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OBJETO: Contratação. em regime de empreitada por preço dobai, da ex 	ção das obras e 
serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e 
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas Gerais. 
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ESTE ATESTADO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ITEM 1 - LOTE 1 

PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 3 - LOTE 1 

PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 4 - LOTE 1 
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CONSTRU 
CNPJ n2  

-CCPS ENGENH IA E COMERCIO S/A 
1.584.223 001-38 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para Indutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n 0600931321 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	 (X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN-01930 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 
PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

, SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING E/OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGOTO A VACUO OU ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

6415 
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CNNIMF N° 61.584.223,0001-38 
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GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRENDA 
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O presente documento é parte integrante da •. 
Certidào de Acervo Técnico expedida pelo ,* 
C REA-SP sob n°  W3' 401. ),(C4-  e 
Somente será válido acompanhado da referi-
da Certid:lo. 
São Paulo, 

Piá vTa C risli 
Agente Adi-minis 

Seccton 

de mpos 
ativo I - 	.1940 

Norte 
COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Rod. Anhanguera s/n° Km 30,5  
07750-000 C aj a m ar SP Brasil 	• 	- -:-';..::,.,.., 

	

c 	 
Tel.: (11) 4446-2000 Fax (1 I )  
•www.n atu ra.n et 	 '''''-',..,....,......'' 

noturo 0416 

Em complemento ao atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 
2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para 
Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A informamos que a referida obra 
foi'executada em regime de empreitada por preço global, constando os serviços 
de infra-estrutura, construção predial e acabamentos, fornecimento, 
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar 
condicionado com capacidade de 1937 TR, sistema de detecção e alarme 
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulica e cabeamento estruturado 

Valor total do contrato: R$ 60.742.823,23 com preços iniciais de julho/1998 
Período de execução: 08/07/1998 a 31/03/2001 

Informamos que os itens abaixo,deverão ser retificados, como segue: 

Item 1.5 (pagina 5) — P&D — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Onde se lê Caixilho de alumínio e vidro temperado —5.186 m2, 
leia-se fachadas em pele de vidro e vidro temperado —5.186 m2 

Planilha dos principais serviços executados e gerenciados (pagina 10) 

Item 2.1 — Onde se lê Escavação mecânica/Manual para valas de fundação, 
leia-se Escavação mecânica/Manual para valas de fundação em material de 1° 
categoria — m3 - 19.235,73 
Item 2.2 - Onde se lê Escavação mecânica e_carga mecanizada;  com PC 150 
para uma altura de escavação de escavação até 6--rh, 	- 
leia-se Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para uma 
altura de escavação de escavação até 6 m em material de 10 categoria — 
24.374,02 m3. 

/dr& filf.  

ajam 	31 de jul 	e 2007 

I. 	% 

10° RATWCW) ÇIVTL - 

AUTENTICAÇAO DESTE DOC 
ESTA APOSTA IN VERSO 

	DAk' PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO D 	TAS DE CAJ4I1AR 
ues.1787, Bairiv Polvilho, Cajaaar-SP Tel. 4448.1011 4440.1911 

. João Baot sta Martelletto 	- Oficial 
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Cajamat 

t2P.e/ 

ernardez 
de Serviços e Obras 

e Cosméticos Natura Ltda 

Tel.: (1 I) 4446-2000 Fax (I I) 4446-2093 
www.natura.net  

COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Em complemento ao atestado de capacidade técnica emitido em 21 de 
Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço Natura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio 
S/A, informamos que a referida obra foi executada em regime de 
empreitada por preço global, constando os serviços de infra-estrutura, 
construção 	predial 	e 	acabamentos, 	fornecimento, 
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de 
ar condicionado com capacidade de 1937 TR, sistema de detecção e 
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulica e 
cabeamento estruturado 

Valor total do contrato: R.$ 60.742.823,23 com preço 
julho/1998 
Período de execução: 08/07/1998 a 31/03/2001. 

10° RIEGIZTBO CIVIL - 2E~ 
A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

Cajamar, 31 de julho deislOWsTA NO VERSO -` 

P:?2 
noturo 

6417 Rod. Anhanguera s/n° Km 30,5 
07750-000 Cajamar SP Bcasii  

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico expedida pelo 
CREA-SP sob n° 	• ICA- 	e 
Somente será válido acompanhado da referi-
da Certidão. 
Sào Paulo, 

e Campos 
- Reg. 1940 

Flávia Cr 
Agente Adin 

SeCCI 

OFICIAL DE REGISTRO. CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS Dl 
Av.Tenente llarques,17.871  Bairro Polvilho. Caiaoar-SP Tel. 4448.1011 

loao B.antistallartelletto•- Oficial 
Recooheço por sese1hsncaafirsadP6EORGJAQRCE BERRARDES, et docu 
valor econatico, e dou 	 - 

Caialar. 31.  d• at,àh. 	28D7. 
Et testetunho 	  da verdade. Tatiane Aoarecida de C-arvaltio -Escrevente Autor Total: 	4.3d 	VALIDO SOMENTE COM O SELO E A 
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O pre&ente documerao é çarte integiante 
Certidão de Acervo Té'rinico expedida pe:io 
CREA-SP sob  
Somente será vá Ude acompanhado da referi-
da Certidão. 
SãO 

natura CREA-SP. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNaTiata  dmrms 
Cri?ti 

k, 	4 1 8 
ampos 

g.1940 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPACO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 
Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 
e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 
no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 
77.114,85m2. 

1139CASTRQ OIVIL PI2.2"g}TH°  
k AUTENTICAÇÃO DEgIE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO ' 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de perenciamento do complexo Industrial, 
são compostos dos seauintes Prédios:  

PICKING 	 Um prédio de quatro pavimentos para o 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos ara 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISKE DESENVOLVIMENTO 	 Corg o de 
TICO—prédies--de—einee—pavimentes—ifiter-ligades—por—passarelas—metálicas; corno—de 

laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários, hall d 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 

Indústria • Comércio de Cosméticos Notara Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Catamar/51,  - CEP 07750-000 - Fone 	4446 2061 	 pág. • • • 
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O presente documento é parte integrante da , 
Cerlk:o d Acero Técnico expedida pelo 
CREA-SP n" 	 104-  e 
Somentd será vt,!;tic accmpanhado da referi-
da Cedia°. 
Sào Paulo, 

•,, 

O4 i9 
Hávia Crizi" 	pos 

Agente Aurninis 	19.40 
Seccion 	Prédió destinado a serviços de apoio a 

lanchonete, creche, 	banco, ambulatórios 
com uma área total de 9.437m2; 

ário 
e 

notura 

".6*.carairai.•.°  

SERVIÇOS 
do complexo, composto por refeitório, 
departamento de recursos humanos, 

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Composto por dois prédios, um 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifado e, outro para 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área total de 3.074m2  com dois pavimentos; 

PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de recepção de visitantes e 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 

PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio de recepção de 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CFTV, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1Cr RIEGISTRI) ÇIVLL RAMINHO 
AUTEN TI CA C kr) DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO • 1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1- PICKING 

Corpo principal do edificio em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e lajes 
alveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 

O pavimento térreo (nível 729,00), recebeu piso de concreto armado, acabamento 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilh 

Indúrtei• • Comérde d• Cesmétke• N•tura Ltda. - Rodovia Anhanguera, kin 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone 	4446 2061 
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O presente documento é parte integrante da 
Cer5dão de Acervo Tícnico expedida peJo 
CREA-SP SOI) a° 	ICA-)/Q- 
Somente será válido acc,mparrhado dat.  eMri-
da Certidào. 
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Flávia Cri 
Agente Admiti strativo I - 

docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicas (HAN-1Y.-..2.3,  Foram instaladas 

ampos 
eg. 1940 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto armado para nivelamento das 
lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonblend (STONHARD). 

Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, ar condicionado de 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00). 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 137un com 686m3  de concreto lançado 
• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  de concreto armado 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 6.683m2 • Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5.342m2  • Elevador monta carga 	 lun • Elevador de passageiro 	 2un • Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.600m2 • Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	5un 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em 

fechamento lateral e superior em 
• Fundação em tubulão 	  
• Estrutura moldada in loco 
• Cobertura metálica 

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

10°  REG.ISTIIP, ÇIVIL  
9.AUTENTICACAO DCSVE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO 

• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2 

estrutura metálica de chapa dobrada com 
painel SABROE formando uma caixa fechada 

35un com 167m3  de concreto lançado 
	 397m3  de concreto armado 

436m2  

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, Cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

162,49-ton; 
• Fábrica 2: 55,10 tort .' • 	• 
• Fábricas 34: 47,41 ton. 

Indústria a ~indo de Cosmético. Metara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone 1)4446 2061 
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Flávia Crie '32 e..Cempos 

	

Agente Adrnrni tra tive I 	1940 

Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sobrecarg§g.Pcr° 
 

!Norte 

• Almoxarifado - 5,0 ton/rn2  
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados piso epóxi. 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitação e serviços que fazem a 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metálica com fechamento 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipamentos, pipe- rack 
e túnel para eletromonovias. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 11.129m2  
• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 

	

	 _11.53,4,m2  
10° REGIETRO TM,  - PoBLENZANnu 

A, AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 
1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 	ESTA APOSTA NO VERSO 

Edifícios com estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 	dN 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concr o armado 
• Cobertura metálica 	 719 2  

• Caixilho de alumínio e'vidros temperados 	  
.:filkigt 	 •_Pisoindustrial_ern_concreto_coni_acabamento_v_krect,nivelado_a_lase 

Indústria o Comércio de Cosméticos Motoro Ltda. - Rodovia Anhanouera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (1,1)4446 2061 
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Norte 1.5 - P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
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Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares e lajes de piso e cobertura. 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálicas com fechamento lateral 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e forro falso. 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vidro. 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram impermeabilizadas com manta 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  159un com 779m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada In loco 	  4.606m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	  1.517m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com acabamento 	vítreo, 	nivelado 	a 

laser 	  2.865m2  
• Elevador passageiro panorâmico 	 3un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 5.186m2  

10° 	'IRO VVIL - MENZfN110 
4 AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

1.6 - SERVICOS 	 ESTA APOSTA NO VERSO " 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	  345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	  6.164m2  
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com acabamento 	vítreo, 	nivelado 	a 

laser 	  9.408m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915m2  

1.7 - MANUTENCÂO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutenção  

	Esteuturas_ena_concreto_armado_moidadon_loc " 

Fechamento das fachadã's-leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 

Indústria a Comércio de CallffiétiCele Notara Ltda. - Rodovia Anhanguera, Icm 30,5 - Catjamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes e laje 
rnhertura 	' 
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Seccio 
Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas semi-espaciais 	ST), 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha metálica zipada. 
'‘. 
Piso-do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítreo, para uma sobrecarga de 
2,0 ton/m2. 

No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituído por placas removíveis, os 
vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabilizada com manta asfáltica 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção mecânica. Nesta área foi 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão de 13,35m entre 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,40 ton. 

1.7.2 - Almoxarifado da Manutenção 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 	 100 Rwlsiag Ç1VJL- PELEM/INL-10 

AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 
1,7.3 - Central de Utilidades ESTA APOSTA NO VERSO 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	 2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	  675m2  
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1.11 - TANCAGEM 

Esta área compõe-se de Um páteo para descarga de matéria prima e combustíveis 
os respectivos tanques e diques de contenção. 

Indústria • Comércio da Cosméticos Natura Ltda. - ROovi 	hanguera, km 30,5 - Cajornar/SP - CEP 07750-000 - ne 11) 

gases co 

O presente documento é parte integrante da 
Cerlia:,  de Acervo Técnico expedida pelo 
C " A-`•.P - a b „,,,.;„,2„ejaaj,,S,,,A-  e 
Somente. será vál:lc• acompanhado da referi-
da Ce;"jao.. 
Sâo Pauio,,lat:ç11,4,\UP- 

G 4 2 4 
dj. 	 . FIvCçi 

Agente Adrnini o 
ampos 

g. 1940 
ada Estrutura metálicà'a ira em uma água, executado com perfil de cpzu 

com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em sapata 	 20m3  
• Estrutura moldada in loco 	 164m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 253m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	209m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 84m2  

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 3 mm e proteção mecânica com 
argamassa. 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 197m2  

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industrials,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Cassol 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 Its 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 Its 	10'  REGISTRO ('IVIL 'pELENZINII0 • Tanque Agua Tratada - Capacidade: 750.000 Its 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 Its 	4AUTENTICACÃO DESTE DOCUMENT°  

' • Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 	ESTAAPOSTANO VERSO  
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m3  
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 
• Estrutura moldada in locó 	 802m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 322m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un 



• 



O pres:ttnte documento é parte integrante d4 
Cttt:trtt;ão de Att.ertio Te:onico expeciida pelq 
CF-t EA-SP SOD 	 k("10()-1.-  .e  
Semente será váltdo acompanhado da referi-

da CertidU. 

São Pa u I o, _tad?  sk  /SUA- 
 ü

nAnr 

Flávia Croi a. de 	npes 
Aperte Adrninis 	 1940 

S 
O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em concreto arm

eçxionaaao apar 	• .ado 
"in loco" (paredes e laje). 

Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,0m. Peso da estrutura metálica 
1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de manobra e descarga de 
matéria prima e combustíveis. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 24un com 136m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 219m3  de concreto armado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m/ 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: Sun com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 lts 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

1.13 - ÁREA EXTERNA 	
10' RJÉKTISTRO vau.,- PELENZINHO 

&AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

Resumo quantitativo dos principais itens: 	
ESTA APOSTA NO VERSO ' 

• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado in loco, canaletas aberta e 
fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2  
• Sarjeta em paralelo 	 6.352m2  
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
• Espelhos d'água: 

Fdiircio_cle_Convenções • 
o P&D: 	  
o Portaria Principal: 	 

.. 	• 

IndGetrie e Condado de Coenre6tie.os Natura.Ltda. - Rodovia Anhanquere, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Foe (11) 6 2061 
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Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprimento total de 26,50m, apoiada 
nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma delas com comprimento de 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

1.16- PASSARELA DA ETE 

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total de 46,50m, apoiada em 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epéxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos , sanitários e recepção : 

4 passarelas com comprimento de 15,00 mio  REGIBTRo 	WELSWIN110 
8 passarelas com comprimento de 5,00 m k AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (OUANTIDADES) 

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 Ponte de ligação Praça à ETE 

1.19.2 Passarela de ligação ETE ao Clube 

1.19.3 Ponte de acesso ao Centro de Convenções 

1.19.4 Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 

1.19.5 Passarela de ligação estacionamento à Recepção 

1.19.6 Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 

1.19.7 Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 

1.19.8 Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 

37.506,00 Kg 

9.796,00 KG 

20.158,00 Kg 

40.301,00 Kg e/  

13.142,00 Kg 

29.862,80 Kg cp) 

1.743,00 K 

2.105,00 

1.19.9 Passareta.de  ligação Fábricas/Picking 	 14p5',00 
total 	 169(47Ó,80 

indústria e Camarote de-Cosmatkos Matara Ltda. - Rodovia Anhanquera, km 30,5 - Caiarnar/SP - CEP 07750-000 Fone (11)4446 



• 

- 
100  
Rua Silva I urdir:, 860-1Betal c651;1ho 9in:p3  Slaulo-S 

çtc O   
mento& 

onginal. Dou fé 

• 



O preerke documento é parte integ.rante de 
Cer,jd.';') 	A.:•.ervo 1e:cn7co expedida pelo 
CREA-SP :sob n° 52-0  • 	 e  

Somc-!nle Será 	;,:on.lpanhado di  refert_ 

Ceilidâo. 

Sâo Pauo, 

Flávia Crist'. 	ampos 
Agente Adminis 	 g. 19,10 

Seccion 

natural 

2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS E GERENCIADOS:  

ITEM 	 SERVIÇOS 	 UN QUANTIDADE 

SERVIÇOS INICIAIS 
Locação da obra 	 m2 	 43.152,38 

2 	 TRABALHOS EM TERRA 

2.2 	Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para m3  
2.1 	 Escavação mecânica/manual para valas de fundação 	m3  

24.374,02 
19.235,73 

uma altura de escavação até 6m 
2.3 	Reaterro com material da 1a categoria, proveniente do corte 	m3 

	
16.726,77 

111 	2.4 	Reaterro compactado com areia 	 m3 
	

75,80 
2.5 	 Aterro compactado mecânico 	 m3 

	
6.601,51 

2.6 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, m3 
	

29.762,26 
incluso espalhamento 

2.7 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, m3 	3.785,38 
incluso espalhamento 

2.8 	Apiloamento do fundo de valas 	 m2 	3.015,04 
10*  REGISTRO ÇIVEL - MFIENZIMIO 

3 	 FUNDAÇÕES 	 &AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 
ESTA APOSTA NO VERSO " 3.1 	 Fundações Profundas 

3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 	m 	 131,28 
3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 	m 	5.557,38 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm 	m 	1.268,61 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 	m 	 915,17 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 	m 	 320,04 
3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 	 m 	 45,16 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 	 m 	 30,00 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 	 m 	 259,31 
3.1.9 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm 	m 	4.733,21 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 	m 	 5,00 
3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 	 kg 	74.761,78 
3.1.12 	Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões 	 m3 	4.227,55 

III 	3.1.13 
3.1.14 	

Preparo de cabeça dos tubulões 	 un 	1.083,00 
Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto e m  82,50 
preparo da cabeça 

3.1.15 	Brocas d=30cm, incluso escavação, armação, concreto e m 	 32,00 
preparo da cabeça 

3.1.16 	Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados 	m 	 156,00 

k°-)7  
3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto D=50cm, carga à m 	' 303,70 

compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 	Estaca pré-moldada de concreto - D=60cm, carga à m 

compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
	ey) 583,70 

3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 	 un 	 80,g 
3.1.20 	Estaca raiz d=310mm carga de trabalho Q=100tf e m 	 146.a.  

comprimentol2m 
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3.2 	Fundações Superficiais 	 Sem 

	

3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 	 m3 	 ,28 

	

3.2.2 	Lastro de areia 	 m3 	 49,54 

	

3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 	 m2 	7.259,56 

	

3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 	 m3 	541,24 

	

3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 	 m3 	688,791  

	

3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 	 m3 	764,77 

	

3.2.7 	Armação em aço CA-50 	 kg 	210.999,58 

	

3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar inserts 
metálicos, reforço estrutural em aberturas para passagens de 
instalações em peças estruturais 	 m3 	1.315,50 

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

	

4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 	 m2 	106.535,08 

	

4.1.2 	Forma de madeira em compensado resinado 	 m2 	 17,22 

	

4.1.3 	Forma de madeira em tábua 	 m2 	14.971,39 

	

4.1.4 	Forma circular de madeira compensada plastificada 	m2 	10.191,46 

	

4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 	 m 	 5,90 

	

4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 	 m 	148,38 

	

4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 	 m 	563,27 

	

4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 	 m 	1.346,97 

	

4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 	 m 	177,84 

	

4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 	 m 	219,66 

	

4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 	 m3 	871,07 

	

4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 	 m3 	9.710,93 

	

4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 	 m3 	4.102,32 

	

4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 	 I 	10.280,75 

	

4.1.15 	Armação em aço CA-50 	 kg 	1.650.351,86 

	

4.1.16 	Armação em tela soldada 	 kg 	5.441,84 

	

4.1.17 	Cimbramento metálico 	 m3 	172.738,25 

	

4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 	rn2 	166,59 

	

4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com m 	130,39 
junta JEENE) 

	

4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 	 un 	2.666,00 

	

4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 	 m2 	 29,11 

	

4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 	 m2 	 1.016,67 

	

4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK m2 	514,79 
CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

	

4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 	m2  
4.1.25 

	

4.1.26 
	Enchimento com argila expandida 	 m3  

Reservatório Elevado de Agua, com 70m de altura e 6m de m3  
diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros) — volume de concreto para a torre 

	

4.1.27 
	

Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de 
silicone 
ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 4.2 

	

4.2.1 	Montagem-e-produção de-vigas e pilares pré moldados—m 

	

4.2.2 
	

Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa 
(e=32cm+5cm) 
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capa m2  secc 4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares sem 
(e=32cm) 

4.2.4 	Armação em aço CA-50 
	

kg 
4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 

	
kg 

4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 	 un 
4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 	 m2 

4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYWIDAG - AÇO 
ST.85/105 de 32mm 

4.3 	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epoxi 

	
kg 

4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 
	

kg 

5 	 COBERTURA 
5.1 	 Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura m2  

composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 
5.3 	 Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 
5.4 	Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 
5.5 	Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado COM 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado COM 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato , apoiados em perfis de alumínio 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	 Bloco de-concreto estrutural de 19x19x39cm 
6.2 	Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 
6.3 	Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm 
6.4 	Bloco de concreto celular e=9cm 
6.5 	Bloco de concreto estrutural e=30cm 
6.6 	Encunhamento L=19 cm 
6.7 	Encunhamento L=14 cm 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 
6.9 	MarcaçãoSle alvenaria 	•• 
6.10 	Elemento Vazado de concreto 

Campos 
eg. 1940 

8 

233.324,00 
23.243,00 

3.422,00 
36,74 

213,40 

2.258.622,85 
7.818,96 

19.379,20 

10.613,37 
2.225,07 
9.364,56 

342,00 
4.284,16 

2.206,10 

475,84 

60,00 

203,15 

111,00 

570,00 

5.110,19 

4,00 

19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,90 
282,54 

3.544,77 
533,34 
66,80 
42,40 

672,53 

• 

• 

m2 

m2 

m2 

171 

ff( 

TY1 

m2 

un 

m2 

M2  

M2  
m2 

m2 

ftl 

(11  
fri 
m2 
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7 	 LASTRO E SUB-PISOS  
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são Pau;o„,,,,L345514,  

7.1 	 Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e=10cm 

7.2 	 Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40cm 
7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm 
7.2.3 	Base em BGTC - brita graduada tratada com cimento na 

faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9crn 

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., coin 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm „ 

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com' 
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento 
vítreo , tela soldada e juntas - e=8cm 

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabaniénto - vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

m2  21.439,99 
m2  5.545,00 

m2  17.163,11 
m3  131,25 
m3  5.477,39 

m2  802,94 

m2  ' 	70,00 

m2  10.240,20 

m2  14.068,11 

m2  1.093,75 

m2  2.612,76 

m2  998,83 

m2  7.693,28 

m2  108,00 

m2  290,24 

m2  724,50 

m2  2.944,40 

m2  1.097,93 

P 	 

Op .1% 
Indústria e Comércio de Cosméticos klatura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 -Fone (11) ..• . 

103  RIAGRO WEL - SELFÉNZINHO 
$k AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 





O presente dw.-..urnento é parte integrante 
CertV:.n de Aç.ervo Te:cnico exp cJa pelo 
CR 	n° U"*": e 
So:neme Será Válki.) 'ácompa nhado da retk.:ri- 
da Certidão. 	 • 
São Paulo, 	 1 "Wr4-' 	4 3 -1  • 

natura 
•Zs`,\  

Flávra Crioz.  ia oe 	mpos 
8 	 REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 	 Agente Adrns ativo 1- . 1940 
8.1 	Revestimento de Pisos 	 Seccion orte 
8.1.1 	Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in- m2  

loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 
8.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassa m2  

colante especial aditivada flexível, pré-fabricada e 
rejuntamento com rejuntabrás 

8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentado com m2 	123,00 
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejunte antiácido 

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com adesivo m2 	6.532,39 
colante sobre piso elevado constituído por placas removíveis, 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pedestais 
metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo m2 	696,83 
colante sobre contra-piso de concreto 

	

110 	
8.1.6 	Revestimento de piso em fórmica em placas aplicados com m2  252,10 

adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas  
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 

8.1.7 	Revestimento de piso vinílico em placas aplicados com m2 	1.947,05 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 

8.1.8 	Revestimento de piso vinifico aplicados com adesivo colante m2 	3.302,69 
sobre contra-piso de concreto 

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2 	26.083,88 
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2 	1.483,75 
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas m2 	474,24 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e m2 	225,00 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 

	

8.1.13 	Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em m2  , 	282,93
•   placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 

colante, incluso rejunte  
8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de m2  ' 

40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 

8.1.15 	Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura m2 	1.585,71 
média de 3cm, sobre contra piso 

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 	 m2 	 46,60 
8.1.17 	Revestimento de piso vidrotil, assentado com adesivo m2 	999,97 

colante, incluso rejunte 
8.1.18 	Revestimento de piso em concreto armado e=5cm, m2 	206,77 

acabamento vítreó sobre chapa metálica 
8.1.19 	Revestimento de piso cimentado comV,-1:5-a amunto m-2  

desempenado, incluso juntas 
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8.2 	Revestimento de Rodapés 	
Agente Admini

Se ccio 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 

8.2.2 	Rodapé em vinílico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com a parede m 

(cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 
8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

516,89 
5.674,34 
• 238,48 

145,82 

134,41 
103,40 

7,40 
4,50 

9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	 Chapisco 1:3 	 m2 	38.970,38 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 	 m2 	38.970,38 
9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com m2 	1.545,58 

argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado m2 	 29,96 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré- 
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, m2 	 89,72 
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo m2 	 636,66 
colante, incluso rejunte 

9.7 	Revestimento de parede com madeira em compensado, m2 	 94,00 
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten m2 	 179,04 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 	m2 	 450,99 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 	 m2 	 555,36 

10 	 DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural m2 	1.259,09 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, m2  
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, m2  
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melamínico m2  
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 	 m2 	 617,30 
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana m2 	 670,06 

interna 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso m2  

portas e ferragens 
10.8 	• 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2  

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm  
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2  

e=10cm para' pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry 
wwnte Nrninis 

56 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 	

MSe cdon 

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2  
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10mm h= m2 	 36,00 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado e=10mm 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 	 m2 	 6,93 
10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3cm 	m2 	 2,88 

11 	 CANTONEIRAS 
11.1 	Cantoneira de alumínio embutida para massa 	 m 	 966,60 
11.2 	Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 	 m 	 145,20 
11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 	 m 	 243,00 
11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 	m 	 622,80 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 	 m2 	 68,18 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 	 m2 	 68,18 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, m2 	9.652,88 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "T" - tipo FORRO VID PRISMA 

12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação m2 	251,00 
625x625mm e=12,5mnn, apoiados sobre perfis "T" de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, m2 	21.829,43 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 	m2 	 855,12 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação m2 	7.259,62 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 m2 	282,52 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso m2 	6.819,77 
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 

12.10 	Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de m2 	 81,55 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 

12.11 	Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, m2 	394,85 
duplo painel de gesso acartonado de 12mnn com lã de rocha 
entre painéis 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 	 m2  
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadna metálica 
13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 	rn 
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Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 	Seccifi 
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I- 

I Norte 

mpos 
1940 
• .151,89 

Látex acrílico sobre forro de gesso 	 m2  23.330,40 
Látex acrílico sobre divisória de gesso 	 m2 7.584,95 
Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 	m2 34.866,66 
Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 	 m2 23.330,40 
Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso 	m2 7.584,95 
Pintura com neutrol sobre concreto 	 m2  1.627,22 
Caiação sobre alvenaria de bloco 	 m2 402,70 
Tratamento e aplicação de silicone sobre concreto aparente 	m2  . 70.129,55 
Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clorada 	m 8,50 
Verniz sobre assoalho de madeira 	 m2 400,56 
Pintura com Stain sobre deck de madeira 	 m2  225,00 
Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizadas 	m2  297,00 

IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 
Impermeabilização com cimento polimérico - 	alvenaria de 	m2  
embasamento , fundação e escadas externas 

, 2.738,19 

Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 	m2  '4.086,09 
AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 
Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu 	m2  
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

5.381,93 

Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 	m2  7.519,08 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo -III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 
Impermeabilização 	pelo sistema de cristalização - poço d-e- 	m2  
elevador e monta carga 	j'-' 

2.285,48 

Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 	m2  2.083,92 
Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 	m2  -, 29,72 
PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 
Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - 	m2  
placas de cobertura do eixo 15  

'':' 608,00 

Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 	m2  
tanques da ETE 

1.981,34 

Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada 	m2  
com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 

536,404 

Impermeabilização 	com 	fibra 	de 	vidro 	e 	revestimento 	m2  61,00 
anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 

13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
13.10 
13.11 
13.12 
13.13 
13.14 
13.15 
13.16 

14 
14.1 

14.2 

14.3 

14.4 

14.5 

14.6 
14.7 

14.8 

14.9 

14.10 

14.11 

de diques 
14.12 	Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 
14.13 	Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mm 
14.14 	Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 

para proteção das lajes. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 	Barra para Deficiente Físico em Aço lnox 
15.2 	Banheira com hidromassagem mod. Luxura, Jacuzi LX 

1.500-151x51 
15.3 	Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro 

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox L.)=.30cm e 
-H=90cm 

m 825,00 
m2  1.162,19 
m° 23,36 

cj 141,00 
un 1,00 

cj 1,00 

44(  
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15.4 	Fornecimento e instalação 
WAY, duplo, acústico com 
lapidadas 

16 	 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
Esquadrias em alumínio anodizado natural de perfis 
wdrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pintura 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incluso 
contramarco, vedação e proteção a base de silicone 

16.1 	Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber vidro m2 	18.057,71 
16.2 	Caixilho de alumínio para receber vidro 	 m2 	596,88 
16.3 	Caixilho de alumínio tipo veneziana 	 m2 	151,34 
16.4 	Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 	m2 	639,83 
16.5 	Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro m 	 639,07 

h=1,05m 
16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 9,00 

de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 

16.7 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 

16.8 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por• um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 
Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 
Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
3,35X3,37m 
Porta de .correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
1,50X3,37m 
Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

16.15 	Porta -de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2,50m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil-ft-War desnno x 2mm com guias 

16.11 

16.12 

16.13 

16.14 

Fláttra Cristi, 
Agente AdmÍnist 

de espelho-espião tipo ONY- ntecciotia 
12mm de espessura e bordas 

de 
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mpos 
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76 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 kg(  
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em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira de Strttlon 	3,36 
fixação 

17 	 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
17.1 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m 

17.2 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2,10m 

17.3 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,10m 

17.4 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,75x2,10m 

17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,15m 

17.12 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 

17.13 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 1,25x2,15m 

17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70m 	z " 

17.15 	Porta de, cornpertsado de 'madeira, semi-oca, revestida em un 	 19 • e 
lãminado melaminico texturizado, e==35Trifn - incluso batente 	 

4r114,5"'  
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17.16 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 6,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x3,00m 

	

17.17 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x2,85m 

	

17.18 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 2,10x3,00m 

	

17.19 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
• laminado melanninico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,38x2,15m 

	

17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 

	

17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 24,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,70x2,10m 

	

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

	

17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 

	

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -090x2,50m 

	

17.27 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 9 
,  

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 

Indéstria e Comércio de Cosméticos Motoro Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5- Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4 

10° 	IST_Mg 
A 

AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 
ESTA APOSTA NO VERSO 

5,00 



• 



17.31 

17.32 

17.33 

17.34 

17.37 

17.38 

17.39 

O presente denumento é parte integrante na 
Cc.--::.::,lle cie A:-..ervo lécnim expedida pelo 

e° 5942i,, \C,:ï•--"" ie.)-  	e 
Somente será: válido ace,n-,panhado da ret'eri-
da Certidão. noturo São Paulo,_,L3,L„,Ç,Lj,- 	

0 438 

17.28 

17.29 

17.30 

17.35 

17.36 

17.40 

Flávia Crls'.. 	ampos 
eg. 1940. Porta de compensado de madeira, semi-oca, reveMtee 	 3,00 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 16,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 11,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira foca h=0,30m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=1,17m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 0,00 
laminado rnelaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens =-1—fõlha pivotante - 171-bx2,1bm e bandeiWfixa 
h=1,17m 
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Agente Administ 	9.19.40 
17.41 	Porta de 	sado de madeira, semi-oca, revestida em SMIcronorte 	1,00 

laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 

18 	 ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
18.1 	Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 	 m 	 776,67 
18.2 	Guarda-roda de ferro tubular d=4",induso fixação com m 	 84,00 

chumbador tipo parabolt 
18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 	 m 	 642,93 
18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 	 m 	 118,50 
18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 	 un 	 6,00 
18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 	 un 	 8,00 
18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 	 un 	 3,00 
18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 	m2 	 85,18 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 	m2 	 517,47 

• 18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 	m 	 12,00 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive un 	 36,00 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 	 un 	 27,00 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 	 un 	 4,00 
18.14 	Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 	 m2 	 73,84 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela m2 	 62,00 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela m2 	 15,43 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 	 m2 	125,26 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 4,00 

4,00x3,00m 
18.19 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

2,20x2,15m 
18.20 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 4,00 

1,20x3,00m 
18.21 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 2,00 

2,28x3,00m 
18.22 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

2,14x3,90m 
18.23 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 

3,10x3,50m 
18.24 	Porta de ferro veneziana de abrir - 2 folhas - completa - un 	 6,00 

2,20x2,60m 
18.25 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 	 4,00 

0,60x1,40m 
18.26 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 	 1,00 

0,80x2,10m 
18.27 	Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - un 	 1,00 

completa - 3,50x2,50m 
18.28 	Porta de ferro veneziana de abrir, com tela metálica - 2 un 	 1,00 

folhas - completa.- 2,00x3,09m 
18.29 	Porta de ferro de abrir em• chapa dobrada - 2 folhas - un 	 2,  

completa - 2,25x2,60m 
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Flávia Critln 
1 fMnif 6dmalistra  

Seccional 

	

1 folha 	un 

	

2 folhas 	un 

	

2 folhas 	cj 

	

2 folhas 	cj 

	

2 folhas 	un 

17,00 

2,00 

naturo 
— , 

	

18.30 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.31 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,80x2,10m 

	

18.32 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,70x2,15m 

	

18.33 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,75x2,10m 

	

18.34 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,905x2,10m 

	

18.35 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,20x2,45m 

	

18.36 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 1,15x2,75m un 

	

18.37 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 2,30x2,75m un 

	

18.38 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha - un 
completa - 1,20x2,.10m 

	

18.39 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 	un 
completa - 0,60x2,.10m 

	

18.40 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 	un 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.41 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 
completa - 3,00x5,30m 

	

18.42 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,20x3,90m 

	

18.43 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
3,20x3,90m 

	

18.44 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,00x2,00m 

	

18.45 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.47 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 	 39,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta fdtalmente em aço 	1020 pin-to. 

194§,00 

13,00 

16,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

10,00 

1,00 

1,00 

5,00 

1,00 

1,00 
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18.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m uRece'° 	1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

18.52 	Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrir, un 
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04 
horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios - 3,00x4,00m 

18.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 	 2,00 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de abrir) un 	 2,00 
em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, 
para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios- 1,10x2,15m 

• 
18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com 

	

un 	 1,00 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR  
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - un 	 2,00 
completa - 3,50x3,50m 

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, un 	 3,00 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 	 m2 	691,76 
18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 	un 	 8,00 
18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela para m2 	949,64 

sombreamento 
18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura m 	 8,00 

esmalte e apoio de neoprene) 
18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 	m2 	 84,00 
18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 	 kg 	13.287,00 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 	un 	 4,00 
18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 	un 	 4,00 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 	 1,00 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 	 1,00 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 
18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha un 	 1,00 

quadrada 2x2", estruturada com tubo galvanizado d=2" _ 
111 	 0,80x2,20m 

18.69 	Portão de ferro de correr - 5,25x1,80m 	 un 	 1,00 
18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	un 	 1,00 
18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de un 	 1,00 

4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 
18.72 	Portão em chapa dupla", com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 	 1,00 

com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 	 -, 

18.73 	Guarda-corpb. metálico 	 m 	2.572,00 ., 
19 	ESQUADRIAS ESPECIAIS 

3,00x4,00m 
	 14700 	e:F1 	19.1 	—Porta em PVC—Industrffifflexivei , incluso batente e Mia - un 

2,00 

Lor 
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19.2 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - SL‘bcion a 	 .00 

notura 

2,10x2,15m 

	

19.3 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 2,00 
2,10x2,50m 

	

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 2,00 
1,50x2,50m 

	

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 8,00 
1,50x2,40m 

	

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 1,00 
3,00x2,40m 

	

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 1,00 
2,10x2,10m 

	

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 	 11,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

	

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 	 1,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

	

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 	un 	 47,00 

20 	 VIDROS 
20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens- 2,10x2,15m 
20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 1,36x2,15m 
20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,33x2,15m 
20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 1,25x2,15m 
20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,35x3,45m 
20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 3,44x2,05m 
20.7 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,70x2,25m 
20.8 	Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo m2  

incluso ferragens 
20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

. incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

20.10 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo cj 
incluso ferragens -2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 1,15x2,70m 

20.12 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo •e 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 

1,00 

3,00 

1,00 

3,00 

4,00 

1,00 

1,00 

21,70 

1,00 

8,00 kg( 

37,00 
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20.13 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana c Éeccion ode 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

	

20.14 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
interna, pivátante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=r - 2,80x2,70m 

	

20.15 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 	 6,00 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=7 - 2,30x2,70m 

	

20.16 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafado, cj 	 1,00 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , com 
sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 
eletrostática semi brilho, cor branca 

411 	20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 1,00 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada  
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

	

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 	 1,00 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

	

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso cj 	 1,00 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 

	

20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 	 m2 	 r 5,10 

	

20.21 	•Vidro temperado incolor e=6mm 	 ,rn2 	954,32 

	

20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 	 • m2 	228,84 

	

20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 	 m2 	3.420,53 

	

20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mm m2 	2.767,50 

	

20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm 	 m2 	235,00 

	

20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm 	 m2 	 52,32 

	

20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 	 m2 	244,23 

	

20.28 	Vidro laminado incolor e=9mnn 	 m2 	4.423,66 

	

20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 	 m2 	382,85 

	

20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 	 m2 	2.275,45 

	

20.31 	Vidro laminado incolor e=14Mm 	 m2 	4.535,42 

	

20.32 	Vidro laminado incolor e=1 mm 	 m2 	45,00 

411 	
20.33 Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 	 m2 	669,79 

	

20.34 	Vidro temperado incolor e=6mrn, modelado m2  156,30 

	

20.35 	Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 	 m2 	 '46,00 

	

20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala • 	m2 	 39,45 

ncrtura 

1,00 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro,incolor comum e=19mm, incluso 

furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

—Etiba e tubos de apoio 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 

10`).~ ELERTiarli0 
AUTENTICAÇÃ,0 DE9TE DOCUMENTO 
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21.2.1 Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 Soleira em granito largura de 25cm m 

21.3 Peitoris 
21.3.1 Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 Acabamento superior da borda da banheira da sala de 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 
m 

22 PAINÉIS DE FECHAMENTO 
22.1 Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 

estrutura de sustentação e 	com isolamento termo-acústico 
de poliestireno expandido 

m2  

22.2 Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento terrno-acústico em lã 
de rocha -corta fogo 

m2  

23 ELEVADORES / DOCAS 
23.1 Elevador para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 

paradas 
un 

23.2 Elevador comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 
paradas 

un 

23.3 Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - un 
3 paradas 

23.4 Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - un 
5 paradas 

23.5 Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - un 
5 paradas 

23.6 Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 
seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

cj 

24 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 Fechamento de furos das formas com "chupetas" de vidro un 
24.2 Tratamento do talude em concreto armado m2 

24.3 Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 
manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

m2  

25 Alambrado/Gradil 
25.1 Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
m 

75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação 	com 	broca• d=20cm e 

'h=2,50m a cada 1;00m 

é) 

 

27 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
27.1 Abehura de caixa até 40cm m2  
27.2 Remoção DMT 35km m3  
27.3 Brita graduada simpTes M3  
27.4 Imprimação impermeabilizante m2  
27.5 Binder e=5cm 	 5 G( 2,4-P m2  

Indústria. Comércio de Cosmétko. Motoro Ltd.. - Rodovia Anhanquera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 
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SeccMaa 27.6 	Binder e=8cm 	 • - m2  27.7 	Imprimação ligante 

M3  27.8 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm  
27.9 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cnn 	 M3  

2710 	Execução de guia em paralelepípedo 	 fT1 

27.11 	Execução de sarjetão em paralelo 

28 	 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 
28.1 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=18cm 

28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=13cm 

28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 

30 	 PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 
30.6.8 	Praças em áreas verde •  tratadas, equipadas com espelhos 

d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação - 

m2 

a mpos 
eg.1940 

394,40 â 9390 
40.080,31 
1.367,02 

150,13 
1.090,80 
2.300,89 

m2 1.000,00 

m2 339,01 

m2  854,53 

m2  417,51 

m2 30,97 

un 705,00 
un 600,00 

m2  50,27 

m2 1.074,26 
m2  76,97 
m 851,37 

m3  118,13 

116,00 
884,00 

m3  145,15 
m3  2.193,97 
m3  2.245,12 
m3  138,93 
m2 585,08 
m2  150.000,00 	•• 

31 	 REDES EXTERNAS (apoio civil) 

31.1 	Rede de Aguas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 	• 
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Reaterro compactado compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Lastro de brita 
Lastro de concreto magro 
Envelope com areia 
Apiloamento do fundo de valas 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 30cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 40cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 50cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 60cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 70cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 80cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 100cm 

Rede de Backbone - 800m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Esgoto Industrial - 100m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 
Envelope de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de concreto 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 

Rede de Óleo Diesel - 480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

Rede de GLP - 825m 
	Escavar:Ao  

Apiloamento de base 
Reaterro compactado 

31.1.2 
31.1.3 
31.1.4 
31.1.5 
31.1.6 
31.1.7 
31.1.8 
31.1.9 
31.1.10 
31.1.11 
31.1.12 
31.1.13 
31.1.14 

31.2 
31.2.1 
31.2.2 
31.2.3 
31.2.4 
31.2.5 

31.3 
31.3.1 
31.3.2 
31.3.3 
31.3.4 
31.3.5 
31.3.6 

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

31.6 
31.6.1 
31.6.2 
31.6.3 
31.6.4 
31.6.5 

31.7 
31.7.1 
31.7.2 
31.7.3 
31.7.4 
31.7.5 

31.8 

31.8.2 
31.8.3 

112 

São Paulo, 

ampos 
eo. 

5O 
2.393,88 

316,75 
11,27 

1.927,65 
2.544,82 

30,00 
92,35 
56,70 

237,66 
11,50 

1.620,00 
70,00 

'c 4 4 t3 

m3 
	

806,58 
m3 
	

469,37 
m3 
	

337,96 
m3 
	

332,63 
m2 	 151,80 

m3 
	

418,16 
m3 
	

238,05 
m3 
	

180,05 
m3 
	

91,08 
m3 
	

86,82 
m2 
	

42,50 

m3 
	

120,64 
m3 
	

92,08 
m3 
	

28,56 
m3 
	

24,00 

m3 
	

3.974,83 
m2 	 2.459,35 
m3 
	

1.149,55 
m3 
	

2.869,55 
m3 
	

1.041,26 

m3 	156,00 
m2 	 240,00 
m3 	132,00 
m3 	24,00 
m3 	24,00 

ÁQ< 
3 

M2  
M3  
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m3  
m3  
m3  
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natura 

32 
32.1 

LIMPEZA 
Limpeza geral e final m2 	74.909,46 

(0/ 
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31.8.4 
31.8.5 
31.8.6 
31.8.7 

Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 
Lastro de concreto magro 
Envelope de areia 

FIvi Cru. na u 	ampos 
Agente Admin:., rativo I- eg. 1940 

âfficcion orle 97,38  
m3 	 78,82 
rn3 	 5,16 
m3 	 9,86 

O:: Itotegaame Lf 

f.,.Cen,e) Técn ico  expedida pela 

da inferi- 
da Cer2',1o. 
Sâo Paulo, 

447 

31.9 	Rede de Telefonia - 310m 
31.9.1 	Escavação 	 m3 	395,25 
31.9.2 	Apiloamento de base 	 m2 	263,50 
31.9.3 	Reaterro compactado 	 m3 	317,75 
31.9.4 	Remoção de terra até 5 km 	 rn3 	 77,50 
31.9.5 	Envelope de concreto 	 m3 	 67,76 

31.10 	Rede de Incêndio - 1.225m 
31.10.1 	Escavação 	 m3 	735,00 
31.10.2 	Apiloamento 	 m2 	612,50 
31.10.3 	Envelope de areia 	 m3 	192,73 

• 
31.10.4 Remoção de terra até 5 km 	 m3

Reaterro compactado m3 	
214,38 

31.10.5  520,62 

31.11 	Rede de Água Potável - 800m 
31.11.1 	Escavação 	 m3 	480,00 
31.11.2 	Apiloamento 	 m2 	400,00 
31.11.3 	Envelope de areia 	 rn3 	125,86 
31.11.4 	Remoção de terra até 5 km 	 rn3 	140,00 
31.11.5 	Reaterro compactado 	 m3 	340,00 

31.12 	Rede de Água Tratada - 800m 
31.12.1 	Escavação 	 m3 	480,00 
31.12.2 	Apiloamento 	 m2 	400,00 
31.12.3 	Envelope de areia 	 rn3 	125,86 
31.12.4 	Remoção de terra até 5 km 	 m3 	140,00 
31.12.5 	Reaterro compactado 	 m3 	340,00 

31.13 	Canaletas 
31.13.1 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto m 	1.385,00 

armado 1,50x1,50m 
31.13.2 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto m 	150,00 

armado 2,40x2,40m 
31.13.3 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto m 	445,00 

armado 2,00x2,00m 
31.13.4 	Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e m 	115,00 

tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 
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3. PRINCIPAIS SERVIÇOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALAÇOES:  

3.1 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.- SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO ATÉ OS QUADROS 
GERAIS.  

