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1. APRESENTAÇÃO 

O objetivo desta Especificação Técnica é estabelecer as condições e os requisitos mínimos 
para a apresentação de propostas, fornecimento, instalação, ajustes e testes de um 
sistema de som e comunicação de qualidade profissional, padrão "broadcast", completo, e 
operando para este projeto. Esta especificação deverá ser utilizada em conjunto com os 
desenhos que a acompanham. 

Um sistema de sonorização de excelente qualidade é uma demanda central nas 
apresentações que utilizam som amplificado e na comunicação técnica entre palco e áreas 
de retaguarda. É, portanto, considerado um dos itens prioritários de qualificação 
tecnológica da Sala. 

O sistema de sonorização faz parte integrante do clima acústico da sala e responde à 
percepção auditiva de músicos, atores, cantores e público. Além de aspectos puramente 
técnicos relacionados à acústica e sonorização, temas como aceitação, continuidade 
operacional, cobertura natural, subjetividade de resposta acústica, disponibilidade, baixa 
manutenção, inovação tecnológica e qualificação em nível internacional orientaram as 
seleções de equipamentos e sistemas. Enfim, as particularidades únicas da Sala de 
Concertos, inclusive quanto à sua importância no cenário nacional e internacional das 
apresentações de música sinfônica, refletem os métodos e seleções descritas neste 
documento. 

2. ESCOPO DA CONTRATADA 

Todos os itens do escopo da Sala de Concertos deverão ser realizados rigorosamente em 
acordo com esta Especificação. O escopo de fornecimento inclui os itens descritos abaixo 
os quais deverão ser obrigatoriamente considerados na elaboração da proposta. 

• Os equipamentos, sistemas e acessórios descritos nesta Especificação e na Planilha 
de Equipamentos. 

• Fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais necessários 
à instalação completa e correta do sistema de som. 

• Todos os cabos de áudio e fiações, terminais e conectores, necessários para a 
instalação e operação do sistema. 

• "Back-boxes" não padronizadas e receptáculos especiais. Coordenar com a 
Contratante as compatibilizações necessárias para instalação das caixas embutidas. 
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• Todos os equipamentos e ferramentas necessárias para o teste, medições e ajustes 
do sistema de som. 

• Os espelhos da alimentação elétrica do sistema de som. Ver projeto de elétrica e 
item de instalação elétrica neste documento. 

• Desenhos detalhados, desenhos de fabricação e de instalação, documentos e 
desenhos descrevendo a condição "as-built" de instalação ou de sistemas 
customizados. Entre estes documentos estão os diagramas de blocos, diagramas 
de conexões, desenhos de caixas de conexão ("plug boxes") e posicionamento de 
clusters. 

• Escadas, andaimes, mesas, apoios, carrinhos, elevadores e demais sistemas 
necessários para a instalação dos equipamentos do sistema de som, salvo se 
acordado em sentido contrário com a Contratante. 

• Manuais de instruções originais de todos os principais equipamentos instalados no 
sistema de áudio e vídeo e sua tradução para o português (caixas acústicas, 
amplificadores, equalizadores, mesas de mixagem, processadores, microfones, 
centrais de intercomunicação, entre outros). 

• Manual de operação dos sistemas em original, e traduzidos para português. 
Garantias, manutenção e contrato de serviços. 

• A realização de testes, ajustes, inspeção diária da obra, elaboração de relatório de 
testes e o acompanhamento dos testes finais a serem conduzidos pela Acústica & 
Sônica. 

• Demonstração de operação e treinamento dos sistemas para a equipe que será 
indicada pela Contratante. 

3. 	OBRIGAÇÕES DO PROPONETE 

3.1 	Qualificação 

A Contratada deverá demonstrar capacidade para instalação de som em salas de 
concertos, teatros e/ou instalações de estúdios de gravação, com atestados pelo CREA e 
cartas de referência dos clientes. 

3.2 Obrigações 

São consideradas obrigações do Proponente os seguintes itens, além daquelas requeridas 
pela Contratante: 
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• Visitar a obra para verificar todas as condições de armazenamento, movimentação 
e instalação dos sistemas especificados. Levantar na sua proposta todas as 
necessidades de apoio, informação e suporte a serem fornecidas pela Contratante. 

• Conhecer todos os aspectos relevantes dos projetos de arquitetura, elétrica e 
acústica e que tenham interface com as instalações de áudio e vídeo. 

• Estar familiarizado com todos os aspectos desta Especificação Técnica e desenhos 
que a acompanham, assim como com as normas e padrões relativos ao escopo de 
fornecimento. 

4. 	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

São consideradas obrigações exclusivas da Contratada as seguintes tarefas: 

• Cumprir todo o escopo de fornecimento conforme definido nesta Especificação 
Técnica, obedecendo aos melhores padrões, normas e procedimentos aplicáveis e 
descritos pela ABNT, UL, ANSI, AES e outras organizações. 

• Definir os meios e métodos para a instalação dos sistemas, assim como para a 
fabricação de dispositivos sob medida, coordenando estes com a Contratante e 
Acústica & Sônica. Observar os requisitos desta Especificação. 

• Desenvolver todos os detalhes que eventualmente não estejam incorporados 
nesta Especificação Técnica mas que sejam necessários para cumprir inteiramente 
os seus propósitos. Submeter tais detalhes aos comentários da Contratante e 
Acústica & Sônica. Estes itens podem incluir transformadores, amplificadores de 
linha ou distribuição e outros dispositivos de interface, isolação ou estrutura de 
ganho. 

• Obter todas as dimensões no campo cujo conhecimento seja necessário para a 
instalação dos sistemas. A Contratada deve se responsabilizar pela precisão destas 
informações. 

• Comprovar a origem dos equipamentos. Todos os equipamentos deverão ser de 
fabricação original ou sob licença autorizada do fabricante original. Cabe a 
Contratada comprovar as licenças de fabricação sempre que requisitado pelo 
Contratante. 

• Independente de menção em específico todos os documentos preparados pela - 
Contratada deverão ser entregues em 3 vias impressas e 1 via digital. Isto inclui 
listas de equipamentos, folhas técnicas de dados, desenhos, diagramas, manuais 
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de instrução de equipamentos, manuais de treinamento e outros descritos nesta 
Especificação. 

