362/0001-06 - Inscrição Estadual NQ 104.978.186.113 

AT.DE.006/2007  

Dreno horizontal profundo 

Instalação e operação de bombas de vácuo para DHP 

CONCRETO ARMADO 

CONCRETO  

Concreto 8,0 <= fck < 12,0 Mpa 

Concreto 24,0 <= fck < 27,0 Mpa 

Concreto 30,0 <= fck < 34,0 Mpa 

Concreto 34,0 <= fck < 37,0 Mpa 

Concreto 40,0 <= fck < 45,0 Mpa 
Fornecimento e aplicação de concreto projetado 3 

Lançamento de concreto 

FORMAS  
Forma para túnel e estação subterrânea (forma de madeira revestida c/ 
maderit plastificado) 	O PRESENTE DOCUMENTO E PARTEm2 

INTEGRANTE DA CER.f IDA° DE ACERVO m2 Forma de fiindação 

Forma para estações e edificios CREA - SP SOB 
TÉCNICO 	EXPEDIDIS2ATC P1..0m2 

Forma para elevado 	 m2 

Forma para pré-moldados de concreténão Paulo, 	 m2  

Ania Mari- Alth -r) 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE WrIte A 	vo I 
Aço CA-50 — fornecimento e colocação Seccional 	- R eg. 3009 
Tela metálica (tipo variados — Q196; Q246; Q335) 

Aço de protensão — CP 190-RB 9 cordoalhas 0 12,7mm 
Fabricação de cambotas treliçadas (estruturadas com vergalhão de aço 
CA 50) 
Colocação de cambotas treliçadas (estruturadas com vergalhão de aço CA 
50) 

Enfilagem tubular metálica injetada tubo Schedule 40 0 63mm 

Enfilagem tubular em PVC injetada 

Injeção c/ calda de cimento 

Cone de ancoragem ativa e passiva - 12 cordoalhas 
Enfilagem tipo Jet Grouting horizontal 0,50 m <= 0< 0,80 m 
PRÉ-MOLDADOS  
Fabricação, transporte e colocação de vigas pré-moldadas protendidas de 
concreto Fck 40 a 45 Mpa. 
Fabricação, transporte e colocação de lajes pré-moldadas Fck 35 Mpa. 
Fabricação, transporte e colocação de elementos pré-moldados Fck 35 
Mpa. 
SERVICOS COMPLEMENTARES 
Junta elástica estrutural tipo "Jeene" 
Veda junta tipo Fungenband 0-12 ou similar 
Veda junta tipo Fungenband 0-22 ou similar 
Aparelho de apoio de neoprene 
Chumbadores 0 12,5mm - comprimento 20 cm inclusive furos 
Barra para eliminação de corrente de fuga 
Impermeabilização flexível com manta termoplástica para túnel 
Impermeabilização flexível com manta asfáltica SBS 4mm 

410 

Cimbramento tubular metálico in3  

Kg 

m3 

Unid. 

13.223,57 

2.948,36 

28.645,39 

847,56 

9.558,48 

36.191,108 

1.616,036 

349,902 

15,192 

152,664 

152,664 

167.953,806 

7.235,50 

398,629 

192,000 
5.698,60 

432,99 
179,16 
432,07 

8.081,90 
HP x dia 5.021,00 

in3  3.669,958 

nV 2.448,271 

nV 2.439,277 

In3  14.728,628 

M3 396,926 

In3  16.339,632 
In3  23.667,365 

m3 	 381,22 
in3 	 144,152 

nV 	 341,926 

S. Pauto, M  
Proteção Mecânica com argamassa e tela de arame galvanizado espessurw----!  
4cm 	 11=5:j 21WEV20 O 94W/5 59 

. dm3 	!76,480 
cAnTonliorD0 15° TABELIÃO DE/01:34300 Ati. Dr. C.V. 4:10 de Melo, 1855 
(Es. ti a R. to citai; - Ta: 3045-0515 / 30235 
AUTENTICNÀO: Autentico a Presays-ppo 
reprograficalgtralaa nestas notas, eonforifro" 
origma aprese2tado, dou iá. 	5à.4312ã,92 
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Kg 167.973,30 

m2  410,91 

m2 81,00 
m2 2.111,10 

1.352,51 

1.412,53 
m2 357,72 
m2 3.366,85 
In3 1.341,068 

In3  1.586,849 

In3  465,773 

207,136 
m2 9.918,21 
m2 4.392,97 
m2 257,01 
m2 21,24 

In° 31,27 
m2 5.300,48 

COBERTURA DAS ESTAÇÕES 
Estrutura metálica para cobertura e acesso com perfis tipo ASTM-A36 