O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 

Cabine de Medição 

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

1 
S.E - 6(C.T.C) - Pot. S.E - 3(FB.1) - Pot. S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 750KVA Inst. 1000KVA Inst. 1500KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA  

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
rPot.
i  
Inst. 1500KVA 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E - 8 - futuro 

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/20KV; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/20KV, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

, 
3.1.2 - Entrada E Medicão De Energia  
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de energia com os seguintes 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15IC/ 10KA; • 
Seccionadora, abertura sob- carga 630A, Classe 15K (Entrada); 

Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV (Saída); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 

Caixa para TQWdi~oncessionana, padfa-t—iElet~ o; 
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Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 
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3.1.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabor7Omm , 12/20KV; 
Pára-raios 151W-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Trafo 1); 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo 2); 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalados em cubículos 
blindados acoplados ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de 2500A/80I<A, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa 
moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

• 3.1.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA,cle-potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo0mm2), 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de,-po "mia instalada, 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo Í85mm , 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV - 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 4); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

1 4,Subestacão9. (RT.CKING),_1,5M_VAde_p_otência instalada co.nro_s segiptes equipamento 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/201N; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
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Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "H-Ineccio Norte 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,81N, secundário 380/220V, instala 	cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 151N-10KA; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 6); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 6); 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 15101 para cabo 35mm2, 12/201N. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 	 A.AUTENTICAÇÃO DEgrE DOCUMENTO  
Pára-raios 15KV-10KA; 	 ESTA APOSTA NO VERSO" 

1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80I<A, multinnedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (PP&D), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm 12/201N; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo de 
1500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cub" 

f  111.4Ai-blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores r 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntores intertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas coh-i 
disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; *  
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 	 REGOTRO çwn., - BEIANZI/1110 Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV; 
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.3.1.3.8 - Subestação 9 (ET2E5t(1V de potência instalada, con 	 a 	t1%4.° 
Terminal uso interno, Classe 15KV;-pa a cabo 35mm2, 12/20KV; 	secoion arte  
Pára-raios 12KV-10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80I<A, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450)0/A - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interliaacões De M.T. Entre As Subestacões 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de energia.Lance 
aproximado de 2x70nn, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 
(PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mnn2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m 	cabos= 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 dá 'Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lanc 
aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, '35mm2 da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance aproximad 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lance 
a  proximado_de_350cabo n, 	  
Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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3.1.5 - Instalacões Em Geral 
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QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PRÉDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E 
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são transportados através 
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.000 metros. Todos 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipolares, totalizando 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros de distribuição e quadros terminais de força e 
Iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130KA, proteção geral 
de 400A. 

3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox e alumínio, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 
4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravannento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e DeteCção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndio, para 378 
endereços cada, com protocolo aberto; 	, 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
277 detectores_iônicos_aoalógicos_endereçáv_eis; 	 
206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 
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3.1.5.12.2 - Sistema de monitoramento e alarme 
consistindo em; 
6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 — INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalações de Água Potável e Água Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada, totalizando uma 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na distribuição 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 
NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 	 REKIFTRO ÇIVIL - ¥1512~110 

4.4.1JTENTICAÇÃo DESTE DOCUMENTO 3.2.1.2- Distribuição externa (Pipe-Racic, Galerias e Canaletas) 
'ESTA APOSTA NO VERSO " 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no diâmetro: 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.1.2.3 - Sistema de água potável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fundido, 
com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 
160 peças. 

	2.1.2.4 3_ornecimentn  e írkfa.  lação de válvulas borboleta, em ferro fundido, montada entre 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 
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3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro u 	•iporado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 
19 conjuntos. 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sistema analisador / 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjunto. 

3.2.1.3 Bombas de Recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 

Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
1-1.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

31.0°  • 	/..UR ANZENHO 
AADTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
serviço 7,5 kgf/cm2. 0 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetura 
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
avatórios• 296  unidades 

Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 

Indaultrie e Comércio da Cosméticos Viatura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajoinar/SP - CEP 07750- - Fone (11)4446 2061 
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Chuveiros: 68 unidades 
Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, conforme projeto de 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabamento conforme projeto de 
arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cobre, classe E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO. Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

3.2.2.1 - Sistema de hidrantes 

3.2.2.1.1 -Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extrernidades_pára_a 	 nplamento_carrLabraçadeiras_e anel de vedação, linha K10 standard, 0 4" a 6". 
Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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3.2.2.1.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono pre o, 	costura, ASTM 
A53 Gr. 5, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

3.2.2.1.2 - Válvulas 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido e ferro 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs e 150Lbs. Totalizando 
aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, para hidrante, em latão 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rosca macho padrão 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "Storz". Totalizando 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, fiangeadas, classe 150lbs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade individual 
de 6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, com 
capacidade individual de 10Lts. Com  selo (Ag conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 
peças. 

3.2.2.2.2 — Carretas de'  gás carbônico e de pó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 

d(917 
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 
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3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 
Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula de controle 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
Fornecimento e acomodação de liquido gerador de espuma sintético, tipo "Sintex AFFF/ACR; 
concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts cada. Totalizando: 560 
Lts. 

3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e esguicho lançador de 
espuma, mod.: R-350 (0 2.1/2"). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.2.4.1.1- Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

_ vsuearmio  
AAUTENTICAÇÃO DES*TE DOCUMENTO 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 	 ESTA APOSTA NO VERSO 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 

3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, DIN 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, com 
rosca BSP. 0 1"a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros- raitórnáticos, corri elemento termo-sensível de ampo 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (0 15mm), 790  (0 15mm) e 1410  (0 20nnm). 
Tora liza ndo_a proximad a nien te _63.5_0_peças 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 
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3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 
fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 450CV; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto, 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar elétrica (JOCKEY) 
Vazão: 201/min; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 5CV; 
Rotação: 3500rpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

3.2.3.1 - Tubulação e conexões 
3.2.3.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, 
termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 m 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e PVC-R, com 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCIi.4extrem i d ades_ch a nfradas_pa r_a_soida_de_to po _Conexõ ps PM aço_car_b_o_no4ado_ASIKA234 
Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.4 - SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com ponta e bolsa para junta e anel 
de borracha. 0 1.1/2" a 3". Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interface, válvulas de retenção 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffer's" pneumáticos. Totalizando aproximadamente: 170 conjuntos 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 

3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2"a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4"a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200 . 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 — Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
fiangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extremida 
flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

3.2.7.2.3 - Fornecimento‘e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
lbs,_extremidade_para_encaixe_e_s_olda._0_2". Tntalizando_apraximadamente 
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3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro fundkiwic 
faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, com espessura entre 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita e fecho. 0 2 a 8". 
Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.4 - Equipamentos complementares 
3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de 580 kg/h. Ref: P25 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - 3untas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com flanges. 0 2" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". 
Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 	
10".~ 741~THO 
&AUTENTICAÇÃO DECP'" `-)00,1MENTTO 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 	 ESTA APOSTA NU t.tcSO - 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 
Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 lts. Ref: 
Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

_31 	2.9 1 2Ianque_d_e_armazenamento_diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistênci . Com capacidade 
para 250 Its. Totalizando: 15 conjuntos. 

h 
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3.2.9.2 - Bombas de recalque 	 Secciona 
, Fornecimento e instalação de bombas de recalque de óleo diesel, pneumáticas, com 	uintes 

características: 
Vazão: 1.200 l/h; 
AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

3.2.9.3 - Tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e fiangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO 

Gerenciamento do projeto executivo Ece"-Xecuçãc_›as instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
instalação atenderá aos seguintes edifícios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

1 3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - A-
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.4 - Fábrica 4: 
Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Bran 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.5 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 

10'  RECOSISQ çwn, -  
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
unnidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

(04 un) 
(01 un) 
(114 un) 
(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 
(43 un) 
(03 un) 
(02 un) 
(06 un) 

3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coll: 
Bombas: 
Precipitador Hidrodinâmico: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 
Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 
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3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica: 
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

• 3.4.3 - Distribuição:  
DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por uma infra-estrutura de Backbone em anel com vias de 8 tubos 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de BI_1 (lucent) de 50 ou 

pares ligados a painéis de 'distribuição estrudada: cabos e terminações certificados L 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

3.4.4 - Contingência: 
_Co rn p os tap o r_u m_lin k_de-Rádio 	 Freqüência_co rn_antena_di recio n a l_de_15-M Hz_a té_o-D_G-d a_N a tura_ - 

Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s e interligação entre 
centrais telefônicas via T-Line. 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL -----..._J LOCAL 

500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Convenções 
800 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo de Fibra Optica de 03 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 04 
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 

4 
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3.5 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUCÃO 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CF1V propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

3.5.1.1.1 - Geral 

O sistema fornecido compõem-se de: 
• Subsistema de Controle de Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão e 

controle de acesso e intrusão; 
• Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoraçã 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados. 

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unidades 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes nestes 
locais. 

d5 
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Baseados em equipamentos de alta tecnologia, sendo compostos basicamente 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CFTV; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura aberta, operando em 

plataformas Windows NT9; 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; 
• Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 
• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcanc 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcance• 	. r2 ferr- aá Certioo.. • Cartões de proximidade; 
• Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 	São Pauto,  j N.5,, ,j.5:92,?• 
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
• Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
• Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
• Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, configurada para 

da marca Pelco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca ATV; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da marca 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocals da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com lente zoom 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14, da marca Ultrak; 
• Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da marca IFS; 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do número de leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuída: Em caso de perda de comunicação com a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AAM-
80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados 
disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm "e para as, cancelas leitores de 70cm. As cancelas da 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de 
comando remoto. 
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Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos Meã 	urnas. 
Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada poderá ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da Portaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois leitores. 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de comando 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visitantes (três urnas). 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada pode ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de abertura de portas, 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através das placas de 
gerenciamento de alarmes, APA16. 

O Sistema de CFTV é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveitados. O sistema permite também a 
implantação em fases, de modo a tornar a relação custo/beneficio máxima. 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

As placas, leitores e travas, 'são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda 
energia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes físicos terem acesso, pois será impossível a um deficiente 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

O sistema permite regular zonas de tempo indiVidualmente, ou seja, cada usuário pode ter var-lãs 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorizaçãp de acess a uma área 
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Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas e acessos de 
deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombamento de portas, a 
permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez uso da requisição de 
acesso. 

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciamento, podendo ser 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos complementares, como 
incêndio, CFTV ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para sistemas de 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN. 

O sistema de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas 	a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

A controladora é composta pelos seguintes itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias; 

A placa gerenciadora remota AAM-80, fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuído to 
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, 
aplicações onde é necessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos de segura 
Diversas estações podem ser conectadas em um único sistema, permitindo o gerenciamento de 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhares 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 

_____Cada_estação_pode_ainda_cornunicar,_-se_corn_a_Central_de_Gerenciamento4um_ou_rnais_P_Cs).,_através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 
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Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartões, cada qual com sua 
configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo em que o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própria placa, 
utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acesso e alarmes, 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o banco de dados 
da Central de Gerenciamento. 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de proteção IP-54 
ou IP-55 conforme o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentação tipo no-
break. 
Modelo: AAM-80 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que• tem a função de 
gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 

3.5.3.4 - PLACA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitorar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de r 
atuar em até 16 saídas. Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perd 
comunicação com o sistema e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	 16 (placa adicional) 
Comunicação: 
Alimentação: 	24Vdc • 
Modelo: APA-16 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDADE 	 sem 
Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilantes sobre a condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma antena receptora e 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do número individual do 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leitura pode variar de 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes cartões são também 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente selados. Esta é a 
tecnologia mais avançada do mercado. 
Modelo: •ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato físico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 

3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utiliz 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 
CCD: 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potérlda: 	SW 
Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 
	

Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 	Se ze: 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 	400 linhas 
CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,03Iux 
Alimentação: 12Vdc 
Padrão: 	EIA 
Modelo: 	CCD-400 
	

Fabricante: GBC 

3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 	 500 linhas 
CCD: 	 1/4" 
Sensibilidade: 	 0,1Iux 
Alimentação: 	 24Vac 
Potência: 	 4.5W 
Velocidade de Pan: 	00  a 400/s 
Variação de Pan: 	3600  
Velocidade de Tilt: 	00  a 400/s 
Variação de Tilt: 	 +20  a -920  com "auto-flip" 
Modelo: 	SPECTRA II 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.13 - LENTE 3.5,v8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 
	

Fabricante: RAINBOW 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 
	

Fabricante: ULTRAK 

3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" \' 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromátic 
Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM 14 
	

Fabricante: ULTRAK 
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São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras coloridas. 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 
	 NTSC 

Resolução: 	 400 Linhas 
Potência: 	 22W 
Tempo de Gravação: até 168h 
Modelo: SVTS3100 
	

Fabricante: SONY 

3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 
Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação do sinal de todas as câmeras. Os 
multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir imagens de forma 
independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que todas as imagens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4, com 
identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoom para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 	Sim 
Modelo: MX4016MD 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saídas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Palco 

3.5.3.19 - TORNIQUETE 
São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 Fabricante: WOLPAC 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e 
em aço inox. 	 - 
Modelo: BL1 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
São  controladores de_acesso_biclirecionais/unidirecionals_cla_tipn_pedestal_co 	orpn_ citado Sua 
tampa e braços são em aço inox. Poderá ser com comandos elétricos ou mecâni 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 
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3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estamos prevendo interfaces 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP - INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	 elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotacionado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Trata-se de -Um microcomputàdor servidor e placa de rede local para comunicação com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso e 
armazenamento da base'dé-.padoS.-  Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob um 
sistema operacional não proprietário, iSltitaréfa, multi-usuário e em tempo real, o Micr 	ft Windows 

---NTS-ér-~-1Wd-à-aos-terrnin-a-i-s—dé---Ca-dastra-rfrwito—de-visitante-s -atr civés-d 5e 	e p rão-E-thnrnet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTFtAMENTO 

	 1-0,7 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecim to de cartões 
	provisórios-para-os-funcionários. • 
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O'N • Microcomputador gerenciador: 

Processador Pentium III 500 MHz; 
128 Mbytes de memória RAM; 
2 unidades de disco rígido de 9.1 Gb (UW 
Floppy 3 1/2"  (1.44Mb); 
Unidade de CD-ROM 32X; 
Unidade de Zip-Drive; 
Fax-Modem; 
Placa de rede 10/100 Ethernet; 
Teclado; 
Mouse; 
Monitor de vídeo SVGA 14"; 

O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo real, em rede local 
padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura aberta, operando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NT®. O 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

• Arquitetura aberta 
• Operação pôr "mouse" ou teclado 
• Múltiplas zonas de tempo 
• Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
• Customizações em relatórios 
• Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
• Acesso rápido à comandos em geral; 
• Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
• Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
• Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 

acessos e alarmes; 
• Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
• Interface gráfica GUI amigável 
• Gerador de relatórios 
• Proteção pôr senha 
• Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
• Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande porte, 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

O software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitore 
um número ilimitado de leitores. 



• 

10° REG 	O 	-B 
Rua Silva) ardim, 86- Belennnho 

Foqe (11) 6695-9133 
AUTEN1ICAÇA0 • Esu dépla 
parte confere com o onginal 

S Paulo, 29O  • 



P•o 
que sossível 

, 

natura 	 C 4 7 3 

 

• Microcomputador: 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• 
• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 

• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 
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3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 	 Agente 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 	Seccion 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre 
atende a padronização-de-instalação-utilizada-nas-edificações. 	 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre qu possível 
	dlen-de apadrullicação-de-instalação uttlizada-nas-edificações. 	 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 

Indústria e Comércio de Coarnértkos Natura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 

10° RESINSTRIO ;pai, - s;NANZEN110 
AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

niaturo 	 C 4 7 4 

• 

• Microcomputador: 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

O presenle documento é parte integrante da 
C r2ã,:) de Acervo iik.icnico expedida pelo 
CPEA...SP 

02..  e SomV 	yOlc a.•_:;.!-,panhodo da referi- 
da .Cer;ko 
São Paulo,1„2)  

Flávia 3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 	 Agente Adtninis 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 	Seccion. 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

Campos 
eg. 1940 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

45.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 

110 	É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 



• 



3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em 
	ios distin as 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de usulação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária uma emenda, 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem emendas dentro da 
tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utilizado um circuito 
essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes do dispositivo de 
seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 

Todos os serviços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistema são executados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado noalit 1,—considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico como um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a .` 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Características Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fornecimento de Ponto de Alimentação 
Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características descritas 
abaixo: 

3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento eritre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tenão na linha -5% a +3%  





Fabricante 

IBM 
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ADAPTEC 

Qtde. 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1. 

1 
1 
1 
1 

10 MBPS 
BRIDGE 
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1 	OASIS 

1 	NT SERVER 4.0 
1 	SQL SERVER 
1 
1 
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Qtde. 	Modelo 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED DIGITAL 
HAUPPAGE 

LENEL 

ORION 

MICRO 
MICR 
CHEY 
CHEYENN 
GRALMETALkor 

ANSETT 

Fabricante 
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N ETFINITY 
SDT-4010E 
AHA-2940 
DG90MAa 

AAM80 
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PCDUAL 
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3 OM 
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3.5.2.1.1.3.1 - Valem as mesmas exigências previstas nos subítens 2.1.1.2 acima. Seccio 

3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência imprescindível ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o neutro dos 
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema Fase + Neutro + 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de proteção (carcaça) 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual a 5 ohms. Todos os 
"terras", são interligados a um mesmo potencial. 

3.5.3 - Fornecimento do sistema.. 

naturo 

• 
Item 	 Descrição 
1,00 CENTRAL DE CONTROLE 
1,01 Microcomputador para Central de Controle 
1,02 Unidade de fita DOS 
1,03 Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 
1,04 Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 
1,05 Impressora jato de tinta 
1,06 Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 
1,07 Placa de expansão de memória para AAM 
1,08 Placa Conversora RS-232/485 
1,09 Fonte de alimentação No-Break para estação remota 
1,10 Quadro de distribuição geral 
1,11 Placa Multiserial 8 canais 
1,12 Placa de rede local 
1,13 Conversor RS-232/485 
1,14 Placa de vídeo para captura de imagem 
1,15 Software de gerenciamento em windows NT para até 

128 Leitores 

1101,16 Software de gerenciamento gráfico de alarmes em 
Windows NT 

1,17 Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 
1,18 Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 
1,19 Software ARCserve for Windows NT 
1,20 Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 
1,21 Rack para equipamentos 
1,22 Engenharia de Sistemas 	1 

Item 	 Descrição 
_ 21130__ESTAÇÁO DE_TRABALELO 	'4-- •  
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 
2,02 Placa de rede local 	" 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 

1 
	

PENTIUM 
1 
1 
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3 	WS21 + OP 33 
	

WOLPAC 

18 
	

TRIAX 

2 

3 

18 
	

'200/3 
9 
7 
7 
	

DV-01 
15 
2 
14 
	

QR1 
13 
	

QR2 
7 
	

FTE3 
7 
	

FTE10 
4 
	

FTE16 
6 
	

FTE24 
20 
	

D1315 
20 
	

D1315-R3 
1 

Qtde. 	Modelo 

TRIAX 

LH 

DORMA 
PORTAL 
ANSETT 
Brapenta 

LH 
ACECO 
ANSETT 
ANSETT 
ABLE 
ABLE 

IFS 
ANSETTádt/  

Fabricant-e- 

Pág 
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2,04 Conjunto de captura da imagem de pessoas 

2,05 Conjunto de captura da imagem de documentos 

2,06 Licença de software para estação de trabalho 
2,07 Engenharia de Sistemas 

Campos 
Agente Ad:MM ..ra,ivo 1- eg. 1940 

1 	GC405N-laEcio NorteA SEU 
8(V)G E- 

II/CS+ Fonte+Sup 
1 	VM311+Fonte+S 

	
AN SEU 

up 
1 	SWC64 • 
	

LENEL 
1 
	

ANSETT 

Fabricante 

APOLLO 
MOTOROLA 
MOTOROLA 

MOTOROLA 
LH 
LH 

SECURITRON 
LH 

TANI 
ANSETT 
SINTRAK 
WOLPAC 

APOLLO 
-POLLO 

ANSETT 
SENTROL 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01 Controladora para até 04 leitores 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade 
3,05 Suporte para leitor proximidade em parede 
3,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 
3,07 Fechadura eletroimã 
3,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 
3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 Detector de massa metálica p/ 01 laço 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente lm 
3,21 Porta eclusa 
3,22 Quadro para 01 remota 
3,23 Quadro para 02 remotas 
3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4702-P1aca de saic~i--élés 
4,03 Placa de proteção de relés 
4,04 Sensor Magnético de 'Abertura 

Qtde. 

34 
12 
111 

246 
22 
12 
33 
18 
33 
20 
46 
8 

Modelo 

AIM-4 
ASR-620 
ASR-603 

3212 

TAP10 

AM 224GR 
TQ01 + OP 33 

6 
	

APA16 
	6 
	

ARM-1-6-  
6 
15 
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4,05 Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
4,06 Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,10 Conjunto para instalação de conectores 

Sensor 
4,11 Conector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 Placa de saída de relés 
4,15 Resistor de supervisão de linha 
4,16 Engenharia de Sistemas 

Flawa Cr' ;n 	Campos 
Agente Ar:min 5trativ. -Reg. 1940 

2 	LIGPIV-41 	PARADOX 
10 	3045-W 	ENTROL 

6 	SECU16I 	APPLIED DIGITAL 
O 	RLY8XA 	APPLIED DIGITAL 
96 	TIA-10 	ASTI 
1 	 ANSETT 

4 	205 	FIBER SENSYS 
1200 	SC4R 	FIBER SENSYS 

para Cabo 	1 	CK2000 	FIBER SENSYS 

8 	C117 	FIBER SENSYS 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 	Modelo 	Fabricante 
5,00 CARTÕES 

110 	
1500 	 MOTOROLA 5,01 Cartão de Proximidade - Completo 	 ASC-121-T 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 	Modelo 	Fabricante 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 Camera CCD 1/3" P/B - 400 "TVL - C/CS Mount - 	54 	GC-135E 	LG 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B -. 400 TVL - ,03 lux - EIA - 	4 	CCD-400 	GBC 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 	12 	SD-5AM-PG-E0 	PELCO 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1. lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 	12 	IWM24-GY 	PELCO 
alimentação integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CM/- 12 Vcc 	58 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 	58 	3,5-8-1,8VGE 	RAINBOW 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 	 24 	 ACIRFE 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 	8 	PA 402 	PELCO 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 	 8 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 	 58 	 ACIRFE 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 	5 	UL-KM 14 	ULTRAK 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 	 5 	PMM2001 	PELCO 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U 	450 	WM-1 BLXN 	WHINNER 

+WPC-1 
^6,14 Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 	5 	DPX16m 	ATV 
111.6,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas- 	 5 	SVTS2100 	SONY 

400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por:. 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 	 1 	CM 9502 	PE 
6,18 - Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 in loop 	5 	CM 9516L 	PELCO 
6,19 - Cartão 9500 de'Saida de Vídeo -.,4 out 	 2 	CM 9504 	PELCO 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 	1 	CM 9564 	PELCO 

NA / NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 	1 	CM 95323/32 PELCO 

/ NF  
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 	1 
-PTZpara--Mesa 

6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 	8 

CM9502KBD 	PELCO 

VT 1000AC 

cop 

Indústria e Comércio de Cosméticos Naturo Ltdo. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4 

100  RWMISTBO CIVIL - 13E--LE~ti 
&AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 





-03  

8 	VR 1100-R3 

12 	VT 1505WDM 
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ESPECIAL 
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Item 	 Descrição 	 Qtde. 
9,00 OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno 	1 
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6,24 Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 
óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
óptica 

6,26 Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 
fibra óptica 

6,29 SubRack para Interfaces Ópticas 
6,30 Gabinete para interfaces ópticas 
6,31 Painel falso para sub-rack de fibra óptica 
6,32 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
7,00 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
7,01 Miscelâneos 

Item 	 Descrição 
8,00 MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 
8,01 Mão de Obra de miscelâneos 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 
8,03 Comissionamento e Treinamento 
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0 presente documento é parte integrante da 
Cot,lciâo de Acervo Tácnico expedida pelo 
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Somenie 	ocompanhado da referi- 
da Certid:lo. 
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„én' 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS-  E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPACO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 
010 	e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços 	 carga un 	quant. 
1 	Fundações Profundas 
1.1 	Tubulões em concreto .a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 	140tf m 	131,28 
1.2 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 	5.602,54 
1.3 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 	1.298,61 
1.4 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 	1.174,48 
1.5 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 	5.053,25 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 	5,00 
1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120cm c/ capacidade vertical de 560tf m 	7, 

Total 	 m 	13.272, 

Er REGurra0 er;f11.4PLISNZINHO 
&AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO - 

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. - Ftodovia Anhanouera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)44462 
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2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: Agente Aetntnit. 
Seccion 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
estruturado. 

• Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e Dados, com as 
seguintes características: 

• Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 
• Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em Fast Eternet e módulo 

Switch Sisco de 100/10 mbts; 
• Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 
• Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 

• Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidades, ar condicionado e 
processo, distribuído pelo parque industrial e edifícios com as seguintes características: 

• Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade de controle e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de uma a quinze unidades 
centrais); 

• Um primeiro nível gerencial de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 

• Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 
• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 

Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 
• Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 
• Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 

No de pontos 333 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 unid. 

2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistema de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 

2.7.  Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontoi 	A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENT() 
ESTA APOSTA NO VERSO - 

iontEGIIVild-riNrumziNHo 

3. ESTRUTURA METÁLICA 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou igual a 20 metros: 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 
3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	- • 	 80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 
3.1.7.Passarela de;ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 
	 Total   283,O4ton 

Indúsdia e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5- Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (1 ) 	61 
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ajamar, 07 de novembro de 2002. 

g. Fábio Villas Bôas 
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

kox 
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O prespnio •;locurnento é parte integrante 
Ac.er,.,...? ":'r;•::.nico expedida nele 

e 
.-i.:.•nnpanhndo d. refeli- 

d2 

,03 	• 	, 

3.2. 	Fornecimento 	e 	montagem 	de 	estrutura 	metálica 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 

	  2.266.441,81 kg 

• Fv 	O1 	Campos 
Agente Adir.;;.; 	:•.rativo 	Reg. 13,10 

com 	vãosentcacc 	 :7-5m 

4.1. Forma de estrutura 	  141.436,73 m2 
1 	4.2. Aço Ca 50 	  2.169.437,22 Kg 

4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m23 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	  4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio 	  19.836,20m2 

6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa de 4 x 4 com duas 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 

149°,..4
611, - r3N11,11~/0 A.nuiv.NTICAÇÀ&) 	

uoeLiMENTO ESTA AROS'EA Nu vtrts0 

.. 	. 	. . 
52 Tabelionato de Notas - José Roberto Pacheco Franca - Tabelião 

Av. João Dias, 2320-Santo Amaro - Fone: 56416092 FP 111102082418 
Reconheço por semelhança a firma SM de: FABIO VILIFS BOAS, 
Conferiróirgorg Joaquim 	- 
VALIDO 	Cal O SELO DE AUTENTICIDADE 
Valores 	1 S.P., 11 
Firmas R$,..: 1,961 Em t 	unho 	.40 "--.),P"-.  .....- 	.....- 	ade. P.Dados R$...: 0,001 	 ....- Total 	R$...: 1,961 UI am Odalvo2loa.5-rtfilor - Escrevente 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

kgenie 
Se ccio 

Cajamar, 06 de Setembro de 2.006 

klaTTENTICAÇÃO DESTE DOCUNIENTO 
ESTA APOSTA NO 'V EPSO • 

Ricardo Pucci 
Enga de Proj. e Obras 

Engenharia de Projetos e ObraNatura cajamar 

Ricardo Basile Pyóci  
Coordenador de Obras 

- 
ORCPN - 28.° 'SUB 
RUA COMENDADOR MIGUEL 
ORE II 31345-14_26 F 

ráo JAR1M PAUL.TA 
OLIMPO> - SÃO 	/SP - Gil'76-4"537 00 	

'JOAQUIM CP.RLOSMINH 
OFICIAL;ELEGAD 

""L".  

Rod'. Anhanguera s/n° Km 30,5. 
07750-000 Caiam ar SP Brasil  

048 
Tel.: (I 1.),  4446-2000 Fax (I I) 4446-2093 
www.natu r a.net  presente docurnenth,`perte-7ef‘ante d'a 

Cer:.'dâo de Acervo Técnico expedida peio 
C R EA-SP sc!) 
Scrnerte será va, 	 ;:.,n,r)nhado da referi- 

e 

da Certki 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 
Engenharia e Comercio S/A, que: 

A referida obra, trata-se de um complexo industrial farmacêutica, na área de 
cosméticos com área construída de 77.114,00 m2. 
Dentre as edificações construídas, foi executado um prédio destinado a 
laboratórios de pesquisas e desenvolvimento para novos produtos, (P&D) com 
área de 11.040 m2, onde foi instalado sistema de ar condicionado central, e salas 
limpas classe 10.000. 
Instalação das utilidades dos empreendimentos com sistemas elétricos, hidráulica, 
gases, ar comprimido, águas especiais, energia de emergência, I-IVAC, chillers e 
seu sistema de gerenciamento. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 
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de Cosméticos Natura Ltda 

Rodovia Anhanguera Km 30,5 
07750-000 Cajduldi 	Br 45i1 

v„. 

• n.4,.• 

sz,) ríente cicez.imenlo é parte integrante do 
d,? 	 expedida pelo c 	

e Somer 
da Certi., 
RaPau,  .  

Tel (551 1) 4446 2000 Fax (5511)446 21 
www.natura.net  

F!ávia 
Agente Acimirii,_ 

Seccion 

Campos 
eg. 1940 

natura 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E 

COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Beta Cintra, n° 24, 10andar, São Paulo/SP; C.G.0 

n° 61.684.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), no • período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto Ribeiro 

Capobianco, CREA N0  0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N0  0600899962; Eng° Eletricista: Eng° Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N2  5060183145. 

Serviços de construção e de gerenciamento do complexo Industrial  

"Novo Espaço Natura", compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acomodação simultânea de 615 pessoas, dividido em: 

- 

	

	Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório, para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle e tradUção simultânea - 256,00m2. 
Conjunto de ambientes para treinamento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas, rede de dados, piso elevado, persiana de enrolar para 
escurecimento, equipadas com equipamentos de s-projeção e sonorização, sistema de ar 
condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. do 

Fone:11116D -22,00 ltrt  
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Rodovia Anhanguera Km 30,5 
0775-0 0-0.0 C.rrnar SP 8, 1  
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DECLARAÇÃO Sào 
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Flásii2 cri 
Agen te Admira 

Seccion 

Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empresa, em favor da 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inscrita perante o 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, relativo às obras civis e gerenciamento do Novo 
Espaço Natura, em Cajamar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7.3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser-considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 

São Paulo, 13 de maio de 2003. 
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Cajamar, 27 de Janeiro de 2.004 

• 

Rodovia Anhanguera Km 30,5' 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos h umanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
constru ida. 

OFICIAI DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS MORAIS. E TABECIÃO. DE NOTAS - DE CAJANAR 

Av.Tegente Dardues.1781. airr Palvilho Caiagar7SP Tel. 4448-.1811 4448.1911 

	 João Bati' 	Nartellttto - Oficial 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 
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. 
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Flav;.a.Crr a de 	mpos 
Agente Adn-,ini.,,t 

Secciona 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 
Engenharia e Comercio S/A, que o item 3.3 — Ar Condicionado, trata-se de 
sistema ar condicionado central, com sistema de automação tipo microprocessado 
e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chillers. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 

O  
Ricardo Basile Puodi  
Engenharia de Serviços e Obras o  
Natura Cajamar 

10°.
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CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

CAT  CERTIDÃO DE ACERVO 
1,  o.' atti.t..P o r, Válida somente com a autentica 

o 

"a o 

Referente à(s) ART(s) 0600931321/98-016 104982201648227 ,t 0519740 e 0519736. - 
cr4f 

CERTIFICAMOS, para os devidos, firls1,,,de.dordo com os_art!gos;,,r49; easoiução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossosWeii:lisoi,oregistrO;Clé Acervo  :ébbfcti- 	gnal abaixo mencionado: 

. 	_ 
ROBERTO WIBEIRCi,CAR:u BtANW 
Engep )ro'Qvi 

novo 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP N° 

Atribuições 

Atividade(s) Te 
nica(s) Realiza 

Quantificar" 

Local da
555 

i140/ 

Ciciado  

Valor 

Período 

Contratan e 

Contratada 

CREASP N° 

4' **0 profissionV4a ,ftroU, 416 	a participação e outrospliss_onais 
*A presente Certkrao.;substit'aé-cabdela6teriorrtienta:'erilitf'borseste C 
13/09/2006. 

, 
CERTIFICAMOS, finalmente, ,que :faz(em) parte integrante 	presente Certidão 9(6 
emitido(s) pala contratante ou árgãO pUblico, a quem :"qãse a ,' teãOónsabilidáde''`„peia exat.  
veracidade do que nele(s) consta(m). 

PaUlO, AUTEN'PICAÇÃO DEgrP Doe mmN'TY)'' 	. 

segunda-leira, 13 	osto,dê 2007 

Conferido: Flavia C J.S.e Campos 

@APORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
eitcervo técnico do profissional certificado. 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao I 
compatível com suas atribuições legais, não cabendot• 
à sua validade 

o da vida do profiss 
ualquer limitação te 

i,--. Vi ,-, 	e .-1,-- 
'à- CREA-SP. 

• . o 3  

CERTIDÃO N°: 
Folha(s) n°: 1 de 1 



• 

O 
int, 86- Belenzinho 

Forte (11) 6695-9133 
CAÇA°. Sm cópia 

confere com o onginal • 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0489 

ESTE ATESTADO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ITEM 2 - LOTE 1 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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dIii convap engenharia e construcões s.a. 

ANEXO III 
	

à490 
REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

; RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
execução das obras de construção do Ginasio Jornalista Felipe Henriot Drumond - MINEIRINHO 
para a ADENG - Administração de Estádios de Minas Gerais 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Belo Horizonte - MG 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Marcus de Castilho Souza - CREA/MG n° 0400000008078 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT n° 004.723/02 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

TER EXECUTADO EM 1(UM) CONTRATO, ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO 
E/OU PROTENDIDO COM ALTURA MINIMA DE 35 M E VÃO LIVRE DE 80M, INCLUSIVE 
VIGAS PRE MOLDADAS OU MOLDADAS IN LOCO E COM AS SEGUINTES PERCELAS 
SIGNIFICATIVAS 

CONCRETO ESTRUTURAL 
FORMAS 

AÇO 

PROTENÇÃO 

CONTRATOS OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, 
ESQUADRIAS E VIDROS, COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE 
SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, TERRAPLENAGEM, 
PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO COM AS SEGUINTES PARCELAS 
SIGNIFICATIVAS 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM 025 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 

EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 

PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 

COIMBRAMENTO METALICO 

CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

Convap Engenharia e Construções S/A 

CNPJ n° 17.250.986/0001-50 

 

  

   

 

Convap Engenn jia e Construções 5,A. 
CNPJIMF. 17.250.93610001-50 

Marcos de Castilho Souza 
Engenheiro Civil 

Presidente 

 

Rodovia MG-10 — Km 24,3— Bairro Angicos — PABX (31) 3629. 4919— Fax (31) 3621.1798 — vespasiano - MG — CU,33200-000 
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• xuri ASS.: 

capacidade de carga de 900 ton / tubulão.... 
e) Escavação em tubulão a céu aberto, 0 1,60m com 

1.648 

SECRETARIA DE ESTADODE ESPORTES E JU 
ADEMG —ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO 

ATESTADO 

TADO DE paiNiWaLEFArPG 
VIM-11,1E30 À CERTIDÃO 

No: 	 

EXPEDIDA EM:  3'(9  / 	f 

ESTADO DE MINAS GERAIS 	 0491 

Atestamos para os devidos fins, que a Construtora Alcindo leira - CONVAP S.A., 
CNPJ 17.250.986/0001-50, com sede em Vespasiano/MG, na Rod. MG-10, Km 24,3, 
realizou para a ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS, no período de março de 1977 a março de 1980, obras de construção 
do Ginásio Jornalista Felipe Henriot Drumond - MINEIRINHO, com as seguintes 
características: 

Ginásio coberto em concreto armado com diâmetro de 144 metros, vão livre de 110 
metros, altura de 35,80 metros, área construída de 80.000 metros quadrados, capacidade 
para 25.000 pessoas, 61 apartamentos com capacidade total para 250 hóspedes, local 
para restaurante para 1.000 pessoas, 4 vestiários, 20 cabinas de rádio, 12 cabinas de 
televisão, 4 elevadores, 30 instalações sanitárias, 1 anfiteatro, 1 piscina térmica, 10 
conjuntos de bilheterias, 12 bares, arena com 3.200 metros quadrados de área e serviço 
médico completo, de acordo com contrato assinado em 10 de dezembro de• 1973, no 
valor de CR$ 30.000.000,00. 

Responsáveis Técnicos: . 
Eng° Civil Beniardino Pinto Carneiro — CREA n.° 1697/D 4a Região 
Eng°. Civil Marcus de Castilho Souza - CREA n.° 8078/D 4a  Região 

il Luiz Felippe de Lima Vieira - CREA n.° 1918/D 4a Região 
Flávio de Lima Vieira CREA n.° 2749/D 4a Região 

il Daniel Nrramo da Costa— CREA n.° 7901/D ‘la Região 

E NOT 
lbitsche,k, 10E 
laica:3621-5104 

que, entre outros, se destacaram na obra: 

cavação manual 	32500 m3  

b) Escavação Mecânica 	59.000.m3.  

c) Reaterro compactado 	27.000 /113  

d) ,Estacas tipo "Franki" 0 520m, com capacidade de carga 
de 130 ton. 	  

25.040m 

f) Escavação de 3.962 metros de tubulão a ar comprimido, 
com diâmetro de 1,60m e profundidade média de 24 m, 
em material de 1', 2a e 311  categorias, com capacidade de 
carga de 935 ton /tubulão 	  

Vespodano 3. 	Nu, z., 
Conferida ad.' •rme 

original xibido. 	fé. 
fn test° 	is jrode 

Eng. Rica 	fonso Raso 
Diretor de Infra-Estrutura 

Masp 1045219-1  

AV. ANTÔNIO ABRANÃO CARAN tont °-. PAMPI fi NA —1.17g_rtnn czçi Un017(1KITC 	crudc. Aelel 1Ilet C A V. 

FLS. 
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No: 

EXPEDIDA EM:  30  O S.  

ASS.: 

°OPÍCIO.DE  NOTAS 
sc;63no Kubitschek, 1 05101 
Q• MG Teiefax: 3621.5104 

O. 2007 

onforme
l 

• CREA-MG 
VINCULADO]  À CERTIDÃO 

S • 13()/ fer4 

u o 
01 

0,0  

MATRICULA 

r- 

• ESTADO DE MINAS GERAIS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E JUVENTUDE 
ADEMG - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

0492 
g), Armadura de aço CA-50 e CA-60 	  

h) Armadura de aço protendido (aço RN 150) 	 

- Formas para fundações, estrutura e cobertura 	 

j) Cimbramento tubular 	  

• k) Concreto armado aparente 	  

1) Alvenaria de espessura 0,15m e 0,25m 	 

m) Revestimento em massa paulista 	  

n) Revestimento com azulejos 	  

o) Pisos cerâmicos, de madeira e "paviflex" 	 

p) Fornecimento e montagem de uma subestação de 2.600 
KVA 	  

•q) Instalação de rede hidráulica, esgoto e águas pluviais de 
todo o conjunto 	  

r) Piso flutuante da arena, nas dimensões de 20x40m 

• 

\4.500 t ' 

- 280 t 

320.000 m2  

1.100.000 m3  

50.000 m3  

32.000 m2  

52.000 m2  

12.000 m2  

4.000 m2  

1 un. 

Global 

SfnnS0 Raso 
Eng. RiOdaerdtart;:estmtura 

D‘fe" 	1045219-1  mosP- 

Jos--  us MTio  Natal 
Diretor Ge da ADEMG 

AV ANITANIT1 ARPAI-l) r.•RAN Infli - PAMPI II 	- 9197•4nn -RFI n T•InP17CINTF - 	- gnmw. lacáculnn - IAY Q4Q9itOCWI 

cgf) 
r 

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2007 
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0.0IF CIO DE NOTAS 
' Juscelino Kubifschek, 105/01 
sano • MG • Telefax: 3621-5104 

!Ic'n° 30 	0. 2007 

conf rme 
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da verdade 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

0493 
CERTIDAO : 005.139/07 

FOLHA: 0001/0003 

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS — CREA—MG, CERTIFICA, PARA FINS DE LICITACAO JUNTO A CODEMIG 
CONFORME CONCORRENCIA 05/2007 PROCESSO INTERNO 265/07, QUE O ENGENHEIRO 
CIVIL, "MARCUS DE" CASTILHOSOUZA ", CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL 
NR.8078/D—CREA—MG, EFETIVOU NO CREA—MG, SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, 
AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ARTS, APRESENTADAS A SEGUIR, 
PASSANDO A INTEGRAR DESSA FORMA SUA EXPERIENCIA PROFISSIONAL, CONFORME 
ARTIGO 1* DA RESOLUCAO N*317/86 DO CONFEA 	  
ESTA CERTIFICO REFERE—SE EXCLUSIVAMENTE AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS 	  

INTEGRA A PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "ADEMG — ADMINISTRACAO 
DE ESTADIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA 
INFORMACAO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM—SE NUMERADAS DE 01 A 
02 (HUM A DOIS), DEVIDAMENTE AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA—MG 

	 CERTIFICAMOS AINDA, QUE A PRESENTE CERTIDÃO CONSTA A 
SEGUINTE RESSALVA 	 CONSTA REGISTRADO NESTE CONSELHO A RAZÃO SOCIAL CONVAP ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES S/A, SUCESSORA DE CONSTRUTORA ALCINDO VIEIRA — CONVAp—S/A 
	 

ESTA CERTIDÃO CONTEM 0003 FOLHAS. 

CÓD. 100120 

.74 	0-1  
MARCILI T LVINA MONTEIRO ALM 
Auxiliar Administrativo 
REG. CENTRO—METROPOLITANA 
CREA—MG 
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2°OFCK)DEMOTAS 
-Praça Juscelino Kubitschel:, 55101 
NosiOnicino • MG • Telef ax: 3621-5104 • O 

= 

O 
.C5 .11  

Pe'slanc  30 AGI. 007 • •=, -E •, 

4vidae rgo 
riginol.idoDO1J 

CREA - MG 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 	 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 005.139/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003 	- 
0454 

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 028 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
LEI: 	DECRETO: 23569 RESOL.: 	ART.: 029 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
LEI: 	DECRETO: 	RESOL.: 218 ART.: 007 C/EXCL.: 	ALINEAS: 

CONTRATADA : CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 

REGISTRO: 004752 
NRO DA ART: 1-3014368000 DATA ANOTACAO : 30/10/2002 DATA BAIXA : 31/03/1980 
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSA° DE OBRA/SERVICO 

CONTRATANTE 	: ADEMG ADM DE ESTADIOS DO ESTADO DE MG 
LOCAL DA OBRA/SERVICO : AV ABRAHAO CARAN 1001 
PROPRIETARIO 	: O MESMO 
CIDADE 	: BELO HORIZONTE - MG 
ATIVIDADE(S) TECNICA(S): 
2644 EXECUCAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL 
2447 EXECUCAO DE INSTALACAO 	/ HIDRO/SANITARIO 

FINALIDADE 	: 34880 CONST PARA FINS DE ESPORTES 
QUANTIFICACAO 	0,00 
VALOR OBRA / SERVICO : CR$ 	30.000.000,00 
CONTRATO/HONORARIOS : CR$ 0,00 
TIPO DE CONTRATO 	: EMPREITADA 
DESCRICAO COMPLEMENTAR: VALOR DO CONTRATO REFERIDO A 10/12/1973 

CóD. 100120 

Marcilild? e vinPRonteiro Alm 
Auxilia Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 
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RESOL.: 	ART 
RESOL.: 	ART 
RESOL.: 218 ART 

CONVAP ENGENHARIA E 

028 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
029 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
007 C/EXCL.: 	ALINEAS: 
CONSTRUCOES S/A 

2j0FíCIO DE ROTAS 
/09ci Juscelino Kubifschek, 105/01 
esposiano • MG • Telefax: 3621-5104  

e 
fé. 

dade 

CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - BELO HORIZONTE - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30273 ATENDIMENTO: 0800 312732 

CERTIDAO: 005.139/07 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003 

0495 

   

    

PROFISSIONAL: 
NOME 	: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL 
REGISTRO : 0400000008078 
ATRIBUICOES: 
LEI: 	DECRETO: 23569 
LEI: 	DECRETO: 23569 
LEI: 	DECRETO: 
EMPRESA/INSTITUICAO : 

• 
REGISTRO 
NRO DA ART 
DATA ANOTACAO 
QUANTIFICACAO 
HONORARIOS/PREMIO 
DATA DE INICIO 
DATA DE FIM 
MOTIVO DA BAIXA 

4752 
2-3001246900 
30/10/2002 

44,00 HORA/SEMANA 
CR$ 	0,00 
07/11/1971 
26/06/1989 
ENCERRADA (DESEMPENHO) 

COD-ANOTACAO 	: 1 - DESEMPENHO DE FUNCAO TECNICA 
DESCRICAO CARGO/CURSO/PREMIO: RESPONSAVEL TECNICO POR OBRAS 

BELO HORIZONTE 	,X DE CliletgdO  DE 8ct91- 

CÓD. 100120 

Marcili 	nteiro Alm 
Auxiliar Administrativo 
REG. CENTRO-METROPOLITANA 
CREA-MG 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0496 

ESTE ATESTADO ATENDE PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 3-LOTE 1 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis de melhoramentos e ampliação da Rodovia BR-040 - trecho 
compreendido entre os Kms 771,2 (MG) e 124,5 (RJ) para Concer - Cia Concessionário Juiz de 
Fora- Rio- 
LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Br 040 - Rio de Janeiro 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N9. REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n° 0600931321 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

 

0497 

 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

(X)DIRETOR 	 (X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N2  2467/2006 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
CIMBRAMENTO METALICO 

CONSTRUCAP-C. IIII 	CNPJ n° 61.582(223/0091-38 

(N4CONSTRIIOMS ENGENHARIA f COMÉRCIO S/A. 