5. 	DOCUMENTOS 

Os sistemas descritos nesta Especificação são de alto desempenho e demandam uma série 
de submissões de documentos que fazem parte do escopo de contratação da Contratada. 
Os documentos que serão requeridos estão descritos a seguir. 

Tais documentos objetivam a consolidação dos aspectos de instalação considerando as 
particularidades do campo e a experiência da Contratada. 

5.1 	Lista de Equipamentos 

Em um prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis após a contratação, a Contratada deverá 
apresentar para a Contratante uma lista detalhada de equipamentos, por item, 
confirmando todos os equipamentos principais e acessórios a serem instalados na obra, 
com sua identificação, nome do fabricante, modelo e série. 

Esta lista será analisada pela Acústica & Sônica. A aquisição final dos equipamentos só será 
aprovada pela Contratante após esta avaliação e que se dará em 05 (cinco) dias úteis. 

5.2 	Detalhamento Executivo de Instalação 

Em um prazo máximo de 30 (trinta dias) úteis após a aprovação da Lista de 
Equipamentos, submeter 5 (cinco) cópias do detalhamento executivo completo de 
instalação do sistema de áudio e vídeo para aprovação da Contratante e Acústica & 
Sônica. 

O detalhamento executivo de instalação não tem por função substituir o projeto aqui 
apresentado, mas de detalhar particularidades inerentes à instalação e fabricação do 
sistema. 

O detalhamento de instalação deverá incluir no mínimo os seguintes itens: 

• Uma lista itemizada de todos os equipamentos e materiais, idêntica à descrita no 
subitem Lista de Equipamentos desta Especificação. 

• Folhas técnicas de dados (data sheet) de cada item especificado e selecionado. 

• Diagrama de ligação, diagramas de sinais e unifilar de todos os sistemas de áudio 
mostrando as interconexões ponto a ponto de todos os equipamentos e 
dispositivos. 
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• Uma lista completa de cabeamento junto com as localizações e terminações em 
cada ponta. 

• Diagramas detalhados para todos os circuitos customizados. 

• Desenhos de todos os itens que serão fabricados sob medida (customizados) ou 
modificados. 

• Desenhos em 1:1 ilustrando o arranjo físico e a identificação de patchbays. 

• Desenhos técnicos detalhados e em escala mostrando todos os "racks", cabines e 
enclausuramentos. 

• Desenhos técnicos detalhados e em escala mostrando os detalhes dos clusters com 
os sistemas de movimentação e instalação. Cálculo estrutural da instalação dos 
clusters. 

Os diagramas de blocos e diagramas de ligação deverão ser preparados considerando que 
os mesmos também serão utilizados na manutenção dos sistemas. 

5.3 	Manual de Instrução dos Equipamentos 

A Contratada deverá entregar todos os manuais de instruções que acompanham os 
equipamentos de forma organizada. Os manuais deverão ser colocados em pastas de 
argolas (arquivo de capa dura e plastificada), com separadores plásticos de divisões, com a 
lombada identificada por "Sistema de Som — Manuais de Instrução". Deverão ser 
providenciadas três pastas sendo uma em original e duas em cópia. 

Em adição ao disposto acima, a Contratada deverá providenciar os manuais de instrução 
de todos os equipamentos principais em português (caixas acústicas, equalizadores, 
amplificadores, mesas de mixagem, centrais de intercomunicação, processadores, 
microfones, reprodutores). 
Os termos de garantia deverão ser retirados dos manuais de instrução, preenchidos e 
enviados para o encarregado indicado pela Contratante e que se incumbirá de enviar para 
os fabricantes. 

6. 	CONTROLE DE QUALIDADE 

A Contratada deverá observar no mínimo os itens abaixo no que se refere ao controle de 
qualidade da instalação de áudio e vídeo: 

• A instalação de áudio e vídeo deverá ser realizada por pessoal técnico habilitado, 
qualificado e experiente na instalação de sistemas de áudio de desempenho 
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profissional para salas de concerto, teatros e sistema similares. Salvo em 
circunstâncias especiais, o mesmo técnico deverá acompanhar toda a instalação. 
No caso de mudança de equipe principal, que deve ser evitada, submeter os 
currículos à aprovação da Contratante. 

• Todos os equipamentos e materiais deverão ser novos e dos fabricantes descritos 
e aprovados nesta Especificação Técnica. Os equipamentos e materiais deverão 
seguir as normas aplicáveis da ABNT, UL, CSA, NEMA, EIA, ANSI, ISO. 

• Apenas equipamentos e materiais dos fabricantes originais poderão ser aceitos 
para instalação no sistema de som coberto por esta Especificação. 

• Observar permanentemente eventuais conflitos com outros trabalhos em 
desenvolvimento na mesma área como manutenção, instalações cênicas, entre 
outras. 

• Comunicar imediatamente a Contratante e Acústica & Sônica sobre qualquer 
conflito com outras especialidades no mesmo local de instalação de forma que 
ações apropriadas e prontas possam ser adotadas sem risco para a qualidade final 
da instalação. 

• Obter todas as licenças e permissões para trabalho, inclusive para serviços em 
altura. Observar rigorosamente todas as normas de segurança referentes às 
atividades contratadas. 

• As instalações deverão estar em conformidade com as normas federais, estaduais 
e municipais quanto aos códigos de elétrica e segurança. 

• O rigoroso atendimento a esta Especificação fará parte do processo de medições e 
liberações de serviços da Contratada. 

• É vedada a intervenção nos equipamentos durante a instalação dos mesmos, sem 
a expressa autorização e aprovação do fabricante dos equipamentos, incluindo, 
mas não restrito a: reparos em alto falantes; troca de placas, circuitos ou partes de 
equipamentos; instalação de módulos de amplificação em caixas acústicas; troca 
ou reparo de ventoinhas, entre outros. Se estas intervenções forem motivadas por 
mau funcionamento de equipamento durante a instalação do mesmo, as mesmas 
não serão aceitas e equipamentos novos, isentos de defeitos, deverão ser 
instalados. 

• Verificar as condições de limpeza da obra assim como do fornecimento de energia 
elétrica antes da instalação. 
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7. GARANTIA 

Todos os sistemas e componentes devem ser garantidos como livre de defeitos de 
materiais ou mão de obra por um período não inferior a 12 (doze) meses da data de 
aceitação da instalação pela Acústica & Sônica. 