Cobertura de vidro laminado temperado 16 mm 

Vigas em vidro laminado — L=2,78m — seção 3 x 30 cm 

Telha metálica termo acústica pintada para cobertura 

URBANIZACÃO 

PAVIMENTACÃO  
Fornecimento de guias tipo PMSP 

Assentamento de guias tipo PMSP 

Sarjetas de concreto 

Preparo de caixa 

Base de Bica corrida 

Base Brita graduada 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente - Binder 

Concreto Betuminoso Usinado a Quente — CBUQ. 
Imprimação betuminosa 

Pavimentação com blocos articulados de concreto 

Passeio de concreto 

Passeio de mosaico Português 

AJARDINANIENTO  
Terra e adubo para jardins 

Grama tipo Batatais em placas 

REDE DE TUBOS  
Fornecimento e aplicação de tubo de aço carbono diâmetro 6" a 18", 
inclusive (aplicado nos corrimões) .. 

Tubo aço galv. Schedule 40, c/r NPT, s/costura até 5", inclusive 
(aplicado na rede de incêndio) 

TUBOS DE CONCRETO SIMPLES  
Fornec. e assentamento de Tubo de concreto simples 0 300 mm 

TUBOS DE CONCRETO ARMADO  
Fornecimento e assentamento de Tubo de concreto armado 0 400 mm 
(rede água pluvial) 
Fornecimento e assentamento de Tubo de co 	&C.a mm -.,. 
(rede água pluvial) 	

, ,, 

Fornecimento e assentamento de Tubo de 
(rede água pluvial) 
Fornecimento e assentamento de Tubo 
(rede de água pluvial) 
Fornecimento e assentamento de Tub 
1000mm (rede de água pluvial) 

Execução de poço de visita padrão PMSP 
.. 	Boca de lobo dupla tipo PMSP 

Boca de leão dupla tipo PMSP h•,., 
R',=SENTE DOCUMENTO É PARTE 

TAMPÕES 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
Tampão de ferro fundido - T:Whipz(BMWEDIDA 

S 	
i'...„ ,,'F."---'TA (3.46,

.Q..
7b PEI,Q 

CREA - 

	

	 SP , - • 	) W/ )---, 

ÇY(5‘1(1 	
SAo P 

Sônia Mari AIth m 
Anente / 	vo 

Seccionsi 	- Reg_ .3~ 

kg 
	

23.238,494 

kg 
	

33.440,254 

9,000 

Un 

Un 

Un 

Un 

.11,85 

28 00 
CARTOALDO 1 - TABELIÃO DE NOTAS Av. C24;11.kise de Melo, 1855 (Esq. 	

- Ter.: 3.O45-515/ 3058-5100 
AUTEM.V;AO: Auteneco a Presente odeia 
r ptogroTea extraias nestas notas, conlorrne onpnal apresentado, dou te. 

Paul27  

350,25 

403,60 

347,40 

7,54 

:Sue' 



m2 367,67 
In2 422,80 

m2  3.977,36 
m2  4.616,65 
m2  5.642,78 

m2 
	

72,42 
m2 
	

2.002,19 
m2 
	

138,15 
2.941,13 

m2 
	

64,87 

m2 
	

709,20 
m2 
	

495,81 
m2 
	

33,19 

m2 
	

104,22 
m2 
	

43,87 
m2 
	

82,90 
m2 
	

73,00 

m2 
	

1.237,25 
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SERVIÇOS DE ACABAMENTO EXECUTADOS NA ESTAÇÃO IMIGRANTES E BASE DE 
MANUTENÇÃO. 