T 	.*/CIVILSUSANA CASARCOS PAVVLETTA 
CNPJ/MF ff 61,584.223/0001-38 

CREA . 	6.600/0 RG N.°6.816.967-X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRENCIA 

HARIA E COMERCIO S/A 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 10  ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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Duque de Caxias, 22 de Fevereiro de 2006. 

DE FORA-RIO 

tênia Jonsson 
reter - Presidente 

Rodovia Was' 

CIVIL - 
m, 86 - Belç 

Fone (1 1) 4ià 

Crt COIll o Uri 

• 

A 

21'  Brasil - CEP 25213-005 
- RIO 

. 	. 

Saila de Melte 

cer com.br  

I 

O98 

CONCER 	 C.KêgieVir: 

ATESTADO'  DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos que a CONSTRUCAP — CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A, com 
sede a Rua Bela Cintra, n° 21 — 1.0  andar — São Paulo — SP, CNPJ n.° 61.584.223/0001-38, 
tendo como responsável técnico o engenheiro ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 
CREA/SP 93132/D — Visto CREA/RJ 97-1-05299-0, com participação de 18% no 
CONSÓRCIO CONSTRUTOR BR 040, registro CREA/RJ sob o n° 982009110, CNPJ 
sob o n° 02.195.155/0001-56, está executando para a CONCER — COMPANHIA DE 
CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO as OBRAS CIVIS DE 
MELHORAMENTOS E AMPLIAÇÃO DA RODOVIA BR-040 no trecho 
compreendido entre os ICm's 771,2 (MG) e 124,5 (RJ) no valor de R$153.003.501,44 (Po: 
abril/95), tendo executado no período de 22 de outubro de 1998 até 20 de novembro de 
2003, os serviços abaixo relacionados, sendo o prazo contratual de 22 de outubro de 1998 
até 31 de outubro de 2020. 

Atestamos que as obras foram executadas nos padrões de qualidade por nós exigidos, com 
atendimento do prazo de acordo com as condições contratuais, normas técnicas 
pertinentes em vigor e as especificações do DNER, fazendo parte deste atestado as 
planilhas de quantidades anexo folhas de 01 a 33 com os serviços executados no período 
de 22 de outubro de 1998 a 31 de janeiro de 2006. 



c.) 

6695-9133  
Ésu cópia at 

O. 2007 

cli2P01" 
çi 

Este atestada Pktontra-se aronivado no CREA-R3, ilidi, as Uh notem 
Mi54008, APUPO fazendo parte intearante da tertidaa IIHRefo 2447/20d, 
Falha lititero: 3/3n. 
RIO DE MIRO, 3 de ORCO de 2005 



295.698,66 
6.254,12 
9.225,24 

244.892,65 
24.899,56 
74.139,08 
78.717,48 

4.709,41 
2.128,25 

254,00 
72.228,82 
75.884,25 
2.660,76 

439,66 
287,87 
55,27 

13.820,00 
674,50 
445,03 

664,24 
3.321,20 

206,00 

195,00 
25,32 

2.289,00 
1.598,46 
5.653,00 

814,89 
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kg 
1112  
mi 

m' 
m2x1rm 
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CONCER 

 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
Ilecloyin MIÁ ington Luiz. 13.192 

Jardim Priann9ere -19999e de ,39.9i0e - RI- Brasil -CEP 222-0-0l0 

Td: (021)26:6.1490-Fui: (021) 2614180 

QUANTIDADE 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
	

IN» 	EXECUTADA ATE 

JAN/06 

E`-figh 	fe-s:!CA 	01A 'Ye:i 	t3:0-.A21;:fffi 

• 

TERRAPLENAGEAI (Rodovia) 
• Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT até lkm..N 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 3° cat c/ DT até 11cm 
Escavação, carga, descarga e transporte de solo mole c/ DT até 2Ian 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> licrn 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT521cm 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D> 20 cm 
Base de Brita Graduada (reforço subleito) 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D> 20 cm 
Momento de transporte de brita graduada 
Momento extraordinário de transporte de areia DT> lkm 
Compactação manual de solo 
Recomposição com saco de solo cimento 
Escavação, carga e descarga de material de jazida 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Aço CA-50 
Forma comum de knadeira 
Concreto estrutural fck---  20 MPa 

TERRAPLENAGEM(Vila Canstã) 
Escavação, carga, desbarga e transporte de solo mole c/ DT até 21an 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT>2krn 
Dreno de tubo PVÇ rígido DN-- 0,10m 

PAVIMENTAÇÃO 
Pintura de ligação _ ( 23,50 x 9,50) 
CBUQ 
Momento de transporte de CBUQ 
Pintura de Faixas 
Pintura de Defensas 
Pintura setas e zebrados com extorsão 

° 

• 
TERRAPLENAGEM 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT até llcm 
Escavação, carga, descarga e transporte de solo mole c/ DT até 2km 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> lIcro 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT>2km 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Escavação, carga, descarga e transporte de material de jazida. 
Momento extraordinário de transporte de areia DT> llan 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D <20 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D> 20 
Brita para base de remendo profundo 
Drenos fibroquirnicos 	' 
Momento de transporte de brita graduada 
Recomposição com saco de solo cimento 
Compactação manual de solo 
Aterro compactado 100% PN com material de jazida 

21.417,51 , 
271.619,24 

3.346.508,60 
373.894,08 
162.882,45 
151.129,86 
116.324,87, 

3.349.720,94 
104.182,84 

202,00 
253,06 

183.742,90 
7.916,96 

226,34 
334,09 

88.750,65 

• REGISTRO 
ur Silvalardint, 46 

MSTRNTI 
parte conforte° 

PAVINIENTAÇÃO ' 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Fresagem 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  

1089ACO 

838,66 
90.703,95 
_ 9,95 
0.676,06 
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Este atestado encootra-se arquivado eX CRE4-113, junto as ARIs nacos: 
054008, A91660 talendo parte inteqraote da Certidao opero 2461/206i 

Folha Raffin Wh. 
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CONCER 
COAIPANDIA DR CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA—RIO 

Rodovin Washiarton Lia, 03.092 
Jardim Peiem-em —128que de C.). —RI—Brasil — CEP 22270-010 

Te): (021) 2676-1400 —F.:(021) 2676-1180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Pintura setas e zebrados com extrtisão 
Pintura de Defensas 

0500 

QUANTIDADE 
UND 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

492,58 
1,390,00 

TERRAPLENAGEM 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1" cat c/ DT até Ilun 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> Ilan 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D <20 cm 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D> 20 cm 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > 11cm 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 21an 
Brita para base de remendo profundo 
Momento.  de transporte de brita graduada 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT>21cm 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat 3' cate/ DT até Ilan 
Momento extraordinário de transporte de mat. Rochoso 
Compactação manual de solo 
Momento de transporte de material removido 

DRENAGEM 
Dreno de tubo PVC rígido DN-- 0,10m 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Pintura de Defensas 
Pintura de Faixas 
Pintura setas e zebrados com extrusão 

• )"::;',,•.t;'.1.3-_ç 

m' 	 285.769,07' 
inbckm 	420.576,63 

in9 	 51.685,51 
62.660,97 

un 	 133,00 
m' 	 6.358,58 

nfician 	 68.129,50 
m' 	 30.496,01 

880,63 
m'idan 	 44.912,13 
inbckin 	164.604,75 

8.422,88 
m'ickm 	 91.075,47 

ia' 	 4.919,94 
oficiem 	 22.504,11 

11,70 

2.005,00 
58,41 

ia' •  17,68 

TERRAPLENAGEM 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1' cate/ DT a 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> lkm 
Escavação, carga, descarga e transporte de material de jazi 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100 
Desmatamento e destacamento limpeza de árvores 13 <20 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT>2km 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D> 20 
Escavação, carga, descarga e transporte de solo mole cl D 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de ar 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > Ilan 
C,ornpactação manual de solo 
Recomposição corri saco de solo cimento 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Pintura de Defensas 
Pintura de Faixas - 
Pintura setas e zebrados com extrusão 

limgm 
. 	(I 1)14911,,9 

trotaeangin 

acov Simões 

135.349,57 ' 
1.348.050,19 

6.748,20 
92.689,67 
1.611,13 

478.754,14 
70,00 

81.375,26 
21.716,39 

420.013,31 
3.494,21 

236,75 

11.424,00 
4.174,05 

896,89 

té lkm 

RECAPEANIENTO ENIERGENCIAL (pistas + marginais) 
Recomposição do pavimento flexível 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 km 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1' cat c/ DT até lkm 
Base de brita graduada 
Execução de sub base em solo estabilizado granulometricamente 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibro abadora eletrônica 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de'-0.81/n 2  
Imprimação com taxa de 1,2 linf, inclusive liarredura - 
Momento de transporte de massa asfáltica 

ml  

m' 

m' 
ton 
ra9  

toradan 

5.132,21 
53,41 

445,08 
160,28 

19.523,52 
3.745,80 

43.734,50 
356,06 

09.201,54 

4ç. 251 (P- 
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Este atestado Baniu -se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs ouuerus: 
AASADOO, J91660 fateede parte ioteerante da Certidao onero 2447/2A06, 
Falha honro: 5/34. 
R10 DE JANEIRO, 3 h MCI) de 26 



4.770,39 
273,75 

m' 
	

9.313,50 
m2 
	

413,36 

m2  1.193,20 

167.484,55 
1.060.721,43 

m' 0,52 

ton 27,59 
15.267,10 

m2  366.318,83 

7.359,93 
34.741,10 

366.078,25 
3.510,00 

28.654,37 ' 
8.031,65 

1.768.836,27 
304,79 • 
456,06 

17.281,59 
27.637,24 
73.491,93 

592,19 
19.908,43 

Roi 

CONCER 
COELPANHLA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 

Rodo/ia We)/11inglee Lei, 13.992 

lardi»11, ium-ere — Duque de Czekte —RI — Benell —CEP 22220)010 

Tel, (021) 2026)1400 —Fae: (021/ 242641S0 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Momento de transporte de brita graduada 
Brita para base de remendo profundo 
Recomposição do pavimento flexível - fresagem executada com espessura média de 5,0 cm 
Momento de transporte de material removido 
Pintura faixa com termoplástico 3 anos com aspersão 
Pintura setas e zebrados com extrusão 

O 0501 

QUANTIDADE 
UND 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
37.653,77 

284,85 
10.936,50 
8.193,32 
6.497,48 

464,68 

r 

CORREÇÃO GEOMETRICA DA CURVA DO leu 97- DESCIDA 
Recomposição do pavimento flexível 
Pintura de faixas por aspersão 

MICRO CONCRETO ASFÁLTICO DO lat 64 A 102,6 
Recomposição pavimento flexível - Micro concreto asfaltico polimerizado com 1,2 cm de esp. 
Pintura de faixas por aspersão 

ESTRITTITRAS DE CONTENÇÃO 
Cortina Atirantada ,* 

Recomposição do pavimento flexível - Reciclagem à frio com 6,0 cm de espessura 
Recomposição pavimentolledvel - Micro concreto asfaltico polimerizado com 1,2 cm de esp. 
Escavação mecânica, 

PAVIMENTAÇÃO 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Pintura de faixas por aspersão 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  

RECUPERAÇÃO NO PAVINIENTO DO 1CM 45 AO KM 64 
Fresagem com espessura média de 5,0 cm 
Tratamento superficial simples 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação CBUQ com CAP FLE)Ç executado com vibroacabadora eletrônica 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Base de brita graduada 	. 
Rachão 
Momento de transporte de brita graduada • 
Momento de transporte de Rachão 
Momento de Transporte de Material removido 
Escavação carga e descarga de material de P categoria 
Reciclagem de base com adição de areia e 3% de cimento in situ 

nr2  

ton 
ton 

ton x km 

m' 
:tf x km 
nt2  x krn 

x km 
rn2  
In" 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Pintura de faixas por aspersão 
Implantação de tachas 
Im,lans ão de tachbes 

14.672,30 
7125,00 
1.150,00 

PAVIMENTAÇÃO 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B 
Reciclagem 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2 r 
Escavação mec. em mar 1° cat. 
Base de brita graduada • • 	. 
Momento de Transporte de Brita Gradtritcla 
Imprimação com taxa de 1,2 linf, inclusive varredura 
Momento de transporte de Massa Asfáltica 
Fresagem 
Recomposição da camada de base com adição de cimen 

V 	DOS' ENTE COM SELO DE AUTEN 

27.943,60 
9.459,93 

41.708,28 
156,75 
156,75 

10.408,20 
14.522,55 

1.677.733,92 
6.162,84 
2.012,53 

Página3 de 33 



Este atestado nrontra-se arguindo no EREA-RJ, lento as ARTE. nunerost 
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0502 

CONCER 
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA —RIO 

Red(nia Washington Llà. 13.892 

lardiul Maur:em - Duque de nal:n-12J -Pre(41- CEP 22r0-0l0 
Tel. 10211 2676-1400 - Fax: (021) 26-64180 

 

QUANTIDADE 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

	
UNI/ 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

• ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Pintura de Faixas 
Setas e Zebrados 

un 

18.576,96 
1.359,69 
2.493,00 

    

  

Tachão refletivo 

 

      

      

Recomposição do pavimento flexível - Reciclagem à frio com 6,0 cm de espessura 
Recomposição pavimento flexível - Micro concreto asfaltico polimerizado com 1,2 cm de esp. 
Recomposição do pavimento flexível - fresagem executada com espessura média de 5,0 cm 
Brita para base de remendo profimdo 
Base de brita graduada 1 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  
Imprimação com taxa de 1,2 Ihn', inclusive varredura 

m2  

m2  

ton 
m' 
m' 

359.914,39 
946.191,47 
26.884,10 

970,55 
556,57 

3.021,84 
19.382,99 

1.855,24 

PAVIMENTAÇÃO 
Imprimação com tarca de 1,2 l/m', inclusive varredura 	 m2 	 27.101,37 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 	 ton 	 3.174,95) 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 km 	 m' 	 37,76 
Momento de transporte de massa astilltica 	 tonfdan 	 142.872,75 

DRENAGEM 
Meio-fio 
	 31,60 

Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 	 m' 
	

0,98 
Escavação manual de material de P categoria 

	
7,29 

Demolição de concreto armado 
	 18,88 

Caixa coletora simples (sarjeta tipo A - 1,20m) 
	

un 
	

5,00 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 

	
23,60 

Brita para base de remendo profundo 
	 7,55 

Compactação Manual de Solo 
	 23,69 

Base de brita graduada 
	 m' 

	
5,66 

Momento de transporte de brita graduada 
	 nhclan 

	
283,47 

Assentamento de paralelos com reaproveitamento 
	 m2 

	
8,20 

Canaleta de concreto DR-9 
	

14,00 

OBRAS COMPLEMENTARES 
Densa semi-maleavel simples 

	
420,00 

Pintura de faixas por aspersão 
	 m2 

	
1.518,61 

Pintura setas e zebrados com extnisão 	 nt' 
	

197,25 

TERRAPLENAGEM 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. P cate/ DT até Ilan 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100% PN 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D <20 cm 

' 

4.090,95 
3.029,48 

m' 
	

14.655,77 

TERRAPLENAGEM 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. P cat c/ DT até lkm • 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> Ilan 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 

4.141,54 
79.104,00 

474,64 

) 

129,37 
47,62 

305,18 
68.323,86 

1.852,87 
2.130,26 

65.858,40 
6.311,72 

Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Concreto de regularização kir= lIMPa 
Forma comum de madeira 
Escavação material, carga e transporte P categoria c/ trás 
Reaterro compactado manualmente 
Aço CA-50 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 100 
Recomposição com saco de solo cimento 

ia Poltacov Simões  
rp. COMI O DE AUTENTP:IOAD 
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Este atestado entontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
AA54048, AJ91669 faieodo parte ifttesraote da Certidao BUWO 2447/2006, 
folha mero: 7/16, 
RIO DE JANEIRO, 3 de MARCO de 2006 
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0503 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA-RIO 
NYwhinrou Luiz. 13.092 

Jardim Prinmveri - Duque de Crecia- RI - Ettwil - CEP 211,-010 

Se): (02)) 2626-1400 -Fax: (Cl) 26704180 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Enrocamento com pedra de mão 
Dreno superficial 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Escavação material, carga e transporte 2° categoria c/ transporte até 1 km 
Desmonte de blocos a fogo 
Desmonte de blocos a frio 
Revestimento vegetal com hidrosserneadura 
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 
Base de brita graduada 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Caixa Coletora 
Descida d'água em degraus 
Sarjeta triangular de concreto 
Limpeza de canaleta 
Canaleta de concreto DR-8 
Canaleta de concreto 1)R-9 
Tela metálica Q-283 
Remoção de valeta (demolição de concreto) 
Muro de alvenaria 
Barreira de segurança dupla 
Corpo de BSTC diam =70,60 m CA-2 
Brita para base de remendo profundo 

RECOMPOSIÇÃO DE TALUDES 
Recomposição com saco de solo cimento 
Revest vegetal c/grama em muda 
Reaterro compactado manualmente 
Canaleta pré-moldada meia-cana D = 0,50 m 
Fornecimento, lançamento e espalitcamada drenante de areia 
Sarjeta triangular de concreto 
Regularização manual do terreno 
Descida d'água em degraus 
Caixa de passagem (0,60 x 0,60 x 0,40) 
Muro de alvenaria 
Canaleta de concreto DR-9 

CORTINAS ATIRANTADAS - ÁREA = 220 m° 
Perfuração em solo DN =H 
Perfuração em rocha, DN= H 
Fom. Inst Tirante dywidag 8T85/105, DN= 32 mm, ind. Protensão 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Concreto estrutural fck= 18 Ivipa 
Forma comum de madeira • 
Aço CA-50 
Concreto de regularização fele= 11MPa 
Concreto estrutural fck='15 Mpa 
Dreno 50 mm 
Cimbramento 

TRATA:MENTO DE TALUDES ROCHOSOS 
Fomec., preparo e instai. Barra de Aço 20 mm, ind. Protervid 
Injeção de calda de cimento 

CORTINAS ATIRANTADAS 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Forma comum de madeira 

QUANTIDADE 
UND 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

nr° 
	

11,59 
38,50 

ni0 
	

134,21 
71,73 

332,86 
m' 
	

29,34 
7,20 

152.784,00 
60,80 

135,48 
ton 
	

48,63 
un 
	

37,00 
552,85 

1.636,35 

387,15 
464,92 

kg 
	

4.095,53 
190,50 

365,40 
16,00 

me 
	

7,36 

692,02 
5.359,89 
1.694,53 

48,20 
me 
	

99,62 
180,10 
520,00 
118,77 

un 
	

3,00 
m2 
	

31,24 
63,64 

rn 	 104,00 
401,40 
448,00 
516,49 
90,34 

742,85 
kg  	5.600,93 

4,55 
41,46 

216,94 
619,37 

; 
Rua Silva jar 	Aelanam 
Auretnellajl 

• °In§ pane confere minem 

S Pado, 21 

Cláud.• 
DO 05. • 

   

Simões  
o ut A OTENT DADE 

51,84 
20,50 

343,95 
516,11 
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Este atestado POCOftira-se arouivado no CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
A454008, AJ91440 fazendo parte inteurante da Certidao mero 2447/2006, 
Folha mero: 8/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de %ARCO de 2094 



QUANTIDADE 
UNI/ 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
kg 	 4.492,63 
jori2 	 4.000,00 

231,98 
219,11 
582,00 

m' 	 7,00 
99,99 

103,58 

m" 
m' 

128,99 
181,23 
153,50 
16,40 
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0504 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 
1394,in Wa)bingtelt Lui,. 13.892 

Jardim 911111,98. - Doqne Caxina -RJ - Brn9i I - CEP 22220)010 

lei: (921) 2676.1400 -Fax: (Cl) 2876-1180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Aço CA-50 
Revest vegetal c/grama em muda 
Perfuração em solo DN = N 
Perfuração em rocha, DN=N 
Dreno D=50 mm 
Desmonte de blocos a fogo 
Concreto fcic= 15 Mpa 
Concreto de regularização fck= 11MPa 

MUROS DE GABIÃO 
Reaterro compactado manualmente 
Gabião tipo caixa 
Manta geotextil OP-30 
Fornecimento, lan amento e e .allicamada drenante de areia 

, 
un. 
un. 
m2  

m' 
un 
ai,  

m2  
mx 
kg 

in1  
t4.4 .ÃTáj,c9 

kg 

x 
9391 

93 

a 	anões 
DE AUTENTICIDADE 

OBRAS DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO SUPERFICI,yomme  
Perfil de aço I 12" 	 pene confere coro non 
Injeção de calda de cimento 

Plantio de árvores 
Plantio de arbustos 
Recomposição de área de empréstimo com hidrossemeadura 
Conformação e proteção dos locais de bota-fora 

Escavação manual de material de 1° categoria 
Recomposição com saco de solo cimento 
Revestimento vegetal com hidrossemeadura 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Dreno superficial 
Reaterro compactado manualmente 
Cuixa de passagem (0,60 x 0,60 x 0,40) 
Fornecimento, lançamento e espalh,carnada drenante de areia 
Dreno D 50 mm 
Concreto estrutural fck--- 18 Mpa 
Forma comum de madeira 
Concreto de regularização fcic= 11MPa 
Aço CA-50 
Sarjeta triangular de concreto 
Demolição de concreto armado 

Reaterro compactado manualmente . S Paulo, 
Recomposição com saco de Solo cimento 
Perfuração em solo DN =N 	• .° . 
Regularização manual do terreno 
Revestimento vegetal com hidrossemeadura 
Revest vegetal c/grama em muda 

CORTINA ATIRANTADA - ÁREA = 926,31 m' 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Aço CA-50 

- Concreto estrutural frit= 15 Mpa  
Forma comum de madeira 	.. 
Perfuração em solo DN = 
Dreno I> 50 mm 	 ' 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT até 1 m 
Fora. Inst. Tirante dywidag ST85/105, DN= 32 mm, incl. Pro nsão 
Concreto estrutural fele- 18 Mpa 	, 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 
Concreto de regularização fcic= 11MPa 

3.420,00 
17.826,00 

162.540,00 
85.780,00 

3 .158,08 
1.622,91 
1.598,50 

185,47 
594,68 

3.499,54 
8,00 

68,52 
972,08 

32,18 
301,77 

2,00 
1.500,00 

105,00 
4,57 

33.561,51 
6,29 

385,43 
1.121,82 

850,00 
9.950,00 

18.560,31 
4.466,36 

33.555,01 

4.017,08 

3.370,07 

795,05 

855,00 
960,20 

10.681,02 
276,00 

90,07 
2.136,20 

92,95 

Clá 
vAuee 
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Este atestado eotontra-se arouivado os CREA-RJ, junto as ARIs 'muros: 
AA54008, AJ91n60 fazendo parte inteuranle da Cedida° touro 2467/2006, 
Folha onero: 9136, 
RIO DE JANEIRO, 3 de ARCO de Md 



0505 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
WaLinglun Lua. 13.892 

Jardim Prilll areal - Duque de Cav. RJ Brasil CEP 22,0.010 

rei: (0211267631400 - Fax: 30211 26-6-1180 

QUANTIDADE 
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

	
UNI; 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/O6 

OBRAS DE DRENAGEN1 
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 

	
42,00 

Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 	 m' 
	

147,35 

írj-r;;;•.',i,Z,;-j.,...,•;',„ 1.02.rrO.N1 
	

'33 

33.892,69 ,  
304,33 

2.572,69 
2.055,91 

11,28 
0,56 
8,35 

60,06 
9,00 

115,50 
3,79 

92,50 
66,96 

26.363,16 
1.505,11 

588,54 
180,00 

Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat cIDT até 11cm 
Reaterro compactado manualmente 
Recomposição com saco de solo cimento 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 
Forma comum de madeira 
Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Aço CA-50 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Sarjeta triangular de concreto 
Manta geotextil OP-30 
Concreto de regularização fck= I IMPa 
Gabião tipo caixa 
Enrocamento com pedra de mão 
Revestimento vegetal com hidrossemeadura 
Canaleta em concreto 
Descida d'água 
Meio-fio (Ivitnita de proteção de crista) 

Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Concreto de regillarização fck= 11MPa 

t • Forma comum de madeira 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/DT até Ilcm 
Reatem° compactado manualmente 
Escavação manual de máterial de r categoria 
Recomposição com saco de solo cimento 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-1 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 
Brita para base de remendo profundo 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,2 Um', inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Regularização manual do terreno 
Aço CA-50 
Demolição de concreto armado 

no, 
	

172,36 
n? 
	

55,10 
nf 
	

1.166,22 
rif 
	

798,70 
376,61 

no, 
	

636,37 
m° 
	

74,55 
13,80 
25,00 
5,87 

11,63 
no, 
	

38,75 
ton 
	

9,49 
no, 
	

161,50 
kg 
	

6.133,38 
nf 
	

2,91 

OBRAS DE CONTENÇÃO E PROTEÇÃO SUPERFICIAL 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. P° cat c/ DT até Ilan 
Fornecimento, lançamento e espakcamacia drenante de areia 
Recomposição com saco de solo cimento 
Dreno 1::= 50 mm 
Concreto projetado 
Tela metálica Q-283 

CORTINA ATIRANTADA - ÁREA = 855,20 m2  
Perfuração em solo DN = H 
Forn. Inst. Tirante dywidag ST85/105, DN= 32 mm, inc 
Injeção de calda de cimento 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Concreto estrutural fck=' 18 Mpa 
Fomec.e inst. Barra de ancoragem aço ca-50, DN 
Perfuração em rocha ,DN=32rmn 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Reaterro compactado manualmente 

1.417,59 
8,36 

37,35 
282,20 

82,13 
4.648,49 

ta Poliacov Smits  

1.173,00 
880,00 

60,74 
370,31 
221,13 

84,00 
15,00 

1.401,09 
14.319,74 

,51 
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• Este atestado encontra-se arguindo Re CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
404400, AJ91460 funde parte integrante da Certidao minere 2467/2006, 
Folha minera: 10/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARCO de 206 



Escavação manual de material de 1° categoria 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto de regularização fck= lIMPa 
Dreno de tubo PVC rígido DN= 0,10m 
Recomposição com saco de solo cimento 
Regularização manual do terreno 
Carga, transp. E descarga mat 1° categoria 
Dreno longitudinal Profundo 
Concreto estmtural fá=l5 Mpa 
Descida d'água 
Canaleta em concreto 
Revestimento vegetal com gramas em placas 

- • • 

0506 
CONCER 

CONIPANIDA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 
P.ohnia Waehington Lu), 13.802 

leselint Prime,e))) - IMpte de C.ine -R3 - 	- CEP 222-0)010 

Tel: 10211 26'6-1400 -Fax. (021)2,64180 

UND 

m' 

ton 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

OBRAS DE DRENAGEM 
Retirada de meio-fios 
Meio-fio 
Sarjeta 
Brita para base de remendo profundo 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Concreto de regularização fcle= lIMPa 
Cerca de arame farpado com mourão de concreto 6 fios e estic. 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

3,25 
26,08 
3,15 
1,99 
3,84 

19,20 
4,70 

21,00 
4,78 

154,00 

m' 
m' 
kg 

lie 

m'xicm 

kg 

82,80 
296,70 

5.427,50 
3,52 

55,00 
90,21 

232,50 
48,00 
20,00 
39,69 
61,20 
38,70 

824,98 

405,50 
57,20 

184,37 
17,41 

232,76 
1.146,60 

180,00 
3,00 
5,00 

Canaleta em concreto 
Descida d'água 
Recomposição com saco de solo cimento 
Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Perfuração em rocha 
Desmonte de blocos a frio 
Reaterro compactado manualmente 

Canaleta em concreto 
Descida d'água 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cai c/ DT até 11cm 
Sarjeta triangular de concreto 
Caixa Coletora 
Regularização manual do terreno 
Revestimento vegetal com hidrossemeadura 
Imprlinação 

ov Simões un 
4.0 OE AUTENTICA DA 

80,00 
460,00 

11.200,00 
150,00 

12,00 
1.100,00 
9.000,00 
1.100,00 

• 
ml 
ton 

tomckm 
mbdcrn 

ml 

Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT até 1km 
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 
Corpo de BSTC diam =1,20 m CA-2 
Corpo de BTTC D= 1,20m - CA-2 
Corpo de BDTC D= 1,20m - CA2 
Base de brita graduada 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Momento de transporte de massa asfilltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > 11cm 

2 735 43 
O 

AO 
,80 

6,70 
2,40 
5,60 

175,60 
32,8 

1.002,97 
.692,20 
218,96 

j 4.379,20 
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Este atestado encontra-se aruivade RO CRER-RJ, junto as Alas micros: 
4454008, AMIMO fundo parte integrante da Certidao natero 2447/216, 
Folha mero: 11/34. 
RIO H JOEIRO, 3 de ORCO de 206 



CONCER 
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA— RIO 

Rotlorin W640061011 Luiz.13.391 

Printnyera — Duque de facias 	Brafili CEP )"-0-010 

Tel: (021)2626-1-100 —Fax- 10211 zro-nso 

0507 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> Ilcm 
Poço de visita - PV2 
Compactação manual de aterro 
Concreto estrutural fck= 20 MPa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Muro de alvenaria 
Brita para base de remendo profundo 
Concreto Magro 
Escavação manual de material de l' categoria 
Momento de transporte de material removido 
Escoramento descontínuo 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 2Icm 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT>2km 

INFRAESTRUTURA 
Escavação manual de material de 1' categoria 
Compactaç,ão manual.de  'aterro 
Concreto de regularização fck= 11MPa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto Fck= 20 Mpti" 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade , 
Brita para base de remendo profundo 
Concreto Fck= 18 Mpa 
Tela metálica Q-283 

AIESO E SUPERESTRUTURA 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto fcic= 25 Mpa 
Cimbramento 
Aço CP-190 RB, inclusive proten.são 
Ancoragem ativa para 6 fios de D= 12,5 mm 
Bainha metálica galvanizada d=75mm. c/ injeção de nata 
Gradil metálico 
Aparelhos de apoio 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica p passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superfície com jateamento c m granalha de aço e/ou areia e pintura com 
tinta epoxi, com espessura de 80 miau. Localizada no 

	
106 + 265 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica 	passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superficie com jateamento om granalha de aço e/ou areia e pintura com 
tinta epoxi, com espessura de 80 mkras. Localizada no 

	
106 + 880 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica p passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superfície com jateamento comi granalha de aço dou areia e pintura com 
tinta epoxí, com espessura de 80 miem. Localizada no Km 107 + 765 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica para passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superfície com jateamento com granalha de aço dou areia e pintura com 
tinta epoxi, com espessura de 80 miei-as' . Localizada no Km 108 + 665 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica para passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superticie com jateamento com granalha de aço e/ou areia e pintura com 
tinta epoxi, com espessura de 80 mictas. Localizada no Krn 118 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica para passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superfície com jateamento com granalha de aço dou areia e pintura com 
tinta epoxi, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 118 + 760 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

32.415,38 
6,00 

1.812,57 
43,65 

120,34 
8.893,53 

175,48 
779,23 

12,48 
719,81 

6.165,90 
717,84 

2,00 
569,16 

1.195,24 

2.138,92 
1.768,05 

59,41 
2.018,32 

28.229,53 
376,06 

6.630,31 
32,45 

106,96 
1.541,76 

14.239,71 
71.331,26 

872,86 
18.991,99 
4.081,63 

292,00 
955,60 

2.904,76 
44,42 

(p.,  REGISTRO 
'Rua Silva Jard 

AUTENTI 
pane confe 

UND 

m3xlcm 

un 

m' 
kg 
m' 

nf 
mbdcm 

m' 
un 

mbdan 

m2  

kg 

kg 

rn" 
kg 
m' 
m' 
kg 
un 

dm' 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

kg 

105.000,00 

105.000,00 

105.000,00 

105.000,00 

9.900,00 

.800,00 
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Este atestado estontra-se arquivado so CREA-RJ, justo as ARTs meros: 
A48, AH1660 fatesdo parte istesrante da Certidas onero 2467/2006, 
Folha mero: 12/36. 
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0508 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA- RIO 
139(103.15 Wahingth Luiz. 13.592 

Jai di., 2.á° ah. - 510995 (le Cania.5 -R.1-1135ál -CIFY 2220.010 

Te), 10211 267631-100 -F(9, (021) 25,54150 

 

DESCRIÇÃO IX) SERVIÇO 

QUANTIDADE 

UND 	EXECUTADA ATE 

JAN/06 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica para passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superticie com jateamento com granalha de aço e/ou areia e pintura com 	kg 	 94.054,47 
tinta epoxi, com espessura de 80 mictas. Localizada no Km 119 + 575 

Projetos, fornecimento e montagem de estrutura metálica para passarela treliçada, em aço USI SAC300, 
inclusive limpeza e preparo de superficie com jateamento com granalha de aço e/ou areia e pintura com 	kg 	 162.000,00 
tinta epoxI, com espessura de 80 micras. Localizada no Km 122 + 910 

e"-kq 
Execução de dispositivos anti-ofuscantes 5.956,00 

A3..? 
	 19. 

Balizador de concreto un 	 400,00 

13.428,51 Defensas metálicas simples 

Caixa coletora - 
Dreno longitudinal Profundo 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1* catei DT até lkm 
Corpo de bueiro simjiles 
Canaleta em concreto 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> 11cm 
Brita para base de remendo profundo 
Corpo BSCC 2,00 x 2,00 n.-.CA-2 
Momento de transporte de brita graduada 
Fornecimento, lançamento e espakcamada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > llon 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,2 1/me, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/me 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Boca de BSCC 2,00 x 2,00m 
Recomposição com saco de solo cimento 
Concreto estrutural fele= 20 MPa 
Forma comum de madeira 
Demolição de concreto armado 
Momento de transporte de Material Removido 
Aço CA-50 
Demolição de BDTC D 1,00m 
Execução de BDTC 1» 1,00m, inclusive berço de concr 
Enrocamento de pedra de mão jogada 
BSTC L:= 0,40m 
Caixa coletora armada 3,00x3,00x3,00m 
Caixa de passagem 0,60x0,60x1,00m 
Boca e ala p/ BDTC D 1,00m com armação 
Tela Telcon 
Concreto Fck= 15 MPa 
Sarjeta 
Aterro compactado inclusive fornecimento de matert 
Grama em placa 
Compactação manual de aterrb 
Escavação manual de material de 1' categoria 

un 	 1,00 
483,50 

'ffp 	 988,89 1 
28,50 

310,77 
rnexkm 	 7.587,13 

me 	 128,16 
28,00 

metclan 	 7.870,43 
me 	 827,90 

mbdcm 	 12.014,50 
me 	 233,45 
me 	 15,66 

104,40 
ton 	 63,15 

208,80 
tororkm 	 3.789,00 

un 	 2,00 
m' 	 6,75 

38,05 
75,37 
8,84 

tomckm 	 127,80 
kg 	 212,20 

1,00 
11,00 
20,00 
3,75 
1,00 
1,00 

un 	 1,00 
kg 	 40,00 
me 	 43,00 

11,00 
me 	 200,00 
rne 	 130,00 

103,57 
me 	 8,00 

Dreno longitudinal Profundo 
Regularização e compactação do sub-leito 
Revestimento com fundo de Pedreira 
Canaleta 0,40x0,40m 

:CtiTA 7kti4 10.402,25 
1.200,00 

60,00 
20,00 
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Este atestado munira-se dfOuivadoi CREP-RJ, junto a5 ARIS Raros: 
AA54008, APUO faieede parte ipteprante da Eertidap !ffifro 2467/2004. 
Folha Armem 12./35. 
RH DE A4E140, 3 de NRCI2 de 206 
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0509- 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
Rodovia Wavisington Lois- 13.302 

laidine Nilo:op.-141,o de CRoins -RI- Praia - CEP 2220-010 

Te!: (02112616-1400 -Eivo: (021)2,6-1180 

Canaleta 0,40x0,60m 
Canaleta 0,60x0,60m 
BSTC D= 0,80m 
Ala BSTC D= 0,80m 
Caixa coletora 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
QUANTIDADE 

UND 	EXECUTADA ATE 
JAN/06 

68,00 
34,00 
6,00 

un 	 1,00 
un 	 3,00 

Balizador de concreto 	 un 	 2.801,00 

Pintura de faixas por aspersão 
Tachas refletivas 

30.375,00 
un 	 10.860,00 

Dreno longitudinal Profundo 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT até llmr 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Poço de visita em alvenaria de bloco de concreto p/ tubo 	60cm 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> llan 
Escavação mantial de material de 1° categoria 
Remoção de pavimento flexível 
Momento de transporte de material removido 
Brita para base de.temendo profundo 
Momento de transparte de brita graduada 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Concreto Magros  
Compactaçãci manual ele aterro 
Escavação, carga e descarga de material de jazida 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  
Defensas metálicas simples 

10.861,60 
m2 " 	 68,09 ' 
un 	 1,00 
un 	 1,00 

mbrIcm 	 1.395,90 
m' 	 21,00 

41,63 
&Man 	 67,50 

m' 	 65,75 
m'xlan 	 200,00 

20,00 
7,00 

55,00 
71,50 
28,88 

m2 	 92,50 
ton 	 22,66 

92,50 
40,00 

• .vN 
Balizador de concreto 	 un 	 2.116,00 

Pintura de fairss  por aspersão 
	

56.836,40 
Tachas refletivas 	 un 	 24.456,00 

Fornecimento colocação defensas metálicas simples 
	

2.236,00 

11.958,30 
17,00 
6,40 
1,00 
1,00 

229.416,12 
97,62 
12,06 
71,99 

288,00 
5,64 

1.099,40 
7,00 

40,00 
3,00 

ii AWMink,  
‘1 .4051! 
.butà00  

" %modaI  

Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° catei DT até lkm 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,(80 
Boca de BSTC CA-1 diam = 1,00 M 
Momento de transporte de brita graduada 
Escavação mecânica em material 1° categoria 
Brita para base de remendo profundo 
Compactação manual de aterro 
Escavação manual de material de P categoria 
Demolição de concreto armado 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 10 
Desmatamento e deslocamento limpeza de árvores D> 20 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) 

vALIO0 
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Este atestada encontra-se arquivada o CREA-RJ, jota as MN meras: 

OMR, 091660 fazendo parte intoraute da Certidaa onera 246//20A6, 
Falha mera: 14/34, 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARCII de 2006 



' 

:o2:3 

25,37 
37,91 

1.183,00 
0,84 

152,00 
16,00 

kg 

Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto de regularização frit= 11MPa 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Fornec. e instalação de aço CA-50, DN= 20mm 
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CONCER 
CORIPANDIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 

	

Rock,. 	roa Luiz. 13.892 

	

Snraim Prima,  uau - Durpe 	- R1 - Br:Ei I - CEP 222,0-010 

Te): (021)26-6.1400 - Fax (02112676-1110 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Poço de visita - PV I 
Meio-fio 
Sarjeta 
Concreto Magro 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m2  
Momento de transporte de massa asfáltica 
Pintura faixa com termoplástico 3 anos com aspersão 
Pintura setas e zebrados com extrusão 
Fornecimento e colocação de placas de indicação 
Confecção de suportes e travessas p/ placa de indicação 
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em taludes 
Retirada de meio-fios 
Descida d'água em degraus 
Valeta de proteção 
Tachas refietivas 

Fornecimento, lançamento e espalkcamada drenante de areia 
Momento extraordinário .de transporte de areia DT > lkm 
Compactação manda/ cie aterro 
Momento extraOrdinário de transporte de solo DT> lkin 
Concreto estriatural fele= 15 Mpa 
Escavação mecânica em material 1° categoria 
Perfuração em sole; DN 
Caixa de ligação de passagem 
Caixa de pacçagem (0,60 x 0,60 x 0,40) 
Cafi box 
Demolição de concreto armado 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 km 
Retirada de paralelepípedo 

Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 
Concreto estrutural fck-- 15 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Escavação manual de material de 1* categoria 
Compactação manual de aterro 
Fomec. e instalação de aço CA-50, DN= 20mm 

0510 

QUANTIDADE 
UND 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
un 
	

2,00 
1.466,00 
1.466,00 

m' 
	

104,38 
6.194,00 

tri2 
	 el. 859,00 

6.194,00 
1.487,00 ton 
6.194,00 

92.194,00 tonxlern 
338,25 

71,46 
7,20 
6,00 un 

2.067,85 m2  
536,00 
26,00 
10,00 

600,00 un 

1.294,64 
19.213,76 

8.360,92 
138.812,46 

496,68 
10.222,18 • 

4.693,70 
59,00 
6,00 

14,00 
3,92 

662,60 
160,00 

nhclan 

m'xIon 
m' 

kg 

na' 

36,00 
14,78 
24,75 

411,00 
52,65 
38,91 
16,00 

Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 
Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Escavação manual de material de l' categoria 
Compactação manual de aterro 
Fornee. e instala tio de a o CA-50. DN= 20mm 

m' 
m2  
kg 
m' 
m' 
tu 

40,00 
14,78 
24,75 

411,00 
52,65 
38,91 
16,00 



Este atestado eftcontra-se arouivado RD CREA-Ra, looto as ARIs meros: 
4454008, A791640 fazendo parte ioteorante da tertidao onero 2467/2006, 
Folha numero: 15/36. 
RIO DE MIRO, Ide &ARCO de 2006 
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ta  
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k 

Df‘nfrOse,r0.0~0:;,,in'TP.61,.,  
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 

1 	Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Escavação manual de material de l' categoria 
Compactação manual de aterro 
Fomec. e instalação de aço CA-50, DN= 20min 

:sU 
Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto de regularização fcic= 11MPa 
Escavação manual de material de 1' categoria 
Compactação manual de aterro 
Fomec. e instalação de aço CA-50, DN= 20rnm 

28,00 
in3  14,79 
m' 24,75 
kg 411,00 
m' 52,90 

39,25 
16,00 

26,50 
54,08 

1.285,00 
0,27 

52,00 
21,00 
16,00 

0511 
CONCER 

CONIPANRLA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
Weshinstal Luiz. 13.092 

Judite Yrintn,em - Duque (le C(mins -RJ 	- 01111  222,0-010 

Tel: (020 2670-1300 -Fax, (021) 26-04100 

 

QUANTIDADE 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
	

UNO 
	

EXECUTADA ATÉ 
JAN/06 

29,87 
29,87 

270,23 

Demolição de pavimento de concreto, carga e descarga DT < lkm 
Pavimento de concreto c/ barras de aço de transf. DN= 1/4" 
Resselagem de juntas 	' 

Demolição de pavimento de concreto, carga e descarga DT < licrn 
Pavimento de concreto c/ barras de,aço de transE DN= 1/4" 
Resselagem de juntrã 

Cerca de arame farpado com mourão de concreto 6 fios e estie. 
Meio-fio 
Escavação manual de material de 1' categoria 
Aço CA-50 
Regularização manual do terreno 
Canaleta trapezoidal de concreto 
Concreto estrutural fck= 20MPa 
Demolição de concreto armado 
Canaleta em concreto 
Caixa de ligação de passagem 