Sistemas defeituosos deverão ser reparados ou repostos dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas a partir do recebimento de notificação de tais defeitos e que serão encaminhados 
pelo usuário. 

Durante a validade do período de garantia, a Contratada deverá fazer no mínimo uma 
visita técnica para inspeção e realizar todos os ajustes necessários nos sistemas. 

8. EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos são todos de alta tecnologia, itens singulares, cuja avaliação global 
ultrapassa a descrição de características técnicas. 	Eles estão apresentados nesta 
Especificação Técnica pelos nomes de seus fabricantes, modelos e séries, na lista de 
material no Anexo I. 

A inclusão do nome de fabricante estabelece não só o padrão de qualidade requerido, 
como as características operacionais e de desempenho requerido para os sistemas 
especificados. Define também o sistema efetivamente selecionado para atendimento às 
particularidades únicas deste espaço. 

Pela natureza do projeto e sua especificidade, os sistemas não permitem opção. 

Aplica-se o conceito de "ou similar de mesmo desempenho" se referindo a um item que 
tem, comprovadamente, as mesmas características operacionais e de desempenho, 
inclusive quanto à estabilidade e continuidade operacional, recursos, facilidades de 
expansão e flexibilidade, dos equipamentos descritos como referência neste documento. 
Os produtos cuja similaridade não for aprovada pela Acústica & Sônica e Contratante 
deverão ser substituídos pelos de referência. 

As caixas autoannplificadas não podem ser substituídas por caixas acústicas amplificadas 
com módulos de amplificação inseridos nas mesmas em campo. Este método não será 
aceito pela Acústica & Sônica. 

Toda e qualquer alteração de projeto deverá ter aprovação da Contratante e da Acústica 
& Sônica para sua execução 
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9. 	INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 

A instalação do sistema de som deverá ser de padrão profissional e nível de usualmente 
chamado por "broadcast". Deverão ser adotadas as mais rigorosas práticas de instalação 
de sistemas de áudio e vídeo profissional o que inclui (mas não se restringe) a ligação de 
conectores, lançamentos de cabos, detalhamento de painéis, ligações em "patchbays", 
aterramento, junções de cabos e todos os demais aspectos que garantam excelente 
funcionamento do sistema. Os requisitos mínimos estão descritos nesta Especificação. 

No planejamento e na instalação devem ser tomadas todas as precauções necessárias 
para eliminar as interferências eletromagnéticas, eletrostáticas e rádio frequência sobre o 
sistema de áudio e vídeo. Uma varredura de frequências de rádio é importante antes do 
início dos trabalhos. 

A Contratada deverá planejar corretamente a entrada e armazenamento dos 
equipamentos e materiais no campo. 

Da mesma forma a Contratada deverá tomar cuidado com os serviços de lançamento de 
cabos e instalações para prevenir danos aos cabos ou equipamentos. 

9.1 	Condições Para Instalação 

A instalação de áudio e vídeo será iniciada sob as seguintes condições: 

• Obra livre de pó e restos de cimento, pedra e outros similares. 

• A instalação de cabos de áudio e vídeo será iniciada após aprovação da 
Contratante e Acústica & Sônica das instalações de conduítes, eletrocalhas e 
demais itens de infraestrutura. 

• Os equipamentos de áudio serão energizados após a liberação da instalação 
elétrica deste sistema pela Contratante. 

• Durante a movimentação de caixas acústicas em altura será vedada a presença de 
pessoas nas áreas sob as mesmas. 

A falha de cumprir os requisitos acima paralisará a instalação de áudio e vídeo, cabendo à 
Contratada as penalidades de atrasos e seus desdobramentos. 

9.2 	"Racks" e "Cases" 
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Os equipamentos montados em "rack" devem ser instalados, interligados e testados nas 
oficinas da Contratada. A montagem de ""racks" no campo não será permitida. Observe o 
layout do ""rack" nos desenhos. 

Todos os cabos e fiação e terminais de equipamentos montados em ""rack" deverão ser 
claramente identificados pela sua função e sistema. Os cabos deverão ser fixados por 
meio de abraçadeiras de nylon a cada 25 cm no máximo e fixadas na estrutura do ""rack" 
conforme necessário. 

Na montagem do ""rack" deve ser considerada a localização para minimizar as induções 
de interferência eletromagnética. 

Cada sistema montado deverá ser instalado em função de sua polaridade apropriada. 
Polaridade absoluta deverá ser mantida através de todo o sistema. 

A montagem dos equipamentos em ""racks" deve permitir pleno acesso para operação e 
serviço no equipamento montado. 

Instalar no ""rack"" todos os elementos necessários para fixação dos equipamentos como 
braços e apoios. 

Os fechamentos e tampas não utilizados do ""rack"" deverão ser pintados em preto fosco. 

Todos os enclausuramentos de equipamentos deverão ser em aço com cantoneiras e 
outros elementos formando estruturas rígidas. Construções em alumínio só serão aceitas 
quando aprovado pela Acústica & Sônica. 

Os equipamentos elétricos e eletrônicos deverão ser seguros mecanicamente e 
eletricamente aterrados. Não serão aceitos terminais ou conexão de alimentação de rede 
AC expostos ou não protegidos, dentro ou fora de qualquer enclausuramento. 

Salvo quando disposto em sentido contrário, todos os equipamentos eletrônicos ou 
elétricos para a instalação em ""rack" deverão ter o padrão "EIA 19". Todos os 
equipamentos não especificamente projetados para montagem em ""rack"" deverão ser 
adaptados, por método profissionalmente aceitável, para alcançar os padrões da EIA. 

A altura do ""rack" para todos os equipamentos e componentes descritos nesta 
Especificação Técnica é de unidade de 44 mm ou "espaços", codificados por "RU" (por 
exemplo, um equipamento de 132 mm corresponde a 3 RU). 

Os "cases" feitos sobre medida, assim como as caixas acústicas portáteis e monitores de 
palco deverão ter acabamento feito sob medida em carpete cinza ou preto para reduzir a 
um mínimo os eventuais prejuízos ao edifício e seus acabamentos. 
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9.3 	Alimentação 

Os equipamentos eletrônicos e elétricos deverão ser dimensionados, fabricados e 
instalados, para ter operação normal quando alimentados por uma fonte de tensão de 
127 V AC +/- 10%, 60 Hz +/- 10%, e dentro de uma faixa de temperatura de 0°C e 302C. 