ESQUADRIAS — FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

Portas de alumínio anodizado com e sem bandeira 
Caixilho de alumínio anodizado com e sem ventilação 
TRATAMENTO CONCRETO APARENTE E APLICAÇÃO DE VERNIZ — 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO. 
Pintura com Verniz incolor Fosco 
Pintura com Verniz incolor semi brilho 
Pintura com Verniz incolor Anti pichação 
REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO — FORNECIMENTO E 
APLICAÇÃO 

Placas de granito cinza prata apicoada 
Placa de granito cinza prata levigada 
Soleira de granito cinza prata 
Rodapé de granito cinza prata 
Degrau de granito cinza prata 
FORRO — FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
Forro de alluninio natural tipo Cell — T15 (Luxalon) 
Forro acústico em fibra mineral Sahara (Armstrong) 
Forno de gesso liso rejuntado 
PISO DE ALTA RESISTÊNCIA E TÁTIL — FORNECIMENTO E 
COLOCAÇÃO 
Piso de concreto de alta resistência (polipiso P600A) 
Piso tátil de alerta em borracha 
Piso tátil de orientação em borracha 
Faixa tátil amarela em plataforma 
REVESTIMENTO COM CHAPAS DE ALUMÍNIO — FORNECIEVINTO E 
COLOCAÇÃO. 
Chapas de alumínio Alurevest cor azul AB Munsel brilhante 
GRADIS E PORTÔES METÁLICO — FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 
Gradil em aço tipo "Parque" 
Portão em aço tipo "Parque" 
Gradil em aço tipo "Orsometal" 
Portão em aço tipo "Orsometal" 
DIVISÓRIAS .PARA SANITÁRIOS — FORNEC 
Divisórias para sanitários e chuveiros com portas Pert 
PAISAGISMO — FORNECIMENTO E PLANTIO 
Arbustos e forração 
Árvores 
PISO VINtLICO — FORNECIMENTO E COLOCA 
Placas vinificas tipo "Paviflex" 	 '03 	fíO 
Rodapé vinifico tipo "Paviflex" 
COMUNICAÇÃO VISUAL — FORNECIMENTO E COLOCAÇAO 
Painéis de identificação e Comunicação Visual 
CABINE BLINDADA — FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO 

CARTÓRIO 11(830 Cabine blindada opaca modelo RTX 001 com duas chapas de aço ASTM-A36 	. 3,, nrdoso M espessura de 6,35mm 	t.) 	 a FIP.Cnal!- 1";-; 
•JFICAÇAD: Retem 

hea ex 	cestas 
Ijrx 	Oda, fe. 

m2 
	

1.052,97 
m2 
	

58,70 
m2 
	

92,17 
m2 
	

27,13 

m2 
	

61,74 

m2 
	

1.545,87 
Ul\T 
	

372 

2,12 
36 
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RELAÇÃO DE HOMENS X HORA TRABALHADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA( SET/03 A JUL/06). 

PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 
PRÉ-EXECUTIVO — TOTAL DE HOMENS X HORA 

AT 	Assessor Técnico 
PT-04 Desenhista Projetista 
PT-05 Projetista 
PT-07 Analista de Projetos Júnior 
PT-08 Analista de Equipamentos 
PT-09 Analista de Projetos 
PT-11 Analista de Projetos Sênior 
PT-12 Engenheiro Supervisor 
PT-13 Coordenador de Projetos 

PROJETO EXECUTIVO - TOTAL DE HOMENS X HORA 
AT 	Assessor Técnico 
PT-04 Desenhista Projetista 
PT-05 Projetista 
PT-07 Analista de Projetos Júnior 
PT-08 Analista de Equipamentos 
PT-09 Analista de Projetos 
PT-11 Analista de Projetos Sênior 
PT-12 Engenheiro Supervisor 
PT-13 Coordenador de Projetos 

ATO - ACOMPANHAMENTO - TOTAL DE HOMENS X HORA 
(1151) 

AT 	Assessor Técnico 
PT-04 Desenhista Projetista 
PT-05 Projetista 
PT-07 Analista de Projetos Júnior 
PT-08 Analista de Equipamentos 
PT-09 Analista de Projetos 
PT-11 Analista de Projetos Sênior 
PT-12 Engenheiro Supervisor 
PT-13 Coordenador de Projetos 

TARIFADO - TOTAL DE HOMENS X H 
AT 	Assessor Técnico 
PT-04 Desenhista Projetista 
PT-05 Projetista 
PT-07 
PT-08 
PT-09 