Corpo de BSTC diam = 0,80 m C?+.-2 
Escavação mecânica em material 1' categoria 
Momento de transporte de material removido 
Escavação, carga e descarga de material de jazida 
Compactação manual de aterro 
Brita para base de remendo profundo 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,80 m 
Fornecimento, lançamento e espalh.cama.da cirenante 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > 1 
Concreto de regularização fck= 11MPa 
Canaleta em concreto 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m', inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.8 Um' 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> lkm 
Caixa de ligação de passagem 

m' 
m' 

no' 
kg 
m' 

m'xkm 
m' • 
m' 

un 
no' 

mbdcm 
m' 

m' 
m' 
ton 
no, 

tonxkm 
m'xlcm 
mbdcm 

un 

28,45 
28,45 

259,77 

260,00 
260,75 

5,93 
402,00 

63,30 
20,00 

1,13 
1,13 

26,00 
2,00 

31,00 
207,41 
657,42 
287,68 
221,30 

19,03 
2,00 

23,47 
352,05 

15,21 
31,00 
12,48 
62,40 
15,85 
62,40 

634,00 
499,20 

1.438,40 
1,00 

.2  

olocov Sambes  
com ÉLO DE AUTENTI'l DA 
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Este atestado encontra-se arouivado oo CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
AA54008, A391640 fazendo rsarte totenraote da Certidao onero 2467/26, 
Folha mero: 16/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARED de 2006 

• 



Demolição de pavimento de concreto, carga e descarga DT < lkm 
Pavimento de concreto c/ barras de aço de transf. DN= 1/4" 
Resselagem de juntas 
Momento de transporte de material removido 

mx 	 146,53 
146,53 

7.561,06 
m'xlan 	 4.160,58 

Forma comum de madeira 
	 mx 	 1.282,50 

Aço CA-50 
	

kg 	 4.488,75 
Concreto Fcic= 20 Mpa 	 m' 	 89,77 

100  R110111TRO 
Rua SilvaJardim, 	alenfin 

ç 	659114133 
AUTENTI 	 eípta ip 
parte confere m o ungiria', 	ft 

50,00 
mx 	 240,00 
rn2 	 240,00 

100,00 
531,00 

se 	 300,00 
369,00 
181,00 

30,00 
30,00 
30,00 
6,00 

70,18 
kg 	 5.000,00 

149,00 
4,00 

kg 	 750,00 

o 

vb 	 1,00 
un 	 2,00 
na 	 20,00 

10,00 

22.461,98 

2.053,84 
208.141,00 

440,00 
927,62 

6.508,20 
54,04 

4.117,29 
247.085,00 
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0512 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA —RIO 
Rodei, Wwiáleted Luiz. 13.102 

Yrimerven -Dec, de Cdei.de 	 CU,  222-0.010 

Tel, (02112676-1400 -Fav (021) 26264180 

 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
QUANTIDADE 

UNI) 	EXECUTADA ATÉ 
JAN/06 

Demolição de pavimento de concreto, carga e descarga DT < 
	 irt2 	 817,31 

Pavimento de concreto c/ barras de aço de transf. DN= 1/4" 
	

817,31 
Resselagem de juntas 
	

14.110,55 
Momento de transporte de material removido 	 m'xkm 	 18.241,71 

.v•Y'lz -z„,,' 
	

••• 

CORTINA ATIRANTADA - AREA = 200m2  
Concreto fck = 25 Mpa, ind. lançamento 
Forma comum de madeira 
Chapisco 
Canaleta em concreto 
Tirante Dywidag ST 85 32mm, incl. Protensão 
Injeção de calda de eiMento 
Perfuração em solo NX 
Perfuração em rocha NX 
Acesdrios (placa, porca e cunha) • 
Proteção da cabeça do tirante. 
Proteção de tirante 
Drenos curtos 100mm 
Escavação manual de material de P categoria 
Aço (armação/cortina) 

ESTACAS BROCA 
Perfuração 
Concreto /argamassa/calda de cimento 
Aço (armação da estaca) 

Mobilização de equipe/equipamentos 	 -•• 
Instalação de equipamento por furo (SVN - 1 e SVN -2) 
Perfuração clima 4" p/ exec. Ensaio de palheta (SVN 1 / 9,50m e SVN -2 c/ 10,50m) 
Ensaio de Palheta "Vane-borer (SVN -1 e SVN 2 c/ e aio) 

OAE'S - INFRA E MESOESTRUTURA 
FUNDAÇÕES 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 

BLOCOS 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto de regularização fck= 11MPa 
Concreto Fcic= 20 Mpa 
Escavação carga e descarga de material de P.  categoria 
Compactação manual de aterro 

PILARES E TRAVESSAS 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 



clanniN ‘Aqq,q13, 
eáina apresen 

nal, Dou fé 	3  

2007 1, .2 
tmões 

_ ENTE Of,45 °DEA 
Polaeov 

Este atestada almadra-se arquivado Au CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
AA54008, AJ91640 fazendo parte intenrante da Ceitidao num 2467/2A06. Fnlha Buem: 17/3é. 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARCO de 206 



87,00 
2.365,47 
9.647,32 

321,58 

1.287,44 

47.846,00 

1.829,75 
36,29 

-10:450,44 
120,96 
566,98 

77,11 

ton 
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0513 
CONCER 

CONfPANHIA DE CONCESSÃO RODO~ JUIZ DE FORA - RIO 
Rodcnin Mullington Luiz, 13 191 

Jardim bitu:1,3a - Dm, de CmiaN -RJ - 	- CEP 22170-010 

Te!: (021) 260-1400 - 	0121) 26764100 

 

Concreto Fck= 20 MPa 
Aparelhos de apoio neoprene fretado 
Cimbramento 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
QUANTIDADE 

EXECUTADA ATÉ 
JAN/06 

1.050,08 
2.182,95 
6.427,00 

OAE'S - SUPERESTRUTURA 
LAJE DO TABULEIRO - 643,15 x 15,42m 
Concreto Fck= 25 MPa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Cantoneira metálica 4" x 4" x 3/8" 

VIGAS 
Concreto Estrutural fck=30 Mpa 
Forma metálica 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 
Aço CA-50 
Bainha metálica galvanizada d=75mtn. c/ injeção de 
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm 

LANÇAMENTO DE VIGAS 
Comprimento de 32m- 50,59tf 
Comprimento de 27,19m - 38,32tf 
Comprimento de 30,94m - 43,61f 
Comprimento de 32,06m - 50,68tf 
Comprimento de 27,2m - 43tf 
Comprimento de 22,35m - 35,33tf 
Comprimento de 17;4"id- 27,51tf 
Comprimento cie 7,78m - 12,3tf 
Comprimento de 12,64m - 19,98tf 
Comprimento de 34;25m - 54,14tf 
Comprimento de 29,4m -46,48tf 
Comprimento de 24,54m - 38,79tf 
Comprimento de 19,69m - 31,13tf 
Comprimento de 14,84m - 23,46tf 
Comprimento de 9,98m - 15,78tf 
Comprimento de 30,85m - 48,77tf 

ACABAMENTOS 
PAVIMENTAÇÃO 
Junta Jeene 1J-8097W 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa C; executado com vibmacabadora eletrônica 
Imprimação com taxa de 1,2 lima,  inclusive Varredura 

DRENOS 
Dreno Dm  50 mm 

BARREIRA DE SEGURANÇA TIPO NEW JERSEY 
Construção de guarda roda (New Jersey armada simples) 

OUTRAS DESPESAS 
Cimbramento 

CAIXAS DOS ENCONTROS 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 
Concreto Fcli= 25 MPa 
Aço CA-50 
Forma comum de madeira 
Manta Geotextil OP-30 
Brita para base de remendo profundo 

m' 
m2 

kg 
kg 

2.588,43 
11.342,19 

405.485,00 
281,30 

m' 2.325,84 
me 19.188,89 
kg 170.650,00 
un 1.094,00 
kg 265.043,00 

17.948,70 
un 24,00 

un 90,00 
un 6,00 
un 6,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 1,00 
un 12,00 



AI 

ØkO 
PA; Silva jar 	

S.Paulo-S 

PagletiMAS,9133  
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Este atestado eacootra-se areolvado ao CREA-R3, ilidi) as Rins afetos: 
OÀ54048, AP1660 fateodo parte intearate da Certidao onere 2467/266, 
folha MEM 18/34. 
RIO H MURO, 3 de NARCO de 204 



un 	 98,00 
un 	 7,00 
un 	 7,00 
un 	 7,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
tin 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
lin 	 1,00 

14,00 
Poliacov Simões 
COM SÉLO DE A UTENTICICMD 
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CONCER 
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA- RIO 

Rodovia 10,11iutIon Luiz. 13.392 

1001iiu Ptitudvera - Duque de Caxin0 - R3 - Brnál -CEP 222-0-019 

Tel. (021) 2676-1400 -Fax. (021) 26764130 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > I km 
Momento de transporte de brita graduada 

OAE'S - INFRA E MESOESTRUTURA 

FUNDAÇÕES 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 

BLOCOS 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto de regularização fck= 11MPa 
Concreto Fck= 20 Mpa 
PILARES E TRAVESSAS DE APOIO 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto Fck= 20 Mpa 
Aparelhos de apoio neoprene fretado 
Cimbramento 

OAES - SUPERESTRUTURA 
LAJE DO TABULEIRO - 643,15x 18,88m 
Concreto Fck-- 25 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 	. 
Cantoneira metálica x 4" x 3/8" 
VIGAS 
Concreto Estruturai fckt-.30 Mpa . 
Forma metálica 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 
Aço CA-50 
Bainha metálica galvanizada d=75mm. c/ injeção de nata 
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm 

0514 

QUANTIDADE 
UND 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
m' 
	

283,49 
11.339,52 

m'xlim 
	

3.084,29 

25.385,71 ". 

m' 	 2.524,25 
kg 	 125.254,00 

129,08 
m' 	 1.130,98 

3.802,60 
kg 	 259.104,50 
m' 	 1.069,18 

dm' 	 2.546,78 
7.869,00 

m' 	 3.021,00 
m2 	 13.946,97 
kg 	 496.801,00 
kg 	 349,20 

m' 	 2.539,76 
22.364,82 

kg 	 204.381,00 
un 	 1.284,00 
kg 	 310.868,00 

21.496,80 
un 	 42,00 

LANÇAMENTO DE VIGAS 
Comprimento de 32m - 50,59tf 
Comprimento de 30,94m - 43,6tf 
Comprimento de 27,19m - 38,32tf 
Comprimento de 35,44m - 49,94tf 
Comprimento de 4,32m- 6,83tf 
Comprimento de 9,35m - 14,781f 
Comprimento de 14,37m - 22,72tf 
Comprimento de 19,4m - 30,67tf 
Comprimento de 24,42m - 38,6tf 
Comprimento de 29,44m - 46,54tf 
Comprimento de 34,47m - 54,49tf 
Comprimento de 34,21m - 54,08tf 
Comprimento de 29,19m - 46,14tf 
Comprimento de 24,16m - 38,19tf 
Comprimento de 19,14m- 30,26tf 
Comprimento de 14,12m- 22,32tf 
Comprimento de 9,09m - 14,37tf 
Comprimento de 4,06m - 6,42tf 
Comprimento de 30,85m - 48,77tf 



• Beknvnho $,N10.5 406,1113, 
4Pir aPrnoutudt pela 

Dou fé 

Este atestado encontra-se arquivado no CREA-R3, junto as Rb mineres: 
RA54008, AMUO -blenda oarte ioteorante da Certidan onero 2467/2006, 
Folha minero: IY136. 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARRO de 2046 



787,50 

307,75 
2.471,37 

55.645,7 
396,51 

204,84 
2.400,19 

12.360,00 
2.112,00 

24.408,00., _.  

24,00 
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CONCER 
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 

Rodovia W0001,100 Lniz. 11.892 

Prilnavon - Cuque ele Caxias,  - RJ - 	-CEP 222,0.010 

DL (031) 26-6-1400 - Fax: (021) 26264180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

ACABAMENTOS 
PAVIMENTAÇÃO 
Junta Jeene JJ-8097W 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrônica 
Imprimação com taxa de 1,2 Um', inclusive varredura 

DRENOS 
Dreno 13= 50 mm 

BARREIRA DE SEGURANÇA TIPO NEW JERSEY 
Construção de guarda roda (N.Jersey armada simples) 

OUTRAS DESPESAS 
Cimbramento 

CAIXAS DOS ENCONTROS 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 
Concreto Fck= 25 MPa 
Aço CA-50 
Forma comum de madeira 
Manta Geotextil OP-30 
Brita para base de reméndo profundo 
Fornecimento, lançamento e espalh.carnada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT> 11cm 
Momento de transporte de brita graduada 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 

INFRA E 1\ LESOESTRUTURA 
FUNDAÇÕES 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade ( Executadas em presença de lâmina dágua) 

BLOCOS E VIGAS 
Forma comum de madeira 	 m' 
Aço CA-50 
	

kg 
Concreto Fcic= 25 Mpa 
Escavação carga e descarga de material de categoria 
Concreto de regu1ari7uç,10 fcic= 11MPa 

0515 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

108,00 
2.836,34 

11.576,88 

321,58 

1.287,44 

58.581,87 

2.616,00 
51,84 

14.929,20 
172,80 
812,35 
110,63 
406,18 

16.247,04 
4.425,22 

11.746,89 

2.403,40 

1.142,21 
28.456,01 

426,31 
383,18 

12,04 

UND 

ton 
ffe 

m' 
kg 
ml  

m'xIan 
m'xIan 

PILARES E TRAVESSAS DE APOIO 
Aparelhos de apoio neoprene fretado 
SUPERESTRUTURA 

LAJE DO TABULEIRO - 93,50x 21,68 m 
Concreto Fck= 25 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Cantoneira metálica 4" x 4" x 3/8" 

VIGAS 
Concreto (*etc= 35 MPa 
Forma metálica 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Ancoragem ativa para 12 fios de (1=12,5 mm 
Aço CA-50 

LANÇAMENTO DE VIGAS 
Comprimento de 17,5m - 8,47tf 



Este atestado encontra-se arguivado 	CREA-R3, junto as AM meros: 
A454008, 4391640 fazendo parte integrante da Certidao mero 2467/2004, 
Folha numero: 20/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARCO de 2006 



CONCER 
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA — RIO 

Rodovia ll'nebi3greu Luiz. 13.692 

1,931)93 Primavera -129)que de Casiee RS Beneil CEP 222-03010 

Tel) (021) 2070-1400 - F,c) 1021) 20-631180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Comprimento de 10m - 4,84tf 
Comprimento de 16,7m - 8,08tf 

ACABAMENTOS 
PAVIMENTAÇÃO 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrônica 
1mprimação com taxa de 1,21/m', inclusive varredura 

DRENOS 
Dreno 1› 50 mm 

LAJE DE TRANSIÇÃO 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto estrutural fck= 18 Mpa 
Concreto de regularização fck= lIMPa 

GUARDA-RODAS 
Guarda-rodas tipo New Jersey armada simples 
Gradil metálico 
OUTRAS DESPESAS 
Cimbramento 

INFRAESTRUTURk 

FUNDAÇÕES 1  
Estaca pré-moldadwde 50 ton capacidade (Executadas em presença de lâmina dágua) 

BLOCOS E VIGA TRANSVERSAL 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto Pck= 25 Mpa 
Concreto de regularização fck= 11MPa 

0516 

QUANTIDADE 

	

UND 	EXECUTADA ATÉ 
JAN/06 

un 
	

12,00 

	

Uri 
	

36,00 

	

ton 	 283,95 
1.690,20 

40,00 

38,16 

	

kg 	 4.510,70 

	

m' 	 43,94 
7,32 

191,80 
97,90 

	

nt' 	 9.500,00 

3.168,65 

727,06 

	

kg 	 21.554,00 

	

m' 	 327,52 

	

m' 	 11,45 

PILARES E VIGAS DE APOIO 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto Pck= 25 Mpa 
Aparelhos de apoio neoprene fretado 
Ancoragem ativa para 12 fios de c1=12,5 mm 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Bainha metálica galvanizada d=75mm. c/ injeção de nata 

SUPERESTRUTURA 
LAJE DO TABULEIRO - 100,00 x 21,00 m 
Concreto Fck= 25 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Cantoneira metálica 4" x 4" x 3/8" 

VIGAS 
Concreto fck= 35 MPa 
Forma metálica 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 
Aço CA-50 
Bainha metálica galvanizada d=75mm. c/ injeção de nata 

inuoko , u 

u otipu ;premo 
impai, Doo R 

308,46 
kg 	 1.374,00 

28,29 
dm' 	 164,70 
un 	 24,00 
kg 	 836,00 

264,00 

m' 	 483,00 
1.837,36 

59.045,00 
411,60 

11COV Simões 
.3 DE 4,..!TENTE IDADE 

768,93 
4.845,07 

42.183,00 
252,00 

63.639,00 
4.532,40 

Fr RFGI 
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Este atestado encontra-se arguindo no CRE-R, junto as ARTs meros: 
AA54000, AJ91660 fazendo parte integrante da Certidao mero 2467/2006, 
Folha BRIWO! 21/34. 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARCO de 2006 



ENCONTROS 
Concreto de regularização fele= 11MPa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto Fele-- 25 Mpa 
Aparelhos de apoio neoprene fretado 

SUPERESTRUTURA 
LAJE DO TABULEIRO - 37,00 x 12,8012,00 PO 
Concreto Fcic= 25 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 

VIGAS 
Concreto fck= 35 MPa 
Forma metálica 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 
Aço CA-50 
Bainha metálica galvanizada d=75mrn. c/ injeção de nata 
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5mm 

11,69 
656,27 

20.913,00 
202,62 
181,95 

225,60 
1.531,14 

45.994,00 

lacov Simões 
171,83 

1.411,58 
14.910,00 

60,00 
20.190,00 

1.568,00 
40,00 
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CONCER 
COALPANILIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 

Rndadin Wasidn (Mon Luiz. 13.892 

.0001011,1010,10 - 1819ue de Caxind -RJ 	- CEP 222-0 010 

Te) • (021)26'd-1400 -Fax: (021120,641S0 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
	 UND 

LANÇAMENTO DE VIGAS 
Comprimento de 35m - 60,42tf 

	
Un 

Comprimento de 30m- 51,79tf 
	

Un 

ACABAMENTOS 
PAVIMENTAÇÃO 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrônica 

	 ton 
Imprimação com taxa de 1,2 l/m', inclusive varredura 

	 m' 
Momento de transporte de massa asfiltica 

	 tomrkm 
Junta de dilatação 

DRENOS 
Dreno 50 mm 

GUARDA-RODAS 
Guarda-rodas tipo New Jersey armada simples 
Gradil metálico 

PLACAS DE GUARDA-RODAS E PASSEIO 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
	

kg 
Concreto Fck= 25 Mpa 

OUTRAS DESPESAS 
Cimbramento 
	 rre 

CAIXAS 
Concreto de regularização Rir= lIMPa 

	 ra9  
Concreto Fcic= 25 Mpa ' 

	 m' 
Aço CA-50 	. - 

	 kg 
Forma comum de madeira 

	 ma 

0517 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/O6 

18,00 
9,00 

319,20 
1.900,00 
7.820,40 

42,00 

50,00 

272,00 
136,00 

608,70 
1.468,80 

24,32 

9.836,84 

37,80 
313,33 

25.066,56 
566,49 

INFRAESTRUTURA 
FUNDAÇÕES 
Estaca pré-moldada de 50 ton capacidade 

	
393,20 

Tubulânde ar comprimido DN= 1,40 m 
	

66,36 
Base doTubulão de ar comprimido DN= 1,40 à 3,40m 

	
27,77 

Enrocarn fundação bueiro c/pedra de mão (alven argamassada) 
	

38,39 



Cláudia Poliac 

Este atestado entootra-se arquivado AO CREA-RJ, iliBtO as ARTs meros: 
hA54000, FORI640 fazendo parte iolegrante da tertidao mero 2147/2004, 
Folha mero: 22/34, 
RIO RE JOEIRO, 3 de R4RC9 de 2006 



Rua 5 ,a.lar im;PIS akort o , uloS 
Palie (10 Affl 	133 

AUTBNTICAÇA9 • N Pia aProwil 
parte confere COMO 11 nal, Dou fé 

U. 

550,60 
kg 	 42.582,12 

127,30 
546,20 
834,45 

32,00 
5.022,00 

592,00 

40,32 
2.720,74 

34,01 

445,91 
1.839,84 

69.686,21 
286,94 
419,43 
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CONTANRIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 
RodoviA Wn(tingtota Luiz. 13.192 

3.101,0 Priturr-era -Duque de CA.Ci.15 -RI - Et 	- CEP 222,0-010 

Tel, (021) 266-1400 -F(0)(021) 2,64180 

LANÇAMENTO DE VIGAS 
Comprimento de 35m - 49,32tf 

QUANTIDADE 
UNI) 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

un 
	

10,00 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

ACABAN1ENTOS 
PAVIMENTAÇÃO 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrônica 	 ton 	 155,12 
Impranação com taxa de 1,2 L'm', inclusive varredura 	 nf 	 633,15 
Concreto fck= 35 MPa 	 3,78 
Momento de transporte de massa asaltica 	 tonxkm 	 1.240,96 

DRENOS 
Dreno D 50 mm 
	

32,00 
LAJE DE TRANSIÇÃO 
Forma plana para concreto aparente 	 m' 	 46,12 
Aço CA-50 
	

kg 	 9.478,96 
Concreto estrutural fck= 18 Mpa 	 m' 	 60,06 
Concreto de regularização fck= 1 1MPa 	 m' 	 21,35 

GUARDA-RODAS 
Guarda-rodas tipo New Jersey armada simples 
Gradil metálico 

142,50 
79,50 

OUTRAS DESPESAS 
Cimbramento • 
	

01' 
	

4.497,42 

INFRAESTRUTURA 
FUNDAÇÕES 
Tubulão de ar comprimido DN= 1,40 m 
Base doTubillão de ar comprimido DN= 1,40 à 3,40m 

BLOCOS 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Concreto de regularização fcic= 11MPa 
Concreto Fck-- 20 Mpa 
Escavação carga e descarga de material de 1" categoria 
Brita para base de remendo profundo 
Compactação manual de aterro 

190,80 
41,40 

39,40 m' 
kg 	 3.245,12 
no' 	 11,81 
m' 	 46,08 
m' 	 642,96 
m' 	 2,50 
m' 	 550,80 

PILARES E VIGAS DE APOIO 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto Fcle-- 25 Mpa 
Aparelhos de apoio neoprene fretado 
Cimbramento 
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm - 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Bainha metálica galvanizada d=75mm. c/ injeção de na 

LAJE DE TRANSIÇÃO 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Concreto Fcic= 20 Mpa 
OAE'S - SUPERESTRUTURA 
LAJE DO TABULEIRO - 143,00 x 14,64 m 
Concreto Fck= 25 Mpa 
Forma plana para concreto aparente 
Aço CA-50 
Cantoneira metálica 4" x 4" x 3/8" 
Concreto Estrutural fck=30 Mpa 



00 REGISTRO CIVIL- BELCIEDMO 
Rua Silva Jardim, M- Reknrinho S.Paulo-SP 
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Este atestado eocontra-se arouivado DO CREA-R3, junto as ARIs DRiertn: 
AA54008, AJ91640 fazendo parte inteoraftte da Certidao RUM 2467/2006, 
Folha onero: 23/36, 
RIO DE JANEIRO, 3 de DARCO de 2006 
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UND 

m' 

kg 
un 
kg 

un 

rrf 
m' 
kg 

un 

ton 

tonxian 

CONCER 
COEIPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 

100,10vin W0,1)010100 Lua. 13.092 

cduu iwnvela - Durpe de CY,ins -RJ-Brasil -C'Er 222,0-010 

Te): (021) 26,6-1400 -F0x: (021) 26,4180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

VIGAS 
Concreto Estrutural fcic=30 Mpa 
Forma metálica 
Aço CP-190 RB, inclusive protensão 
Ancoragem ativa para 12 fios de d=12,5 mm 
Aço CA-50 
Bainha metálica galvanizada d=75mm. c/ injeção de nata 
Ancoragem passiva para 12 fios de diam = 12,5min 

TRAVESSAS 
Concreto Estrutural fck=35 Mpa 
Forma metálica 
Aço CA-50 

LANÇAMENTO DE VIGAS 
Comprimento de 53,6m - 121,94tf 
Comprimento de 40rn - 72,8tf 

ACABAMENTOS 
PAVIMENTAÇÃO 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa C, executado com vibroacabadora eletrônica 
Imprimação com taxa de /,21/m2, inclusive varredura 
Momento de transporte de massa asfilltica 

DRENOS • 
Dreno D 50 mm 

GUARDALRODÁS 
Guarda-rodas tipo New Jersey armada simples 
Gradil metálico 

OUTRAS DESPESAS 
Cimbramento 

0519 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATE 

JAN/06 

551,37 
3.656,47 

47.080,00 
150,00 

75.851,00 
3.992,50 

30,00 

198,24 
515,52 

7.289,60 

5,00 
10,00 

392,69 
1.469,60 

10.406,29 

134,00 

285,20 
142,60 

17.699,54 

.0 
RODOVIA 
PAVIMENTAÇÃO (Rodovia) 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Retirada de paralelepípedo 
Demolição pay existente, inc carga/desc./transp até 1 km 
Concreto regularização fc11-11Mpa (concreto rolado) 
Concreto regularização fcic=11Mpa (concreto p/ baias) 
Brita para base de remendo profundo 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.8-1/m2-- 
Momento de transporte de material removido 
Micro-concreto asfáltico polimerizado, com 1,2 cm de es 
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em taludes 
Revestimento vegetal com hiclrossemeadura 
Momento de transporte de massa asffiltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Demolição de concreto armado 
Forma comum de madeira 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de ar 
Tela metálica Q-283 
Fornece instalação de barra de aço CA-50, DN=20mm 
Assentamento de paralelos com reaproveitamento 
Aço CA-50 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > llan 
Muro de alvenaria 

ItYCISTRO CIVT 
ily2J3rd;m, 86 • 

Foge (1 
AUTENTICA 1.  
parte confere c 

n12 

ton 
m' 
m2  
m2  
ml 
ml 

--ml 
m2xlan 

89.941,97 
133.106,55 

94.688,44 
16.847,89 
2.213,71 

107,98 
444,67 
372,72 

/ .151,54 
-- - -- 6:332;76 

939,40 
154.917,52 

9.566,64 
1 6.540,00 
616.972,12 

1.428.844,34 
195,98 

1.203,79 
6.597,92 
1.698,52 

618,71 
799,36 

10.394,80 
21.576,81 

231,28 

f:'2'5  COM .10 	V.YrENTP7IDADE 
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Este atestado efttontra-se atonteado no CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
A454008, 4391660 fazendo parte intentante da Cedida° meto 2467/200A. Folha HUN: 24/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de MARCO de 2006 
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COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
Rodo,39 E,31bileteu Lei, 13.092 

3.1(0( Plietevern- Iludne de Cavas RI Evadi CO? 291,3010 

Te): (0211 267E-1400 - E:3v (021)2E-64100 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Concreto estrutural fck= 15 Ivffla 
Calçamento em blocos pré-moldados p/ parada de ônibus 

QUANTIDADE 
UNO) 	EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
331,64 

2.259,29 

DRENAGEM (Rodovia) 
Concreto Magro 
Compactação de aterros 
Demolição de concreto armado 
Remoção de pavimento flexível 
Escoramento descontínuo 
Revestimento com argamassa cimento-areia 1:3 
Compactação manual de aterro 
Escavação mecânica em material 1° categoria 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,80 m 
Boca de BSTC CA-1 diam = 1,00 m 
Boca de BDTC CA-1 diam = 1,00 m 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 1,50 m CA-2 
Corpo de BDTClill 1,00m - CA2 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Manta Geotextil OP-30 
Corpo de BSTC 'diam = 0,50 m CA-3 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-3 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-3 
Corpo de BSTC diam = i,00 m CA-3 
Boca de BSTC CA-1 tham = 0,50 m - Tipo B2 
Boca de BSTM1 2,00m 
Boca de BSTC CA-1 diain =0,60 na 
Gárgula dupla 
Valeta de proteção DR-5A 
Valeta de Concreto DR9 
Valeta de Proteção de Corte DR - IA 
Valeta de Proteção DR-2A 
Valeta de Proteção DR-2C 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Valeta de Proteção DR-4A 
Sarjetào 
Meio-fio de concreto - tipo guia-chapéu 
Meio-fio 
Sarjeta 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) 
Caixa coletora especial 
Caixa coletora de sarjeta tipo C 
Descida d'água de aterros em degraus (mod.2) p/.0,80 m 
Entrada d'água (Modulo A) 
Descida d'água de cortes em degraus 
Gárgula Simples 
Boca de lobo simples 
Boca de lobo dupla 
Boca de lobo tripla 
Boca de lobo simples 
Poço de visita - PV1 
Poço de visita - PV2 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> llan 
Enrocam fundação bueiro c/pedra de mão (alven argamassada) 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 
Caixa de ralo Tipo 1 em alvenaria 
Recomposição de passeio cimentado 

843,87 
m' 	 2.487,77 

164,92 
uf 	 255,96 

392,00 
m' 	 6,24 

18.300,06 
m' 	 18.668,25 
un 	 2,00 
un 	 7,00 
un 	 4,00 

2.245,62 
805,39 

ria 	 104,95 
71,00 
42,00 

207,90 
810,26 
495,60 
347,14 
593,70 
161,70 

98,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 8,00 
un 	 6,00 

152,00 
78,65 

226,00 
III 	 500,80 

62,70 
2.156,52 
2.967,80 

523,00 
7,20 

15.743,07 
14.027,47 

32,00 
5,00 
3,00 

27,00 
56,70 
25,00 

un /0,71 
22,00 
31,00 

cm 	 17,00 
6,00 

118  

cm 	
3,00 

58,00 
2,00 no  

110,00 
22.781,58 

22,24 
30,00 

1,00 
930,54 
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Este atestado punira-se arquivado fio CREA-RJ, junto as ARTs meros: 
4454008, API660 latendo parte integrante da Certidao BUtOn 2447/206, 
Folha RUICfM 25/34. 
RIO DE JANEIRO, 3 de BARCO de 2006 
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1.049,48 
6.081,48 

12.426,92 
396,61 

7.685,00 
852,00 

• 459,63 
118,28 
297,00 

3.316,34 
3.217,00 

7.763,68 
r L590,58 ", 

8.671,19 
1.219,40 

, 473,64 
350,57 

8.671,23 
828,00 

53.536,20 
82.559,47 

200,00 
1.000,00 

195,62 
141,89 

2.403,46 
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COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
Redovid Iraellsagto. Luiz. 11.192 

Jarlija Primavem - Duque de Caxias -Ri-Era,)! - CEP 22r0-0!0 

Te!: 90211 20,-1100 -Fax (021120764100 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > llan 
Remoção de Bueiro Existente 
Retirada de meio-fios 
Concreto estrutural fck= 20 MPa 
Brita para base de remendo profundo 
Momento de transporte de brita graduada 
Canaleta retangular de concreto DR-7 
Forma comum de madeira 
Dreno Longitudinal 
Aço CA-50 
BTTC D = 1,50 m 
Boca de BTTC diam = 1,50 m 
Muro de alvenaria 
Caixa de ligação de passagem 
Valeta de proteção DR-3 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 21an 
Corpo BSTM D= 2,00 m 
Corpo de BDTC D= 0,80m - CA2 
Corpo de BDTC D= 1,20m - CA2 
Corpo de BDTC D= 0,40m - CA2 
Drenos subterrâneos em rocha c/ tubo concreto poroso DN= 0,20m 
Boca de BSTC CAI D 1,20m 
Canaleta pré-moldada meia-cana D = 0,60 m 
Canaleta pré-moldada meia-cana D = 0,50 m 
Gradil metálico 
Sarjeta de pé de corte - DR6A 
Sarjeta de pé de corte - DR6D 
Bueiro tubular metálico por método não destrutivo D = 2,00m 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (Rodovia) 
Defensa semi-maleavel simples 
Barreira de segurança dupla 
Pintura faixa com tennoplástico 3 anos com aspersão 
Pintura setas e zebrados com extrusào 
Tacha refletiva monodirecional 
Tachã° refletivo 
Fornecimento e colocação de placas de indicação 
Confecção de placas de sinalização totalmente refletiva 
Confecção de suportes e travessas p/ placa de indicação 
Barreira de segurança simples 
Balizador de concreto 

VILA CANAÃ 
PAVIMENTAÇÃO (Vila Canaã) 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,2-1/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 kin 
Brita para base de remendo profundo 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.8 I/ 
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em talud s 
Momento de transporte de massa asfiltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > llan 

DRENAGEM E OAC (Vila Clanaã) 
Concreto Magro 
Compactação manual de aterro 
Escavação mecânica em material I° categoria 

acov Simões 
SOMENW. • 	L. 00 th JPENT!'1DADE 

QUANTIDADE 
UND 
	

EXECUTADA ATE 
JAN/06 

4.174,95 
mbelan 
	

41.590,22 
189,70 

5.718,27 
m' 
	

545,07 
920,89 

26.196,90 
60,00 

m2 
	

2.651,35 
849,70 

Kg 
	

2.236,18 
32,00 

un 
	

2,00 
181,72 

un 
	

22,00 
131,50 
217,80 

RI 
	

27,20 
30,00 
14,00 

tu 
	

70,00 
265,00 

un 
	

1,00 
95,00 

138,00 
105,00 
367,20 
123,60 
30,00 

un 
un 

m2  
un 

un 

m' 

ml 
111' 

ml 
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Este atestado encontra-se arquivado se CREA-RJ, jupto as Aias sugeres: 
AA54000. AJ91660 fazendo parte inteeraute da Certidae mero 2107/2006, 
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DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Boca de BSTC CA-1 diam = 1,50 m 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-3 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-3 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,60 m 
Valeta de Proteção de Corte DR- IA 
Valeta de proteção DR-2C 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Meio-fio 
Sarjeta 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) 
Caixa coletora de sarjeta tipo C 
Descida d'água de cortes em degraus 
Boca de lobo simples 
Boca de lobo dupla 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> llan 
Gárgula Simples 
Alvenaria de pedra argamassada 
Dreno Longitudinal 
Recomposição de passeio cimentado 
Brita para base de remendo profundo 
Momento de transporte de brita graduada 
Forma comum de madeira 
BTTC D = 1,20 m - CA2 , 
Boca de BTTC diam = 1,.50 m 
Caixa de ligação de passagem 
Canaleta retangular de concreto DR-7 
Fornecimento, lançamento e espalh.cainada drenante de areia 
Momento extraordiriário de trarsporte de areia DT > lkm 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 21:m 
Momento extraordinário transporte de solo mole DT>2km 

PAVIMENTAÇÃO 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,2 Urn', inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Retirada de paralelepípedo 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 km 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m' 
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em taludes 
Momento de transporte de Material Removido 
Momento de transporte de massa aslikltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Brita para base de remendo profundo 
Computação manual de aterro 
Calçamento em blocos pré-moldados p/ parada de ônib 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de 

DRENAGEM 
Concreto magro 
Compactação de aterros 
Compactação manual de aterro 
Escavação mecânica em material 1" categoria 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

1,00 
137,00 
839,70 
177,05 
150,00 
218,40 

1,00 
107,00 

8,00 
718,68 

2.378,46 
2.567,46 

21,00 
1,00 

112,70 
4,00 
9,00 
9,00 

128,69 
9,00 

36,00 
280,00 

3.252,71 
637,07 

16.039,58 
1.854,78 

14,40 
2,00 

12,00 
4,00 

3.940,32 
36.402,65 

2.932,76 
6.059,05 

117.890,06 
c 41.746,82 
154.865,52 

58.192,73 
.831,38 

/ 4.564,16 
251.992,19 

2.841,77 
37.624,19 

1.230.454,92 
1.266.971,40 

6.504,63 
246,34 
348,06 

20,83 

366,46 
623,46 

9.312,33 
• 10.496,19 

455,50 
694,00 
812,10 

81,00 
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CONCER 
COE IPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIiRLi JUIZ DE FORA-RIO 

Andorin Washinaton 1.01z. 13.091 

Jardim 19 	- Duque de Crec 	RJ Brasil CEP 2 9-03010 

1,1: 102! i 2E6.1400 -Fax: 10211 26-4-1100 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Manta Geotextil OP-30 
Valeta de Proteção DR-2A 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Meio-fio 
Sarjeta 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B -= 1,20m) 

, 	Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) 
Descida d'água de aterros em degraus (mod.2) p/ 0,80 m 
Boca de lobo simples 
Boca de lobo dupla 
Boca de lobo tripla 
Gárgula Simples 
Poço de visita - PV I 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> Hun 
Remoção de Bueiro Existente 
Estaca pré-moldada SCAC ca-112 0,26 mi 34 TF e 36 TF 
Corpo de BDCC 1,50 x 1,30 m 
Corpo de BTCC 1,50 x 1,30 m 
Boca de BDCC 1,50 x 1,30 m 
Boca de BTCC 1,50 x 1,30 m 
Demolição dos dispositivos de drenagem e O.A.C. 
Canaleta pré-moldada meia-cana D= 0,50 m 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-4 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,50 m - Tipo B2 
Boca BSTC CA-1 D=0,60nf- tipo B2 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,40 m - Tipo B2 
Boca de BSTC CAI D= 1,20m 
Brita para base,  de remendo profundo 
Momento de transporte de brita graduada 
Fonna comum de madeira . 

; 	Boca de BSTC CA-1 diam =0,80 m 
Tela metálica Q-283 

, 	Retirada de meio-fios 
Concreto estrutural fck= 20 MPa 
Aço CA-50 
Muro de alvenaria 
Caixa de ligação de passagem 
Entrada d'água simples 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia • 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > 
Assentamento de paralelos com reaproveitamento 
Regularização manual do terreno 
Dreno longitudinal Profundo 
ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Defensa se,mi-maleavel simples 
Barreira de segurança dupla 
Pintura faixa com termoplástico 3 anos com as 
Pintura setas e zebrados com extrusão 
Tacha refletiva monodirecional 
Fornecimento e colocação de placas de indicaç 
Confecção de placas de sinalização Mtalmente 

, 	Confecção de suportes e travessas p/ placa de 
Barreira de segurança simples 
Semi-portico simples 
Semi-portico duplo 
Balizador de concreto 
Balizador de guarda-corpo 
Concreto estrutural fck= 20 MPa 
Aço CA-50 
Forma comum de madeira 

0523 

QUANTIDADE 

	

UND 	EXECUTADA ATÉ 
JAN/06 

182,50 
40,50 

701,23 
4.038,15 
4.686,60 

	

un 	 30,00 

	

un 	 5,00 
84,70 

	

un 	 34,00 

	

un 	 15,00 

	

un 	 1,00 

	

un 	 6,00 

	

un 	 12,00 

	

un 	 10,00 
m2rdan 	 48.218,12 

	

iii 	 12,20 
576,00 
17,30 
19,00 

1,00 
1,00 

	

m' 	 13,01 
204,00 
548,00 

2,00 

	

un 	 9,00 

	

un 	 3,00 

	

un 	 4,00 

	

un 	 2,00 
843,29 

mbckm 	 27.677,51 

	

m, 	 1.060,53 

	

un 	 2,00 

	

kg 	 1.238,72 
1.491,10 

138,32 

	

kg 	 1.519,18 
19,20 

	

un 	 9,00 

	

un 	 43,00 

	

m' 	 69,96 
mbdcm 	 1.212,20 

• 534,58 

	

m' 	 181,09 

	

eu 	 82,30 

760,80 
4.139,00 

	

mz 	 8.381,04 

	

m2 	 2.164,03 
3.676,00 

208,46 
78,36 

105,00 
522,12 

1.064,00 
1.575,00 
1.660,00 

310,00 
1.291,94 

26.504,55 
2.349,00 
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Este atestado encontra-se arquivado no CREA-RJ, junto as ARTs nuteros: 
A454008, A391640 fazendo parte isteqraute da Certidao onero 2467/2006, 
Folha mero: 28136. 
RIO DE JANEIRO, 3 de MARCO de 2406 
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CONIPANNIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
R060,0 N0a,11i,tou Luiz. 13.892 

.1))),1110 hiucivers -131)(0e de Caxi0P- 	- /3)x)il - CEP 222'0-010 

Tel, (021) `C6-1400 -Fax: (021) 26,6,110 

QUANTIDADE 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
	

UN) 	EXECUTADA ATE 
JAN/O6 

iS 

PAVIMENTAÇÃO 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m', inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ com CAP modificado com polímero 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Sub base/base em escória ou similar, com adição cimento em usina 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 km 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m' 
Micro-concreto asfáltico polimerizado, com 1,2 em de espessura 
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em taludes 
Revestimento vegetal com hidrossemeadura 
Momento de transporte de Material Removido 
Momento de transporte de massa asfállica 
Momento de transporte de brita graduada 
Retirada de paralelepípedo 
Calçamento em blocos pré-moldados p/ parada de ônibus 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > 
Brita para base de remendo profundo 
Assentamento de paralelos com reaproveitamento 
Muro de alvenaria 
Confecção completa de placas de concreto com barras de transf. 
Selagem de juntas 
Demolição de concreto armado • 

in2 
	

127.466,90 
-m' 
	

25.707,69 
m' 
	

91.950,45 
ton 
	

33.652,00 
ton 
	

35.167,29 
ni0 
	

97.750,71 
3.329,56 

198.072,59 
7.455,00 

24.091,89 
62.380,00 

tonxIan 
	

27.227,28 
torvam 
	710.034,51 

mbilan 
	

841.229,35 
11.331,20 
1.542,05 

761,05 
mbdcm 
	

9.238,51 
1.932,30 

565,22 
8,22 

48,00 
In 
	

174,00 
112 
	

623,60 

DRENAGEM.  
Concreto magro 
Concreto estrutural fcic= 15 Mpa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Compactação de aterros 
Compactação manual de aterro 
Escavação mecânica em material 1 categoria 
Boca de BSTC CA-1 diam = 1,00 m 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-2 • 
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Gárgula dupla 
Valeta de Proteção DR-2C 
Meio-fio 	 , 
Sarjeta 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,50m) 
Boca de lobo simples 
Boca de lobo dupla 
Boca de lobo tripla 
Gárgula simples 
Poço de visita - PV1 
Poço de visita - PV2 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 H<6,50m 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-3 
Corpo de BSTC diam = 1,50 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,80 m CA-3 
Muro de alvenaria 
Remoção de pavimento flexível 	' 
Brita para base de remendo profundo 
Demolição de concreto armado 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada clrenante d 
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m' 

kg 

un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 

m' 
m' 

m' 

1.195,15 
1.570,09 
8.803,94 

23.000,41 
61,00 

19.545,17 
28.869,01 

2,00 
646,30 
785,05 
84,84 

2.526,80 
12,00 

430,15 
19.895,55 
18.009,60 

37,00 
15,00 
65,00 
70,00 
15,00 
25,00 
61,00 
15,00 

104,00 
635,02 

23,30 
139,00 

43,30 
365,51 

97,20 
2.709,70 

277,30 
4.129,54 
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188,00 
5.661,00 
6.863,89 
1.737,31 
5.191,00 

86,00 
698,07 
61,86 

142,00 
1.692,17 
5.688,00 
1.718,00 
2.399,00 

283,17 
1,86 

339,49 
914,57 

9.422,42 

123.423,30 
4

' 

 .882,75 
17 .819,02 

60.699,57 
658,91 

464.282,88 
17.637,08 
82.396,00 
36.998,13 

1.650.041,65 
2.385.707,74 

11.947,05 
1.420,03 
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COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA.- RIO 
Rodovia Wohiaroo Laia. 13.092 

Jardim Prioinven -Dop, k Cimios - RI - 8.000 -('89 22270-010 

021) 2626-1100 -Roa: (021) 26764100 

UND 

tlfzicm 

m'xkrn 
mbckm 

un 

un 

un 
kg 
un 
un 

ml 

un 
RIO 

nIO 
UR 

un 

UH 

RI 

kg 
kg 
un 

m'xIcm 
no,  
m' 
m2 
kg 

m2  

m2  

QUANTIDADE 

EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

56.136,58 
161.301,62 
210.433,91 

2,00 
219,30 

6,00 
824,25 

1.077,14 
17,00 
2,00 

705,15 
77,00 
3,00 

19,00 
585,00 

4.288,42 
1.765,85 

160,00 
195,00 
103,70 
257,90 
179,00 

32,00 
88,07 

269,00 
134,00 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Momento extraordinário de transporte de areia DT > lkm 
Momento de transporte de brita graduada 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> 1 km 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,60 m 
Corpo de BDTC D= 1,00m - CA2 
Boca de BDTC CA-1 diam = 1,00 m 
Corpo de BSTC diam = 1,00 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 
Corpo de BSTC CA-11:: 1,20m 
Boca BSTC CA-1 D= 1,20m 
Tela metálica Q-283 
Caixa de ligação de passagem 
Boca de BDTC diam = 1,20m 
Corpo de BDTCE 1,00m - CA2 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 2km 
Retirada de meio-fios 
Escavação manual de material de 1° categoria 
Remoção de Bueiro Existente 
Dreno de tubo PVC rígido DN= 0,10m 
Dreno subterrâneo em solo tubo concreto poroso DN= 0,20m 
Sarjeta de pé de corte - DR6A 
Descida d'água em degraus 
Entrada d'água simples 
Recomposição de passeio cimentado 
Valeta de Proteção PR-4A . 
Dreno longitudinal Profundo 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Defensa semi-mateavel simules 
Barreira de segurança dupla 
Pintura faixa com termoplástico 3 anos com aspersão 
Pintura setas e zebrados com extrusão 
Tacha relletiva monodirecional 
Tachã° refletivo 
Fornecimento e colocação de placas de indicação 
Confecção de placas de sinalização totalmente refletiva 
Confecção de suportes e travessas p/ placa de indicação 
Barreira de segurança simples 
Semi-portico simples 
Semi-portico duplo 
Balizador de barreira 
Momento de transporte de brita graduada 
Brita para base de remendo profundo 
Concreto estrutural fck= 15 Mpa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 