9.4 Cabeamento 

A passagem do cabeamento de áudio deverá ser feita exclusivamente pela Contratada. 

A instalação dos cabos e fiação do sistema de áudio e vídeo deverá assegurar tensões 
(mecânicas) corretas, os tipos e separações especificadas neste documento e sua 
identificação. 

Utilizar lubrificantes para a enfiação nos conduítes, assim como as tensões e trações, em 
rigorosa observação às recomendações do fabricante dos cabos. 

Não serão aceitas uniões em cabos de microfone ou sinal de linha, salvo quando for 
fisicamente impossível instalar o cabo em um único comprimento. Estas uniões deverão 
ser aprovadas pela Acústica & Sônica caso a caso. 

Os cabos de sinal de microfone, linha, "intercone e DC, alto-falantes de baixa voltagem / 
impedância, alto — falantes de 70,7 V e AC deverão ser restritos a sistema de eletrodutos 
individuais e separados. O uso de eletrocalhas é aceitável quando aprovado pela Acústica 
& Sônica. 

A Contratada deverá ser responsável pela marcação e identificação de cabos e 
interligações de forma durável e indelével em cada terminação do cabo. Isto se aplica 
tanto aos cabeamentos dentro de uma montagem de ""rack" como em cabos correndo 
em eletrodutos ou eletrocalhas. As identificações de campo devem coincidir com as 
identificações nos desenhos do projeto de instalação. 

"Loops" do cabo devem ser deixados nas terminações possibilitando que placas, painéis, 
"patchbays" e equipamentos possam ser desmontados para serviço, inspeção e 
manutenção. 

A separação mínima de conduítes portando diferentes níveis de sinais pode ser vista nas 
tabelas abaixo. 
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Distância de Conduites por Sistema — I 

Nível 	de Nível 	de Nível 	de Nível 	de Nível 	de 
Sinal A Sinal B Sinal C Sinal D Sinal E 

Nível 	de 	Sinal 	A 
Microfone 

-- 150 mm 300 mm 300 mm 150 mm 

Nível de Sinal 8 
Line Levei 

150 mm -- 300 mm 150 mm 150 mm 

Nível de Sinal C 
Alto falante 

300 mm 300 mm -- 150 mm 150 mm 

Nível de Sinal D 
Vídeo e dados 

300 mm 150 mm 150 mm -- 150 mm 

Nível de Sinal E Fibra 
ótica 

150 mm 150 mm 150 nnm 150 mm 150 mm 

Distância de Conduites por Sistema — II 

Nível de 
Sinal A 

Nível de 
Sinal 8 

Nível de 
Sinal C 

Nível de 
Sinal D 

Nível de 
Sinal E 

Cabeamento 	de 	luz 
controlado 	por 
dimmer 

600 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 

Circuitos 220 / 440 V 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 
Outras instalações 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 150 mm 
Instalação com SCR 600 mm 300 mm 150 mm 300 mm 150 mm 

Não instalar em um mesmo eletroduto sinais de classes diferentes. 

Nos cruzamentos entre conduítes de classes diferentes procure sempre utilizar 90". 

Todos os cabeamentos devem correr dentro de eletrodutos ou eletrocalhas com tampa 
salvo quando aprovado pela Acústica & Sônica e aceito pelos códigos de instalação. 

Os eletrodutos serão em aço carbono com galvanização eletrolítica observando as normas 
ABNT-5624, NRBR 13057 e rosca NBR 8133 e demais aplicáveis. Os mesmos deverão ser 
dimensionados para um máximo de 40% de preenchimento com tamanho mínimo de 1". 
Ver desenhos de áudio. 

As eletrocalhas com tampas quando utilizadas deverão ser em aço carbono SAE 1008-
1010 e NBR 11888-2 / NBR 7013, nas dimensões lançadas nos desenhos de infraestrutura 
de áudio. As eletrocalhas são com galvanização a fogo não sendo aceitável galvanização 
eletrolítica. 
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As curvas e acessórios necessários para a instalação de infraestrutura de áudio deverão 
ter as mesmas características construtivas do trecho reto. 

A Contratada deverá verificar todos os procedimentos de aterramento do sistema de 
sonorização, observando os códigos de segurança e os requisitos do sistema. Todos os 
pinos de aterramento de AC dos equipamentos do sistema de sonorização devem ser 
conectados a um terra técnico de AC. Os chassi de equipamentos devem se conectar a um 
terra técnico de AC ou às estruturas do ""rack". As estruturas de ""rack" devem ser 
aterradas. Ver projeto de elétrica. 

Os caminhos de sinal de áudio entre partes de equipamentos alimentadas por AC devem 
ser conectadas utilizando linhas balanceadas. 

	

9.5 	Caixas ("plug boxes") 

As caixas de terminação do sistema de sonorização estão apresentadas nos desenhos 
próprios e nas tabelas de terminação. 

	

9.6 	Ruídos 

O ruído dos reles, solenóides, potenciômetros, botões e sistemas similares, não poderão 
ser audíveis na Sala. 

O ruído residual e "hum" deve ser limitado à curva PCN-15, quando medido no centro da 
plateia e com o sistema de ar condicionado desligado, e o conteúdo espectral deve ser de 
faixa larga, ou seja, sem nenhum componente tonal. Os limites da curva PNC-15 estão 
abaixo. 

CURVA 31,5 Hz 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz 
PNC 15 58 dB 43 dB 35 dB 28 dB 21 dB 15 dB 10 dB 8 dB 8 dB 

O sistema deverá ser livre de "diques" e outros ruídos audíveis quando os controles 
estiverem inoperantes. 

10. ELÉTRICA DO SISTEMA DE SOM 

Consultar o projeto de elétrica da edificação. 

11. TESTES DE VERIFICAÇÃO 

Os testes de verificação são de responsabilidade integral da Contratada, inclusive 
equipamentos, "software", ferramentas e a emissão do Relatório de Testes de Verificação. 
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Antes de aplicar alimentação AC para os equipamentos do sistema de som, a Contratada 
deverá fazer uma inspeção completa no campo para verificar se todos os itens estão 
corretamente instalados para operação de forma segura. 

A Contratada deverá assegurar-se que todos os equipamentos montados em ""racks", 
painéis, "back-boxes", estejam adequadamente limpos e livres de sujeira e pó, antes do 
início dos testes. 