Analista de Projetos Júnior 
Analista de Equipamentos 

PT-11 
PT-12 

sao Paulo, 
 

H/h 
	

5.776,00 
H/h 
	

982,00 
H/h 
	

0,00 
H/h 
	

289,00 
H/h 
	

578,00 
H/h 
	

0,00 
H/h 
	

289,00 
H/h 
	

1.328,000 
H/h 
	

1.155,00 
H/h 
	

1.155,00 
45.019,00 

H/h 
	

2.701,00 
H/h 
	

4.502,00 
H/h 
	

6.753,00 
H/h 
	

4.502,00 
H/h 
	

3.602,00 
H/h 
	

5.852,00 
H/h 
	

7.203,00 
4.502,00 

H/h 
	

5.402,00 

16.498,00 
II/h 	990,00 
H/h 	1.650,00 
H/h 	2.474,00 
H/h 	1.650,00 
H/h 	1.320,00 
H/h 	2.145,00 
H/h 	2.639,00 
II/h 	1.650,00 
11/11 	1.980,00 

8.250,00 
H/h 	495,00 
H/h 	825,00 
H/h 	1,238,00 
H/h 	825,00 

660,00 
II/h 	1.072,00 
II/h 	1.320,00 
H/h 	825,00 
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Analista de Projetos  
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Analista de Projetos Sênior 
Engenheiro Supervisor 

PT-13 
	

VÇS,.....' 

j'4'00 	50  Coordenador de Projetos ----....--...-~-• 
SUPERVISÃO - TOTAL DE HOMENS X HORA (11/11) 

AT 	Assessor Técnico  
PT-04 Desenhista Projetista 	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE PT-05 Projetista 	 INTEGRANTE DA CERT/DÃO DE ACERVO 
PT-07 Analista de Projetos Júnior TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
PT-08 Analista de Equipamentos [¡t.A. . sp soL,. 



O PRESENTE DOCUMENTO É 
INTEGRANTE DA CERTIDA0 
TÉCNICO EXPEDIDA 	P.9,1490 
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SA o Paulo, 

Sônia Mari Ai~a 
Agent 	 vo 1 

Secciona 	e - Reg. 3009 
Autentica ao 
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LUIZ ARLOS PEREIRA GRILLO 
Diretor de Engenharia e Construções 
CREA n° 0600233140 

COMPANHIA DO METROPOLITANO.DE  SÃO PAULO 

 

Rua Augusta, 1.626 - CEP 01304-902 - Corqueira Cesar - Fax (11) 3283-5228 - Tel. (11) 3371-7411 
Caixa Postal 1972 - CEP 01059-970 - Endereço Telegráfico METROPOLITANO - São Paulo - SP - Brasil 
CNPJ n9 62.070.362/0001-06 - Inscrição Estadual N9104.978.186.113 

AT.DE.006/2007  

PT-09 Analista de Projetos H/h 1.049,00 
PT-11 Analista de Projetos Sênior H/h 1.291,00 
PT-12 Engenheiro Supervisor H/h 807,00 
PT-13 Coordenador de Projetos H/h 969,00 

TOTAL GERAL HOMENS X HORA 83.614,00 

_ Os serviços foram executados sob a Responsabilidade Técnica dos seguintes engenheiros: 

Benedicto Barbosa da Silva Junior 

Fábio Andreani Gandolfo 

Celso da Fonseca Rodrigues 

Pedro Moreira de Souza e Silva 

Marcelo Degani Panzetti 

Carlos Jorge Hupsel de Azevedo 

Sérgio França Leão 

Marcelo Bahia Odebrecht 

José Augusto Garcia de Avila 

Thiago Francisco Amaral Cabral 

Ricardo Moreira Bueno 

Elvio Antonio Granja de Abreu Junior 

Ricardo Henrique Bisca 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Eletricista 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Civil 

Eng° Mecânico 

Eng° Civil 

CREA/SP n°. 0601303391. 

CREA/SP n°. 0601229995. 

CREA/SP n°. 0500264856. 

CREA/SP n°. 5061718057. 

CREA/SP n°. 601329151. 

CREA/SP n° 5060100096. 

CREA/SP n° 5061550273. 

CREA/SP O  5061698098. 

CREA/SP n° 5061686504. 

CREA/SP n° 5060175994. 

CREA/SP n° 5060436372. 

CREA/SP n° 5061147768. 

Eng° Civil/Sanitarista CREA/SP n° 5061009642. 

satisfatórios e dentro resà`N 
a desabona-la. 