PAVIMENTAÇÃO 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com MIM 
Demolição pav existente, inc carga/desc/transp até 1 km 

	para confere 
Pintura de ligação com emulsão RR1C taxa de 1,81/m2  
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em taludes 
Revestimento vegetal com hidrossemeadura 
Momento de transporte de Material Removido 
Momento de transporte de massa asfittltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Retirada de paralelepípedo 
Assentamento de paralelos com reaproveitarnento 
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CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVLIRIA JUIZ DE FORA- RIO 
Rodovia 	Luiz, 13,92 

Jdia Prinsaveut 	de Crix,a, 	Pradd -CEP 1220-010 

rei: 10 21) 26,5-1400 -Fax:102112,64100 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Brita para base de remendo profundo 
Calçamento em blocos pré-moldados p/ parada de ônibus 

UND 

llP 

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
22.762,41 

771,79 

DRENAGENI 
Concreto magro 
Concreto estrutural kir= 15 Mpa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Escoramento descontínuo 
Escoramento de vala com estaca prancha 
Revestimento com argamassa cimento-areia 1:3 
Compactação manual de aterro 
Escavação meCánica em material 1° categoria 
Corpo de BSTC diam = 0,60 m CA-2 
Corpo de BSTC diam= 0,80 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 1,20 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Gárgula dupla 
Valeta de Proteção DR-2C 
Valeta de Proteção DR-2D 
Meio-fio 
Sarjeta 
Boca de lobo.simples 
Boca de lobo dupla • 
Boca de lobo tripla 
Poço de visitS- PVI 
Corpo de BSTC dium= 0,50 m CA-2 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Boca de BSTC CA-1 (liam= 0,50 m - Tipo B2 
Boca BSTC CA-1 D=0,60m - tipo B2 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> Ikm 
Brita para base de remendo profundo 
Dreno Longitudinal 
Momento de transporte de brita graduada 
Fornecimento, lançamento e espallicamada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > Hun 
Corpo de BSTC diam= 1,00 m CA-2 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 21an 
Caixa de ligação de passagem 
Canal retangular 2,00 x 2,00m 
Entrada d'água simples 
Escavação manual de material de 1C  categoria 
Sarjeta de pé de corte - DR6A 
Remoção de Bueiro Existente 
Retirada de meio-fios 
Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 H<6,50m 
Dreno de tubo PVC rígido DN= 0,10m 
Demolição de concreto armado 
Corpo de BSTC diam = 1,50 m CA-2 
Boca BSTC CA-1 D= 1,20m 
Gradil metálico 
Descida d'água em degraus 
Regularização manual do terreno 
Canaleta pré-moldada meia-cana D = 0,50 m 
Dreno longitudinal Profundo 
Boca de BSTC CA-I diam = 0,80 m 
Boca de BSTC CA-1 diam = 1,50 m 
Gabião tipo caixa 

513,14 
mi 	 3.253,36 

27.527,60 
kg 	 150.445,09 

598,54 
mi 	 3.220,00 
mi 	 2,97 
mi 	 35.650,56 
mi 	 60.300,725 

1.105,10 
1.194,58 

474,00 
3.736,98 

un 	 2,00 
368,90 
139,20 

28.199,29 
15.708,65 

un 	 95,00 
un 	 30,00 
un 	 3,00 
un 	 46,00 

345,65 
un 	 121,00 
un 	 27,00 
un 	 52,00 
un 	 2,00 
un 	 1,00 

mirdrm 	600.162,52 
3.177,24 

341,50 
145.722,95 

3.064,71 
mixkm 	 68.221,70 

289,90 
465,60 
290,00 

un 	 129,00 
1.217,80 

un 	 104,00 
mi 	 1.113,08 

257,00 
318,50 

4.047,26 
1.253,00 

863,00 
292,60 
188,00 

1,00 
280,00 
144,19 

15.066,00 
120,03 
538,66 

1,00 
1,00 

75,00 
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AA54008, AJ9l60 fazenda parte integrante da Certidan NUUTtg 246712506, 
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0527 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA —RIO 
Wadiingtoo Luiz. 13 SSC 

Lu dila Prilurnxiu -Duque de Caxias -RS 	- 	L12-0-010 

Tel. (02112626-1400 -Fax: (031) 20764110 

UND 

m2 

un 
un 

m2  
un 
un 

kg 
IBI 

kg 

un 

mbckm 

ar' 
m' 

ton 
tonxlan 
nhclan 

m2  

UH 

/1131CM 
111' 

/11' 
N TE COM SEI O DE A UTENTICIDAD 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

TERRAPLENAGEN1 
Muro de alvenaria 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Defensa semi-maleavel simples 
Barreira de segurança dupla 
Pintura faixa com termoplástico 3 anos com aspersão 
Pintura setas e zebrados com extrusão 
Tacha refletiva monodirecional 
Tachã° refletivo 
Fornecimento e colocação de placas de indicação 
Confecção de placas de sinalização totalmente refletiva 
Confecção de suportes e travessas p/ placa de indicação 
Execução de dispositivos anti-ofuscantes 
Barreira de segurança simples 
Semi-portico simples 
Balizador de barreira 
Concreto estrutural fcic= 15 Mpa 
Forma comum de madeira ' 
Aço CA-50 

OBRAS COMPLEMENTARES 
Remoção e transferência de famílias 

TERRAPLENAGEM 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat 1 cat c/ DT até llan 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> llan 

PAVIMENTAÇÃO 
Regularização e compactação do sub-leito 
Base de brita graduada • 
Imprimação com taxa de 1,2 1/a 2, inclusive varredura 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Momento de transporte de brita graduada 
Brita para base de remendo profundo 
Pintura de ligação com emulsão RR1C taxa de 1,8 linf 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E- SEGURANÇA 
Pintura faixa com termoplástico 3 anos com aspersão 
Pintura setas e zebrados com extrusão 

TERRAPLENAGEM 
Desmatamento e destocamento limpeza de árvores D> 20 
Destocamento de árvores 15 <D < 30cm 
Destocamento de árvores D> 30cm 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT-' 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> llan 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat 2 cat .c./ DT 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> I km 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 3° cat c/ DT 
Momento extraordinário de transporte de rocha Dl'> Ilun 
Escavação, carga e descarga de solo mole c/ DT até 21cm 
Compactação de aterros a 95%PN 
Compactação de aterros a 100% PN 
Compactação de material de bota fora 
Construção de corpo de aterro em rocha 
Contenção através de solo envelopado 
Solo envelopado para reforço de fundação  

QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

768,59 

7.449,19 
6.939,50 

13.652,56 
1.877,58 

400,00 
92,00 

168,23 
121,17 
139,00 

1.073,00 
1.352,85 
1.047,00 
1.879,00 
2.111,73 
4.196,36 

50.130,15 

30,00 

57.653,08 
431.258,43 

81.720,80 
22.231,87 
76.630,00 
22.739,27 

888.856,26 
1.155.257,81 

14.058,00 
79.029,72 

1.536,25 
386,00 

288.267,72 
1.062,00 

518,00 
791.097,39 

1.138.693,79 
8.022,05 

/
8.321,16 
7.973,74 

75.660,76 
702,32 

424.429,84 
66.823,34 
39.172,65 

132.838,63 
2.753,24 

723,33 

tê 1 
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• Este atestado entontra-se arogivado no CREA-RJ, judo as ARTs nooeros: 
AA54008, AJ91660 iates& parte inteorants da Certidao mero 2467/206, Folha RUM: 32/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de MARCO de 2004 



0528 
CONCEIR 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA- RIO 
Rodovia Washington Lis,. 13E92 

Irada. Primavera - Duque de Cimiae -RJ - Brema - CEP nro-olo 

 

Ted (021) 26,1400 	(0211 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

PAVIMENTAÇÃO 
Regularização e compactação do sub-leito 
Sub-base de solo estabilizado granulométricarnente com adição de 2% de cal 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,2 1/m', inclusive varredura 
Pintura de ligação c/ emulsão RR-1C taxa de 0.81/m' 
Fomcirnento e aplicação CBUQ Faixa B , executado com vibroacabadora eletrônica 
Remoção mecanizada de revestimento betuminoso 
Remoção mecanizada da camada granular do pavimento 
Momento de transporte de material removido 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Momento de transporte de brita graduada 

26-64120 

QUANTIDADE 
END EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 

m' 99.058,86 
m' 14.242,76 

• m' • 15.429,64 
m' 119.063,90 

161.244,18 
ton 16.435,88 

4.889,95 
m' 4.728,95 

m'Ion 39.164,81 
tonlcm 558.009,56 
mnan 718.376,03 

10.832,51 

DRENAGEM E OAC 
Escavação mecânica de vala em material de Peat. 
Corpo BSTC D= 0,60m - normal 
Corpo BSTC D= 0,50m - berço de concreto 
Corpo BSTC D=0,60m - berço de concreto 
Corpo BSTC D 0,80m - berço de concreto 
Corpo BSTC 	1,00m - berço de concreto 
Corpo BSTC 11:: 1,20m - berço de concreto 
Boca BSTC Do 0,60m- normal 
Boca BSTC D= 0;80m - normal 
Boca BSTC 1T= 1,00m - normal 
Boca BSTC D= 1,20m - normal 
Boca BSTC E= 0,80m - esc.= 30° 
Boca BSTC lY= 0,80m - esc.= 45° 
Boca BSCC 200 x 2,00m - normal 
Boca BSCC 3,00 x 3,00rn - normal 
Boca BDCC 2,00 x 2,00m - normal 
Corpo BDTC D= 0,80m - berço de concreto 
Corpo BDTC 13= 1,60m - berço de concreto 
Boca BDTC D= 1,00m - esc.= 30° 
Corpo BTTC D 1,00m - berço de concreto 
Boca BTrC D= 1,00m - normal 
Corpo BSCC 2,00 x 2,00m - 2,50 < h < 5,00m 
Corpo BSCC 3,00 x 3,00m - 2,50 < h < 5,00m 
Corpo BDCC 2,00 x 2,00m -2,50 <h < 5,00m 
Valeta de prot. de corte cl revest. cone. - VPC-04 
Valeta prot. aterro c/ revest. veg. - VPA-01 
Valeta prot aterro C7 revest. cone. - VPA-04 ' 
Dreno long. profundo p/ corte em sbio - DPS-02 
Boca de saída p/ dreno long. profundo - BSD-02 • 
Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS-06 
Dreno longitudinal profundo p/ corte em solo - DPS-08 
Dreno de talvegue 
Dreno sub-superficial - DSS-01 (dreno pavimento) 
Dreno sub-superficial - DSS-02 
Dreno sub-superficial - DSS-04 
Sarjeta triangular de concreto - STC-02 
Sarjeta de canteiro central de concreto - SCC-01 
Sarjeta tipo SCA - 70/20 
Meio fio de concreto - MFC-02 
Meio fio de concreto - MFC-05 
Caixa coletora de sarjeta - CCS-01 
Caixa coletora de sarjeta - CCS-02 
Caixa coletora de sarjeta - CCS-06 
Caixa coletora de sarjeta - CCS-10 
Caixa coletora de talvegue - CCT-02 
Descida d'água de aterros em degraus - DAD-02 
Descida d'água de aterros em degraus - DAD-03 
Descida d'água de aterros em degraus - DAD-04 

Ift 1ULGI 
Rua Silva Jardim, Só Bele 

Foge (II 
AUTENTICAÇA0 • 
Parte conferem 

un 
un 
un 
un 
Ull 

1111 

un 
un 
Ull 

UR 

un 

un 

11.074,54 
91,00 

4.023,80 
178,45 
500,00 
278,20 
146,90 

5,00 
21,00 

8,00 
1,00 
3,00 
2,00 
2,00 
1,00 
2,00 

24,00 
123,60 

1,00 
13,80 
2,00 

45,10 
12,50 
31,60 

2.200,75 
167,50 
470,00 

2.874,65 
20,00 

284,05 
495,25 
289,50 

3.958,40 
40,00 

1.023,70 
7.289,31 

819,00 
3.937,18 

116,70 
2.900,25 

P 3,00 

3,00 
1,00 
5,00 

259,38 

5,00 

/ 	10,40 
282,06 
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Este atestado encontra-se anuindo nu CREA-RJ, justo as ARis RUkffin 
AA54008, Aj91660 fazendo parte inteorante dá Certidao minero 2467/2006, 
Folha mero: 33/36. 
RIO DE JANEIRO, 3 de RARO de 206 



3.396,50 
2.108,72 

80,48 

2.341,68 cif 
3.208,62 
1.468,82 

53.611,94 
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90.758,13 
4.955,56 
2.132,00 

588,30 
813,00 
498,06 

17,22 
24,50 

1.518,07 
240,40 
172,00 
187,00 

77,00 

1,089AC0701153 

0529 

CONCER 
CONGPANIILA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA- RIO 

Rodmiu WiteLnupton Luiz. 13.592 

Jardina hill.V[111- Duque de Cianize - RJ Bizpil CEP "270-010 

Tel. (0211 26264400 -F0,10211 26-64180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Descida d'água de aterros em degraus - DAD-06 
Descida d'água de aterros em degraus.- DAD-08 
Descida d'água de cortes em degraus - DCD-04 
Descida d'água de aterros rápida - DAD-02 
Entrada d'água - EDA-01 
Entrada d'água - EDA-02 
Dissipador de energia DEB-02 
Dissipador de energia DEB-06 
Caixa de ligação e passagem - CLP-03 
Caixa de ligação e passagem - CLP-04 
Caixa de ligação e passagem - CLP-05 
Caixa de ligação e passagem - CLP-09 
Caixa de ligação e passagem - CLP-15 
Caixa de ligação e passagem - CLP-16 
Caixa especial tipo - CE-06 
Enrocamento de pedra de mão jogada 
Caixa coletora de canaleta com grelha - CCCG 
Reaterro compactado manualmente 
Berço de brita 
Forma comum de madeira 
Fornecimento, dobradura e colocação de aço CA50 
Fornecimento e aplicação de-concreto fck= 12mpa 
Fornecimento e aplicação de cocnreto fck= 15mpa 
Escavação manual de materiekde 1* categoria 
Camada drenante para corte em rocha (e= 0,40m) 
Demolição de dispositivos de concreto . 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> lian 
Momento de transporte de brita graduada 
Descida d'água de cortes em degraus - DCD-02 
Caixa coletora de sarjeta - CCS-18 
Canal Retangular de 1,00x0,80 de bloco de concreto 
Canal Retangular de 1,20x1,00 de bloco de concreto 
Execução de Rip Rap 

ELEMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 
Barreira de segurança dupla DNER PU)176/86 
Pintura de faixas 
Pintura de faixas, setas e zebrados 

OBRAS COMPLEMENTARES 
Enleivamento / hidrossemeadura 
Plantio de grama em placa - 
Cerca da arame farpado com supotes de madeira 
Remoção de cerca 
Escavação, carga e transp. de Mat Peat drnt< llan 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50/60 
Concreto magro - fck= 13Mpa 

OBRAS DE ARTES ESPECIAIS 
Viaduto sobre a RRFSA e o FIio Paraibuna - Est 58 
Viaduto sobre aeroporto - Est. 765' 
Ponte sobre o córrego Espirito Santo - Est. 1664 
Viaduto sobre o rio Parati/una - Est. 1715 
Ponte sobre o ribeirão Espirito Santo - Est. 1672 

PAVIMENTAÇÃO 
Base de brita graduada 
Imprimação com taxa de 1,21/m2, inclusive varredura 
komecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado com vibroacabadora eletrônica 
Momento de transporte de massa asfáltica 

Rua Si IV3 jardim, 36 Bale 
_ 	(1 I 
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QUANTIDADE 
EXECUTADA ATÉ 

JAN/06 
156,25 

26,00 
9,60 
3,70 

15,00 
2,00 
1,00 
1,00 
4,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,00 
1,00 
1,00 

228,25 
183,00 

6.927,04 
88,39 

435,41 
698,90 

6,56 
221,69 
396,94 
915,29 

1.634,92 
2.091,07 

11.335,94 
29,60 
15,00 
48,00 

456,40 
81,90 
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Este atestado encontra-se irQUilndO PO CREA-R2, junto as ARTs HUM: 
AA54008, Ad91660 ,  fazendo parte intenrante da Certidao mero 246712006, 
Folha BUAM: 34/36. 
RIO DE JANEIRO, ã de NARCO de 2006 
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60,00 

4.246,05 
154,55 

2.087,25 
554,60 

5,00 
708,41 
218,75 

5,00 
11,00 
2,00 

7.391,20 
72.750,54 

4.038,98 
. 1.222,35 

5.008,45 
794,31 

40.015,82 
4.652,08 

65,00 
22,40 

202,57 
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• 

CONCER 
COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA - RIO 

Weehiletou Luiz. 13.892 

leedim Prünnverk - Pique de Cuja. - 8.1 	- CEP 221,0-010 

10211 2,64400 -Fm, (0211 2464100 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

Momento de transporte de brita graduada 
Brita para base de remendo profundo 
Retirada de paralelepípedo 
Pintura de ligação com emulsão RR1C taxa de 1,8 l/m' 
Demolição pav existente, inc carga/desclUansp até 1 km 
Calçamento em blocospté-moldados p/ parada de ônibus 

DRENAGEM . 
Escavação mecânica em material P categoria 
Compactação manual cje aterro 
Brita para base de remendo profundo 
Momento de transporte- dè brita graduada 
Concreto estrutural frit= 15 Mpa 
Forma comum de madeira . 
Aço CA-50 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Retirada de meio-fios 
Boca de lobo simples 
Poço de visita - PV1 
Chaminé poços de visita em anéis concreto pré-moldado 
Remoção de Bueiro Existente 
Demolição de concreto armado 
Caixa de ligação de passagem 
Meio-fio 
Sarjeta 
Caixa coletora de sarjeta tipo A (B = 1,20m) 
Entrada d'água simples 
Canaleta retangular de concreto DR-7 
Regularização manual do .terreno 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> lkm 
Escavação manual de material de r categoria 

Terra armada 
Passeio de concretá" 

- ' 

QUANTIDADE 

	

UND 
	

EXECUTADA ATÉ 
JAN/06 

m'xkm 
	

208.348,42 

	

m' 
	

2.523,01 
1.555,95 
3.817,19 

63,72 
84,80 

	

,m3 
	

540,86 

	

m' 
	

109,46 

	

m' 
	

44,48 
m'xkm 
	

352,17 

	

m' 
	

92,70 

	

m' 
	

695,87 

	

kg 
	

1.115,50 
295,00 
753,95 

	

un 
	

4,00 

	

un 
	

4,00 

	

un 
	

1,00 
128,60 

	

m1 
	

7,96 

	

un 
	

1,00 
1.200,70 

668,30 

	

UII 
	

8,00 

	

un 
	

1,00 

	

111 
	

35,40 

	

m' 
	

1.861,97 
m'xIon 
	 123,79 

	

m' 
	

3,21 

11.202,00 
70.932,45 

efiP 
1.800,00 Implantação de iluminação pública com alimentação subterrânea 

Implantação de Postes com luminárias . 

Escavação mecânica em material P.  categoria 
Concreto magro 
Meio-fio 
Sarjeta 
Gárgula Simples 
Revest vegetal c/grama em placa c/ fixação em taludes 
Compactação manual de aterro 
Caixa coletora de Sarjeta tipo A (13.j. 1,20m) 
Caixa de ligação de passagem 	er, 
Boca de BSTC CA-1 diam = 0,50 m - Tipo B2 
Momento extraordinário de transporte de solo DT> lkm 
Momento de transporte de brita graduada 
Regularização e compactação do sul-leito 
Base de brita graduada 	. 
Pintura de ligação com emulsão RR1C taxa de 1,8 llm' 
Fornecimento e aplicação de CBUQ faixa B, executado 
Momento de transporte de massa asfáltica 
Imprimação com taxa de 1,2 l/m', inclusive varredura 
Corpo de BSTC diam = 0,50 m CA-2 
Brita para base de remendo profundo 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 

m'xkm 
maxlcm 

m' 
m' 
ton 

tonxIan 
m' 

m' 

m vibroacabadora eletrôm 
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Este atestado encontra-se areuivade so CPEA-RJ, junto as ARIs ¡macros: 

AA54008, AI91660 fanado parte inteerante da Certidao mera 2447/2006, 

Folha nutere 35/36. 

RIU DE 3ANEIRO, 3 de MARCO de 2006 

, 	 541 

P,ESSALVA  • 
O atestado et anexo nao confere reconhecitento de habilitacao 	

/....x*  profissioaal para o(s) service(s) refereate(s) a MEARIA AGROWNICW'r"e'-  . 
[DESMATAMENTO, DESTOCANENTO E LIMPEZA DE ARVORES; REVESTIMENTO VEGETAL 
CON GRAMA EN RDA, EN PLACAS E CO N HIDROSSEREADURAt PLANTIO DE ARVORES 

ARBUSTOS; ENLEIVAMENIOIMIDROSSEREADURA]; ENGENHARIA ElETRICA 

[INPLANTACAO DE ILUNINACAO PUBLICA CO ALINENTACAO SUBTERRANEA, 

EXCLUSIVE ASSENTANENTO DE POSTES; RENAMEJAM[NTO DE REDES ELETRIC 

TELEFONICA] E ENGENHARIA NECAN1CA IRENANEJANENTO DE REDE DE GAS] 

Os) qual(is) efsaol atribeicanfeest QUE fliReR responsabilidade te 
de RA ENGENHEIRO AUROREM, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO NECANI 
RIO DE JANEIRO, 3 de NARCO de 2006 



QUANTIDADE 
UNO 	EXECITTADA.AUE 

JAN/06 
1.077,58 

36,00 
106,81 
230,87 
602,80 
942,44 

73,90 
24,00 

1,00 
44,33 

4,00 
93,00 
16,54 
27,94 
39,60 
0,47 

385,20 
14,00 

un 

In° 

kg 

Página33 de 33 

0531 
CONCER 

COMPANHIA DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA JUIZ DE FORA -RIO 
Reelovin Wxelunetee Luiz. 11E92 

Jardim Primare/a - Diop. cle Casca, - 	Presil -CEP 22270-010 

Tel. (02112676-1400 - Fax/ (021/ 26764180 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 

• 

Momento extraordinário de transporte de areia DT > 11cm 
Corpo de BSTC diam = 0,40 m CA-2 
Concreto estrutural fcic= 15 Mpa 
Forma comum de madeira 
Aço CA-50 
Aterro compactado mecanicamente com espalhamento 
Descida d'água de cortes em degraus 
Dreno de tubo PVC rígido DN= 0,10m 
Gárgula dupla 
Demolição pav existente, inc cargaidescAransp até 1 km 
Dissipador de energia 
Retirada de meio-fios 
Escavação manual de material de 1' categoria 
Recomposição com saco de solo cimento 
Concreto Estrutural fck=30 Mpa 
Revestimento com argamassa cimento-areia 1:3 
Tela metálica Q-283 
Gradil metálico 

Remanejamento de redes de utilidade pública 
Torre de Furnas 
Bueiro no acesso a Petrépolis 
Concreto Fc11-- 25 Mpa 
Aço CA-50 
Forma comum de madeira 
Fornecimento, lançamento e espalh.camada drenante de areia 
Momento extraordinário de transporte de areia DT > lkrn 
Escavação Mecanica, carga e transporte mat. 1° cat c/ DT até lkm 
Desmatamento e deslocamento limpeza de árvores D> 20 cm 
Concreto estrutural folc= 15 Mpa 
Compactação manual de aterro 
Momento extraordinário de transporte de solo Dl'> 11cm 
Dreno subterrâneo em solo tubo concreto poroso DN= 0,20m 

--tílí-itistado encontra-se arpoando no CREA-RJ, junto as ARTs ouperos: 
AA54008, A91660 fatendo parte inteprante da Certidao Impero 2467/2006, 
FOlh 11~0: 36/3t. 
RIO DE JANEIRO, 3 de MARCO de 2006 

0, 1S'  
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ODSERVACAO 
O CREA-RJ SOMENTE RECOMECE AVERBACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DENTRO DE 
SUA JURISDICAD 
RIO DE JANEIRO, 3 de %ARCO de 2006 
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0532 
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) E OBSERVACAO(OES) * * * 

*** Acompanha a presente certidao atestado[s] contendo 34 folha[s]. * * * 

CERTIDAO No. 2467/2006 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CERA, 	 
CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE 	 
PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA* 	  

Razao Social..: CONSTRUCAP CCPS ENG E COMERCIO S/A 	  
Registro 	• 1992200965 	  
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL 	  

RESSALVA: A EMPRESA NAO ESTA HABILITADA A ATUAR EM CONSERVACAO/MANUTENCAO 	 
DE ARRAS VERDES 	  

ART No. AA54008 - de 27.07.1999 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 	  
Carteira No. SP-93132/D 	 Reg. No. 1997105299..-.. 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: CONCER-CIA. DE CONC. RODOV. JUIZ DE FORA-RIO 	  
Endereco...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 89 5 ANDAR BOTAFOGO 	 

RIO DE JANEIRO RJ 	  
Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1): CONSTRUCAO 	  
Complemento (1): ESTRADA 	  
Informacao Complementar: 	  
OBRAS CIVIS NECESSARIAS A AMPLIACAO E MELHORAMENTO DA BR-040, KM 771,2 E 	 
826,7 MG, O AO 124,5 RJ, INCLUINDO 2,2 KM DO ACESSO A PETROPOLIS.OS 	 
SERVICOS REFEREM-SE AO CONTRATO ENTRE O CONSORCIO CONSTRUTOR BR 40 E A 	 
CONCER CIA DE CONCESSAO RODOVIARIA JUIZ DE FORA -RIO. COM  PARTICIPACAO DE 
18% 	  
No. Contrato: B3-97/203 	  
Data do Inicio: 22.10.1998 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	264 Meses 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 28.141.989.,99 	  
Endereco da Obra: RODOVIA BR-040 - TRECHO JUIZ DE FORA - RJ S/N 	 

	

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  

ART No. AJ91660 - de 14.01.2004 	Natureza: OBRA E SERVICO 	 
Responsavel Tecnico: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 	  
Carteira No. SP-93132/D 	 Reg. No. 199710529 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: CONCER-CIA DE CONC.RODOV.JUIZ D • -àI0 
Endereco...: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 89 ANDAR B TAFOGO 

RIO DE JANEIRO 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centr 
Endereco Eletrônico: crea-riacrea-ti.org.br  

Rua Silvalassi 	Beletundm...S 
e (11)6695-9133 

AUTENTI 	O • Esta cópia 
parte co te com o ongual 

089A007 

EA: (21) 2 	50 - Fax: (21) 2518-0723 



• 



Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA 	  
(2): EXECUCAO DE REPARO 	  

Especificacao da Atividade (1): DRENAGEM  /  
(2): TERRAPLANAGEM/ 

Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO 	  
Informacao Complementar: 	  
EXECUCAO DE OBRAS CIVIS DE MELHORAMENTO E AMPLIACAO DA RODOVIA BR 040 	 

REFERENTE AO CONSORCIO CONSTRUTOR BR 040 COM PARTICIPACAO DE 18% 	 

No. Contrato: B3-97/203 	  
Data do Inicio: 22.10.1998 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	264 Meses 	  
Valor do Contrato/Honorario: R$ 124.861.511,45 	  
Endereco da Obra: RODOVIA BR 040 - TRECHO JUIZ DE FORA-RJ SIM 	 

DIVERSOS - RIO DE JANEIRO/RJ 	  
Vinculada a ART principal no. AA54008 - Data de pagto.: 27.07.1999 	 

Profissional: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 	  
Carteira No. SP-93132/D 	Titulo* ENGENHEIRO CIVIL 	 

RESSALVA 
O atestado em anexo nao confere reconhecimento de habilitacao profissional 	 

para o(s) servico(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA [DESMATAMENTO, 	 

DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ARVORES; REVESTIMENTO VEGETAL COM GRAMA EM MUDA, 	 

EM PLACAS E COM HIDROSSEMEADURA; PLANTIO DE ARVORES E ARBUSTOS; 	 
ENLEIVAMENTO/HIDROSSEMEADURA]; ENGENHARIA ELETRICA [IMPLANTACAO DE 	 
ILUMINACAO PUBLICA COM ALIMENTACAO SUBTERRANEA, EXCLUSIVE ASSENTAMENTO DE 	 

POSTES; REMANEJAMENTO DE REDES ELETRICA E TELEFONICA] E ENGENHARIA MECANICA 
[REMANEJAMENTO DE REDE DE (AS] 	  
o(s) qual(is) e(sao) atribuicao(oes) que exigem responsabilidade tecnica de 
um ENGENHEIRO AGRONOMO, ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO MECANICO 	 

OBSERVACAO 
O CREA-RJ SOMENTE RECONHECE AVERBACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS DENTRO DE SUA 	 

JURISDICAO 	  

(Continuacao da Certidao no. 2467/2006) 	Folhas: 2/2 

RIO DE JANEIRO, 3 de Marco de 2006 

Íee 
Arquiteta C 
Coordenador 
(Por Delegacao 

HIA ATTI 

ollacov. Similes 
EttTECO2: E Kl 

Rua Buenos Aires, 40 / 20 andar - Centrd-
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.ord.b 

020 - TELECREA: (21) 2518-
rj.org.br  

O - Fax: (21) 2518-0723 	P 

°) 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - dSP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 e  

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0534 

ESTE ATESTADO ATENDE PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 4-LOTE 1 



1 



CONSTRUC 
CNPJ n° 

-CCPS ENGENH IA E COMERCIO S/A 
.584.223/0.11-38 

C ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 CONSTRUCAP 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução as obras pelo regime de em preitata global de construção do empreendimento 
denominado Santana Parking Shopping 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Avenida Conselheiro Moreira de Barros 2780 - São Paulo - SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N° REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n° 0600931321 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN-01964 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

Concreto estrutural com FCK > 35 Mpa, com adição de silica / micro-sílica 

0535 

CONSTRUCAP•aPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 5/A. 
CNPJ/MF N°6158422310001.38 

T 	°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAVVLETTA 
CREA N.° 146.60010 RG N.°6.816.9674 • SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRÉNCIA 





78,60 

sAo PAULO 	 ° - 10a.49Aft— 
v-010 

Enga. ElisalgelErcrs - • veira Rodrig es 
CREASP n° 0600732598 

Chefe Seccional NORTE - GRE 5 

,Park hoppine 
Admiabtradota e lamporadora Ltda 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

0536 

A Park Shopping Administradora e Incorporadora Ltda, estabelecida na Av. 
Angélica 2466 — 21° Andar — Conj. 214, em São Paulo/SP, inscrita no C.N.P.J. sob n° 
07.335.674/0001-96, declara para devidos fins que a empresa CONSTRUCAP-CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, 24 -1° andar — São 
Paulo — .SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n°61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP 

sob o n° 0003732 executou as obras pelo regime de empreitada global de construção do 
empreendimento denominado "SANTANA PARQUE SHOPPING" situado à Av. 
Conselheiro Moreira de Barros, n° 2780 — Bairro Mandaqui / Santana, na cidade de São 

111 Paulo, sob Contrato n.° SPS-012/2006-CTO, tendo sido Responsável Técnico pela 
execução das obras o Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321. 

Este atestado refere-se à execução das obras de fundações profundas, fundações 
superficiais e estrutura de concreto armado. 

Quadro de quantidades:  

01.01 FUNDAÇÕES PROFUNDAS 
Estaca Hélice Contínua 
Perfuração diâmetro 25cm. 
Perfuração diâmetro 70cm. 
Concreto Usinado fck=20MPa, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento e 
aditivos. 

192,00 
96,00 

m3 

Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido e luvas de emendas 
quando especificados.  

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTE R T 
1 	RSELTIDA0 EXPE moi; PELO 	 m>„, 

E SOMENTE SER.:,. 	 Dik REFERIU CERTIDAO. 
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Av. Angélica 2466 — 21° Andar Conj. 214 — S(o Paulo SP 



e 

e 



‘.0
1d

3J
32

:4:
1,'C

l  V
O

.V.
  

Oj 

:o 

11 

Ió CIVIL - B 
dem, 86 Beletum o $ 

CAF°çáo(IÉ41)6t16:5'.411"11.11-  fere com on 	ntirp 
udia Poliacov Simões 

o DE Atrrumn 

g 
Administradora e Incorporadora Ltda 

0537 (te sen „. Quantidade  
01.01.02 Estaca Raiz 
01.01.02.01 Perfuração diam41cm m 192,00 
01.01.02.02 Perfuração diam25cm.. m 144,00 
01.01.02.03Argamassa com fck mínimo de 20MPa, 

consumo de cimento de 600kg/m3, 
devendo atender a classe de 
agressividade do ambiente, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento, 
adensamento e aditivos. 

m3 32,55 

01.01.02.04Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido. 

kg 4.246,16 

01.02 FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS. 
01.02.01 Abertura manual de valas, inclusive 

escoramentos, se necessário. m3 488,35 
01.02.02 Apiloamento mecânico de fundo de 

valas. m2 153,78 
01.02.03 Lastro de concreto magro, e = 5cm, 

inclusive lançamento e adensamento, 
fck> 9MPa. 

m3 6,52 

01.02.04 Forma de madeira ou metálica, 
inclusive escoramento, desforma, 
tensores e acessórios. 

m2 371,92 

01.02.05 Aço Ca-50, Inclusive perdas, 
espaçadores, protetores de ponta, 
arame recozido e luvas de emendas 
quando especificadosTaxa média para 
Fundação = 65Kg/m3 

kg 11.000,60 

01.02.06 

• 
• 

• 

Concreto Usinado fck=25MPa, inclusive 
controle tecnológico, fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se necessário), adensamento, juntas 
de concretagem, juntas de dilatação, 
cura e aditivos 

m3 169,24 

yr itt 
-Rua S41" 01.02.07 Reaterro compactado de vala. m3 31 • ly 

01.02.08 Bota-fora de material excedente m3 1 7 1.r75 
SUPERESTRUTURA.02  

02.01 CONCRETO ARMADO: Estrutura de 
Concreto . 

02.01.01 Forma em chapa de madeira 
compensada plastificada, conforme 
projeto executivo de forma fornecido 
pelo Contratado, inclusive 
escoramento, reescoramento, 
travamento e desforma.. 

m2 

LiDO 5 

• 5.664,81 

02.01.02 Aço Ca-50 / Ca-60, inclusive controle 
tecnológico, perdas, espaçadores, 
protetores de pontas, arame recozido e 
luvas de emenda quando especificado.' 

kg b 	.735,1, 
/ 

Av. Angélica 2466— 21° And r — C nj. 214 — São Paulo SP 





sscri 
Concreto Usinado fck = 30 MPa, 
inclusive controle 
tecnológico,fornecimento, transporte, 
lançamento, bombeamento (se 
necessário), adensamento, juntas de 
concretagem, juntas de dilatação, cura 
e aditivos. 
C.6"ncreto Usinado fck = 50 MPa com 
adição de micro-silica, inclusive 
controle tecnológico,fornecimento, 
transporte, lançamento, bombeamento 
(se—riecessário), adensamento, ãura e 
aditivos. 

02.01.03 

02.01.04 

Park hoppula 
Administradora elo:aparadora Ltda 

0538 

m3 776,89 

c m3 25.86 

Cláudi ollacov Simões 
vhmo 

OFICIAL DO REGISTRO 
Av. Dr. Vital Brasil 325 - 

CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS DO 13° SUBDISTRITO BUTANTA 
Evandro da Cunha 

Butantã - São Paulo - SP- Co. 05503-001. Tel • li 3819-118 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 0539 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0540 

LOTE 2 

0-7 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

() 	 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0541 

ATESTADOS EM NOME DOS PROFISSIONAIS 

ENG2  CIVIL SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE 
ENG2  ELETRICISTA CARLOS ALBERTO BERTASOLI 

ENG2  MECÂNICO SILVANO JOSÉ MACATROZZO 
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Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0542 
! A 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 
LOTE 2 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no cm:WmF sob 
o n2  17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 61.099.826/0001-44, para atendimento ao item 6.1.4 alínea "b", 
informamos que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade 
técnica, engenheiros civis Roberto Ribeiro Capobianco e Marcus de Castilho Souza, 
apresentam os mesmos atestados para a comprovação deste item, no item 6.1.4 
alínea "c", uma vez que estes atestados comprovam tanto a experiência dos 
responsáveis técnicos, como das empresas. 

. São Paulo, 20 de s ambito de 2.0 

na Cabarcos Pawletta 
G N° 6.816.967-X 

Repres 	o Consórcio 
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ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para lndutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Silvano José Macatrozzo - CREA/SP N° 0601917653 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

0543 

• (X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO ( )DIRETOR 	(X)RT 

• 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN 000666 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS

' 
 CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 

TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1 CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 
PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING e "ELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGO 	Nriuo OU ESTA O DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

koy 

CONSTR 
CNPJ n° 61 

AP-CCP 
.584 

ENGENHARIA 
0001-38 

COMERCIO S/A 

TRUCIP-CCPSEN6911ARMECOMÉR005/4.  NPJ/MF N°61 584.223/0001-38 
L MANA CABARCOS PAWLETTA CREA N.° 146.600/o RO N.°6.816 .967X • SSP/SP 

GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRÊNCIA 
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CERTIDAO DE ACERVO 	TÉCNICO - 
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: 	 

Referente à(s) ART(s) 8210200507921913 e 8210200507462978. 

A't 

**A 

**SC5 ?•tnk 

s) n° 	de 1 
CREA-SR 

.00 

 

CERTIFICAMOS, para para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 	SILVANO JOSÉ MACATROZZO.  
Titulo(s) 	 Engenheiro Mecânidd:'.• " - -  

likREASP N° 	0601617653 '.. 	 ,.-.‘1,,,: 	 ' !".:::" 
Atribuições 	' stic' .. rtiig'  ci'''1 '. ::c, R'Slyç,ão, 218, de 29 de juhhQ de 1973., 

, 

Atividade(s);:ée-   	::1r  pci s áielTénirpjEauç;a:96, arr:ada:Eenhariab °''..l:zitr:'';...    Execução niea(oRea14xià , ;; ryiços,naárpdá in 	10,ár,refeleit asinstaiát ér  

condicionado lNr/entileçãd,i,e4Arat'-étedaãfesgás cOrnbuStivel, ar' adhiprimidc;: -....:--,,,,. 	 ..e,,,44,4 ,,r-.,,.-ç-=,. ;,,ã,r, , 	- .. ,.- 	....,;3` .?g.f, 	•' 	.:- ,,--,- vapor condensado, redé.N-• , e 'hidránté,e sp ih,llett  

Quantifica'  g'.O- : ,

,,,„:., : , , 

,. 

	p,;f  6

.

;

..::i 

 1!  '.i!:
.4?  conforme it

.±

t,1

',.: 

9 d anexá 'imitada as atribuições acima. 

Local da obra/serviço ir:Y.Aih"lgu 
Cidade 	

eiri:: 

 

` 	.  742 62à,23 G.CilQP;IP.?- valo, 	 R$"-:-'-.i 	..„ 	,..,  Período 	; , ,.., 	.. ;..; ..';', 08;gíl;.".998 	31/03/0 , 

Contratante 	Indúátrie e Comércio 'de Pornéeos`i\14:6".Étd  

Contratada 	Construcap-CCPS Engenharieíé Comercio S/A 	,- -3..........::,.  

CREASP N° 	0003732. 	
,..,...,,.- 

, 

IN*0 profissional declarou que houve a participação de,Outro(s)'Profissional(is)** 

4 
CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão .0(s) 'documento(s),.,-; 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pelaexa,tidão 
veracidade do que nele(s) consta(m). 	 . ,,,,'" 	.",'. 

Conferido: Flavia Cristi 	ampos 

rIPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
Icervo técnico do profissional certificado. 
.071.1k 

São Paulo, 	quarta-feira, 7 	ezembrode 2005 

yiene 1eixeiríNdniura 
forme Portaria 04212004 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquiria ao longo da vida do profiss 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação tempo 
à sua validade 

10° REGIS'IS LENZrIVIL 
” A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCIJN1 

ESTA APOSTA NO VERSO " 
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Conjunto de 
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1 	 STE D)CU Cr REGISTRO CIVIL 	
V•alu 

- A AUTENTICAÇAO DE
M 

ESTA APOsTA NO VERSO " 

Atestamos para os devidos fins, que a e m presacoRrnE'CAO-sPN5SU C."61;4:-.."ei  

Ccrtioáod Ai, 	 • pek.) 

da Certidão. ,  
Rua Bela C

i 
ntjãa t),ho 	lpialdar?"c°5-  ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à 

DUSTRIA E São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as 	 E 
GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

411 	784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três 	ntavos), 
no período de'08/07/1998 à 31/03/2001, com área cons da de 
77.114,85m2. 	 Havia Crisf a Campos 

AgenteAdmiitrativo Reg. 1940 
Seccio 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

'Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA •No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 

'Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial.  
são compostos dos seguintes prédios:  

PICKING 	 Um prédio de quatro pavimentos para o 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

) or 
AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	  
cinco prédios de cinco pavimentos interligados por passarelas metálicas; 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanit 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 



• 
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O presente documento e p3'te integiante 

Prédio destinado a sekedgãelge  kitieÁ6;VititinWr"k)  
do complexo, composto por refeitório, lanchonete, creche, cREtgamópb 	('G  e 

departamento de recursos humanos, com uma área total dtfTW43711-Malido acor•tpwil)ade da referi- 

SERVIÇOS 

da Certiao. 
MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Compcg&poE,  dp 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almmçarifado e, 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área toth~.9,74 
pavimentos; 

réL6, 
outro para 

cpm,dois 

PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de recepção 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 	Flavia 

Agente Ad 
PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio de s 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

•ntes e 
de Campos 

I- Reg. 1940 
e 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CF1V, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1- PICKING 

 

1-5( 
vigas e lajes Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, 

Iveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" In loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "In loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da e.struturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 	' 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 

O pavimento térreo (nível 729,00), recebeu piso de concreto armado, a bame 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da em 

Ind4rtria • CaTárdel da Cosméticos N•tura Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11) 
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tForam instaladas 30 docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicasMIARA~0 	`e inreyrflI 

Certid 
No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto 

ar 1 /4.rtglrâo de 	oed iaunuila pelo — rr 	 e 

lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonblen4,WEQl5WARDu acurnpla2nhad;:crefleri 
O. 

Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térdrea  oce  e tiid  ar ,condircionado deí 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00).5" Plu'c'• ••••••••,,.. # 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 137un com 686m3  de concreto lançado 
• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  de concreto armado 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 6.683m3  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5.342m2  
• Elevador monta carga 	 lun 
• Elevador de passageiro 	  

1.2- AV E SEUS ANEXOS 
Flavia Cris na 	Campos 

Agente Admi fstrativo Reg. 1940 
Secc ai Norte 
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krt.-  

• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  
• Portas industriais automatizadas 	iondas por comandos elétricos 	 

A.!!i 
e ac a  

un 
m2 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada In loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2  

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas" em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com 	.cle 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1: 62,49 ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3/4: 47,41 ton. 

ladeai:ri. • Cantarolo d• Coanektice• Ilataare Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Ca1amar/SP - CEP 07750-030 - Fone (11 
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O presente documento é ;...•te integrante 

Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sollirlecatagaU Acervo Técnico expepida pelo 
• Almoxarifado - 5,0 ton/m2 	 CREA-SP ,-- b 	"S  Z 1\3 	4°.(2.-- e 
• Demais áreas - 2,0 ton/m2 	 somente será váiido acompanhodo da referi- 
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

	
da Certidão. 

s  ;, 	/ 2  
Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados p2o èPbxi. 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitação e 

	

interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metálica com f 	ento 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

	

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipamentos, 	rack 

	

Flavia Cri 	-ampos 

	

Agente Admire 	eg. 1940 
Resumo quantitativo dos principais itens: 	 Secciona 

• Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 11.129m2  
• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	 11.534m2  

e túnel para eletromonovias. 

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 

Edificios com estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras a equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada In loco 	 1.701m3  de concreto armado 	.s--:--- 
• Cobertura metálica 	 719m2  
• Piso Industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	600m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	.775m2 

 

ladeai:tia • Comércio da Ceonnitkoe Maura Ltda. - Rodovia Anhanonera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000, Fone (11)4446 
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1.5 - P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  _ prese,:te 	 • 

Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "iRIOCao4Ã, Wii4h-CQ.Mck4r.ãékke  P 	 e pilares e lajes de piso e cobertura. 	 CREA-S  
somente será yá:dr: Jcompanhe_de da referi 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas mdãlkWákailli fecQamento lateral 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e fpf6o4also. + 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vi 	 e 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram impermeabilizadas 	anta asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  
• Estrutura moldada in loco 
• Cobertura metálica 
• Piso industrial 

laser 
• Elevador passageiro panorâmico 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçarrientos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

	 1.517m2  
em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

2.865m2  
	3un 
5.186m2  

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	, 	 345.831kg de aço • Cobertura metálica 	 6.164m2 
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2 • Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 9.408m2 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915m2  

1.7 - MANUTENCÁO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutenção 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-R 

Ind41.etrk • Comércio da Cosmética It•tent Ltda. - Rodovia Anhemouem, km 30,5 - Calamar/5P - CEP 07750-000 - Fd (11)4446 2061 
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Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas c êrrfiVettiltiagerXRIÉDÁ.IÓiSnd''' 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha mealit.fiMOS.ervo Técoico £yoadioa,peio 

CREA-SP sob 	 e 
Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítrernnprareáultriágosubrismaitai,d& 
2,0 ton/m2. 	 da Certidão. 