Todos os problemas de fuga de especificação (não conformidade) que forem observados 
nos testes deverão ser documentados e prontamente reparados. Os reparos correrão sem 
ônus para a Contratante. 

O sistema de som deverá ser testado pela Contratada antes de entregar o mesmo para 
aceite da Contratante. 

11.1 Testes de Verificação 

Confirmar que cada fio e cabo estão identificados com um número único. Fornecer uma 
lista completa "as built" das terminações dos cabos. 

Confirmar que todas as saídas do sistema estão livres de interferencias, diques audíveis, 
"pops" e outros ruídos. 

Para todas as linhas de sinal confirmar: 

• Coerencia do circuito em cada ponto de terminação; 
• Nenhum condutor pode estar cortado no ponto de terminação; 
• Continuidade e correta polaridade dos circuitos; 
• Sem curto circuito entre cabos de sinais, condutores ou conduites. 

Confirmar que todos os altofalantes e suportes, estão livres de ruídos como "zumbidos" e 
"chocalhos" quando o falante é ativado com os tons de onda senoidal sobre a sua largura 
de banda nominal com metade (1/2) da sua potência máxima. 

Para cada cabo de rede confirmar os seguintes dados de ponta a ponta nos dois sentidos: 

• Continuidade e polaridade. 
• Atenuação até (e incluindo) 300MHz. 
• Impedância até (e incluindo) a 300MHz. 
• Conformidade com "TIA" categoria 6. 

Para todos os dispositivos eletrônicos montados em racks e conectados a patch bays, 
confirmar: 
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• Todas as entradas e saidas são balanceadas. 
• A polaridade é mantida por todo o caminho das patch bays. 
• A conexão "TIP" de cada conector "TRS" esta ligada ao terminal positivo de cada 

entrada ou saída correspondente. 

Confirmar que não há curtos circuitos entre a rede neutra geral e o aterramento do 
sistema de elétrica exclusiva para áudio em todos os circuitos elétricos. 

11.2 Relatório 

A Contratada deverá submeter para avaliação da Contratante e da Acústica & Sônica o 
Relatório de Testes de Verifica em no máximo 05 (cinco) dias úteis após o término da 
instalação e que deve incluir no mínimo: 

1. A descrição detalhada dos resultados dos testes. 

2. Métodos e instrumentos utilizados. 

3. Fotografias durante os testes para registro dos seguintes itens: 
Face e disposição interna de todos os plug boxes; 
• Todas as caixas acústicas com instalação fixa; 
• Face e disposição posterior dos racks de equipamentos; 
• Salas de equipamentos e controle. 

O Relatório deve ser recebido com protocolo assinado por um representante do 
Contratante. 

11.3 Testes de sintonização 

Os testes de sintonização e equalização do sistema serão realizados exclusivamente pela 
Acústica & Sônica e só serão iniciados após a aprovação do Relatório de Testes de 
Verificação da Contratada. 

A instalação de áudio e vídeo só será considerada liberada com os testes de sintonização e 
aceite da Acústica & Sônica. Os mesmos devem ser conduzidos com o prédio desocupado 
e com mínimo nível de ruído de fundo. Para tanto a Acústica & Sônica emitirá um 
Relatório de Aceite em até 10 (dez) dias após o término dos testes de sintonização. 

Durante os testes de sintonização a Contratada deverá disponibilizar dois técnicos 
familiarizados com a instalação de som para auxiliar nas tarefas de operação e de ajuste 
de posicionamento de clusters e caixas acústicas. 
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O tempo mínimo para sintonização do sistema é de 5 (cinco) dias inteiros. 

A Contratada deverá assegurar que todas as áreas onde o sistema de som está instalado 
estão limpas e em condição para o início dos testes de aceitação. A Contratada deverá 
estar preparada (inclusive com instrumentação) para verificar e demonstrar o 
desempenho dos sistemas e subsistemas. 

A Acústica & Sônica deverá ser ressarcida por tempo paralisado quando os ensaios não 
puderem ser conduzidos por erros de instalação, condições inadequadas de campo, falta 
de mão de obra ou ferramenta!, e outras falhas que estejam fora de seu controle. 

12. TREINAMENTO 

A Contratada deverá realizar treinamento sobre todo sistema contratado para uma equipe 
de operadores que será indicada pela Contratante. O treinamento deverá ocorrer em 
duas sessões de palestras e demonstrações e mais duas sessões de acompanhamento de 
eventos. 

As duas sessões de palestras e demonstrações deverão ter no mínimo 5 (cinco) horas cada 
e abrangendo o seguinte conteúdo: 

• Conceitos gerais adotados na instalação dos sistemas. Metas e facilidades. 
• Procedimentos de operação para uso correto do sistema. 
• Recomendações gerais sobre a manutenção básica e operação de todo o sistema. 
• Procedimentos gerais de reposição simples de peças. Identificar quando chamar 

assistência especializada. 
• Demonstrações práticas. 

A primeira sessão de treinamento deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias da liberação final 
da instalação com a emissão do Relatório de Aceita da Acústica & Sônica. 

A segunda sessão de treinamento deverá ter sua data agendada entre a Contratada e a 
Orquestra, mas sempre em prazo inferior a um mês da primeira sessão. 

Cabe a Contratada providenciar originais de apostilas de treinamento, com resumo de 
manuais, listas de equipamentos, diagramas funcionais. A apostila deverá ser um guia 
rápido de acesso às facilidades e potencialidades do sistema de som, trazendo 
obrigatoriamente um capítulo dedicado ao "Diagnóstico e Correção de Falhas" 

Como suporte e treinamento a Contratada também deverá acompanhar as duas primeiras 
apresentações de eventos que utilizem o sistema de áudio e vídeo, para verificar se todos 
os seus aspectos estão corretamente compreendidos pelos técnicos da Sala. O prazo 
limite para ocorrer este treinamento / acompanhamento é de um ano. 
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O treinamento deverá ocorrer sem nenhum ônus extra para a Contratante ou Acústica & 
Sônica, e deverá ter seu preço incluído na formação do preço da instalação. 

13. 	EXCLUSÕES 

Não fazem parte do escopo de fornecimento da Contratada para instalação do sistema de 
áudio e vídeo: 

• Fornecimento e instalação de itens de instalação elétrica como: transformadores, 
estabilizadores ou quadros elétricos. 