Atestamos, ainda que os serviços executados pela 
padrões de qualidade desta companhia, nada havend 

21 de agosto de 2007 
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Válida somente com 	 nutknticação do CREA-SP 

0N,  

Referente à(s) ART(s) 8210200405126006. 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP N° 

Atribuições 

Atividade(s) Téc-
nica(s) Realizada(sf 

Quantificaçãã. 

' 

,.I.CREANSP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

cseo 4rpo. ,13 c-~/ 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT  

• 1 ) 
CERTIFICAMOS, para os devidos fins,,  de ado com 	igoá 40, 5° e 60  cig Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos a'rquiVoá regãrb tde Acervó Técnico do Pirdis.sional abaixo mencionado: , 

BENEDIDY0 BARBOSA DA SILVA JUNIOR (no peâádó d-é'03/06/2002 a  
15/04/2004), 	 ' 

'Engènheiro Civil 

• 6601303371 

Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA. • 
Co:-ResponsaVél Técnico por Execução na área da Érigenharia Civil - Conistriição do 
Terminal dnnibus Jardim Ângela, constituido Por plataformas e edifira-çõestde apoio 
em dois pavimentos e readequação do sistema viárici para impiantaçãO do Corredor 
de Transporte Coletivo Guarapiranga - Trecho 1, do Terminal Jardim Ângela 
Daniel Klein e implantação do Terminal e da Estação de Ti'ansfei-éricia járdim—Agã-ela, 
referente ao prodrama de corredores e terminais de intégraçã:C? Para'a(Cidade deSão 
Paulo. 	1 

. 	= 
Especificadas conforme Atestado anexo;  limitadas às atribuições acima. 

Local da obra/serviço Terminal Jardirfi Ângela , 
Cidade 	• São Paulo 

---. 	 .. 	. 

Valor 	 Topl: RV17.438.382,67 

Período 	 júnho/02 a novembro/03 
, 	I j 

Contratante 	'São Paulo Transporte S/A 

Estado 'SP , 

Contratada 	(CB0 Engenharia Ltda. , 	, ,....- 	,  
CREASP Ir 	00'12375 , 	• 	,,,,,,,,, 	- • s,- 	's.." 	 k 

. 	 d 	 . 
, 	..d.- 1%. 	... 	 .1 	• : 

**O profissional déclarõu que houve a participação de outros profission _. 

' 	ORTANTE: A presente certidã é val•da soment 

11 

	
rvo técnico do profissional ce fMad 
;  

o 

csi 

---___, 1 1'IN. 
J , , _, 	1.:Iii."‘  •P'‘' 	- 

00 DE IJS ,-j 	
^ 

.. 	li N.: :;•-.0. 	. •• - CAPkwr,t0 DO 15° TABEL,,,, 	:A 	ti--- 
, 	NP:Ur Cardoso de Molo,"55  

1 

Fon;4nip.,-,..Xdf:: 3045 
 Itt!là 	. Autentico a PrE.ounte copla 

- 	
j: 

A 	çi pfow 	extravia nestas notas, conforme 5,,, :  

O Acervo :técnico é toda a expiriência adquiricaldrcNO'da Vida do profiãfdal; 
compatível com suas atribuições-legait,não caVer O qualquer limitaetei-i'iMal 
à sua Validade 	 151 2 O F E V z u ,.:. . 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT  
Válida somente ca,m,a-autenticação do CREA-SP 

'•,,.,., \ ,. 	 , , 

CERTIDÃO N°: 
CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(atii 
emitido(s) pela contratante ou órgão i3 
veracidade do que nele(s) consta(m), c 
processo A-090516/04 

Conferido: Cecilia 

• As 

Folha (s) n°: 2 de 2 

a presente Certidão o(s) documento(s) 
e• a responsabilidade pela exatidão e 
f".• 

rh)-se arquivada(s) neste Conselho no 
r i 	,`` 

ãão Paulo, 	terçaÁír 	 e 2004 

Co 

• 

Nagase 

" 	1 • --=" 
/ 4 	1 

• 

• 

D -1-  ikiv 	 -- 
.—. I 	

ou 
- 

RIO D 1TA LIÃO DE NOTAS 
D C 	go de Melo, 1855 

5tir,hal1 • Tel.: 3045-051513055-51M 

• 

• 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente tomo — — O Acervo Técnico é Iodai experiência adtptirida',ItõfidfigkétayfitA!gfprosoo#1, _ 	__. Ir 
rvo técnico do profissional certificado. 	- 	— - compativei com suas atribuições legais, não cagkigtO:MIeaniimi ãotemeplal 

- ,,Keico  BAnillsA man  arge"---7-- ride,-",..awpertuda 	 ume  àsua Validade  
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São Paulo, 1 Setembro de 2004. 