, São Pauto 	i 2  
No. pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituido por piacErrEnrioWas,

, 
 os 

vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabiliz 	com.manta sfáltica 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção m 	" •,, 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão de 13 	entre 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,40 ton 

Havia Cria 	CarnOos 1.7.2 - Almoxarifado da Manutencão 	 Reg. 1940 Agente fkdrnini 
Seccio Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura• 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "In loco", constando de parede e lajes de 
cobertura. 

(O• 
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Estrutura metálica de cobertura em uma água, executado com perfil de chapa dobrada pintada 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 	 •., 

Cerlidzà:,CC " 

CREA-SP 501.: ri." 	Z.  NI 	66D Fundação em sapata 	  
Estrutura moldada in loco 	 creernpefnel3da referi- 

da 	%lie concreto armado 

Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  :—.Ntk4v .84m2 

Resumo quantitativo dos principais itens: 

Cobertura metálica 	  
Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado %háMV°, 	A3r;n2ac0S 

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 3 
argamassa. 

• Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado • Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado • Cobertura metálica 	 197m2 

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Cassol 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 lts 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 lts 
• Tanque-Água Tratada - Capacidade: 750.000 lts 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 lts 
• Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção'' 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais itens: 	 qq • Movimento de terra 	 Escavação 10.595m ‘9, 	r, • Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m" • Estrutura metálica 	  
• Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto armado • Cobertura metálica 	 322m2 • Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un 

107 

23.179kg de aço 

1.11 - TANCAGEM  

Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima efcombust 
os respectivos tanques e diques de contenção. 

e gases com 

Indústria • Comércio da Cearnitkole Matara Ltd.. - Rodovia Anhanwera, km 30,5 - cafamadsP- CEP 07750-000 - Fone (11)4446 20610,- 
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re O presente doeurnen 	integrante dato 

nsizetaCeWdâmro de Acervo Tê4,,sflíe,enic,)0.*Y. 	a neto 

"in loco" (paredes e laje). 	
co 

e  

O edificio para depósito de inflamáveis foi executad o em 

da Certidão. 2 Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,0m. Peso da es4u5ura metálica São rau;o, 1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

1 	Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de manobra 	rga de 
matéria prima e combustíveis. 	 Flavia Cr tina 	C.rnpos 

Agente Admi 	eg. 1940 
Resumo quantitativo dos principais itens: 	 Seccio 

• Fundação em tubulão 	 24un com 136m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 219m3  de concreto armado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 Its 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

somente seca vÉntids zs:;trtrtdanhado da referi- 

1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado in -loco, canaletas aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2 
• Sarjeta em paralelo  - 	 6.352m2  
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
• Espelhos d'água: 

o Edifício de Convenções: 
o P&D: 	  
o Portaria Principal: 	 

	1.903,02m2  
1.300,00m2  
	13,80m2  

Indaatria • ~Mo da Camela:km Ilatura Ltda. - Rodovia ~amuara. km 30,5 - CaJarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4146 2061 
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1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENC&PSesenta  documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico expedida f,elio 

Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com compriniWit-6-&Stattde* 
,..  

nas extremidades. 	 somente será válido acompanhado da referi- 
da Certidão. 

São Pamo 	/ I 2- ZACC-r5 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma delas com comi:lento de 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Fiavia Cris na de 'a tipos 
Agente Admin ,,trativo l - eg. 1840 

1.16- PASSARELA DA ETE 	 Secci ai Norte 

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total de 46,50m, apoiada em 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos, sanitários e recepção: 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (QUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-370-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 Ponte de ligação Praça à ETE 	 37.506,00 Kg 

1.19.2 Passarela de ligação ETE ao Clube 	 9.796,00 KG 

1.19.3 Ponte de acesso ao Centro de Convenções 	 20.158,00 Kg 

1.19.4 Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 	 40.301,00 Kg 

1.19.5 Passarela de ligação estacionamento à Recepção 	 13.142,00 Kg 

1.19.6 Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 	 29.862,80 Kg 

1.19.7 Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 	 1.743,00 

1.19.8 Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 	 2.105,00 K 

1.19.9 Passarela de ligação Fábricas/Picking 	 14.857,00 Kg 
total 	 169.470,80 K 

Indá•trio • Comércio do Counirticoe Motor. Ltd.. - Rodovia Anhanovera. km  30.5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fo (11)4446 2061C> 
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2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

ITEM 	 SERVIÇOS 

SERVIÇOS INICIAIS 
Locação da obra 

MN' u 
Fiavia Cri 

Agénte Admi 
Secc 

ampos 
eg. 1940 

m2 

Certidio de Acervo Tw eico expedida pelo 
— 	é 4,C  CREH-SP sob ri? 	 e 

E 	tiqr& 1-c?Paimp  anh a de da referi- 

da Ce.rtidAo. 

O piesente documento parte integrante da 

2 	 TRABALHOS EM TERRA 
' 2.1 	Escavação mecânica/manual para valas de fundação 	m3  
2.2 	Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para rn3  

uma altura de escavação até 6m 
2.3 	Reaterro com material da la categoria, proveniente do corte 	m3  
2.4 	Reaterro compactado com areia 	 m3  
2.5 	Aterro compactado mecânico 	 • 	rn3  
2.6 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, m3  

incluso espalhamento 
2.7 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, rn3  

incluso espalhamento 
2.8 	Apiloamento do fundo de valas 	 m2  

3 
	

FUNDAÇÕES 

19.235,73 
24.374,02 

16.726,77 
75,80 

6.601,51 
29.762,26 

3.785,38 

3.015,04 

3.1 	Fundações Profundas 
3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 
3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubuli3es a céu aberto 0 80cm 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 
3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 
3.1.9 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 
3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 
3.1.12 	Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões 
3.1.13 	Preparo de cabeça dos tubulões 
3.1.14 	Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto 

preparo da cabeça 
3.1.15 	Brocas d=30cm, incluso escavação, armação, concreto 

preparo da cabeça 
3.1.16 	Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados 
3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto D=50cm, carga 

compressão máxima de•97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 	Estaca pré-moidada de Concreto D=60cm, carga 

compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 
3.1.20 	Estaca raiz d=310mm carga de trabalho Q=100tf 

comprimento 12m 

131,28 
5.557,38 
1.268,61 

915,17 
320,04 
45,16 
30,00 

259,31 
4.733,21 

5,00 

	

kg 	74.761,78 

	

rn3 	4.227,55 

	

un 	1.083,00 
e m 	 82,50 

e m 	 32,00 

156,00 

	

à m 	303,70 

	

à m 	583,70 

	

un 	 80,00 
e m 	146,85 
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4 
4.1 
4.1.1 

' 4.1.2 
4.1.3 

' 4.1.4 . 
4.1.5 
4.1.6 
4.1.7 
4.1.8 
4.1.9 
4.1.10 
4.1.11 
4.1.12 
4.1.13 
4.1.14 

, 4.1.15 
4.1.16 
4.1.17 
4.1.18 
4.1.19 

4.1.20 
4.1.21 
4.1.22 

• 

2.666,00 
29,11 

1.016,67 
514,79 

906,88 
7,20 

316,40 

70.018,00 

816,95 
6.714,42 

3.2 
3.2.1 

• 3.2.2 
3.2.3 

• 3.2.4 
3.2.5 
3.2.6 

• 3.2.7 
3.2.8 

presente a0ZUnlento é ,.. :te :meg:ante 
CerWi¡o de AcarvoXto nediaa pelo 
CREárSP sob n? 	 - 

sornprVe será 	tgf..- r§43,gg'il(10 da tete:1- 
da gfiátid/o. 

, 541,24 
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76.4 

Fundações Superficiais 
Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
Lastro de areia 
Forma de madeira em compensado resinado 
Concreto usinado fck= 20 MPa. 
Concreto usinado fck= 25 MPa. 
Concreto usinado fck= 30 MPa. 
Armação em aço CA-50 	 kg 
Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar inserts 
metálicos, reforço estrutural em aberturas para passagens de 
instalações em peças estruturais 

e 

Flavia Cri 
ESTRUTURA 
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

	 Agente Admi 
Seccio 

Forma de madeira compensada plastificada 	 m2 	 106.535,0 
Forma de madeira em compensado resinado 	 m2 	 17,22 
Forma de madeira em tábua 	 14.971,39 
Forma circular de madeira compensada plastificada 	m2 	 10.191,46 
Forma circular de papelão para pilares d=30cm 	 111 

	 5,90 
Forma circular de papelão para pilares d=40cm 	 (11 

	
148,38 

Forma circular de papelão para pilares d=50cm 	 [11 
	

563,27 
Forma circular de papelão para pilares d=60cm 	 fri 

	 1.346,97 
Forma circular de papelão para pilares d=80cm 	 177,84 
Forma circular de papelão para pilares d=100cm 	 219,66 
Concreto usinado fck= 20 Mpa. 	 (T13 

	
871,07 

Concreto usinado fck= 25 Mpa. 	 ,113 
	

9.710,93 
Concreto usinado fck= 30 Mpa. 	 (T13 

	
4.102,32 

Aditivo superplastificante para o concreto 	 10.280,75 
Armação em aço CA-50 	 kg 	1.650.351,86 
Armação em tela soldada 	 kg 	5.441,84 
Cimbramento metálico 	 m3  

	

m2 
	172.738,25 

Juntas de construção (preenchimento com isopor) 	 166,59 
Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com 	 130,39 
junta JEENE) 
Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
Laje treliça TR8 c/ cerâmica 

4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK 

411 	
CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 
4.1.25 	Enchimento com argila expandida 
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de m3  

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 

i 	 1.250.000 litros) :-. volume de concreto para a torre 
4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de 

silicone 	 . 
4.2 	 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
4.2.1 	Montagem e produção de vigas e pilares pré-moldados 
4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa 

(e=32cm+5cm) 

!adenda • ~Mo de Comaitkas Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, lon 30,5- Calarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 o- 
I' 10° RWIS O Ctsal, - BY,Lf,~0 

- AAUTENTICAOÁO DESTE DOCIJNI 
ESTA APOSTA-80 VERSO " 

! 
 

un 
M2  
m2 

m2 

m2 

m3  

m2 

m3  
m2 



aludia 'oliae V uposo, Simões 
oa 

1 O 8 9A c 

• Tr..1 . 	• 	- wecon:08:60.:40;:li  o 
(I 1)405413, 

Pare conf 	non 	tià  pela 

ch, • 

I Paul°.  2-9 

• 

AG 2007 



19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,9 
282,5 

3.544,7 
533,34 
66,80 

542,40 
672,53 

/JF-> 

4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares sem 
(e=32cm) 

4.2.4 	Armação em aço CA-50 
4.2.5 	Afinação em tela de aço CA-60 
4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 
4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYVVIDAG - 

ST.85/105 de 32mm 

, 4.3 	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
, 4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epoxi 

4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

5 	 COBERTURA 
5.1 	 Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura 

composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 
5.3 	Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 
5.4 	Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 
5.5 	Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

r 	 esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato , apoiados em perfis de alumínio 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação  

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 

Flavia Cristin 
Agente Admst 

Seco 
kg 	2.25 
kg 

m2 	19.379,20 

M2  
m2 
m2 
m2 

m2 

un 

10.613,37 
2.225,07 
9.364,56 

342,00 
4.284,16 

2.206,10 

475,84 

60,00 

203,15 

111,00 

570,00 

_ 5.110,19 

4,00 

M 

capa m2 	1.011 38 O presettle dacemento e parle integrante da 
Certidão de Acervi3T3e3c.r2iieocorpezdiNde p6ecelo,c  kg 

1.3243U 
somble serd váhdo t-,-. 5á8liado d refere 
da Cetidão. 

111 	 74 
AÇO  

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 
6.2 	Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 	 m2 
6.3 	Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm m2 
6.4 	Bloco de concreto celular e=9cm 	 M2  
6.5 	Bloco de concreto estrutural e=30cm 	 m2 
6.6 	Encunhamento L=19 cm 
6.7 	Encunhamento L=14 cm 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 
6.9 	Marcação de alvenaria 
6.10 	Elemento vazado de concreto 
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o ptesente documento é parte integrante da 

Certidão de Acervo Tcnico xpedda pelo 

CREA-SP sob n? 	— 	‘' 	e 

somente será vaido acompanhado dá retert 

da Certidão. 

7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e=10cm 

Sub-pisos 
Abertura de caixa até 40cm 

r  7.2:2 	Base de concreto rolado h=12cm 

	

7.2.3 	Base em BGTC - brita graduada tratada com cimento na 
faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 

	

7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e F120, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

	

7.2.5 	Piso • em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 

	

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2  
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

	

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

	

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 

, 7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2  
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

	

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e F120 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 

	

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com 
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

	

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento 
vítreo , tela soldada e juntas - e=8cm 

	

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

	

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

	

7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela 
e=15cm 

	

7.2.16 	Piso em concreto usinado fèk>=30MPa. 
acabamento vassourado, incluso tela 
e=18cm 
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São Pauio, • 
m2 
m2 

Fva Cr 
Agente Admin 
m2 	Secc.  
m3  
m3  

m2 

trativo 1- 

13 , 
5.477,39 

802,94 

9,99 
0 -• 
•smpos 

eg. 1940 

12- 2QcS- 

m2 

m2 70,00 

10.240,20 

14.068,11 

1.093,75 

2.612,76 

998,83 

m2 

m2 

m2 

7.693,28 

108,00 

290,24 

724,50 

m2 2.944,40 
soldada e juntas - 

MRTF 4,5MPa., com 
soldada e juntas - 

m2 
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REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 	 O presente documento e parte ir,Zegranle 

Revestimento de Pisos 	 Certidão de Acerve Técnico expedida pelo 

	

8.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassada  &Pr  '''' 	148„41 
 

Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in-cRk2-2P  c 	9.146, 	II 	e 

colante especial aditivada flexível, pré-fabricada e 	São Paui,  J_3...,i J.L. ,  

loco (L&M, CURE-1-SEAL HARD), com agente de cura 	somente s 	4;.ornpar4ha da e'eri  e,d va. •Jc4. d.., 	r 

rejuntamento com rejuntabrás 

	

8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentado com  
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejunte antiácido 

	

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com adesivo m2  
colante sobre piso elevado constituído por placas removíveis, 	Flavia Cri 	empoe 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pedestais 	Agente Adnii. 	eg. 1940 
metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 	 Secci 

	

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo m2  

6 	
colante sobre contra-piso de concreto 

I 8.1.6 	Revestimento de piso em fórmica em placas aplicados com m2  
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.7 	Revestimento de piso vinílico em placas aplicados com m2 	1.947,05 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 

• pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 
, 8.1.8 	Revestimento de piso vinílico aplicados com adesivo colante m2 	3.302,69 
• sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2 	26.083,88 
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2 	1.483,75 
da Stonhand, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

, 8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas m2 	474,24 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

	

, 8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e m2 	225,00 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira.aparelhada 

• 
.8.1.13 	Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em m2 	282,93 

placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo  
colante, incluso rejunte 	„ 

	

8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de m2  
40x40cm e=2cm, •assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 	, 

	

8.1.15 	Revestimento de piso em , pedrisco branco n°1, espessura m2 
	

1.585,71 
média de 3cm, sobre contra piso 

	

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 	 m2 
	
/ 9496:960 97  

	

8.1.17 	Revestimento de piso" vidrotil, assentado com adesivo m2  
colante, incluso rejunte 

	

8.1.18 	Revestimento de •piso em concreto armado e=5cm, m2 
	

206,77 
acabamento vítreo sobre chapa metálica 

	

8.1.19 	Revestimento de piso cimentado com acabamento m2 
	

30,20 
desempenado, incluso juntas 
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8.2 	Revestimento de Rodapés 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5c,m 

8.2.2 	Rodapé em vinifico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com a parede 

(cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 
8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

REVESTIMENTO DE PAREDE 
Chapisco 1:3 
Emboço Paulista 1:3:8 
Revestimento de parede em cerâmica, assentada com 
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 
Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré-
fabricada e rejunte antiácido 
Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, 
plana lisa e=1,5mm 
Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo m2  
colante, incluso rejunte 
Revestimento de parede com madeira em compensado, 
incluso estrutura de fixação e acabamento 
Revestimento de parede com chapa em aço corten m2  
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 
Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 
Revestimento em epóxi sobre emboço 

9 
9.1 

111 	9.2 
9.3 

m2 

m2 

m2 

9.4 m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

38. 
38.970,38 
1.545,58 

03,40 
7,40 

O presente doeumento E parte integrante da 
Ce.rtirdo de Acerve T0,77744pedi10 pelo 
CREA-SP sob n? -52 N - 66-4   e 
somenle será váiaz; acifir1ya,1841do da referi. 
da Crntidáo. 	5.674,34 	. 

	

'1,T5';132 	• 
Sql) Pauio, 

r11 

M 

Flavia Cri 
Agente Adrnin 

Se cci 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 
9.10 

29,96 

89,72 

636,66 

94,00 

179,04 

450,99 
555,36 

• 
10 	 DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, m2  
requadrado por perfil metálico 	. 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, m2  
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melamínico 
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 	 m2  
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana 

interna 
10.7 	Divisória em vidro serígrafado de 5rnm, e=10mm, incluso 

portas e ferragens - 
10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm 
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 
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m2 2,88 

966,60 
145,20 
243,00 
622,80 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m: 	10 '  

	

..-Ar,....

'2. 	°2 ,
,56 

O 5 6 O 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 	O prezente dor:urrem() é parte integrante da 

: 10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry NA*rtistriz de Activo Técni”wediaa peio 
r 	 e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm içrRE-A-S2 	'' 	-SZ 	e  

95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm papriente sr.ra r!::i; aartpartriairi,i da referi- 
pintura látex h= 1,75m 	 da Certidgo. 

10.12 	Divisória Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10mm h
• 	

= ,93t2eér,i0 	lel: .00 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para --....z_i, 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado e=10mm 	•••;;LFlavia Cria,  a 	Campos 

• h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=10cm para Agente: AdmiO .1r. atisto Reg. 1940 
pintura látex h= 1,75m 

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 	
Secc nal Norte 

m2 
10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3cm 

1111 	
. 11.1 
11 	 CANTONEIRAS . 

11.2 	
Cantoneira de alumínio embutida para massa 
Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 

11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
.11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 	 m2 	 68,18 12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 	 m2 	 68,18 12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, m2 	9.652,88 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
• apoiados em perfis de aço 'T" - tipo FORROVID PRISMA 
12.4 1 	 Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação m2 	251,00 

625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis "T" de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, m2 	21.829,43 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 	m2 	855,12 12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação m2 	7.259,62 
625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 

i 	 tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 
12.8 	Forro em 'chapa de aço pré-Pintado na cor branca K 100 m2 	282,52 

!12.9 	
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

410 	$ 	
Forro em placas de PVC: modulação 625x625mm, incluso m2  
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 	

6.819,77 ' 1 	ensacada 	„ 
112.10 	Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de m2 	 81,55  

35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil Centralizado 

12.11 	Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, m2 	394,85 
duplo painel de gesso acartonado' de 12mm com lã de rocha „. 
entre painéis 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 

	 m2 	486,00 
m2 	• 	 7.51623 

13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 	 846,00 
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13.4 	Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 

	

13.5 	Látex acrílico sobre forro de gesso 

	

13.6 	Látex acrílico sobre divisória de gesso 

	

13.7 	Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 

	

13.8 	Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 

	

13.9 	Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso 

	

13.10 	Pintura com neutrol sobre concreto 

	

13.11 	Caiação sobre alvenaria de bloco 

	

13.12 	Tratamento e aplicação de silicone sobre concreto aparente 

	

13.13 	Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clorada 

	

13.14 	Verniz sobre assoalho de madeira 

	

13.15 	Pintura com Stain sobre deck de madeira 

	

13.16 	Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizadas 

14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 

	

14.1 	Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de 
embasamento , fundação e escadas wdemas 

	

14.2 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 

	

14.3 	Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu 
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

	

14.4 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

	

14.5 	Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de 
elevador e monta carga 

	

14.6 	Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 

	

14.7 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 

	

14.8 	Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - 
placas de cobertura do eixo 15 

	

14.9 	Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 
tanques da ETE 

	

i 14.10 	Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada 
com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 

	

' 14.11 	Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento 
anticoffosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 

	

14.12 	Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 

	

14.13 	Isolamento térmico com painel .em lã de vidro e=25mm 

	

14.14 	Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 
para proteção das lajes.. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 

	

15.1 	Barra para Deficiente Físico em Aço Inox 	 cj 

	

15.2 	Banheira com hidromassagem mod. Luxura, Jacuzi LX un 
1.500-151x51 

	

15.3 	Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro cj 
temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox D=30cm e 
H=90cm 
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15.4 	Fornecimento e instalação de espelho-espião tipo ONY)-prerM1 	rn doeuento e 
WAY, duplo, acústico com 12mm de espessura e bordu 

CREA-SP sob n 
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b50 t,q6 tegf ant :a e ; 
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expedida 

° 
somente seca val.do acompanhado da referr 

, 16 	 ESQUADRIAS DE ALUMíNIO 	 da Certrdlo. 
Esquadrias em alumínio anodizado natural de perfis 
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pintura 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incluso 
contramarco, vedação e proteção a base de silicone 

	

16.1 	Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber vidro 

	

16.2 	Caixilho de alumínio para receber vidro 

	

16.3 	Caixilho de alumínio tipo veneziana 

	

16.4 	Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 

	

16.5 	Guarda corpo em alumínio natural para receber 
h=1,05m 

	

, 16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

	

, 16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

	

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 

	

16.11 	Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 	 1,00 
com funcionamento motorizado por rum acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 

	

16.12 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 	 1,00 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 

	

16.13 	Porta de correr em perfil "U"• de alumínio , com pintura un 	 1,00 ciai 
3,35X3,37m 

eletrostática a pó branca tipo RÀL 9003 - completa - 
1,50X3,37m 

• 16.14 	Porta de enrolar em alumínio PS-1 8,00 x 4,00m, construída un 	 1,00 
com chapa n.° 16 para- reyestimento nas duas faces, 
estruturadas com \perfil tubular de 30x  30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

	

16.15 	Porta de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2,50m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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17 	 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
17.1 

16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira de m2 	 3,36 
fixação • 	 O presente doeurnene é 	rte ntegram, 

Certidão de Acervo Técnico expedida pelo 
e  CREA-SP sob n' 

Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir paraentanerá val,do 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico cbrifertidlo. 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m  
Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para 	••••••••Elosta 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1l0x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens.- 1,75x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de, aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.°14 e ferragens - 1 _ 
folha de abrir - 1,00x2,15m 
Porta de compensado de madeira, serni-'oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mrn - incluso batente 
metálico em chapa d& aço-dalvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70in 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m 
Canirdod. Coomátkome 1.40am Ma. - Rodovia Anhanguera, lon 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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17.16 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida errAtidbate Ar:ali:is:1 éicrirco6pedida peR 

laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso bateottEA-sp sob p? --5  2. N-  1 	metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e 	 - ferragens g eo.,iente será va,riici r.'_i rnp e il h a d o d& relri- 
folha de abrir- 1,10x3,00m 	 da Certidão, 

, 17.17 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em sãy% 	'-- 12-3 00 ZCOS I .---1 laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 	ç'ta...e.á.:5-' z ."-,:_ 	-..);,ü.i•,,:..--, • folha de abrir- 1,10x2,85m 

17.18 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 	Fia via istir •e Campos metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 Agente Mn 	- Reg. 1940 folhas de abrir - 2,10x3,00m 

Secc aaIN.r,e 17.19 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida .em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,38x2,15m 

17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 

• 17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 

I 	 folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 24,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - inc.luso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 

, 17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 laminado.  melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico,em chapíde aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de Orir.-0,9ilx2;50m -. 

17.27 	Porta dé:compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 

Ineldetri• • ~ardo da Coanalletico• Ratara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Calarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente presente doeurn?r-.:b e .2,te integrante da 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens 2 "" -e.ertidão de Acervo 7- ...erl.C ,.) exc., d,d,.5.3 pelo folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	CREA-SP sob n' 	(.2N --  

	

17.29 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida  
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batento a Certidão. 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 

SãO Pétl9 ,__±.  folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	 liz  

	

17.30 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em u 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.31 	Porta de compensado de madeira,•,  semi-oca, revestida em un 	Flavia 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 	Agente Ad 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

• 17.32 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
• laminado melaminico texturizado, e=35mm - .incluso batente 
• metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 

folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.33 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.34 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.35 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,10m e bandeira riu h=0,30m 

	

17.36 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.37 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
• laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 

	

17.38 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 

	

, 	laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa deàço dalvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 

	

17.39 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bancléira fixa h=1,17m 

	

17.40 	Porta de_corrítáàdpda:Ae:pàdeira, semi-oca, revestida em 
laminado, melarnihitolexturiZado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa-dí aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 1 folha pivotante - 1,15x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 

Indd•td• • Camérclo da Condida.. Nadam Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 

presente doeumemo e „.srte mtegraML 

ert:dão de Acervo Tesolcexp,e_dLog_oelo 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2 15m e bandeira fixa RcA_sp 	

i

- 66 6 	e 
h=1,17m 
ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 
Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação com 
chumbador tipo parabott 

	

18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 

	

18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 

	

18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 

	

18.6 	Alçapão em chapa dupla de feiro - 0,60x0,60m 

	

18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 

	

18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 

	

18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 

	

' 18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cnn 

	

' 18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive 
barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57nnm 

	

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 

	

18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 

	

18.14 	Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 

	

18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela 
metálica 

	

18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela 
galvanizada fixa 

	

18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 

	

18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa 
4,00x3,00m 

	

18.19 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa 
2,20x2,15m 

	

18.20 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa 
1,20x3,00m 

	

18.21 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa 
2,28x3,00m 

	

18.22 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa 
2,14x3,90m 

	

18.23 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrara completa 
3,10x3,50m 

	

18.24 	Porta de ferro 
• 2,20x2,60m 

	

18.25 	Porta de ferro 
0,60x1,40m 

	

18.26 	Porta de ferro 
0,80x2,10rn 

	

18.27 	Porta de- ferro veneziana de correr, com tela metálica - 
completa - 3-.,50x2,50m 

	

18.28 	Porta de ferfo-N5enezia'na de abrir, com tela metálica 	2 
folhas - completa - 2,00x3,09m 

	

18.29 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 
completa - 2,25x2,60m 
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veneziana de abrir-  2 folhas - completa 

veneziana de abrir - 1 folha - completa 

veneziana de abrir - 1 folha - completa 
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un 
un 
un 
m2  
m2  

un 

un 
un 
m2  
m2  

m2 

m2 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 
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4,00 

1,00 

4,00 
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•1,00 
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• 18.30 

18.31 

18.32 

18.33 

18.34 

18.35 

18.36 
18.37 
18.3? 

• 18.39 

18.40 

18.41 

18.42 

18.43 

18.44 

18.45 

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,80)(2 ,10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,70x2,15m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,75x2,10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,905x2,10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,20x2,45m 
Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 
Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,20x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 	un 
completa - 0,60x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 	un 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 
completa - 3,00x5,30m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,20x3,90m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
3,20x3,90m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,00x2,00m 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

' 18.47 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m cj 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 	 17,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90),• 	com batentes erri perfil de -chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

• 18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10nn un 	 2,00 
• executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 

P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

- 1,15x2,75m 
- 2,30x2,75m 
- 	1 folha - 

1 folha 

1 folha 

2 folhas 

2 folhas 

2 folhas 

2 folhas 

- un 	 3,00 
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110 	18.55 

:18.56 

18.57 

18.58 
18.59 
18.60 

18.67 

18.68 
110 

18.69 
18.70 
18.71 

118.51 Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m un 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° a,  
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. C  

1,?reserite adiumento e „arre inregrant s  

118.52 	
ertidà0 de Acervo "r ê.ece,expe)ir,la,pelo 

	

....... 	Pj  —  ts  'b 6  Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrutitiP sob n. 	2,00 	e  
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04me1"e 5é' 3 v ''"c  "°""diilla  " 'et"  

• horas de resistência a fogo, completa com todos 61J certidá°.  
acessórios - 3,00x4,00m s 	.-, , ......... 12 , 7.03S 

Ç 8.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com 
uãno P a ino ......... , 2,6.0  

encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 	'át4,  
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de abrir) •un 
em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, 	Flavia 	e Campos 
para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 	Agente A histrativo - Reg. 1940  
acessórios- 1,10x2,15m 	 e 
Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 
Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - un 	 2,00 
completa - 3,50x3,50m 
Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, un 	 3,00 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 
Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 	 m2 	691,76 
Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 	un 	 8,00 
Brise metálico em estrutura tubular, com tela para m2 	949,64 
sombreamento 

18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura m 	 8,00 
esmalte e apoio de neoprene) 

18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 	m2 	 84,00 
18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 	 kg 	13.287,00 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 	un 	 4,00 
18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 	un 	 4,00 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 	 1,00 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 	 1,00 
estruturada com tubo galvanizada d=z., Medindo 4,04x2,40m 
Portão de abrir com 1 • folha, em tela galvanizada, malha un 	 1,00 
quadrada 2x2", estruturada tom tubo galvanizado d=2" - 
0,80x2,20m 
Portão de ferro de correr - 5,25x1,80m 	 un 
Portão metálicó 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	un 
Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de un 
4,00x1,20m e outra parte fixa de 2,00x1,20rn 

18.72 	Portão em chapa dupla,:com.. 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 	 1,00 
com outra folha- ;de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 

18.73 	Guarda-corpo metálico 	 m 	1 	2.572,00 

19 	 ESQUADRIAS ESPECIAIS 
19.1 	Porta em PVC Industrial flexível , incluso batente e mola - un 

3,00x4,00m 
14,00 

•1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

Lov 
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19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso 
1,50x2,50m 

	

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso 
1,50x2,40m 

19.3 

19.2 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 
2,10x2,15m 
Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e 
2,10x2,50m 

batente e mola 

batente 

23,00 
C,  presente documento e 	te ntegrant_ 

	

mola jertiU90 do Acervo 
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cr 
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	 i- 

2,00 

_ 	Pauto 	47‘21-0  

»462-ik 
19.6 

19.7 

19.8 

Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 	un 
3,00x2,40m 
Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 
2,10x2,10m 
.Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 
Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 	un 

20 	 VIDROS 
20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 2,10x2,15m 
20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 1,36x2,15m 
. 20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,33x2,15m 
20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 
• ferragens - 1,25x2,15m 
20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,35x3,45m 
,20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo •cj 
1
20.7 	

incluso ferragens - 3,44x2,05m 
Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 
incluso ferragens - 1,70x2,25m 

20.8 	Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo 
incluso ferragens 

20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 
incluso ferragens e requadro de alumínio "U" dg 1" branco - 
4,00x3,00m 

2010 	Porta em vidro temperado pivotante e=1Ornm,:completo cj 
incluso ferragens -2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=r - 1,15x2,70m 

20.12 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo d 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 
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127,60 

1,00 

17,50 

0,70 

naturo 

,20.13 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	 4,00 

r 	
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo d' .»e'ente  d"'e'° 

parte integrante da 

aço polido d=2" - 2,30x2,70m 	 Certidão de Acervo Técnico rtKpedida pelo 
t s 	,S 2 Nnn___—  ‘ 6 6  e 20.14 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana- R Ed-SP 5°-  p  

interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada "men-e  5  t 	eia vkilido tat.ottIlipWiad da t efen. 

metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo dede certi  ''' 
aço polido d=2" - 2,80x2,70m 	 SãO PiCift,, ,,,,..1. i I a  

20.15 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj„ .... 	6,op 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

20.16 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafado, cj 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 

co 	Flavia Cr tina 	Campos 

sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , m 

eletrostática semi brilho, cor branca 	

Agente Atim nistrativo Reg. 1940 

g° 	20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	

• Sec 'onal Norte 

interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
1 	 DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 

903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 
20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso cj 	 1,00 

mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 

20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 	 m2 
20.21 	Vidro temperado incolor e=6mm 	 m2 
20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 	 m2 
20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 	 m2 

20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mM m2  
20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm 	 m2 
20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm 	 m2 

20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 	 m2  
20.28 	Vidro laminado incolor e=9mm 	 m2  
20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 	 m2 
20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 	 m2  
20.31 	Vidro laminado incolor e=14mm 	 m2 

010 20.32 Vidro laminado incolor e=16mm 	 m2 

20.33 	Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 
—R,  

m2 

20.34 	Vidro temperado incolor e=6mm, modelado 	 m2  
20.35 	Vidro temperado incolor e=8mm, Modelado 	 m2  
20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm; anti-bala 	 m2 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 	m2 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, incluso un 

21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção formato oval, incluso 
furo para cuba, lapidado e pplidol ,50x0,60m 	

m2 
cuba e tubos de apoio 	

m2 21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 
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21.2 	Soleiras 
21.2.1 	Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 	Soleira em granito largura de 25cm 

21.3 	Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira da 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

CI 2( esffle 
CeÍtidirlde A.Cer: • ''',"C.84,atddi.1 p 

'RE-SP sob n° 	 6'  e 

sz.;rnente s2rá váIc ":.-;.:;rnç.,n1.:ado da 

d' 	 973,64 
sala de. m 	 4,72 Z00:5- 

são Pfkuo, 

• 22 	 PAINÉIS DE FECHAMENTO 
22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 

estrutura de sustentação e com isolamento termo-acústico 
de poliestireno expandido 

22.2 
	

Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha -corta fogo 

23 	 ELEVADORES / DOCAS 
23.1 	Elevador para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 

paradas 
23.2 	Elevador comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 

paradas 

	

t 23.3 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 
3 paradas 

	

,23.4 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 

23.5 	
5 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - 
5 paradas 

23.6 	Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 
seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

•24 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos das formas com 'chupetas" de vidro 
24.2 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 

manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 110 	sanfonado e estruturado 

25 	 Alam brado/G rad i I 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2 50m a cada 1,00m • 

27 	 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
27.1 	Abertura de caixa até 40cm 
27.2 	Remoção DMT 35km 
27.3 	Brita graduada simples 
27.4 	Imprimação impemieabilizante 
27.5 	Binder e=5cm 
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27.6 
27.7 
27.8 
27.9 
27.10 

127.11 

28 
28.1 

noturo  

Binder e=8cm 
Imprimação ligante 
Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm 
Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 
Execução de guia em paralelepípedo 
Execução de sarjetão em paralelo 

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 

.28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 

010 	28.3 
	juntas, e=13cm 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 

juntas, e=8cm 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 

ào 	PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m • 	30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim , 
30.6.8 	Praças em áreas verde, !ra tadas, equipadas com espelhos 

d'água (vide item 1.13);4prifes e caixas de plantio com 
irrigação 

31 	 REDES EXTERNAS (apoio civil) 

31.1 	Rede de Águas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 
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Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Lastro de brita 
Lastro de concreto magro 
Envelope com areia 
Apiloamento do fundo de valas 

M3 	zà,01,:,927.-;65')d3(ee' 
2.544,82  

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 30cm—  
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 40cm sf3'-' c'• 	' 92,35 

pres 
.4...̂ eívejêcr.ft6a2, 	c.oeto 

- n.- • 

m3 	3.553,70 

Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 50cm 
Fomecimento e assentamento de tubo de concreto de 60cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 70cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 80cm 
Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 100cm 

Rede de Backbone - 800m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Esgoto Industrial - 100m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 
Envelope de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de concreto 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 

Rede de Óleo Diesel .•480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

Rede de GLP - 825m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
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32 	 LIMPEZA 
32A 	Limpeza geral e final 
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31.13 	Canaletes 
31.13.1 	Canaleta enterrada com parede e tampa, em concreto m 
, 	 armado 1,50x1,50m 

31.13.2 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto m 
armado 2,40x2,40m 

111 31.13.3 
1 	

Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto m 
armado 2,00x2,00m 

31.13.4 	Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e m 
tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 

31.8.4 
31.8.5 
31.8.6 
31.8.7 

31.9 
31.9.1 
31.9.2 
31.9.3 
31.9.4 
31.9.5 

31.10 
31.10.1 
31.10.2 

110 	31.10.3 
31.10.4 
31.10.5 

31.11 
31.11.1 
31.11.2 
31.11.3 
31.11.4 
31.11.5 

31.12 
31.12.1 
31.12.2 
31.12.3 
31.12.4 
31.12.5 

Rede de Incêndio - 1.225m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Potável - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Tratada - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

97,38 
78,82 

5,16 
9,86 

395,25 
263,50 
317,75 

77,50 
67,76 

735,00 
612,50 
192,73 
214,38 
520,62 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

1.385,00 

150,00 

445,00 

115,00 

Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 
Lastro de concreto magro 
Envelope de areia 

Rede de Telefonia - 310m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 
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3.1 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSkrckrÉDO 	
2 

 
GERAIS. 

O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 	Flavia Critln;  e 
Agente Administr 

Seccion 
tivo 1- R 

Norte 
. 1940 

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

Cabine de Medição 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
Pot. Inst. 1500KVA 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E - 8 - futuro 

3. PRINCIPAIS SERVIÇOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

O presente documento E pé.rre ;ntegranre ea 

Cerr;eão de A.:erve Teenice expelida pelo 
CRE 	n -SZN - 6.6 4  e 
sernept±; 	vá!ds,  rleernpzr,nade da referi- 
da CertirAo. 

 

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/20KV; 

!Instalação de Cabo 240mm2, 12/20KV, com aproximadamente 70 metros. 
I Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da ca de passagem até 5 metros 
I de altura, no poste. 
¡Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLE>) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medicão De Energia " 
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de energia com os seguintes 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15KV 10I<A; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 151<\/ (Saída); 
Caixa para Medição da Concessionária, padrão Eletropaulo; 
Terminal uso interno, Classe 15K\/ para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 
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Z:\  1 3.1.3 - Subestações 

• 

• 

,3.1.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA de potência instalada, com os seguintes 
,equipamentos; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 151N-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Trafo 1); 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "1-11-1". (Saída para Trafo 2); 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalados em cubículos 
blindados acoplados ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de 2500A/80KA, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa 
moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

3.1.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 185mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV- 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 4); - 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50mm2712/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA.,(Saída para Subestação 2); 
Pára-ralos 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 151N, 400A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,81N, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimdtdores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados e 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores.  em caixa moldada de 20A até 80A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.4 - Subestação 4 (PICKING), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes eq 	mentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/201N; 
Pára-raios 151N-10KA; 
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Alt 	 eg. 1g40 Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "H-H",Secei 	• 1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, insta 	ículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 15KV-10KA; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 

" Para-Raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 6); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/201N (Saída para Subestação 6); 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 1510/ para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 20004/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor Intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

• 3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 151(N/ para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-raios 15KV-101<A; 

x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas Com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
,1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (P&D), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para 'cabo 35mm 12/20KV; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um a o de 
1500KVA; 	 , ,• 

1 1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado e cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 

/ Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80I<A, m imedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntores intertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450 	saídas com 
disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 
i 
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3.1.3.8 - Subestação 	 A de potência instalada, cdps,g.  mitrIt 
.- Fievla Criai ativ I. R  

Terminal uso interno, Classe 	, para cabo 35mm2, 12/20KV; 
sa Norte Pára-raios 12KV-10KA; 	 SeCCi  

Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80I<A, 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

em cubículo 

multimedidor 
800A, para 1 

3.1.4 - Interlioacões De M.T. Entre As Subestações 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de energia.Lance 
aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 
(PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam, 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 

• 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine"de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m 3 cãbos 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2... Lance 

- 	=  

aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 	
/ Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 	xiiad Ti 

 

de 400m - 3 cabos = 1200m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades G). Lanc 
aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 

os: 
1940 
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QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PRÉDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E 
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são transportados através 
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.000 metros. Todos 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipolares, totalizando 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros de distribuição e quadros terminais de força e 
Iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130KA, proteção geral 
de 400A. 

3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox e alumínio, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas Interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
1  administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

1_3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

,3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
'circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 
'4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestaç s. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndi 	ara 3 
endereços cada, com protocolo aberto; 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
227 detectores iânicos analógicos endereçáveis; 
206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 
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3.2.1.2.4.3 - Fornecimento e instalação de válvulas borboleta, em ferro fundido, mo tada entre 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 
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3.1.5.12.2 - Sistema de milttfttramento e alarme de vazamento degás-Á° 	ldeiras, 
• consistindo em; 

6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 — INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalacães de Áaua Potável e Água Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada, totalizando uma 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na distribuição 

,dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e Instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 
ihelicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
.nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 
•NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

32.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no diâmetro: 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.1.2.3 - Sistema de água potável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze r ndido, 
com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com int nos e 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproxim ente: 
160 peças.  
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3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 
19 conjuntos. 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sistema analisador / 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjunto. 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características] *, 

i r 
• 

3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 
Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

/ 3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
H.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

(3-‘ .  • 

O presente documento é parte integrante da 
Ceriidãc de Àaervo Técnico expedida pelo 
CREA-SP sob ri. —1.522AL.6 6 C  
somenié será vJidoar;i:irnpanha.do da referi- 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conekões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
serviço 7,5 kgf/cm2. 0 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 	 - 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de ar 'tetura 
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
Lavatórios: 296 unidades 
Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 
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Chuveiros: 68 unidades 
Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, conforme projeto de 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com•acabamento conforme projeto de 
arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cobre, classe E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA• 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

r3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e Instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO. Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

3.2.2.1 -Sistema de hidrantes 

3.2.2.1.1 - Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com soldahelicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 4" a 6". 
Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanWãng para solda de topo. Conexões errae8 	. 	.1-lado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

3.2.2.1.2 - Válvulas 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido e ferro 
fundido, com haste ascendente, roscadas e fiangeadas, nas classes 1251bs e 150Lbs. Totalizando 
aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, para hidrante, em latão 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rosca macho padrão 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "Storz". Totalizando 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, fiangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

13.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 

'engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
'Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões .ø 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
2.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
• Fornecimento e Instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
'dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
•vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás Carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade indivi ual 
de ,6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, co4imo  
capacidade individual de 10Lts. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente 
peças. 

3.2.2.2.2 — Carretas de gás carbônico e de pó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco ( 
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 
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3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 
Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula de controle 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
Fornecimento e acomodação de liquido gerador de espuma sintético, tipo "Sintex AFFF/ACR; 
concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts cada. Totalizando: 560 
Lts. 

• 3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e esguicho lançador de 
espuma, mod.: R-350 (O 2.1/2"). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

1 3.2.2.4.1- Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.2.4.1.1 - Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e Instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
'extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. ES, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto,--com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40,•extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 

3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costur 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 1 
rosca BSP. 0 1" a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de- chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível q ampo 
pendente e up-right, cromado e,  natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de cábament 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (O 15mm), 790  (O 15mm) e 1410  (O 20mm). 
Totalizando aproximadamente: 6.350 peças. 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 

3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 
fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 450CV; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 

• Quantidade: 1 conjunto. 
- Bomba principal diesel. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cumniins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar elétrica (JOCKEY) 
Vazão: 20 Vmin; 
AMT: 130 m.c.a;.  
Potência: 50V; 
Rotação: 3500rpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

3.2.3.1 - Tubulação e conexões 
- Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), class PN-10, 

termo-fundido, até o diâmOtro•de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 m 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e PVC-R, om juntas 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, AS M A53 Gr. B, 
SCHAO, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forja ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.4 - SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações .e conexões de PVC rígido, com ponta e bolsa para junta e anel 
de borracha. 0 1.1/2" a 3. Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interface, válvulas de retenção 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffers" pneumáticos. Totalizando aproximadamente: 170 conjuntos 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 

3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
' Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4" a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200. 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 — Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
fiangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, ern aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura,: extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade fiangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, 
flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 300 lbs, extremidade para encaixe e solda. 0 2". Totalizando aproximadamente: 
50 peças. 
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3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro funalifi5, '.. 	.gem na faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, com espessura entre 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita e fecho. 0 2 a 8". Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.4 - Equipamentos complementares 
3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de 580 kg/h. Ref: P25 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com. fianges. 0 2" a 4". Ref: Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

, 3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
lInstalação de misturador água-vapor, tipo dynafiuid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

1 3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 I
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e fiangeada. 0 1"a 4". Totalizando 

110 	
aproximadamente: 55 peças. 