• Fornecimento e instalação de eletrodutos, eletrocalhas, as caixas metálicas 
convencionais para infraestrutura, mesmo os itens que receberão os cabos de áudio e 
vídeo. 

• Fornecimento e instalação dos cabos elétricos. 

• Acabamentos na estrutura para instalação dos itens cobertos pelo escopo de áudio e 
vídeo. 

Cabe a Contratada fornecer todas as informações técnicas necessárias relativas às 
particularidades de seu escopo e que precisam ser atendidas em projetos e instalações de 
terceiros como, por exemplo, estrutura e elétrica. 

â 
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ANEXO I — LISTA DE EQUIPAMENTOS 

Notas: 
1. Quantidades são sempre unitárias pelo item chamado. 

2. Para item "sob medida" não existe opcional. 

3. Em casos especiais a Contratada pode propor sistemas de painéis e receptáculos. A 
análise e aceitação são exclusivas da Acústica & Sônica. 

4. Para extensões de cabos de sinal de áudio ver tabelas de infraestrutura de áudio. 

5. Caixas acústicas e equipamentos com todos os cabos de elétrica e sinal como parte 
integrante do fornecimento. 
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1 Acabamentos de Parede 

1.1 
'Painel acústico absorvente simples 25mm. (Ver especificação A&S ECIF ACT Parte 4). Aplicado nas paredes a 0,90 

m do piso. Não é aceitável o uso de perfis aparentes. Junta seca entre painéis. 

Painéis ranhurados e perfurados em mdf da Ideatec ou Woodfit com 160 mm de largura, e com 25 mm de lã de 

1.2 vidro com 40 kg/m3, protegido por véu de vidro instalado em fábrica, aplicados nas paredes e teto das 
antecâmaras de acesso a Sala de Concertos. Certificação de absorção acústica requerida. Padrão de cor: freijó 

1 -- 
Painéis ranhurados e perfurados em mdf da Ideatec ou Woodfit com 160 mm de largura, e com 50 mm de lã de 

1.3 vidro com 40 kg/m3, protegido por véu de vidro instalado em fábrica, aplicados nas paredes e teto das 

l
antecâmaras de acesso a Sala de Concertos. Certificação de absorção acústica requerida. Padrão de cor: freijó 

- -- 

,Acabamento em massa sobre alvenaria pintada em cor fosca. Acabamento liso, plano, sem imperfeições, sem 
14 

'emendas aparentes de masseamento ou rugosidades visíveis. 

'Revestimento em painéis de madeira, chapa de mdf de 10 mm de espessura, revestida por laminado natural de 

-5 madeira freijó, aplicado diretamente contra a superfície das paredes indicadas. Juntas secas com perfis em "U", 

modulação a ser definida no detalhamento executivo. 

Revestimento acústico nas paredes do palco com réguas de madeira de dimensões variadas, com altura variando 

1 6 
entre 2 cm e 5 cm, espaçadas irregularmente com media de área aberta de 35%, e dispostas em direção vertical, 
e painel lã de vidro com véu de vidro aplicado na fábrica, com 25 mm x 60 kg/m3 de densidade, protegido por 

tecido de poliéster ignifugado, atrás das mesmas. Padrão de madeira: freijó. 

Revestimento interno composto por 50 mm de lã de vidro com 40 kg/m3, protegida por veu de vidro, e proteção 
1.7  

mecânica de chapa expandida montada com perfis metálicos nas paredes e teto. 

2 Acabamentos de Teto 

Painéis ranhurados e perfurados em mdf da Ideatec ou Woodfit com 160 mm de largura, e com 25 mm de lã de 

2.1 vidro com 40 kg/m3, protegido por véu de vidro instalado em fábrica, aplicados nas paredes e teto das 

antecâmaras de acesso a Sala de Concertos. Certificação de absorção acústica requerida. Padrão de cor: Freijó 

Painéis ranhurados e perfurados em mdf da Ideatec ou Woodfit com 160 mm de largura, e com 50 mm de lã de 

2.2 vidro com 40 kg/m3, protegido por véu de vidro instalado em fábrica, aplicados nas paredes e teto das 

antecâmaras de acesso a Sala de Concertos. Certificação de absorção acústica requerida. Padrão de cor: Freijó 

• Forro de madeira constituído por 54 mm de chapa de mdf, em lâminas de 6 mm para conformação da geometria 

2.3 
do forro conforme desenho, estruturado em sistema de perfis e montantes metálicos, e um piso em grid 

metálico que permita acesso para manutenção. Acabamento em laminado de madeira natural freijó. Prever 

l_sobrecarga de 100 kgf/m2 nesta grid. O chassi metálico devera ser dimensionado para módulos de madeira de 

2.4 Forro acústico mineral. (Ver especificação A&S ECIF ACT Parte 5) 

3 Acabamentos de Piso 

3.1 Carpete 9 mm no piso com base de borracha, cor: preto. 

i 

3.2 Carpete 9 mm no piso com base de borracha, cor a definir no detalhamento. 

t 
'Assoalho em madeira constituído por piso de cumaru com 18 mm de espessura sobre compensado naval de 20 

3.2 

ii 

mm, sistema fixado diretamente no piso acabado de concreto. Acabamento em seladora fosca e instruções de 
acordo com o fabricante. 

Assoalho flutuante de madeira com 11 cm de espessura total formado por réguas de cumaru com 3,0 cm de 

3.3 espessura, fixadas com pregos espiralados e em 45 em chapa de compensado de 2,0 cm e em barrotes de 

maçaranduba com 5 cm de altura, a cada 0,40 m entre eixos e isoladores de vibração de borracha natural 

dentado, duplo, Vibtecht VE-D. Inclusive sobre os elevadores. Acabamento em seladora, fosco. 