Eng 
Gerente Geral de 

RGE BAYERLEIN 
etos, Obras e Engenharia de Custos 

SPTrans 

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 

Período de Junho/2002 a Novembro/2003 

Atestamos, a quem possa interessar, que a Empresa CBPO ENGENHARIA LTDA, sito à 

Avenida das Nações Unidas, n° 4777 - 6° andar - ala "B", Alto de Pinheiros - São Paulo/SP, 

inscrita no CNPJ/MF sob o tf 61.156.410/0001-10, executou para a SÃO PAULO TRANSPORTE 

S. A. - SPTRANS, de acordo com o contrato n" 2000/034, assinado em 28 de abril de 2000, e seus 

aditivos n°01. assinado em 14 de junho de 2002, n°02, assinado em 14 de fevereiro de 2003, n°03, 

assinado cm 17 de junho de 2003 c 	04, assinado em 31 de outubro de 2003, com valor total de 

R$ 17.438.382,67 (Dezessete milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e oitenta e dois 

reais e sessenta c sete centavos), referente à data base de Julho/1996, as obras de Readequação do 

Sistema Viário para Implantação do Corredor de Transporte Coletivo Guarapiranga - Trecho I, do 

Terminal Jardim Ângela à Rua Daniel Klein e implantação do Terminal e da Estação de 

Transferência Jardim Ângela, referente ao programa de corredores e terminais de integração para a 

Cidade de São Paulo, tendo realizado de modo satisfatório os serviços, conforme demonstra o 

descritivo da obra e quadro de quantidades de serviços anexos, incluindo todos os fornecimentos. 

O PRESENTE DOCUMr7NTO, 
INTEGRANTE DA ti'RTIDA 
ACERVO TÉCNICO E...PEDIDA 
DA 	PE.0 	-EA-,SP 
N" 

SÃO PAULO,  212  / 	 O Li  
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ORE5- 	NAL CENTRO °DO 
CARTOHI DO 15° TABELIÃO DE NÚTAS 
Av. Dr. Cardoso de Meio, 1E555 
(Esq. cl a R. Funchal}' Te;.: 345-051513058.510 
AUTENTICAÇÃO: Autenhco a Presente copo 
reprografica extraula nestas notas, con'orri, 
original apresentado, doo te.  

São Paulo Transporte S/A 
Rua Formosa, n°97/103 - Centro— CEP-  01049-000 
PABX: (011) 3255-9933 
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CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS JARDIM ÂNGELA, localizado na Estrada do 
M'Boi Mirim junto à Rua Ribas do Rio Pardo, constituído por plataformas e edificações de apoio 
em dois pavimentos, dispostos longitudinalmente ao terreno e cobertas por estrutura metálica 
espacial e READEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR 
DE ÔNIBUS GUARAPIRANGA — TRECHO 1, do Terminal Jardim 'Angela à Rua Daniel Klein, 
com extensão de 3,50 km, com seis vias de tráfego, sendo duas vias em pavimento rígicki e quatro 
vias em pavimento flexível, ambos no Jardim Ângela, São Paulo/SP, região densamente povoada, 
referente ao programa de corredores e terminais de integração para a cidade de São Paulo. 

Etapas principais 

Terraplenagem e limpeza do terreno; 
Contenção de terreno, com execução de muro de arrimo atirantado; 

- 	Fundação das edificações com execução de estaca raiz; 
Infraestrutw-a e superestrutura em concreto armado; 
Estrutura metálica espacial e convencional — SAC-41 e SAC-50; 