, 
3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de arniazenamento geral , 
Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 . Ref: 
Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.9.1.2 - Tanque de armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. Com  capacidade 
para 250 Its. Totalizando: 15 conjuntos. 
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3.2.9.2 - Bombas de recalque 
Fornecimento e instalação de bombas de 
características: 

Vazão: 1.200 1/h; 
AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

' 3.2.9.3 - Tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3/4" a 3". Totalizando 'aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO 

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
Instalação atenderá aos seguintes edificios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca 
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.4 - Fábrica 4: 
Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamad 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.5 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
umidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

• 
3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 

3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 

, Unidade Exaustora: 

•Split System: 

Unidade de Aquecimento: 
Unidade Ventiladora: 

Roof Top: 

Precipitador Hidrodinâmico: 

Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 

Bombas: 
Fan-Coil: 

(02 un) 
(06 un) 

(43 un) 
(03 un) 

(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 

(114 un) 

(04 un) 
(01 un) 
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3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Abra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica:  
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

• 	
3.4.3 - Distribuicão:  
DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para Interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por uma infra-estrutura de Backbone em anel com vias de 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de BLI (lucent) de 50 

pares ligados a painéis de distribuição estrudada: cabos e terminações certificado 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

3.4.4 - Contingência: 
Composta por um link de Rádio Freqüência com antena direcional de 15MHz até o DG da Natura 
Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s e interligação entre 
centrais telefônicas via T-Line. 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL LOCAL 

500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra óptica de 02 Pares Centro de Convenções 
800 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 04 
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 

3.5 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUC.ÃO 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CFTV propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

40 	3.5.1.1.1 - Geral 

O sistema fornecido compõem-se de: 
• Subsistema de Controle de Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão 

controle de acesso e Intrusão;, 
Subsistema • Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Contro▪ le de Acesso integrado ao subsistema de monitoraç o de 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependência 	r eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados. 

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unidades 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes nestes 
locais. 
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Baseados em 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CFTV; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura 

plataformas Windows NT®; 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; 
• Controladores remotos de comunicação, modelo A4M-80; 
• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcance; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcance; 
• Cartões de proximidade; 
• Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
• Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
• Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
• Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 	• 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, configurada para 80 

da marca Palco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca ATV; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da marca Sony; 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocais da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com lente zoom motorizado 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 
' O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
' operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lane! OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT®. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite•expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do número de leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

'As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuída. Em caso de perda de comunicação coji a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento M-
80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados e a 
disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros perif 
interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. 	ncelas da 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, Øsuem dois 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de 
comando remoto. 
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Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da Portaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois leitores. 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de comando 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

'Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada pode ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

,Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de abertura de portas, 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através das placas de 
g erencia mento de alarmes, APA16. 

0 Sistema de CFTV é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveitados. O sistema permite também a 
Implantação em fases, de modo a tornar a relação custo/beneficio máxima. 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda d 
energia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes físicos terem acesso, pois será impossível a um d 	lente 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar co . p;ra sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

O sistema permite regular zonas de tempo individualmente, ou seja, cada usuário pode ter várias 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de acesso a uma área 
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Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas e acessos de 
deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombamento de portas, a 
permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez uso da requisição de 
acesso. 

• 

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciamento, podendo ser 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos complementares, como 
incêndio, CF1V ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para sistemas de 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN. 

O sistema de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 

1. controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS DE EOUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

• 
-A controladora é composta pelos seguintes itens: 

• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias; 

A placa gerenciadora remota AAM-80; fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuí46 total 
de controle de acesso (inteligência: distribuída), monitoração de alarmes e atuação remo t, para 
aplicações onde é necessária urna grande integração de subsistemas eletrônicos de se rança. 
Diversas estações podem ser conettadas em um único sistema, permitindo o gerenciam nto de 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração deiilhares 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotksJde alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada estação pode ainda comunicar-se com a Central de Gerenciamento (um ou mais PC's), através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 
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Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartões, cada qual com sua 
configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo em que o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própria placa, 
utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acesso e alarmes, 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o banco de dados 
da Central de Gerenciamento. 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de proteção IP-54 
ou IP-55 conforme o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentação tipo no-
break. 
Modelo: MM-80 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 
gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitor-ação do tamper switch do gabinete 

, As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 

, quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.4 - PLACA DE MOMITORAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitóÉar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de 
atuar em até 16 saídas.' Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, per 
comunicação com o sistema e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	 16 (placa adicional) 
Comunicação: 	RS-485 
Alimentação: 	24VdC 
Modelo: APA-16 
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Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilantes sobre a condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma antena receptora e 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do número individual do 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leitura pode variar de 
alguns centímetros -até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes cartões são também 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente selados. Esta é a 
tecnologia mais avançada do mercado. 
Modelo: ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA 

111 	3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato físico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou• no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 — LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de Incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECURITRON 

3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	 Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão u 
suportes de teto ou parede, coneCtores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 
CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potência: 	3W 
Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 	 Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO.  FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 	400 linhas 	 O piwaente documente; e parte integrante da 

CCD: 	 1/3" 	 Certidã de .r2,.:crvo "renico axped;dP pelo 
, Sensibilidade: 0,03Iux 	 CRI:ir.\-'JP ;;nte nf' --Ni524-i‘i..—  

Alimentação: 	12Vdc 	 ,.:.men::,, r.irrà vf,:;clei acempanhadr:: da reteii. 
. Padrão: 	EIA 	 da  

Modelo: 	CCD-400 	 Fabricante: GBÇ ,a,) , 3...,), ........... 

•Flavia Cristi a de a mpos 
- Agente,  Adriiirttst 	g. 1940 

. 3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 	Seccione 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são uti izados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 	 500 linhas 
CCD: 	 1/4" 
Sensibilidade: 	 0,1Iux 
Alimentação: 	 24Vac 
Potência: 	 4.5W 
Velocidade de Pan: 	00  a 400/s 
Variação de Pan: 	3600  
Velocidade de Tilt: 	00  a 400/s 
Variação de Tilt: 	 +20  a -920  com "auto-flip" 
Modelo: 	SPECTRA II 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.13 - LENTE 3.5ru8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 

k  íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 	 Fabricante:•RAINBOW 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, ele alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 	 Fabricante: ULTRAK 

__L  
3.5.3.15 - MONITOR DE viDEO 14" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocrorpácas. 
Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras coloridas. 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 	 cresenta az:eamemr.,  perle intels;rante da 

I, Sinal: 
. Resolução: 
Potência: 
Tempo de Gravação: 
Modelo: SVTS3100 

NTSC 
400 Linhas 
22W 

até 168h 

C REA-SP. 

'voo 

Certiaàri de Acervo TecniceCape),TIde pel o 

	

semeri saia 	acarapxiiiladr.i de referi 

Fabricante: SONY  
errin 

Sá, 	 (- 2 rei e 

o 

3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 	 -.C5? 
Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação do sinal de Iodas as câmeras. as 	• Ï-T - e multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir imagens de forma ..(S 
independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que todas as imagens G •;i:  6:" 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam • 	apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4;  com 
Identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoom para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 	Sim 
Modelo: MX4016MD 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saídas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Pelco 

010 

	

	
3.5.3.19 - TORNIQUETE 
São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 Fabricante: WOLPAC 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e bra s são 
em aço inox. 
Modelo: BL1 	 Fabricante: TRIAX 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais/unidirecionais do tipo pedestal com corpo pintado. Sua 
tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos. 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 
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3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
•percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estamos prevendo interfaces 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP — INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotacionado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

1 
3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas abaterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave _comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de' corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteç 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunicação com o ret1ite do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de atesso e 
armazenamento da base de dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob um 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Windows 
NT8'. Será interligada aos terminais de cadastramento de visitantes através de rede padrão Ethernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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• Microcomputador gerenciador: 

• Processador Pentium III 500 MHz; 
• 128 Mbytes de memória RAM; 
• 2 unidades de disco rígido de 9.1 Gb 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Unidade de CD-ROM 32X; 
• Unidade de Zip-Drive; 
• Fax-Modem; 
• Placa de rede 10/100 Ethemet; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

(UW SCSI Controller); 
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O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo real, em rede local 
padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura aberta, operando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NT. 0 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

Arquitetura aberta 
Operação pôr "mouse" ou teclado 
Múltiplas zonas de tempo 
Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
Customizações em relatórios 
Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
Acesso rápido à comandos em geral; 
Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 
acessos e alarmes; 
Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
Interface gráfica GUI amigável 
Gerador de relatórios 
Proteção pôr senha 
Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

• 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande porte 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

O software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de aco do 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitores até 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTFtAMENTO 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento de 
provisórios para os funcionários. 
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3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre 
atende a padronização de instalação utilizada nas edificações. 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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• Microcomputador: 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para .ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. 0 botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO Coppco ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
Pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

• 3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO " 
É uma fibra óptica com propriedades especificas e-clesenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de 	lação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

, Todas as interligações •dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária uma emenda, 

los condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem emendas dentro da 
tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

1 Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utilizado um circuito 
' essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes do dispositivo de 
seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 

Todos os serviços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistema são executados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 	• 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
Interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico corno um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

1. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Características Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo•cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido urn- ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fornecimento de Ponto de Alimentação 
Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características descritas 
abaixo: 

3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3% 

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em pr 	s distintos 
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3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência imprescindível ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o neutro dos 
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema Fase + Neutro + 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de proteção (carcaça) 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual a 5 ohms. Todos os 
"terras", são interligados a um mesmo potencial. 

3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Descrição Qtde. 
CENTRAL DE CONTROLE 
Microcomputador para Central de Controle 1. 
Unidade de fita DOS 1 
Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 1 
Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 1 
Impressora jato de tinta 1 
Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 3 
Placa de expansão de memória para MM 3 
Placa Conversora RS-232/485 3 
Fonte de alimentação No-Break para estação remota 3 
Quadro de distribuição geral 1 
Placa Multiserial 8 canais 1 
Placa de rede local 1 
Conversor RS-232/485 1 
Placa de vídeo para ca_ptura de imagem 1 
Software de gerenciarnento em windows NT para até 1 
128 Leitores 

Software de gerenciamento gráfico de alarmes em 1 
Windows NT 
Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 1 
Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 1 
Software ARCserve for Windows NT 1 
Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 1 
Rack para equipamentos 1 
Engenharia de Sistemas 1 

Item 	 Descrição 
2,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO 
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 
2,02 Placa de rede local 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 

Qtd e. 

1 
1 
1 

10 MBPS 
BRIDGE 
WINTV 
SWS- 

64NT+upg/1281ei 
tores 
OASIS 

Modelo 

NETFINITY 
SDT-4010E 
AHA-2940 
DG90MAa 

AAM80 
AAX-05 
PCDUAL 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED DIGITAL 
HAUPPAGE 

LENEL 

Fabricante 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

ORION 

NT SERVER 4.0ICROSOFT 
SQL SERVER 	1 MICROSOFT 

CHEYENNE 

GRALMETAL 
CH EYENN E  

ANSETT ick 

Modelo Fabricante 

PENTIUM ACER 
3C0 

MICR 
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ANSETT 

LENEL 
ANSETT 

Fabricante 

APOLLO 
MOTOROLA 
MOTOROLA 

MOTOROLA 
LH 
LH 

SECURITRON 
LH 

TANI 
ANSETT 
SINTRAK 
WOLPAC 

WOLPAC 

TRIAX 

TRIAX 

DORMA 
PORTAL 
ANSETT 
Brapenta 

LH 
ACECO 
ANSETT 
ANSETT 
ABLE 
ABLE 
ABLE 
ABLE 
IFS 
IFS 

ANSETT 

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico ccpedida,pelo 
CRFA-SP sob n!' -.15.Z.E1.-  6   	e 
somente será vedo acompanhade.) d it referi-
aa Ce.didtu. 

,54 
CREA- • e... 	• • tq 

 ro  

2,04 Conjunto de captura da imagem de pessoas 1 	GC40515bai5na 
8(V)GE- 

II/CS+Fonte+Sup 
1 	VM311+Fonte+S 

up 
1 	SWC64 
1 

"f4giatt 
Ante Adminis, 

S an a Me 

2,05 Conjunto de captura da imagem de documentos 

2,06 Licença de software para estação de trabalho 
2,07 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01 Controladora para até 04 leitores 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade 

"3,05 Suporte para leitor proximidade em parede 1.3,0 6 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 
3,07 Fechadura eletroimã 
3,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 
3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
• Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
' Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
• Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

• 3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 4 Detector de massa metálica p/ 01 laço 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente 1m 
3,21 Porta eclusa 	• 

"3,22 ,Quadro para 01 remota 
W3,23 Quadro para 02 remotas 

3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,02 Placa de saída de reles 
4,03 Placa de proteção de reles 
4,04 Sensor Magnético de Abertura 

Qtde. 	Modelo 

34 
	

AIM-4 
12 
	

ASR-620 
111 
	

ASR-603 

246 
22 
12 
33 
	

3212 
18 
33 
	

TAP10 
20 
46 
	

AM 224GR 
8 
	

TQ01 + OP 33 

3 	WS21 + OP 33 

2 

3 

18 
	

'200/3 
9 
7 
7 	•DV-01 
15 
2 
14 
	

QR1 
13 
	

QR2 
7 
	

FTE3 
7 
	

FTE10 
4 
	

FTE16 
6 
	

FTE24 
20 
	

D1315 
20 
	

D1315-R3 
1 

Qtde. 	Modelo 

6 
	

APA16 
6 
	

ARM-16 
6 
15 
	

1076-C 

18 

Fabricante 

APOLLO kg{ 
APOLLO 
ANSETT 

SENTRO 
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f Cl 	Sue' 

iSÀi 
Agenie AciminiSt. 

2 
10 	3045-W 

é-d. ic#40 6 0 4 
RADOX 
NTROL 

4 
	

205 
	

FIBER SENSYS 
1200 
	

SC4R 
	

FIBER SENSYS 
1 
	

CK2000 
	

FIBER SENSYS 

8 
	

C117 	FIBER SENSYS 

6 
	

SECU16I 
	

APPLIED DIGITAL 
o 	RLY8XA 

	
APPLIED DIGITAL 

96 
	

TIA-10 
	

ASTI 
1 
	

ANSETT 

12 	IWM24-GY 	PELCO 

58 
58 	3,5-8-1,8VGE 	RAINBOW 
24 	 ACIRFE 
8 	PA 402 	PELCO 

8 
58 
5 	UL-KM 14 
5 	PMM2001 

450 	WM-1--BDCN 
+WI3-C-1 

5 	DPX16m 
5 	SVTS2100 

• ACIRFE 
ULTRAK 
PELCO 

WHINNER 

ATV 
SONY 

e.' 	I 

'25 !: 
k C 	 „ • "), 
' <A• 

4,05 Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
4,06 i Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 , Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,10 Conjunto para instalação de conectores para Cabo 

Sensor 
4,11 iConector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 Placa de saída de relés 
4,15 Resistor de supervisão de linha 
4,16 'Engenharia de Sistemas 

.... dr e'seifte doçurnerild 	per-fe infogrante da 

Certid3c de Acervo TéCrliçO cxPedid,a pelo 

CP--P sot i)° 	 e 
scrnenie suà vidcecornrenhade de referi. 

da Certidtd. 

Item 	 Descrição 

SOO CARTÕES 
101 Cartão de Proximidade - Completo 

• Qtde. 

1500 

Modelo 	Fabricante 

ASC-121-T 	MOTOROLA 

Item 	 Descrição 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 Camera CCD 1/3" P/B - 400 TVL - C/CS Mount - 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 iMicrocamera CCD 1/3" P&B - 400 1VL - ,03 lux - EIA - 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 
alimentação integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CFTV - 12 Vcc 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U 

40,14  Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 
6,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas- 

400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 
6,18 - Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 in loop 
6,19 - Cartão 9500 de Salda de Vídeo - 4 out 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA/ NF 
6,21. - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 

/ NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 

P17 - para Mesa 
6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 

Qtde. 	Modelo 	Fabricante 

54 
	

GC-135E 
	

LG 

4 
	

CCD-400 
	

GBC 

12 
	

SD-5AM-PG-E0 
	

PELCO 

1 	CM 9502 	1 PELCO 
5 	CM 9516L 	1 PELCO 
2 	CM 9504 	PELCO 
1 	CM 9564 	J PELCO 

1 	CM 95323/32 	PELCO 

1 	CM9502KBD 	PELCO 

8 	VT 1000AC 	IFS 
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CREA-SP. 

ci prese!-!!e degurnento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico esptcli.2a pelo 
CREA-SP sob n!  	e 
somente será vado acompanhada da referi, 
Ca Cerlici.O. 

Qtde. 

Qtde. 

1 

	

Navia Cristina 	pos 

	

Ageme AdrnintStrat 	. 1949 
Seccional No 

1 
1 
1 
1 

Cajamar, 21 de maio de 2002. 

Itamar Correia da Silva I Industria e Comércio de Cosméticos Natura 
Vice-presidente de Operações e Logística 

No4bis. F;94.1 cee  

6,24 	Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 8 VR IFS 
, óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
i  óptica 

12 VT 1505WDM IFS 

6,26 	Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

12 VR 1505WDM-R3 IFS 

6,27 	Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

22 VT 1001 IFS 

6,28 	Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 22 VR 1001-R3 IFS 
I  fibra óptica 

6,29 	SubRack para Interfaces Ópticas 3 R3 IFS 
6,30 	Gabinete para interfaces ópticas 17 ESPECIAL ANSETT 
6,31 	Painel falso para sub-rack de fibra óptica 34 R3-BP IFS 
6,32 	Engenharia de Sistemas 1 ANSETT 

"Item • 	 Descrição 1.7,00 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
7,01 Miscelâneos 

Item 	 Descrição 
8,00 MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 
8,01 Mão de Obra de miscelâneos 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 
8,03 ComIssionamento e Treinamento 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 
9,00 OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno 	1 

Eng. F p- illas13ôas 
Co9Fndor Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

Indertrie e Comércio de Coemetkoe Neter. Ltd*. - Rodovki Anhanquera, km 30,5 - CaJamer/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)44 
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líritEGLSTRO CIVIL - BELENZINHO 
-AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA 	S(3" 

O presenia (f3eirnent0 É parle. ir,tegrante da 

Certidão de ACdre,0 ÉCniC0 eU)edida pel0 

Cf27.-.A-SP sob o!' 
sOrTlent será váldo acompanhadedafeleti. 

da Certidto. 
ZCO 

São Patii0, 

t. r:REA-SP. 
•G:Regiiá-erl k- C 6 6 

Aqnt Admintst 	'eg. 1940 
ATESTADO D~CIDADE TÉCNICA,ccional 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 
, 

COMERCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

11111 	
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta Milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 
, 

Ï. FUNDAÇÕES: 

item 
1 	Fundações Profundas 

 

serviços carga un 	quant. 

	

1.1 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 140tf m 	131,28 

	

1.2 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 	5.602,54 

	

1.3 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 	1.298,61 

	

1.4 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 	1.174,48 

	

1.5 	Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 	5.053,25 

	

1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 	5,00 

	

1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120cm c/ capacidade vertical de 560tf m 	7,00 
Total 	 m 	3.272,16 
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	 661,7 

2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
estruturado. 

• Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e Dados, com as 
seguintes características: 

• Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 
• Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em Fast Eternet e módulo 

Switch Sisco de 100/10 nnbts; 
I • 
	Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 
• Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 

• Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidades, ar condicionado e 
processo, distribuído pelo parque industrial e edifícios com as seguintes características: 
Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade de controle e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de uma a quinze unidades 
centrais); 
Um primeiro nível gerencial de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 
Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 
Painéis gerais para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 
Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 

• Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 
• Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 	 c.-tt 
f.5 

No de pontos 333 	 1 
, 

I2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 uni$ãf:-N- 	' 

53‘ A, AR aC07.. 
	-a 

Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

i2.5. Sistema de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 

•2.7. Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontos. 

3. ESTRUTURA METÁLICA 

O presente documento é parte integrante da 
CertidZo de Acervo Técnico exoepda pelo 
CREA-SP sob n.° 	 C 	e 
somente será vaiido acompanhado dg referi-
da Certidão. 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou igu~20 krártin;strat 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 	Seccional No 
3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 
3.1.7.Passarela de ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 

Total 	  283,04ton 

Indústria e Comércio ele Cosméticos Motora Ltda. - Rodovia Anhanguera, Mn 30,5- CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Foco (11)4446 7061  
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ajamar, 07 de novembro de 2002. 

g. Fábio Villas Bôas  
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

no tura 0608 

3.2. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vãos entre 
2.266.441,81 kg 

7,5m a 35,75m 

  

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	 4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio  

	
19.836,20m2 

• 6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa de 4 x 4 com duas 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 

: 	52 Tabelionato de Notas - José Roberto PaLlew França - Tabelião 
Av. João Dias, 2320-Santo Amaro - Fane: 56416092 IV 111102082418 

Reconheço por semelhança a firma SUFFA de:FABIO VILLAS BOAS, 
Conferido por: Joaquim 
VPLIDO Men COM 0 SELO DE AIRENTICIDADE 
Valores 	S.P., 11 
Firmas 	1,96 Em t 
P.Dados Rt...: 0,00 
Total 	Rf...: 1,96 	 screven e 
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Certidgo de Acervo Técnico ir D.e:lida pelo 

CREA-SP sob ri'  sz N 	 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E 

COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, n2  24, -Pender, São Paulo/SP; C.G.0 

n2  61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

S e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), no 

período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng2  Roberto Ribeiro 

Calpobianco, CREA N2  0600931321; Eng2  Preposto: Eng2  Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N2  0600899962; Eng"' Eletricista: Eng2  Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N2  5060183.145. 

Servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial  

"Novo Espaco Natura", compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE -TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acomodação simultânea de 615 pessoas, dividido em: 

- 	Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 
Conjunto de ambientes para treinamento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas, rede de dados, piso elevado, persiana de enrolar para 
escurecimento, equipadas com equipamentos de projeção e sonorização, sistema de ar 

condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 
Fone 

Calamar, 20 de maio de 2003. 
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DECLARAÇÃO 

presente dJeurnente é pvZe iniegfante da 
Cerdo de Acervo T,kenico expedida pelo 
CREA-SP sob n.• 	N -,C46 	e 
somente será válido e:;ompenhade da referi. 
da CertidAo. 

Sc Paulo, 

	

Flavia Cristina 	gos 

	

Agente Administrati 	. 1940 
Seccional No 

Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o ATES 	O DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empresa, em favor da 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inscrita perante o 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, relativo às obras civis e gerenciamento do Novo 
Espaço Natura, em Cajamar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7.3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO-  eg. 1940 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos humanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE CAJANAR 
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Certiuio de A.:erro Técnico ixpedicia pelo 

COMPLEMENTO DE ATESTADq 
SOMente. Serávdo eÇ-Smpcnhacie..C.4/ referi-
da 

Sc. Pau, 	12  

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 

• Engenharia e Comercio S/A, que o item 3.3 — Ar Condicionado, trata-se de o' • 
sistema ar condicionado central, com sistema de automação tipo microprocessado !_e 

.°) e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chillers. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 
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CONSTRU P-CCPS 
CNPJ n° 1.584.223/ 

GENHARIA E 
01-38 

OMERCIO S/A 

• CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para Indutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Carlos Alberto Bertasoli - CREA/SP n° 5060183145 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN 000702 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1° CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 

PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA. E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METAL/CO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL 	rc DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGOTOACUO OU ESTAÇA• DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

CONSTI?U64&CP5 ENGENHARIA E COMÉRCIO S/A. 
CNPJ/MF N°61,584.223/0001.38 

C.N.I/CIVIL SUSANA CASARCOS PAWLETTA 
CR 	.° 146.6001D RG N.°6.816.967•X • SSP1SP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO. SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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Válida somente com a autenticação do C 

CERTIDÃO N°: 

Referente à(s) ART(s) 

olha(s) n°: Ide 1 

CR-'-SP.
8210200507486796 e 8210200508205090. \‘;':ó.";. 	

• 

1, 4 CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO — CAT 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 50  e 	esolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP N° 

Atribuições 

Atividade(s) Téc-
nica(s) Realizada(s) 

Qu ah tzfic a ça 

CARLOS ALBERTO BERTASOLI (no período de 01/03/109a 31/03/2001) 
Engenheiro Eletricista 

5060183145 

• Dos artigos 08 e 09 da Resolução 218/73 do CONFE „ 
Responsável Técnico por Execução na área da EngenhandElétrcà-ExOjção das 
obras referentes a engenharia 'élétrióa de média/baixa-ten'Siir ;:çfbièulos;G-a.  
subestações, quadros, CFTVáWàíNhtogéràZão de energia,  
Iluminação e distribuição, sistegãf)  k'66,9;1k.,99'.p.çss.okmopitgrzálte-  rijo e Cy.„para 
o Espaço Natura corn::área de 77 114,85 „r  

, 
Especificadas conforme Atestãdoánékos, Iimitdas às átribtnções 

Local da obíli/' serviço Rodovia Anhanguera Wrri 30,5 
('idade 	 Cajamar 

Valor 	 R6- 60.742.823,23 (julÊp/1998).', 

Período 	 08107/1998 a 31/03/2001 

Contratante 	Indústria e Comércio de Cosmeticos Nafiíra Ltda.' 

Contratada 	Construcap CCPS Engenharia:e Cômérdio'S/A 

CREASP N° 

**O profissional declarou que houve a participação do, ooten. 

. , 
CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da Presente 'Cedida' p(sdoc ento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabiliddae'- k_ela ,ekatidão 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

São Paulo, quarta-feira, 21de dezembr 

Conferido: Marcicreiti Lopes 
' 

en IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 	O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, o 
01 acervo técnico do profissional certificado. 	 compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
c'í kli~PADIERTO 1k 	i  riTT,  à sua validade 

Mar 
Confo e Portaria 04V 

REGLSTRO CIVIL - BELENZINHO 9--- 
A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO” 
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O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo_ .,Técrie,o 	dry etc 
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da Certidão.  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA  Márcia 	ope% 

	

Agen 	minis.trativol 
Secciona! Norte 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTR #1)3\tat$0.6  
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 	, 
São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a f 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS 'E  
GERENCIAMENTO DO NOVO ESPACO NATURA, a Rod. Anhanguer,d>~, 
Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno \iithWIttr 
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecen os 
e quarénta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 
77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 
Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial,  
são compostos dos seguintes prédios:  

PICKING 	 Um prédio de quatro pavimentos 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 	, 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos para 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

PELD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	 Conjunto de 
cinco prédios de cinco pavimentos interligados por passarelas metálicas; 	composto de 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários, hall de 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 

Indá•tai• • Carnal-do d• Co•nbitice• Nat•r• Ltd.. - Rodovia Anh•••••,•, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - F••• (11)4446 
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Agente 	rninistrativol 
SERVIÇOS 	 Prédio destinado a serviços de apo'o ,-. , funcionário 
do complexo, composto por refeitório, lanchonete, creche, 	banco, ambulatórios 	e 
departamento de recursos humanos, com uma área total de 9.437m2; 

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Composto por do' 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifa 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área total de Atr 
pavimentos;  

12, ,,-,-,. 
PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de rec 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 	 . 

PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CFTV, detectores / 
Incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

Li- PICKING 

 

Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas çJijes 
alveolares) e as-laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro lamina o. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico ,com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 	
Dr-.> 

O pavimento térreo (nível .729,00), recebeu piso de concreto armado, acabamento vítreo, para 
uma sobrecarga útil de 5 n/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilhadeira). 

Ind..tria • Comárde d. Cosmético. Notara Ltd.. - Rodovia Anhenguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Foram Instaladas 30 docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicas (HAFA- 	GOTEC). 

dpes ' 61 7 
.lin'istrativo I 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto armado para nivel 
lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonblend (STONHA 

Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00). 	. er ¡ 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 	
137un com 686m3  • Fundação em tubulão  	

cL. 
-:C;tancretoiã.  

• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  dkÇo creia •  
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de " . , , o arm 
• Cobertura metálica 	  
• Piso Industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	 ''' ''""5:3 
• Elevador monta carga 
o' 	Elevador de passageiro 	  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.600m2  
• Portas industriais automatizadas.e acionadas por comandos elétricos 	5un 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2  

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "In loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de conck 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 	 42) 
Divisórias internas em alvena'rià de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 	

5)-) Cobertura tipo Medabil: Estrytura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1: 62,49 ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3,4: 47,41 ton. 
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Mttt?ia   

ort:t' tderte • Almoxarifado - 5,0 ton/m2  
Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sobrecargá§!'n'e 	ntstrativo 

• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados piso ep 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitação e serv 
Interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metáli 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

CREA-SP. 
Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipam 	ipe- ra 
e túnel para eletromonovias. 

A ROILir.. 

vir.... 4+.  

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada In loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m2  
• , em concreto com acabamento vítreo Piso Industrial 	 nivelado a 

laser 	 11.129m2  
• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	 11.534m2  

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES  

Edificios com estrutura de concreto armado aparente moldado In loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 4e 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com 'poltronas Individuais com prancheta de estudol e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 719m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.600m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 775m2  
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Agente d, nistrativo 1 

Se ci. a! Norte 
Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares e lajes de piso e cobertura. 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálicas com f 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e forro fals 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vidro. 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram impermea 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 159un com 779m3.de  conc 

• Cobertura metálica 	 1.517m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 2.865m2 
• Elevador passageiro panorâmico 	 3un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 5.186m2  

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 
• Fundação em tubulão 	  96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	  345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	  6.164m2   
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com acabamento 	vítreo, 	nivelado 	a 

laser 	  9.408m2 
• Caixilho de 	e vidros temperados 	 1.915m2  

1.7 - MANUTENCÃO E CENTFtAL\DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutencão  

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 

'..) Indla•trl• • Camied• d• Ceemétice• Il•tank Ltd*. - Rodovia Anhanauera, lar 30,5 - Calarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Estrutura moldada In loco 	 4.606m3  de concreto armado 
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, _•'_. ' ". " '' -- '' - ' f  //-0,  ", • No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituído por placa 4.raovivws,, os-N-f .., .4, 

vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabilizada coriAta fg1"..cA VP,  
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção mecâni j4iesta4feâjõl 	 0. 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão,d,e 13,3S:MO, 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,4619n. '. z.:%,;,•-•:' 	/ s:r. 

çrs.—  SP  1.7.2 - Almoxarifado da Manutenção 	 ,,,, 2, 	...-<ei -- . 

.,,,,.> .............  

Cobertura tipo Medabll: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajolst), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edificio em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada In loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica• 	 8 340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

,4 Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes e lajes de 
cobertura. 

4' 

São Paula, .a.L. 12 

Mareia 	_c:toes
() 6 2 0 

Agent 	ministritivo 1 Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas semi-espaciais 	ÇNW`), 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha metálica zipada. 

Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítreo, para uma sobrecarga de 
2,0 ton/m2. 

natura  

Edificio em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 
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Estrutura metálica de cobertura em uma água, executado com perfil deA8R 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em sapata 	  
• Estrutura moldada in loco 	 1 
• Cobertura metálica 	  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelad 	ser-: 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  

5 

• pes 
i• 5'  • n; tO8tetiiintaCia 

L,  0621 

• ASUILlir? 
;Areado 

m2 

x; 

e proteção mecânica 

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 3 mm 
argamassa. 

com 

; 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 197m2  

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industrials,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Casso! 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 Its 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 its 
• Tanque Água Tratada - Capacidade: 750.000 its 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 Its 	- 
• Impermeabilização'dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 	 4 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m3  
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 
• Estrutura moldada In loco 	 802m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 322[112  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un 

1.11- TANCAGEM 
t— 

Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima e combustíveis e gases com 
os respectivos tanques e diques de contenção. 
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O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em concreto armada 
"in loco" (paredes e laje). 

Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,0m. Peso da 
1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

I ?, ; a • 
" • • 	. f 	 à 

Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de rrergbra e-44~a dei.k; 
matéria prima e combustíveis. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  
• Estrutura moldada in loco 	  
• Piso industrial em concreto com acabamento 

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total: 1.250.000 Its 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado In loco, canaletes aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150 
• Canaleta em concreto armado  ' 	  seção 2,00x2,00m e c=445 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Uner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe,Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m 
• Sarjeta em paralelo 	 6.352 
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m 

natura 
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• Espelhos d'água: 
o Edifício de Convenções: 
o P&D: 

	1.903,02m2  
1.300,00m2  

o Portaria Principal: 	 13,80 
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Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprimento total de 26,50m, apoiada 
nas extremidades. 

. \s, .„..,.,—..„„ .▪ •:, 4,.. 
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`i,...' ;• ' 	n. • -,... 
Estrutura metálica treliçada para passarela; com comprimento total d 	.' e,4-6,p0ai.capoietàs" 

'pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 	 .,,,,c,:ji 	0 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos , sanitários e recepção: 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (QUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma dela 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

1.16- PASSARELA DA ETE 

0623 

1.19.1 

1.19.2 

1.19.3 

1.19.4 

1.19.5 

1.19.6 

1.19.7 

1.19.8 
1.19.9 

total 
s‘t 
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Ponte de ligação Praça à ETE 

Passarela de ligação ETE ao Clube 

Ponte de acesso ao Centro de Convenções 

Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 

Passarela de ligação estacionamento à Recepção 

Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 

Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 

Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 
Passarela de ligação Fábricas/Picking 

37.506,00 Kg 

9.796,00 KG 

20.158,00 Kg 

40.301,00 Kg 

13.142,00 Kg 
29.862,80 Kg 

1.743,00 Kg 

2.105,00 Kg 

14.857,00 Kg 

1 .470,80 Kg 
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  naturo 

O presente documento é parte integrante da 
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CREA-Sp sob n? 	 e 
scmeMe será vái:do tteernpaitbado da referi,  
da Certidào. 

  

São Paulo, 	, 

  

     

     

      

Márcia ./.7 	C624 
Agen 	inistrativo 1 

1 	2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS E GERENC -ADOS:  
1 
1 
i 	ITEM 	 SERVIÇOS 
I 

1 
	

SERVIÇOS INICIAIS 
1.1 
	

Locação da obra 

2.1 	 Escavação mecânica/manual para valas de fundação 	e , rtr 	 5,73 
2.2 	 Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 pa '<dTr.-...-- 	.374,02 

2 	 TRABALHOS EM TERRA 	
f..-. Ril:A-SF-' 

0102.3 	
uma altura de escavação até 6m 
Reaterro com material da i a  categoria, proveniente do corte 	rn3 	16.726,77 

2.4 	 Reaterro compactado com areia 	 m3 	 75,80 
2.5 	Aterro compactado mecânico 	 rn3 	6.601,51 

, 	2.6 	 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 51cm, rn3 	29.762,26 
incluso espalhamento 

2.7 	 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, m3 	3.785,38 
incluso espalhamento 

2.8 	Apiloamento do fundo de valas 	 m2 	3.015,04 

IDADE 

• 3 	 FUNDAÇÕES 

3.1 	 Fundações Profundas 
3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 	m 	 131,28 
3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 	m 	5.557,38 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm 	m 	1.268,61 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 	m 	 915,17 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 	m 	 320,04 
3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 	 m 	 45,16 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 	 m 	 30,00 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 	 m 	 259,31 
3.1.9 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm 	m 	4.733,21 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 	m 	- 	5,00 
3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 	 kg 	74.761,78 

1111 	
3.1.12 Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões 	 m3

un 	
4.227,55 

3.1.13 	•Preparo de cabeça dcis tubulões  1.083,00 
3.1.14 	Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto e m 	 82,50 

preparo da cabeça 
3.1.15 	Brocas d=30cm, incluso escavação, armação, concreto e m 	r . 	32,00 

[ 

preparo da cabeça.. 
i 3.1.16 	Tirantes para 20T9NI, com 9m livre e 6m ancorados 	m 	 156,00 

3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto D=50cm, carga à m 	 303,70 
compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 

3.1.18 	Estaca pré-moldada de concreto D=60cm, carga à m 	 583,70 
compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 

3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 	 un 	 80,00 
3.1.20 	Estaca raiz d=310mm carga de trabalho Q=100tf e m 	 146,85 

comprimento 12m ) 96 
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906,88 
7,20 

316,40 

70.018,00 

816,95 
6.714,42 

noturo  

3.2 	Fundações Superficiais 
3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
3.2.2 	Lastro de areia 
3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 
3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 
3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 
3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 
3.2.7 	Armação em aço CA-50 
3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar 

metálicos, reforço estrutural em aberturas para pass 
instalações em peças estruturais 

O presente documento é parte integrante da 

Certidão de Acervo Técnico, expedida peto 

	

CF:EA-SP sob 	 e 
somei2erá vádo acompannado da reler--
da Certidão. 
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228,28 

7.259,56 
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os 	541,24 
688,79 
764,77 

n10.999,58 
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1.315,50 
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IJ  

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 
4.1.2 	Forma de madeira em compensado resinado 
4.1.3 	Forma de madeira em tábua 
4.1.4 	Forma drcular ode madeira compensada plastificada 
4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 
4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 
4.1.16 	Armação em tela soldada 
4.1.17 	Cimbramento metálico 
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 
4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com 

junta JEENE) 
4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 
4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK 

CE75 h=140mm, 'em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 	m2  
4.1.25 	Enchimento com argila expandida 	 m3  
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de m3  

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.900 litros) — volume de concreto para a torre 

4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de m2  
silicone 

4.2 	 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
4.2.1 	Montagem e produção de vigas e pilares pré-moldados 	m3  
4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa 

(e=32cm+5cm) 

m2 

fT12  
m2 

m2 

111 

(TI 

M3  

M3  

1113  

kg 
kg 
m3  
m2 

un 

m2 

m2 

m2 

106.535,08 
17,22 

14.971,39 
10.191,46 

5,90 
148,38 
563,27 

1.346,97 
177,84 
219,66 
871,07 

9.710,93 
4.102,32 

10.280,75 
1.650.351,86 

5.441,84 
172.738,25 

166,59 
130,39 

2.666,00 
29,11 

1.016,67 
514,79 
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4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares sem 
(e=32c,m) 

	

4.2.4 	Armação em aço CA-50 

	

4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 

	

4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 

	

4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 

	

4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYWID 
ST.85/105 de 32mm 

Mórcia 
capa m2e,  n  

kg 233.324,00 
23.243,00 

3.422,00 
36,74 

213,40 

m2 

m2  
m2 
m2 
m2 

m2 

un 

m2  
m2 
m2 
m2 
m2 

m2  

4.3 	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epo 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

5 	 COBERTURA 
5.1 	Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura 

composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 
5.3 	Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 
5.4 	Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 
5.5 	Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato , apoiados em perfis de alumínio 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 
Dordos em máterial acrílico d=60 cm/60 x 60cm 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 
6.2 	Bloco de concretd estrutural de 14x19x39cm 
6.3 	Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm 
64 	Bloco de concreto celular e=9cm 
6.5 	Bloco de concreto estrutural e=30cm 
6.6 	Encunhamento L=19 cm 
6.7 	Encunhamento L=14 cm 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 
6.9 	Marcação de alvenaria 
6.10 	Elemento vazado de concreto 

58.622,85 
7.818,96 

19.379,20 

10.613,37 
2.225,07 
9.364,56 

342,00 
4.284,16 

2.206,10 

475,84 

60,00 

203,15 

111,00 

570,00 

5.110,19 

4,00 

.532,23 [ 19 
2.005,33 

96,00 
271,90 

()  

282,54 
3.544,77 

533,34 
66,80 

542,40 
672,53 

pintado com 

5.14 
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7 	LASTRO E SUB-PISOS 

natura 
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7.1 	Lastro 	 (4, 7.1.1 	Preparo do terreno 	 .- 	21.439,99 
7.12 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e= 	 m, \‘;--0,., 	5.545,00 

7.2 	Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40cm ;g! m2  1  17.163,11 't  7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm 	 C REA-S1à13  f-, 	131,25 
7.2.3 	Base em BGTC - brita graduada tratada com 	to na 	 5.477,39 

faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4, 	, 	802,94 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	70,00 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	10.240,20 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	14.068,11 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	1.093,75 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e F120, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	2.612,76 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	998,83 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com m2 	7.693,28 
IP acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento m2 	108,00 
vítreo , tela soldada e juntas - e8cm 

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., oom m2 	290,24 	--. 
=' 

acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 	 „ 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	724,5 
i 	 acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
i 	 e=13crit  

7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=à0MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	2.944,40 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	1.097,93 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

1,  Indaatria a Comárcio da Coarniticoo IlatOra Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - CaRanar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 206 
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8 	REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 
8.1 	Revestimento de Pisos 

0628 min 	ol 4strattv Age. 
Secvona; Norte 
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8.1.1 	Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in- m2 	9.146,11 
loco (L&M, C(JRE+SEAL HARD), com agente de cura 

	

8.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassa,,,m2-7--..., 	148,41 
colante especial aditivada flexível, pré-fabricada  
rejuntamento com rejuntabrás 

	

8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentad 
argamassa colante especial adttivada flexível, pré-fa 
e rejunte antiácido 	 :21 - 

	

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com a .1.vo 	 32,39 
colante sobre piso elevado constituído por placas remo "VelS., cRE---_,4,-P. 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pede aik,,„ 	4*,51  
metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 	,;/:'0 	C.  '/ 

	

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo Iii;---..."- 	696,83 
colante sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.6 	Revestimento de piso em fórmica em placas aplicados com m2 	252,10 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos ,com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.7 	Revestimento de piso• vinílico em placas aplicados com m2 	1.947,05 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.8 	Revestimento de piso vinílico aplicados com adesivo colante m2 	3.302,69 
sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2 	26.083,88 
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2 	1.483,75 
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas rif 	474,24 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

	

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e m2 	225,00 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 	 e5 apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 
Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em m2 	282,93  
placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 
colante, incluso. rejunte 

	

8.1.17 	Revestimento de piso vidrotil, assentado com adesivo m2 	999,97 

	

8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de m2 	7,28 
40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 

	

8.1.15 	Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura m2 	1.585,71 
média de 3cm, sobre contra piso 

	

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 	m2 	46,60 

colante, incluso rejunte 

	

8.1.18 	Revestimento de piso em concreto armado e=5cm, m2 	206,77 
acabamento vítreo sobre chapa metálica 

	

8.1.19 	Revestimento de piso cimentado com acabamento m2  
desempenado, incluso juntas 
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111 	Seccional NElle7,54  
8.2 	Revestimento de Rodapés 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 
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8.2.2 	Rodapé em vinílico 	 . 	516,89 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 	 .0,...' o„ 010/,,/ 	5.674,34 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 	 .;,., 	238,48 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com 	 \-, 	145,82 

(cantoneira de alumínio 2x2cm)  
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 	 I ''.---,-, i 	

FF.... •?; 134,41 

8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 	t'i-i3Á 4, , , 
ig.;:l  

	

2:-'' 	
103,40 

7,40 
8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 	t,  , 	. , . 

	

.- • 	/' 7, r... re.: 

	

4,50 ,3- 	 -,•'••• 
••' N.Ç. t>..  9 -,•,•,'n ,•. REVESTIMENTO DE PAREDE  

9.1 	Chapisco 1:3 '""-riír 	38.970,38 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 	 m2 	38.970,38 
9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com m2 	1.545,58 

argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado m2 	29,96 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré- 
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, m2 	89,72 
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo m2 	636,66 
colante, incluso rejunte 

9.7 	Revestimento •de parede com madeira em compensado, m2 	94,00 
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten m2 	179,04 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesto sobre bloco de concreto celular 	m2 	450,99 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 	, 	 m2 	555,36 

10 	DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural m2 	1.259,09 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitáriOs 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, m2 	3.539,78 
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, m2 	181,21 
requadrado par.perfil metálico - 

10.4 	Divisória padrãO DIVISA revestida em laminado melamínico m2 	480,00 
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

—10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 	 m2  
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana m2  

intema 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso m2  

portas e ferragens 
10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2  

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm 
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2  

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 	 •• 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10m 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10c 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=1 
pintura látex h= 1,75m 

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 
10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3c 

11 	 CANTONEIRAS 

• 
11.1 Cantoneira de alumínio embutida para massa 
11.2  Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 
11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço - tipo FORROVID PRISMA 

, 	12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis "T" de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 

	

	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 

1111
•estrutura auxiliar, peso de 41(g/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 

12.10 	Forro especial,'domposto por Painéis de PVC, espessura de 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 

12.11 	Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, 
duplo painel de gesso acartonado de 12mm com lã de rocha 
entre painéis 

• 13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 
13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 
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Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 	m2 	34.866,66 
Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 	,„..--,..,‘ILA17°, 

e (.., 	

23.330,40 
Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso ,•ks.\\"" ' ' 	'''1- ',;;;`,:.  -,,,,.. 	7.584,95 
Pintura com neutrol sobre concreto 	 _,..., .., 	2  ---*•.•''---,''' 	1.627,22 «7,0- 	'.'..-•, .   r 	-„,', 	,, , 	402,70 Caiação sobre alvenaria de bloco 	 ics'' ••,. 
Tratamento e aplicação de silicone sobre concretotapArente. 	'0.570.129,55 
Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha dor 4d 	 " 	8,50 
Vemiz sobre assoalho de madeira 	 • 	 400,56 
Pintura com Stain sobre deck de madeira 	

225,00 
Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizas-- 	m2  #-..."3 

	
297,00 

0-\\ 

13.4 
13.5 
13.6 
13.7 
13.8 
13.9 
13.10 
13.11 
13.12 
13.13 
13.14 
13.15 
13.16 

Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 
Látex acrílico sobre forro de gesso 
Látex acrílico sobre divisória de gesso 

14 	IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 
14.1 	Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de 

embasamento , fundação e escadas externas 
14.2 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 

14.3 	Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu m2  
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

14.4 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

14.5 	Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de m2  
elevador e monta carga 

14.6 	Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 
14.7 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 
14.8 	Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - m2  

placas de cobertura do eixo 15 
14.9 	Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos i tanques da ETE 	 . 
14.10 	Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada m2  

com maçarico,,  e proteção mecânica - laje de cobertura 
14.11 	Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento 

'anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 

14.12 	Isolamento com painel em lá de rocha e=1" 	 m 
14.13 	Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mm 	m2  
14.14 	Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 m3  

para proteção das lajes. 