Porta Acústica Metálica (Ver especificação A&S ECIF ACT Parte 6) 
'Porta acútica de madeira, tipo PA-60-D. (Ver especificação A&S ECIF ACT Parte 3)  
,Porta acústica de madeira, tipo PA-45-S. (Ver especificação A&S ECIF ACT Parte 3) 
Porta de madeira com 60 mm de espessura, encontro seco entre folhas, conforme desenho, acabamento em . _ 
Porta Trox 

4 Portas 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

3.4 	Assoalho mais laje flutuante 

3.5 	Assoalho mais laje e piso flutuante 

5 Caixilhos 
5.1 Janela com 4 folhas fixas, vidro temperado de 10 mm, em caixilho de alumínio, cor preto, vedado em 

5.2 Vidro laminado 6mm, PVB 0,38mm 

5.3 'Vidros laminados 9mm, PVB 0,38mm 

5.4 ,Vidro laminado 9mm, PVB 0,76mm 

5.5 Vidro laminado 16mm, PVB 0,76mm 
vidro insulado 8mm(17ar) 12mm - 6x2,PVB 0,76mmQS 

6 Itens Específicos 
6.1 Poltrona para sala de concertos (Ver especificação A&S ECIF ACT Parte 2) 
6.2 1Praticáveis especiais para músicos, construídos em madeira compensado naval de 25 mm, 2,0 m x 1,20 m x 0,20 

6.3 Difusor móvel. (Ver especificação A&S ECIF TEC Parte 1) 

6.4 
6.5 

,Elevadores de palco. (Ver especificação A&S ECIF TEC Parte 3) 
t" 'Bandeiras acústicas 

6.6 'Guarda corpo metálico, tubo de aço, 1 'A" de diâmetro, no topo dos balcões 



PRANCHA: 

A&V-100 

RO1 

RO1 

REVISÃO 
REVISÃO GERAL 

DISCRIMINAÇÃO 
ASS 

DESENHO 

LHN 

APROV. 

09.11.2012 

DATA 

altleTt. 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE. RS - BRASIL 

EMPRESk 

Acústica & Sônica 
Rua Grand, 139 sala 12- Sâo Paulo - SP 

Tal: (11) 3819-8970 Fax (11) 3097-0231 

ARQUIVES 
G810-8CONC-A&V-100-R01 
ESCALA: 

RESPONSA. TECNICCS JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO 

PROPRIETARKS 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 
CUERTE: 

UNIDADE: 

DATA-. 
NOV/2012 

PROJETO / DESENHO: 

PROJETO 
3142-082-2012 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOAC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CO:PDEMIG  

OBRA: 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇÃO: 

ORQUESTRA 

REFEREM • 

REFER NCIA PARA EL TRICA 
EXCLUSIVA DO SISTEMA DE AUDIO 



GOVERNO 
E MINAS 

• RO1 

REVISÃO 
REVISÃO GERAL 

DISCRIMINAÇÃO 
A/1S 

DESENHO 

LHN 

APROV. 

09.11.2012 

DATA 

CUENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - 118 - BRASIL 

°APRESA: 

Acústica & Sônica 
Rua Girassol, 139 sala 12 - Stio Paulo - SP 

Tal: (11) 3819-8970 Fax (11) 3097-0231 

ARQUIVCe 
GMG-SCONC-A&V-101-R01 
ESCALA: 

INDICADA 
umeAce 

RESPOPASAVEL TECN1(Xt JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO - 

INDICADA 
DATk. PR0PRIETAR1Ct 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 

RE:W084AV°. EXECUÇÃO: 
CUEN1E: 

NOV/2012 
PROJETO / DESENHO: 

PROJETO PO: 
3142-062-2012 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO' 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CÇ,), DEMI, G  

leeFRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 

ORQUESTRA PRANCHA: 

A&V-1 01 

  

tIÁ RO1 
'CONECTORES - CONSTRUÇ O PAIN IS 

AN E TOMADAS ELÉTRICAS 



RO1 REVISÃO GERAL ARS LHN 09.11.2012 
REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

CLIENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
• 

PORTO ALEGRE. RS- BRASIL 

EMPRESA: 

Acústica & Sônica 
Rua Grassai, 139 sala 12- Saci Pado - SP 

Tal: (11)3819.8910 Fax (11) 3097-0231 

	E 
GOVERNO 

MINAS 

GMO-SCONC-A&V-110-115-R01 
AROUIVG 

ESCALA: 
1/100 

RESPONSÁVEL TECNICO: 	JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO UNIDADE: 
NI 

DATk. 
N0V/2012 PROPRIETÁRIO: 	 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOPMCO DE MINAS GERJUS 

_ PRoxio i DESENHOe 

PROJETO FP: 
3142-082-2012 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

CUENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOIC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CODEMIG Conpii. d. huroddeato ~to bleu oenie 

OEMA: 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇÃO: 

ORQUESTRA 
PRANCHA: 

A&V-110 
REVISÃO 

r ,  , 
x-xpJ 
./.:5- 

ROI 

REFERENTE: 	 PLANTA BAIXA N VEL 9,00 
MAPA DE PLUGBOXES E TERMINAÇÕES ks, ‘• 



REFERENTE 	

PLANTA BAIXA N VEL 12,00 
MAPA DE PLUGBOXES E TERMINAÇÕES 

REVISÃO: 

codc- 

RO1 

REVISÃO 

REVISÃO GERAL 

DISCRIMINAÇÃO 

A&S 

DESENHO 

LHN 

APROV. 

09.11.2012 

DATA 

CUENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

EMPRESA.. 

Acústica & Sônica 
Rua Grassai, 139 sala 12- SiSo Paulo - SP 

Tal: (11) 3819-8970 Fax (11) 3097-0231 

AROUIVCe 
GMO-SCONC-A&V-110-115-R01 

ESCALA 
RESPONSÁVEL TECNICO: JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO 

	 1/100 
UNIDADE: 

DATA 
PROPRIETÁRIO: 	 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONORSCO DE MINAS GERAIS 

RESPONSÁVEL EXECUÇÃO, 

CUENTE: 

NOV/2012 
PROJETO / DESENMO: 

PRGETO 14*: 

3142-062-2012 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO' 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	C9DEMIG  oaRk 
PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 

EDIRCAÇÃG 

ORQUESTRA PRANCHA: 

A&V-111 

 

RO1 



ROI REVISÃO GERAL ABS LHN 09.11.2012 
REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

MENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RS -BRASIL 

°APRESA: 

Acústica & Sônica 
Rua Girassol, 138 sala 12 - Sita Paulo - SP 

Tel: (11) 3819-8970 Fax (11)3097-0231 

GOVERNO 
MINAS 

..-., 

GPAO-SCONC-A&V-110-115-R01 
AIROUIVCe 

ESCALA: 
1/100 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 	JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO UNIDADE: 
Hl 