- 	Cobertura com telhas trapezoidais tipo Perkron, com tratamento termo acústico; 
Revestimento de fachada com painéis de alumínio; 
Edificação dos prédios administrativos e de acesso, 
Construção de reservatório d'água com forma deslizante; 
Drenagem e canalização de tubos; 
Galeria de Águas Pluviais 
Execução de pavimento rígido e flexível; 
Sinalização horizontal, vertical e semafórica; 
Sistema de comunicação visual; 
Instalações elétricas, hidráulicas, incêndio e telefonia; 
Instalação de bloqueio de passageiros, tipo catraca 
Paisagismo; 
Projetos executivos e apoio técnico à obra 

- Ensaios 
- 	Pintura intumescente 

As fundações das edificações e da estrutura metálica espacial do terminal, foram executadas com 
estaca tipo raiz com diâmetro de 250 mm, armada (armação principal com 5 ferros de D=20 mm e 
hélice de D=6,3 mm, com espaçamento de 20 cm e peso de 130 kg/estaca), totalizando 56 estac 
com comprimento de 9,90 m, escavado em terreno argiloso, sem lençol freático. Os pilares qu 
sustentam a estrutura metálica espacial, são de seção circular em concreto armado aparente, com 
pintura anti-pichação, com espessura do filme seco de 13 a 22 micrometros por demão e úmido oN),SA, ARO 
70 a 120 micrometros por demão. O sistema básico da estrutura metálica da Cobertura JON' 
reticulado espacial com peças tubulares, em aço, tipo SAC 41. O reticulado é constituído p (iír 
malhas horizontais, bidirecionais, divididas em módulos, as quais constituem as tia es 
pirâmides, cujas arestas aparecem como diagonais no conjunto, formando uma ;ti- 

O sistema de cobertura utilizado foi o de telhas trapezoidais tipo sanduíche (telha x telha) 5 • 

UPK-40, com espessura de 0,50 mm, com tratamento termo acústico em poliuretano rígido 
espessura de 30 mm e iluminação zenital com telhas de policarbonato alveolar cristal de 10 mm. 
revestimento da fachada do terminal (testeira da estrutura metálica espacial) foi executado em 

--• 

AcEW 	 írá STA 

tridimensional, 

CREA-SP 

São Paulo Transporte S/A 

Rua Formosa, n° 97/103 - Centro - CEP: 01049-000 
PABX: (011) 3255-9933 
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painéis de alumínio Wallcap de fabricação da Alcan, com espessura de 1,50 mm, fixada sobre 
estrutura auxiliar em perfis de alumínio. 

A obra acha-se instalada numa área de 7.323,50 m2, sendo a área construída do terminal 3.860 m2, 

O terminal abrigará três linhas troncais, duas linhas de passagem e três linhas alimentadoras em 
uma plataforma central, sendo as linhas troncais operadas por veículos articulados e as linhas de 
passagem e alimentadora, operadas por veículos convencionais. 

O sistema alimentador, composto pelas linhas da bacia de alimentação da região do Jardim Ângela 
resulta numa demanda na hora de pico da manhã de 3.000 passageiros, correspondendo a urna 
frequência de 42 ônibus na hora de pico e uma frota operacional de 54 veículos convencionais. Já o 
sistema troncal, destinando-se aos terminais Santo Amaro e Bandeira, resulta numa demanda de 
8.040 passageiros, numa frequência total de 28 ônibus por hora pico e numa frota operacional de 44 
veículos articulados.Complementando o sistema, 02 linhas de passagens integram o terminal com 
frequência total de 28 ônibus por hora pico. 

A readequação do sistema viário para implantação do Corredor Guarapiranga, com extensão de 
3,50 km e seis vias de tráfego, sendo duas em pavimento rígido e quatro em pavimento flexível foi 
executado com o tráfego em operação, sendo necessário à realização de desvios em etapas, com 
aprovação e apoio da CET — Companhia de Engenharia de Tráfego. 

INFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS DA OBRA 

Área total da obra — Terminal de ônibus 
Área total construída: - Terminal de ônibus 
Área total de revestimento de fachada 
Área construída do prédio de apoio 1 (02 pavimentos) 
Área construída do prédio de apoio 2 (02 pavimentos) 
Área construída do prédio de acesso (01 pavimento) 
Área total de pavimento rígido 
Área total de pavimento flexível 
Fresagem de pavimento 
Peso da estrutura metálica espacial 
Peso da estrutura metálica convencional 
Comprimento do muro de contenção 
Altura média do muro de contenção 
Área de concreto projetado do muro de contenção 
Execução de tirantes definitivos para carga de 40 tf 
Execução de estaca raiz D = 250 mm 
Revestimento em ladrilho hidráulico 
Revestimento com piso podotáctil 

PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

TERRAPLENAGEM 

7.232 m2 
3.860 m2 
2.215 m2 

185 m2 
185 m2 
52 m2 

7.770 m2 
118.000 tn2 
90.546 m2 

118 ton 
22 ton 

224 m 
7m 

1.922 m2 
4.580 m 
3.780 m 
5.943 

106 

t t+-Q-Bt 
Execução de Escavação mecânica de material de 1" categoria utilizando-se escavadeirag:Iti ráuli 

X 9 	EA-S modelo Komatsu PC 200. O material escavado foi transportado para bota fora, com distaun ,Crae 
de transporte de 10 km, por caminhões basculante trucados, com capacidade de carga ciM:'$5.4" 

São Paulo Transporte S/A 

Rua Formosa, n° 97/103 - Centro— CEP: 01049-000 

PABX: (011) 3255-9933 2 
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Para limpeza da área e apoio na execução do serviço de terrapleno, foi utilizado um trator de esteira 
com lamina CAT D6. 

Todo material depositado em bota fora, foi devidamente espalhado, com utilização de trator de 
esteira com lâmina CAT Dó. 

Foi realizado ainda, a remoção de entulhos, proveniente de demolição, existente na área do 
terminal, com carga e remoção do material, com utilização de pá carregadeira CAT 930, 
retroescavadeira CASE 580 H e caminhões basculante, inclusive com apoio de conjunto oxi-
acetileno, para corte de estrutura de aço. 

MURO DE ARRIMO 

Execução de muro de contenção em cortina atirantada, situada ao fundo do terminal de ônibus, na 
divisa do terreno com o reservatório da Sabesp, com extensão total de 223‘,61 m e altura variável 
entre 1,03 tu e 7,90 m, totalizando uma área de 1.922 m2. 

O paramento da cortina foi constituído por tubulões justapostos com diâmetro de 70 cm, escavados 
mecanicamente em material de 	categoria, com utilização de perfuratriz hidráulica marca 
Clázironi — modelo CD-27, com capatidade de perfuração de D = 0,25 a 1,20 me profundidade até 
20 m, montado sobre caminhão VW 24220 com trado mecânico, perfazendo um total de 321 
tubulões, com comprimento variando entre 3,75 e 10,65 m, totalizando 2.727 metros escavados. 
Para enchimento do fuste do tubulão, foi aplicado concreto estrutural, bombeável, com FCK 18,0 
Mpa — Slump 8+-2, com utilização de bomba lança de concreto de 22 metros, A montagem da 
armadura em aço CA-50, foi executada no pátio de armação da obra e sua aplicação foi executada 
com apoio de caminhão com guindaste de 12 e 20 toneladas. Sobre a cabeça dos tubulões, foi 
executada viga de coroamento e travamento dos tubulões, em concreto armado, servindo inclusive 
para condução de água pluvial. 

A face externa dos tubulões. após limpeza da superfície com hidrojateamento de alta pressão, 
recebeu revestimento com concreto projetado via seca, consumo de cimento de 380 kg/m3, 
aplicado com bomba de projetar concreto modelo CP-3, com espessura de 10 em, totalizando 
1.922 m2. 

A estrutura do muro é sustentada por tirantes permanentes para carga de trabalho de até 40 tf, 
executados com proteção anticorrosiva classe 2, segundo a norma NBR 5629/96, instalados em 
perfurações a ar comprimido de 5" de diâmetro, com comprimentos unitários compreendidos entre 
21 e 25 metros. A transferência de carga dos tirantes é feita sobre viga longarina de concreto 
armado, moldada "in loco". 

ESTACA RAIZ 

Para a execução das fundações do Terminal Jardim Angela, foram executada 
diâmetro de 250 mi, armada (armação principal com 5 ferros de D=20 nuk 
com espaçamento de 20 cm e peso de 130 kg/estaca), para carga vertical p,.2 
escavadas em solo, na posição vertical, com comprimento de 9,90 m, queí 
de vibrações e de descompressão do terreno, garantindo a integridade das -é-
obra. 

São Paulo Transporte S/A 
Rua Formosa. n° 97/103 - Centro - CEP: 01049-000 
PABX: (011) 3255-9933 
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