DATk. 
N0V/2012 PROPRIETÁRIO: 	 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECOPIIOMICO DE MINAS GERAIS 

PROJETO / DESENHO: 

PROJETO Pr: 
3142-062-2012 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

CUENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO AC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CODENUG 
PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 

EDWICAÇÂCe 

ORQUESTRA 

REFERENTE: 	PLANTA BAIXA N VEL 18,00 
MAPA DE PLUGBOXES E TERMINAÇÕES 

PRANCHA: 

A&V-112 
Xr"N 
c.) i i  0\e,;, RO1 



• RO1 REVISÃO GERAL A&S LHN 09.11.2012 

REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

CUENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - 118 - BRASIL 

EMPRESA: 

Acústica & Sônica 
Rua Girassol, 139 mela 12 - SEI° Paulo - SP 

Tal: (11) 3819-9970 Fax (11) 3097-0231 

	E 
GOVERNO 

MINAS 

GMO-SCONC-A&V-110-115-Ft01 
ARQUIVCe 

ESCALA: 
MOO 

RESPONSÁVEL. TÉCNICa 	JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO UNIDADE: 
111 

DATA: 
NOV/2012 PROPRIETÁRIO: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 

PROJETO / DESENHO: 

.PROJEIG N': 
3142-002-2012 RESPONSÁVEL. EXECUÇÃO: 

cuErar: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 1:0DEMIG 414, 

URU: 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFIO: 

ORQUESTRA 
PRANCHA: 

A&V-113 
• ,_ 	0: 
L, 

o 
. „ 

RO1 
REFEREM 	 PLANTA BAIXA N VEL 22,00 

MAPA DE PLUGBOXES E TERMINAÇÕES c c 



RO1 REVISÃO GERAL A&S LHN 09.11.2012 
REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

CUDITE: 

,........... 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RIII - BRASIL 

EMPREGA: 

Acústica & Sônica 
Rua Girassol, 139 sala 12 - São Paub - SP 

TN: (11) 3819-8970 Fax (11) 3097-0291 

, 

GO 
E 

VERNO 
MINAS 

....,..... 

GMO-SCONC-A&V-110-115-R01 
ARQUIVO: 

nem.. 
1/100 RESPONSÁVEL TeCNICO: 	JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO UNIDADE: 

IR 
DATA. 

N0V/2012 PROPRIETÁRIO: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 
, PROJETO / DESENHO: 

PROJETO 10: 
3142-062-2012 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

cuENTE: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOIC 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CODEMIG com......................... 

- OEIRA: 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇACt 

ORQUESTRA 

RE FERENTE: 	PLANTA BAIXA N VEL 26,00 
MAPA DE PLUGBOXES E TERMINAÇÕES 

PRANCHA 

REVISACt 

I.. 

o 

A&V-114 

RO1 



4. 

RO1 REVISÃO GERAL A&S LHN 09.11.2012 

REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

CUENTE: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE. RS - BRASIL 

EMPRESA: 

E 
- GOVERNO 

MINAS Acústica & Sônica 
Rua Girassol, 139 sala 12 - São Paulo - SP 

Tel: (l1)3819-891D Fax (11) 3097-0231 

GMO-SCONC-A&V-110-115-R01 
ARQUIVOS 

ESCALA: 
1/100 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 	JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO UNIDADE: 
m 

DATk. 
N0V/2012 PROPRIETÁRIO: 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 

PROJETO / DESD4H0c 

PROJETO PO: 
3142-062-2012 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

CIENTE: 

-:COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTOLC 
••ZCONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CODEMIG 

Compras Ca Des~lo kadito de Er Mal. 

,PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
EDIFICAÇÃO: 

ORQUESTRA 

, 
PRANCHA: 

A&V-115 
• REID ,s TE: 	PLANTA BAIXA N VEL 30,85 ..., 

MAPA DE PLUGBOXES E TERMINAÇÕES 
, , 

C 
, 
CD  RO1 



GOVERNO 
E MINAS 

RO1 REVISÃO GERAL A&S LHN 09.11.2012 

REVISÃO DISCRIMINAÇÃO DESENHO APROV. DATA 

CUEN1E: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

EMPRESA: 

Acústica & Sônica 
Rua Girassol 139 sala 12- Sâo Paio - SP 

Tal: (11) 3819-8970 Fax (11) 3097-0231 

GM de8RC-A&V-120-121-R01 
ESCALA: 1/2,5 

RESPONSÁVEL TÉCNICO JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO 

PROPRIETARICt 	 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 

.RESPONSÁVEL EXECUÇACk 
CLIENTE: 

UNIDADE: 

DATA: 
NOV/2012 

PROJETO DESENHO: 

PROJETO N': 
3142-062-2012 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	CC,), DEMI, G 
PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 

EDIEW140: 

ORQUESTRA 

 

PRANCHA: 

A&V-1 20 

  

   

REFERENTE: •  

PLUGBOXES
o  <2 

REVISACt 

e 	RO1 
.(2 



RO1 

REVISÃO 

REVISÃO GERAL A&S LHN 09.11.2012 

DISCRIMINAÇÃO DESENHO ARROV. DATA 

CUEN1E: 

CONSÓRCIO SPM - SIMON 
PORTO ALEGRE - RS - BRASIL 

°APRESA: 

Acústica & Sônica 
Rua Girassol, 139 sala 12 - Sâo Paulo - SP 

Tel: (11) 3819-8970 Fax (11) 3097-0231 

ARQL10/Ce 
GMO-SCONC-A&V-120-121-R01 

ESCALA: 
1/2,5 

RESPONSÁVEL TECNica JOSE AUGUSTO NEPOMUCENO UNIDADE: 

DATA; 
NOV/2012 PROPRIETÁRIO 	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS 

PROJETO / DESENHOt 

PROJETO AP: 
3142-082-2012 RESPONSÁVEL EXECUÇÃO: 

CUEN1E: 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 	
9 

ir 
ECONÔMICO DE MINAS GERAIS 	4:DEMI, G 

OBRA; 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS 
PRANCHA: EDW1CAÇÃO: 

e  ORQUESTRA A8N-1 21 
REVISÃCt REFEREN DETALHES 1 

PLUGBOXES RO1 
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