15 	APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 	Barra para Deficiente Físico em Aço Inox 	 cj 
15.2 	Banheira com' hidromassagem mod. Luxura, Jacuzi LX un 

1.500-151x51 
15.3 	Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro 

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox D=30cm e 
H=90cm 

m2 

m2 

m2 

m2 

M2  

m2 

m2 

cj 1,00 
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15.4 	Fornecimento e instalação de espelho-espião tipo ONY- 
WAY, duplo, acústico com 12mm de espessura e bordas 
lapidadas 
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16 	ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 	 __  
Esquadrias em alumínio anodizado natural de perifs•::,  

,•-.'''''. 	-k,.--, • 
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pint10‘./  
eletrostática em pó, espessura de 60micta, incNOi 	 1.... ...1 

3.32 

	

i, 4:;,:.  ;.' 	 x=1 contramarco, vedação e proteção a base de silicone 	t ..z...,, 	 : ...... 
16.1 
16.2 
16.3 
16.4 
16.5 

Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para recebervti-10.,\m„..."/E,F,  18u.t1488  ,71 
Caixilho de alumínio para receber vidro 
Caixilho de alumínio tipo veneziana 	 < 	 1,34 
Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 	 0-\•0 39,83 
Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro 	 639,07 
h=1 ,05m 

	

16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 

	

16.7 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 

	

16.8 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

	

16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

	

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, induso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 

	

16.11 	Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 

	

16.12 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa -= 
3,35X3,37m 

	

16.13 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio 
eletrostática a pó: branca tipo RAL 9003 
1,50X3,37m 
Porta de enrolar eiri alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída 
com chapa n.° 16 para', revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

	

16.15 	Porta de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2,50m, construída 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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Márcia 16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira deAgeitR 
fixação 

.` pes 
mnistrativol 3,36 
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17 	ESQUADRIAS DE MADEIRA 
17.1 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m 

17.2 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir 
pintura esmalte - completa - incluso batente metáli 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2, 

17.3 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de ab r 
pintura esmalte - completa - incluso batente metá40m 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,1 

17.4 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico Crit 
chapa de aço galvanizada n°14 e ferragens- 1,60x2,10m 

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens- 1,75x2,10m 

17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens- 2,16x2,35m 

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,15m 

17.12 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 

17.13 	Porta de compensado  de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminicoledurizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 

17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 2,00x2,70m 

17.15 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m • 

• 
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17.16 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em Ag ent un ..-ecc:ona; Norte 

laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x3,00m 

	

17.17 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida 	, citcuir:N„ 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso b  

‘- sa metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferra 	 N... ,e:..‘ 
folha de abrir - 1,10x2,85m  

	

17.18 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, rev i4a  ent trns5: 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - indus tétente: 	1 2 o ri ; metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens -2 
folhas de abrir- 2,10x3,00m 	 -:, n.,-- .:- 	Y. 17.19  Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida  
laminado melamínico texturizado, e=35mm - •incluso batenté»7 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1'------
folha de abrir- 1,38x2,15m 

	

17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 

	

17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 	. 

	

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

	

17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminice-te)dbrizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,50m 

	

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa-  de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 

	

17.27 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 

6,00 

3,00 

5,00 

8,00 

3,00 

4,00 

24,00 

4,00 

19,00 
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17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em Aorite • 	istrdlivo 0,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 	'.E,e Jonat Norte 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.29 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 1,00 
> laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso bate 	 ,

„.----- AReor>  z:  ,.,› 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragen 
folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1 ,00m 	 3” 	 -.;. 

	

17.30 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida'frn s 	6, —1 00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso bii-telite 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferrag — k 1  
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 	co  .,., c,-,J,:,J,...'i-,. ,?,-- ",c5' 

	

17.31 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida etit-.un 	•,./.;.:;,? 1,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente -, :--------"';',:,::>` 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 -' 	 ...... 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.32 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 11,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.33 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

17.34 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.35 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 - 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=0,30m 

	

17.36 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens -2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.37 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de-abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 

	

17.38 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico te)durizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 

	

17.39 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=1,17m 

	

17.40 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 1 folha pivotante - 1,15x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 

• 
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Márc. 17.41 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em (3 
63 6  

unkpe  
laminado melaminico te)durizado, e=35mm - incluso batente 	Seccional Norte 

....  
rninistratt,./o 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m ---..... 

18 	 ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO  
18.1 	Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 	 .,,», 	

--'V6,67 18.2 

	

	 .:'.<'' 4,00 Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação ckril 
r, f 	 ‘...p,  2 chumbador tipo parabott  

18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 	
9,93 18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 

18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 	 un, ;;., 	-..:,00 
4 ,50 — 

18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 	 , ii.,,..,... , '.... . ., .,.. 
18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 	 . 'Mit- 	- 	'.'.4`' 	3,00 
18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 	 85,18 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 	m2 	517,47 
18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 	m 	 12,00 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive 	 36,00 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 	 un 	 27,00 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 	un 	 4,00 
18.14 	Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 	 m2 	 73,84 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela m2 	62,00 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela m2 	15,43 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 	 m2 	125,26 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa - un 	 4,00 

4,00x3,00m 
18.19 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa - un 

2,20x2,15m 
18.20 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa - un 

1,20x3,00m  .,. . 
18.21 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada completa - un 

2,28x3,00m 	. 
18.22 	Porta de ferro pivotante em chapa'  dobrada completa - un 

2,14x3,90m 
18.23 	Porta .de ferro pivotante em chapa dobrada completa - un 

3,10x3,50m 
18.24 	Porta de ferro veneziana de abrir - 2 folhas - completa - un 

2,20x2,60m 
18.25 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 

0,60x1,40m 
18.26 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - un 

0,80x2,10m 
18.27 	Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - un 

completa - 3,50x2,50m 
18.28 	Porta de ferro veneziana de., abrir, com tela metálica - 2 un 

folhas - completa - 2,00x3,09m -- 
18.29 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas - un 

completa - 2,25x2,60m 

; 

un 

1,00 

4,00 

2,00 

1,00 

1,00 

6,00 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 
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18.48 

18.49 

- 2 folhas 	un 16,00 

- 2 folhas 	 1,00 

- 2 fol 	 1,00 
E  c:1 

t t - 2 folli0 - 
; 

- 1,15x2;75ip (up, 
1 '00  - 	 ,1,00  

- 1 folha 	 1,00 a • 
- 

- 1 folha - un 	 1,00 

1 folha 

1 folha 

gqi a 
	

4'0'8 p s 3,00 
Agente . • nistrativo I 

_ 	c:una! Norte 	13,00 

0637 

18.46 

18.47 

18.50 

Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa- 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,80x2,10m 
Porta de ferro de abrir 
completa - 1,70x2,15m 
Porta de ferro de abrir 
completa - 1,75x2,10m 
Porta de ferro de abrir 
completa - 1,905x2,10m 
Porta de ferro de abrir 
completa - 1,20x2,45m 
Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 
Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,20x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada. 
completa - 0,60x2,.10m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	1 folha 	un 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 
completa - 3,00x5,30m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,20x3,90m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
3,20x3,90m 
Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,00x2,00m 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
•Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m 
executadas de ácordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m 
executadas de acordo com,  as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.°.18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

18.30 

18.31 

18.32 

18.33 

18.34 

18.35 

18.36 
18.37 
18.38 

18.39 

18.40 

18.41 

18.42 

18.43 

18.44 

18.45 

em chapa dobrada 

em chapa dobrada 

em chapa dobrada 

em chapa dobrada 

cJ 

cJ 

1,00 

1,00 

10,00 

1,00 

1,00 

5,00 

1,00 

1,00 

17,00 

2,00 
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#16, un 	 3,00 

m2  691,76 
un 8,00 
m2  949,64 para 

8,00 

m2  84,00 
kg 13.287,00 
un 4,00 
un 4,00 
un 1,00 

un 1,00 

un 	 1,00 

L7200  

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

14,00 
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18.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.52 	Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrir, un 
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04 
horas de resistência a fogo, completa com todos o 
acessórios - 3,00x4,00m 

	

18.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr cfl/  un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a foVi;, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

	

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de ab 

da Ge; tid2o. 

São 	,51.1 Id. C..5_ 

. 	1
0 6 3 8 un Márciaia 

• Aqemi, 	inistr 
...eccional Norte 

Ari>k, 
2,00 

• 

em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT J 
para 04 horas de resistência a•  fogo, completa com todos os 
acessórios- 1,10x2,15m 

	

18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 	 1,00 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

	

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - un 	 2,00 
completa - 3,50x3,50m 

	

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

	

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 

	

18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 

	

18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela 
sombreamento 

	

18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura 
esmalte e apoio de neoprene) 

	

18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 

	

18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 

	

18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 

	

18.65 	Portão de ferro decorrerem veneziana -4,98x3,50 m 

	

18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 
estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 

	

18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 
estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 

	

18.68 	Portão de- abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha 
quadrada 2x2", estruturada com tubo galvanizado d=2" - 
0,80x2,20m 

	

18.69 	Portão de ferro de correr - 5,25x1,80m 	 un 

	

18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	un 

	

18.71 	Portão em chapa dupla, corn',1 folha tipo pivotante de un 
4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 

	

18.72 	Portão em chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 
com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 
Guarda-corpo metálico 

• 

18.73 

19 
19.1 

o 
lef 
" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

BSTA APOSTA NO VERSO " 

ESQUADRIAS ESPECIAIS 
Porta em PVC Industrial flexível , incluso batente e mola - un 
3,00x4,00m 

Indnaerla • Carnéfeio d• Coamitioo• ~tura Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 



parte confete c 

S Pasto,  

molho S3/4" 1'  
ops.9193 	4, h 

• ta c6po apte u.   
e, onstlui. DD" • 



47,00 

1,00 

3,00 

1,00 

3,00 

4,00 

1,00 

1,00 

21,70 

1,00 

8,00 

37,00 

63,00 

O presente documento é parle integrante da 
Certidão de Acervo Técn^o er ed.da oelo 
CREA-SP 
somer,t,•:. 	 efen- 

4,21 I 	/CL. 	 
noturo• 

u639 
Porta em PVC 
2,10x2,15m 
Porta em PVC 
2,10x2,50m 

Industrial flexível, incluso batente e 

Industrial flexível, incluso batente e 

mola 	ta0ente 	inistrata90 

	

Márcia 	 • 

Norte 
mola - un 	 2,00 

19.2 

19.3 

	

19.4 
	

Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e 
1,50x2,50m 

	

19.5 
	

Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e 
1,50x2,40m 

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
3,00x2,40m 

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
2,10x2,10m 

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 

20 	VIDROS 
20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens - 2,10x2,15m 
20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens - 1,36x2,15m 
20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,33x2,15m 
20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso 

ferragens - 1,25x2,15m 
20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,35x3,45m 
20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 3,44x2,05m 
20.7 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens - 1,70x2,25m 
20.8 	Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo 

incluso ferragens 	 , 
20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo 

incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 	,- 

20.10 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo 
incluso ferragens s-2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2'- 1,15x2,70m 

20.12 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
intema, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 

IndoUtd• • Comèrcle d• Cearnitice• N•tur• Ltd.. - Rodovia Anbanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Peuio, gi  
Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,30x2,70m 
Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,80x2,70m 
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RA 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafad 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RA 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2". com 

20.13 

I 	20.14 

20.15 

20.16 

cj 
Mercia 	•p es 

°J6 4 O 
Aeen 	ministrative 

Seezione! Norte 

Cj 	 1,00 

AROU7;-,t1 /4. 
••• • 

f 
20.17 

eletrostática semi brilho, cor branca 	 0",c• 
Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 

20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 
20.21 	Vidro temperado incolor e=6mm 
20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 
20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 
20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado 
20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm 
20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm 
20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 
20.28 	Vidro laminado incolor e=9mm 
20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 
20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 
20.31 	Vidro laminado incolor e=14mm 
20.32 	Vidro laminado incolor e=16mm 
20.33 	Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 
20.34 	Vidro temperado incolor e=6mm, modelado 
20.35 	Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 
20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 

listas branca, e=10mm 

m2 

1112  

r112  
m2 
m2 

frI2  
m2 

m2 

rT12  
M2  
nf 

rT12  

m2 

r¥12  

1112  
ITI2  

cj 

cj 

5,10 
954,32 
228,84 

3.420,53 
2.767,50 

235,00 
52,32 

244,23 
4.423,66 	54) 

382,85 
2.275,45 
4.535,42 

45,00 
669,79 
156,30 

46,00 
39,4 

1,00 

1,00 

1,00 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, incluso 

furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

cuba e tubos de apoio 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 

m2 

un 

m2 

m2 

127,60 
1,00 

17,50 

0,70 
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O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo it!-cnice sisp‘etia.£elo 

C P, EA-SP sob n.:" 	 e 

21.2 
21.2.1 
21.2.2 

21.3 
, 	21.3.1 

21.3.2 

22 
22.1 

22.2 

23 
23.1 

23.2 

23.3 

23.4 

23.5 

23.6 

Soleiras 
Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
Soleira em granito largura de 25cm 

natura s-niente da feferi. 

• 

Peitoris 
Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
Acabamento superior da borda da banheira da sala de 
banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

PAINÉIS DE FECHAMENTO 
Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada co 
estrutura de sustentação e com isolamento termo-acústico 
de poliestireno expandido 
Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha -corta fogo 

ELEVADORES/DOCAS 
Elevador para monta carga de 4ton - 
paradas 
Elevador comum para passageiro 
paradas 
Elevador panorâmico para passageiro 
3 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 
5 paradas 
Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - 
5 paradas 
Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 
seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

24 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos das formas com "chupetas" de vidro 
24.2 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 

manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

25 	 Alambrado/Gradil 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

27 	 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
27.1 	Abertura de caixa até 40cm 
27.2 	Remoção DMT 35km 
27.3 	Brita graduada simples 
27.4 	Imprimação impermeabilizante 
27.5 	Binder e=5cm 

m 
	

973 64 
4 72 

C F:: .---J"'.. S1.0  • 90,y5 
1 R, 
E 	' 
) 

rn---,—......--I .493,80 

un 1,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 1,00 

cj 30,00 

un 31.684,00 
m2 1.560,00 
frI2  164,52 

m 9 0,00 

m2 10.542,31 
m3  3.616,41 
m3  2.662,26 
m2 10.542,31 
m2 280,62 

caixa 4,00X4,00m - 2 

-caixa 1,35x1,40m - 4 

- caixa 1,35x1,40m - 
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50,27 

1.074,26 
76,97 

851,37 

118,13 

116,00 
884,00 
145,15 

2.193,97 
2.245,1 

138,93 
585,0 

150.000,0 

m2 

m2 

m2  

rin3  

f113  

IT13  

M3  
m2 

m2 

-cf"v 

m3 
	

5.947,95 

Indertrk • Comercie de Cosmitkoa Matuta Ltda. - Rodovia Anhanonera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

10°18,EGLMO  CD/11, - BUEM,  
" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUM 

ESTA APOSTA NO VERSO 

 

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técni:o expedida pelo 
CF: 	 -1019 e 
;:on.:ente será vátcr :srourrr,:..rt.t 	da referi- 

C,er ,.idf5.,:r. 

 

naturci  

      

C2- 

 

       

        

0642 
394,40 

Agen 	inistrati4001.080,31 

	

27.6 	Binder e=8cm 

	

27.7 	Imprimação ligante 

	

27.8 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm 

	

27.9 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3c,m 

	

27.10 	Execução de guia em paralelepípedo 

	

27.11 	Execução de sarjetão em paralelo 

28.1 	 X.A.k0,00 Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa Mdt-'d,  m2  

28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa M  
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada"- 	. ,if•z,',.' 
juntas, e=13cm 	 . 	 ,,.,.,,, , -,...,--of.;.•:5),',  .ef Vs‘,--` 28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF "rff.2—,_....,,,,-" 854,53 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, m2 	417,51 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas m2 	30,97 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 	 705,00 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 	 600,00 

28 	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldadã:;:il 
juntas, e=18cm 

Norte m2 	1.367,02 
m3 	150,13 

1.090,80 
2.300,89 

ARQ/J.,7. 

un 
un 

• 

30 	PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 	 ' 
30.5 	Execução de nascente, • espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m' 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 
30.6.8 	Praças em áreas verde tratadas, equipadas com espelhos 

d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação 

31 	REDES EXTERNAS (apoio civil) 

31.1 	Rede de Águas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 
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rn3 	120,64 
m3 	 92,08 
m3 	 28,56 
m3 	 24,00 

m3 	3.974,83 
m2 	2.459,35 
m3 	1.149,55 
rn3 	2.869,55 
m3 	1.041,2 

m3 	156,00 
m2 	240,00 
m3 	132,00 
rn3 	 24,00 
m3 	j7 	24,00 

352,44 
624,30 
255,06 

rn3  
m2 

rn3  

Indertda a Comércio da Comeitko• Matara Ltda. - Rodorle Anhanguera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 

10' REGISTRO CWJJ. - BELENZINHO 
" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

Pá 061 
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Rede de GLP - 825m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 

O presente documento é parte integrante da 
_.......3..)  '‘.,.....• 	Certidão de Ai:ervo 7 .cnicorpsrize4i.ipelo 

'- 	CP,PA-;,.. sul:. r-i .....Z-...Q:U.C.1-: 	e 
•:',a rzferi- 

	 nat-U1-0-4E-Ge4i4ê 	  

S:',.'•:,  ::,r.uic.• ').1.1 i 	ià24 i D-21.--G643  

31.1.2 	Reaterro compactado 
31.1.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.1.4 	Lastro de brita 
31.1.5 	Lastro de concreto magro 
31.1.6 	Envelope com areia 
31.1.7 	Apiloamento do fundo de valas 
31.1.8 	Fornecimento e assentamento de tubo 
31.1.9 	Fornecimento e assentamento de tubo 
31.1.10 	Fornecimento e assentamento de tubo 
31.1.11 	Fornecimento e assentamento de tubo 
31.1.12 	Fornecimento e assentamento de tubo 
31.1.13 	Fornecimento e assentamento de tubo 
31.1.14 	Fornecimento e assentamento de tubo 

31.2 	Rede de Backbone - 800m 
31.2.1 
	

Escavação mecânica/manual 
31.2.2 
	

Reaterro compactado 
31.2.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.2.4 
	

Envelopamento de concreto 
31.2.5 
	

Apiloamento de base 

31.3 	Rede de Esgoto Industrial - 100m 
31.3.1 	Escavação mecânica/manual 
31.3.2 	Reaterro compactado 
31.3.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.3.4 	Envelopamento com areia 
31.3.5 
	

Envelope de concreto 
31.3.6 
	

Apiloamento de base 

	

márciarP3 	_ 	3.553,70 
Agente 	inistrativo 12.393,88 

se•c•Itelzfl Norte 	316,75 

	

rn3 	 11,27 

	

m3 	1.927,65 

	

m3 	2.544,82 

	

„ 	30,00 
92,35 

4135°- 	 I„ 56,70 
237,66 
11,50 

'*.:020,00 
ígi 70,00 

• 806,58 

m3  
m3  
m2 

m3 	418,16 
rn3 	238,05 
m3 	180,05 
m3 	 91,08 
m3 	 86,82 
m2 	 42,50 

• 

de concreto de 30cm„..0 
de concreto de 40 
de concreto de 
de concreto dep 
de concreto de;"ttid.rn 
de concreto defêtb'Cm 
de concreto deMcm 

469,37 
337,96 
332,63 
151,80 

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

31.6 
31.6.1 
31.6.2 
31.6.3 

11, 	31.6.4 
I 31.6.5 

31.7 
31.7.1 
31.7.2 
31.7.3 
31.7.4 
31.7.5 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de concreto • 
Reaterro compactado , 
Remoção de terra até .5 km 

Rede de óleo Diesel '- 480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

31.8 
31.8.1 
31.8.2 
31.8.3 
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09 
inistrativo 1 

rn3  
m2 

GP) 

'1514,` 

naturo  
0644 

31.8.4 
31.8.5 
31.8.6 
31.8.7 

Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 
Lastro de concreto magro 
Envelope de areia 

m3 
	

97,38 
m3 
	

78,82 
rn3 
	

5,16 
m3 
	

9,86 

31.9.1 	Escavação 	
r0) presente documento é parte integrante da 31.9 	Rede de Telefonia - 310 

31.9.2 	Apiloamento de base 	
d.2 P,;:erve T.t.cn;co expedicla?elom3 

31.9.3 

31.9.5 	

Reatem compactado 	sJ;riffi;r:: scià 	 ref e 

çã 	
rrm3 

31.9.4 	Remoo de terra até 5 knIa  carzidLL:,. 
Envelope de concreto 

São Pa , 

lona! Norte m3  
m3  

, kflfiurr,N. 	m3  

• 
*.á , 

•Pf C. e sern3  
(rn. 

• M3  

\ 
, 

ern2 

ri; 

rn3  

Rede de Incêndio - 1.225m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Potável - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Tratada - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Canaletas 
Canaleta enterrada com parede e ta 
armado 1,50x1,50m 
Canaleta enterrada com parede e ta 
armado 2,40x2,40m 
Canaleta enterrada com parede e ta 
armado 2,00x2,00m 
Canaleta semi enterrada com parede em 
tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 

395,25 
263,50 
317,75 
77,50 
67,76 

735,00 
612,50 
192,73 
214,38 
520,62 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

1.385,00 

150,00 

445,00 

115,00 

4.909,46 

31.10 
31.10.1 
31.10.2 

• 
31.10.3 
31.10.4 
31.10.5 

31.11 
31.11.1 
31.11.2 
31.11.3 
31.11.4 
31.11.5 

• 

31.12 
31.12.1 
31.12.2 
31.12.3 
31.12.4 
31.12.5 

31.13 
31.13.1 

31.13.2 

31.13.3 

31.13.4 

m2 

m3  
m3  
m3  

mpa em concreto m 

mpa em concreto m 

mpa em concreto m 

concreto armado e m 

32 	 LIMPEZA 
32.1 	Limpeza geral e final, 	 m2  

Mátcia 
Adent 

00. 30 Indliorla • Camércie de Cosmético. N•ture L.. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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0645 
-opcs 

ministrativo 1 
vona!Ncrte 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA  

Cabine de Medição  

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

r
Pot.

j  S.E - 4(PICKING) - 
Inst. 1500KVA  

.4',..,,z.,.. 
r"'i."»..":" • r,,, 	4f.-3.7, 4 

.,,. 

..-- ___. .....° 

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Ace

"61:1Z dida el

natura
o CREA-SP sob n? 15. . 	 ,,„ 	da referi- 

São Pauk,, 	/ .12.  

\O 
Mine, 

Agen 3. PRINCIPAIS SERVICOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALACÕES:  

3.1 - INSTALACÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO ATÉ)05-11„-Afil- ,, GERAIS.  
vv- - • O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 	ff 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E - 8 - futuro 

  

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/201N; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/201N, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medição De Energia  
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de energia com os s 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15KV 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV (Saída); 
Caixa para Medição da Concessionária, padrão Eletropaulo; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 

Indd•trla • Convirclo d• Coornitice• Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera. krn 30,5 - C01arnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11 	3061 

100  REGISTRO CIVIL - BELIÜNTZINI10 
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CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras de construçãoda loja do Hiper Extra Araraquara para a Cia Brasileira de 
Distribuição 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Araraquara - São Paulo 

b6 3 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N° REGISTRO NO CREA 

Carlos Alberto Bertasoli - CREA/SP n° 5060183145 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

 

(X) EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N2  FL-53350 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

CONJUNTO DE SUBESTAÇO 

CONSTRUCAP- CPS E ENHARIA E MERCIO S/A 

CONSTRIKAR-CPS ENGENHARIA f COMÉRCIO S/A. 
CNPJIMF N° 61384.223/0001-38 

TE . .°/CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N.° 146.6001D RG N.°6.816.967-X •SSP/SP 
GERENTE DE CONCESS0ES/C0NC0RRÉNCIA 
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Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

c 1o63 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 

CERTIDÃO N°: Folha(s) n°: 1 de 2 

Referente à(s) ART(s) 0519734 1093440 

•CERTIFICAMOS, para os d 
•CONFEA, que consta em no 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP N° 

Atribuiçõ 

Atividade(s 
nica(s) R 

Qua te 

Local 

Cidade 

Valor 

Peri 

Contrata 

Contratada 

CREASP 

**O profissi 
**A presente Cedi 
12/05/01 sob n. 

emi 
veraci 
processo 

4/0fre  

IMPORTANTE: A presente ce 	é valida hrtPo 
acervo técnico do profission 	irado. 

Claudia Poltacov 
SOMENTE COM 

Resolução n° 317/86 do 
ional abaixo mencionado: 

s de 
ra. 

e Conselho em 

uirida "o longo da vida do profissional, 
ao cab ndo qualquer limitação temporal 

W
 /ff

 r
jU

M
 '.
 

 i  

CREA-SP 



e 

e 



• 

!-
.f
  fi

F4
fq

JIR
To.

Y.,  

CERTIDÃO N°. Folha(s) n°: 2 de 2 

Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2004 

Conferido: Cecilia K - .a Pineiro - ORCA 
fone Portaria 030/2000 

IMPORTANTE: A presente certidão é va 	rt 
acervo técnico do profissional certificado. 

; • 	én sdribin 	o longo da vida do profisst nal, 
-i. 	gais, não cab do qualquer limitação temporal 

fl o S.Paulo-S•  
16$L-Q1 

• eép_o apresentada pela 
com oongueNu fé 

Cláudia Poliacov 'oes 
.UDO SOMENTE C AJTENTV ;IMDE 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 

   

CREA-SP 
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO E.XPEDAA NEGTe. DATA PELO 

-SP SOB N°1--t.— 5 -)3 	. 
o Paulo.c2.2.-/ 	k / 	 

S P3116, A O 

C 1083 

tu656 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPNHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Atestado de capacidade técnica 

Certificamos para os devidosl fins, que a empresa Construcap CCF'S Engenharia e Comércio S.A, com 
sede á•Rua Bela Cintra, 24- 1° andar— São Paulo- SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.584.223/0001-38 e 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira de Distribuição, os 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra Araraquara, localizada na 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2— Período de execução: julho /2000 a novembro /2000 

3— Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n°0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n° 0400437716 
. Eng° Preposto Dorival Nunes Filho — Crea n°0601764262 

• . Eng" Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n° 5060183145 

5— Principais serviços: 

MOeS 
,NTICIDAD 

Projetos em geral 
. Fundação 
. Arquitetura 
. Estrutura de concreto 
. Estrutura metálica 
. Sistema viário 
. Drenagem 
. Piso estrutural 
. Incêndio 
. Elétrica e hidráulica 
. Ar condicionado 
. Frio alimentar 
. Telefonia 
. Sonorização 
. CFTV e TV 
. Impermeabilização 
. Acústica 

14 14 A I : o 10° REGISTRO CIVIL - 
Rua Silva Jardim, 86.13e zinho S.Paulo-S 

Folle (I I d(4.9133 
AUTENTIOSÇA 	ta cópia ;preste tad 
parte confere ao oongin,l,Doufé 

Cláudia P 
GASE 

MINISTRATIVOS 
RCA 

ECILIA 
ÉCNICA S 

Av. Brigadeiro Lu 
1 

un Paulista — 01402-000 F'one:38860533 :3885-1156 
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—01402000 Fone:38860533, Fa.y388-11 56 
( 

C67 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Entrada de Energia 

-Entrada de energia 
Entrada de energia do tipo radial, tensão 15KV, trifãsico, 60HZ, proveniente da concessionária ompanhia 
Pulista de Força e• Luz CPFL. 

•Cabine de Medição 

-4 cabos de média tensão 15Kv, sendo 01 reserva 
-3 pára-raios tipo válvula 15KV-12KA 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPED1D4, N1;1(4 DATtà\PELO 
CREA-SP SOB N°  çt..—  

São Paulo, 24 O Ot4 

CECILIA 	GI NAGASE 
3 TP's para medição CPFL 	 TÉCNICA SRVADMINlSTRATIVOS 
3 TC's para medição CPFL 	 lORCA 
1 conjunto de medição instalado pela CPFL 
1 chave seccionadora 15KV — 40()A — abertura sob carga marca Beghim, comando simultâneo nas 03 fases 
1 disuntor geral de proteção de media tensão a seco tipo HAD 12/24I(V —400A  da ABB(SACE) 
1 TP para comando e proteção 
1 chave seccionadora 15KV — 400A — abeertura sob carga — Beghim 
3 pára-raios tipo válvula 15KV— 12KA 

• Subestação de Média Tensão 

Subestação construída em alvenaria conforme as normas da concessionária. Após a medição foi instalado 
uma chave seccionadora classe 15KV — 400A  — abertura sob carga, marca Bechim, desta chave é alimentado 
o barramento de distribuição em barra de cobre até as chaves seccionadoras. As 02 chaves seccionadoras 
são do tipo abertura sob carga, 400A/15KV, com comando simultâneo nas três fases e base para fusíveis 
limitadores de corrente, tipo HH, dotada de dispositivo de abertura das três fases, quando da interrupção de 
um dos fusíveis, sendo uma para proteção individual de cada transformador. 

A proteção da S/E é feita através da coordenação de seletividade dos fusíveis HH de proteção de cada trafo 
com o disjuntor geral de média tensão instalado na cabine de medição. 

Instalação de 2 (dois) transformadores sendo: 
02 transformador de 1000KVA, isolação a seco, primário 13.8,KV — delta, secundário 400/231V — estrela com 
neutro aterrado, impedância 6%. 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 2000KVA CLASSE DE TENSÃO 15KV 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

Instalação de 02 grupo moto eradores send um de capacidade 450/405KVA,e outro de 380/350KVA, 
ambos trifásico + Neutro, 	 dade de atender cargas prioritárias: 

"C"-^ 



11 



, 

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÊCNICO EXPEDIM NEOJA DATA PELO 
CREA-SP SOBN° 3- 115_5)--.  

São Paulo, 2_,/ 01/  OL!.  

CÉCILI 
TÉCNICA 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBU ÇÃO • 

C688 

O sistema de transferência entre concessionária e o gerador é automático através de disju Qs 
motorizados baixa tensão.  

Afimentadoms de Baixa Tensão 

A distribuição de afirnentadores foi executada através de cabos de cobre, classe 
neutro e terra e alimentam os quadros elétricos e pontos de força distribuídos n 
executada através de calhas e eletrodutos. 

Distribuição de Força e Iluminação 

A partir dos quadros terminais (Qrs) e quadros de força (QF's), toda a distribuição de força e 1fiminação foi 
executada em fios e cabos com isohoção de 750V. - 

Em todos os setores do empreendimento estão distribuídos circuitos de iluminação de emergência, ligados ao 
grupo gerador, permanecendo acesos em caso de falta de energia na rede pública. 

Iluminação Anti-Pânico 

Instalado um sistema de iluminação anti-pânico composto por luminárias autônomas para balizamento e 
indicação de saída. Para a área do salão de vendas e deposito o sistema é alimentado através de centrais 
de 12V/300Watts, com bateria selada (55ah) acondicionada em caixa e com projetor com lâmpada halógena 
de 55W. Para áreas internas de trabalho, luminárias compactas para balizamento ou com indicação de 
salda, com baterias autónomas. 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

O sistema de proteção adotado é o gaiola de Faraday, através do ateramento de toda a cobertura da loja. 

AGASE 
DMINISTRATIVOS 

DRCA 

Telefonia 

A partir do DGr geral é feita a interligação com a central de PABX e desta as instalações para o sistema de 
telefonia da loja. A partir do CPD segue uma tubulação direta até o distribuidor geral. 

Sonorização 

A partir da central de som, toda a distribuição executada em cabos flexíveis polarizados, nas cores vermelho
e preto, conduzidos por eletrodutos e perfilados. 

Alarme de Incêndio e Gás 

A partir da central de alarme de incêndio, instalada na sala de segurança, derivam as tubulações destinadas 
a distribuição da fiação que interliga o sistema de alarme de incêndio e gás. 

O sistema de alarme de incêndio é co 	botoeiras de alarme tipo "Quebre o Vidro", detetores de 
fumaça. 

Todo o sistema de alarme 	 isionado e as botoeiras tipo "Quebre o Vidro" possuem led's 
de indicação de sistem 	 sistema atuado. 

- 01402-000 Fone:38860533, Fax:3885-1156 
/*: 
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ASE 
NISTRATI VOS 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE 
E SUPERVIÇÃO PREDIAL 

Instalação do sistema de automação e supe 	preaial 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIBPI NE;34 Ir'N(E510 
CREA-SPSOBN°  i-L- 5 ã  

São Paulo.22,/ O 1  O ti. AUTOMAÇÃO 

- 	Estação central de Supervisão 
Microcomputador Pentium III 
Impressora jato de tinta 

CECILIA 
TÉCNICA $ 

C659 
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO 

Sistema de alarme de gás composto por sensores de detecção de vazamento de gás, insta fados junto aos 
pontos de consumo. Esse sistema tem dupla função sendo que a primeira consiste na intenupção do sistema 
de fornecimento de gás atuando nas válvulas solenóides e, em segundo, no aleita através da central dos 
eventos ocorridos. 

Alarme Patrimonial e Circuito Fechado de Televisão 

Infra-estrutura (tubulação seca) para o sistema de alatine patrimonial (abertura de portas) e circuito fechado 
de tv (CFTV). 

Rede elétrica estabilizada e Lógica 

Rede Lógica 

CPD: instalado um rack de 40Us para acomodar todos os equipamentos de informática: router, modem, link 
switch, port switch hub, 05 hubs, patch panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 62 
pontos de utilização. 
CREDIARIO: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch 
panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 35 pontos de utilização. 
ADM: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do 
rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 33 pontos de utilização. 
FIBRA OTICA: Do rack do •CPD saem 03 cabos de fibra ótica: 01 cabo de 08 fibras para orack localizado no 
Administração, 01 cabo de 08 fibras para •o rack localizado na sala do sub-solo (Crediário) e 01cabode04 
fibras para o rack localizado na guarita 

TOTAL DE PONTOS INSTALADOS: 130 PONTOS 

Rede lógica para balanças: 

O sistema de ;lógica das balanças é do tipo estrela. Foi instalado dois DGs.: 01 no 
retaguarda. Do DG da retaguarda até as balanças o cabeamento é padrão RS-485 
. total de 26 pontos. 

Rede elétrica estabilizada: 

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

Instalação de toda rede de energia estabilizada através dos seguintes equipamentos: 
NO-BREAK 7KVA -08 UNIDADES 
ESTABILIZADOR 7KVA -03 UNIDADE 
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Av. Brigadeiro Luiz 

- 	Controlador de demanda e fator de Potência 
Controlador HW-MIC2008 com 8 saidas 
01 HW MIC TXRX 
Quadro auxiliares para relés 

- 	Central de detecção de gás 
05 Sensores de gás GLP 
01 Central de detecção e alarme de gás Gasmaster 

1 

São Paulo, 19 de Jan 	004. 

ISTRIBUIÇÂO COMPAN 
CECIL 	 NAGASE 

n8. Peres J' 	 TÉCNICA 	DMINISTRATI VOS 
de Obras 	 ORCA 

Ltr,YAti 	Fg iTe•rVICIL 

Recail-eco ror seTelimca .)••2̀01 firma( , 
DPLIrg'; 	FERES IEí 	 
a.ao Paulo. 20 De 3kEIFJ3 De 2,X4 	 

ES---A]'ffES EÏE 	ÏJ 1,J6613 grzii 
C.:%5964 Paqw FIM402,25 354,1A. 

1052W059125 • 

1 

COM! O DE AJTENT1. 

Fax:3885-1156 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIM NEÇONOATkPELO 
CREA-SP SOB N° 	- J3O5V  

São PauIc1/422-I O 1 iOL4 . 

L 0690 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
• 

No-break, potencia 1KVA e 20 minutos de autonomia 
3 	fs;• - 	Modula de interface RS232/485 
a, of • Software de gerenciamento gráfico e aplicação • à 

'• 	f".,2' 2 	Módulo de integração Mantec 
Quadro de automação QCS 

—f 
- 	Elétrica predial/Ar condicionado 
Controlador microprocessado Microblau 
24 sensores de temperatura Pt 100 
02 reles de nível com eletrodo tipo pendulo 
15 poço de termômetro 
01 Interface Humano-Máquina modelo TM400 
01 Interface Humano-Máquina modelo TN205-1 
01 Luximetro escala 0-20 
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AGASE 
. ADMINISTRATIVOS 
ORCA 

CARGAS REQUERIDAS 

- Carga requerida de resfriados 254.973Kcal/h 
- Carga requerida de congelados 46.330KcaUh 
- POTENCIA TOTAL INSTALADA 420KVA 380/60Hz. 

Gerenciamento eletrônico dos RACK"s sistema DANFOS modelo AKC 25H 

'a Pobacov Simõe 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

. Complemento de Atestado de CapacidadaTécnica  

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engen 
sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar—São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia B 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper E 
Av. José Bonifácio, 483- Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 —Área total construída: 22.807,40 m2  

2 	Período de execução: julho /2000 a novembro / 2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco Crea n° 0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n°0400437716 
. Eng° Preposto Dorival Nunes Filho— Crea n°0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n°5060183145 

•O PRESENT€ DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIN NES;TA„,004TA PELO 
CREA-SP SOB N° 	55O • 

São Paulo, 21 O Ni 04. 

tf'  CECIL 
TÉCNICA 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Instalação Industrial para produção de Frio, montado em sistema paralelo de refrigeração, com 
Compressores Semi-hermeticos da Marca Bitzer, Condensação a Agua, dimensionada para acionar os 
Expositores Frigoríficos, Salas de Preparo Climatizadas, e Câmaras Frigoríficas para a Loja EXTRA - 
ARARAQUARA. 
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERV 
TÉCNICO EXPEDI. • NE A.DAT,5....PE 
CREA-SP SOB N° 	3 5U 
• SâoPauIo.J  Ohi,O1.  

o 
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• Sistema de aquecimento de água por tanque recuperador de calor: 

Modelo 
	 'Shell & Tube" 

Quantidade 
	 01 unidades 

Capacidade 
	 2000 Litros 

• Condensação: condensação á água abastecido através das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado 
central 

• Painéis, materiais para isolamento de Câmaras frigorificas e Portas: 

Painéis isopor 	 2642 m2 
Isolamento piso espessura 	 386,0 m2 

-Isolamento de piso e barreira de vapor constituído de primer asfáltico, asfalto oxidado, lona plástica e filme de 
alumínio com espessura 0,05mm. 

-Portas frigoríficas revestidas em aço inox 304, com espcwura 1,2 e 0,8mm, núcleo em espum 
expandido com densidade global de38Kg/m3, e batentes em aço inox AlS1-304 28. 

portas giratórias 
portas deslizantes 1200)(2000x120 
portas giratórias silo de gelo 700x1080x80 

7 Peças 
18 peças 
1 peças 

  

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVIÇÃO PREDIAL 

Instalação do sistema de automação e supervisão predial composto por 

- 	Estação central de Supervição Predial 
Microcomputador Pentium III 
Impressora jato de tinta 
No-break, potencia 1KVA e 20 minutos de autonomia 
Modula de interface RS232/485 
Software de gerenciamento gráfico e aplicação 
Módulo de integração Mantec 
Quadro de automação QCS 

- 	Elétrica predial/Ar condicionado 
Controlador microprocessado Microblau 
24 sensores de temperatura Pt 100 
02 rele de nível com eletroldo tipo pendulo 
15 poço de termómetro 
01 Interface Humano-Máquina modelo TM400 

Rua Silva Jardim, 86- B 
Foge (I I 

AUTENTICAÇA0 - 
parte confere com o o 

CláudiA o •vSimó 
V ÁU DO S3M"TE COM StIO DE ADTEFÏT I 

CECILIA % • .7 - riGi NAGASE 
. 	P. ADMINISTRAMOS 

DRCA 
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k ta Poli 	Simões  
MENTE 	LO OE AUTENTICIDADE 

CECILI 
TÉCNICA 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
01 Interface Humano-Máquina modelo TN205-1 
01 Luximetro escala 0-20 

Controlador de demanda e fator de Potência 

Controlador HW-MIC2008 com 8 saídas 

01 HW MIC TXRX 
Quadro auxiliares para relés 

- 	Central de detecção de gás 
05 Sensores de gás GLP 
01 Central de detecção e alarme de gás Gasmaster 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REDE LOGICA 

CPD: instalado um rack de 40Us para acomodar todos os equipamentos de informática: router, modem, link switch, port 
switch hub, 05 hubs, patch panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 62 pontos de utilização. 
CREDIARIO: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do rack 
partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 35 pontos de utilização. 
ADM: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do rack partem 
os cabos UTPs categoria 5 para atender 33 pontos de utilização. 
FIBRA OTICA: Do rack do CPD saem 03 cabos de fibra ótica: 01 cabo de 08 fibras para orack localizado no 
Administração, 01 cabo de 08 fibras para o rack localizado na sala do sub-solo(Crediário) e 01cabode04 fibras para o rack 
localizado na guarita 

TOTAL DE PONTOS INSTALADOS: 	130 PONTOS 

Rede lógica para balanças: 

O sistema de ;lógica das balanças é do tipo estrela. Foi instalado dois DGs.: 01 no CPD e outro na retaguarda. Do DG da 
retaguarda até as balanças o cabeamento é padrão RS-485 
. total de 26 pontos. 

Rede elétrica estabilizada: 

Instalação de toda rede de energia estalilizada através dos seguintes equipamentos: 
NO-BREAK 7KVA —08 UNID 
ESTABILIZADOR 7KVA —0 

, 14 de de 

IÇA° COMPANHIA B 

gg. 

UNIDA 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

— 
TÉCNICO EXPED N - DATA P O 

-CREA-SP SOB N°  

São Paulo,22,/ OiO9,  
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

COMPLEMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Certificamos paia os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A, com 

sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.584.223/0001-38 e 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira de Distribuição, os 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra Araraquara, localizada na 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 —Área total construída: 22.807,40 m2  

2.— Período de execução: julho /2000 a novembro /2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n°0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n° 0400437716 
. Eng° Preposto Dorival Nunes Filho — Crea n°0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Berlasoli —Crea n° 5060183145 

o PAESENT€ DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NÉC"RLDAT44,3ELO 

• CREA-SP SOB N° 	5 5u  
São Paulo -.9-4 C)1  

Execução e gerenciamento de sistema de sonorização, compreendendo: 

CEM 
TÉCNICA 

ZU. 	- 'AGASE 
DMIN4STRATIVOS 

ORCA 

A partir da central de som, toda a distribuição executada em cabos flexíveis polarizados, nas cotes vermelho 
e preto, conduzidos por elebrodutos e perfilados. 

Total de pontas instalados: 166 unir!. 

DISTRIBUIÇÃO DE SOM E ANTENA 
Caixa de saída sonofletora 6", de embutir, com potencibmeh-o. 	 146 cj 
Caixa de saída sonofletora 6", de sobrepor.. 	 4 cj 
Caixa de saída tipo cometa 	 16 cj 
Microfone 	 2 cj 
Eletroduto de ferro galvanizado eletrolffico, em ba i e 3,0m 
com uma luva na ponta, 03/4".. 	 222 br 
Caixa de passagem em liga de alumínio-silício, 03/4" 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 
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O PRESENT DOCUMENTO È PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEO1p4 NE.TA DATA PELO 
CREA-SP SOS N°  L- 5 3 3 5 	. 

sâopauio,a,Qi 1011. 

DISTRIBUIÇÃO 

Jr. 

10° REGISTRO CIVIL- B 
Rua Silv2Jardim, 86- Beim:tubo 

Fale (11)6695-913 
AIMIN11CAÇA0 -and"' 
parte confere com o °aguai 

S Paula, 3 O 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3.126 - FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASLEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

sem rosca, com borracha de vedação, com muttiplas saídas. 
Fio tipo par torcido preto/vermelho, 2)di2,5mm2. 
Central de som, conforme especificação: 

110 cj 
2500 m 

1 cj 
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
rÉCNICO EXPEDWINE;TA QATA PELO 
CREA-SP SOB N° 	- 5j O  . 

São Paulo, 	./  01 I  04.  
CEC 

TÉCNI 
NAGASE 

DMINISTRATIVOS 
ORCA 

Serviços executados -Gerenciamento:  

02 unidades - Sistema de Esteira Transportadora Automatizado 

São Paulo, 10 de outubro de 2002. 

PA HIA BRASILEI 

~lio B. 
Diretor 

220, TAFELI40 DE NUIAS -SP- 
* VAtI153 SO MN SELO DE PilENTICIDADE 
Reconheco_p/saffelhanca CW1 firma(s) de 
CECILIO BENJAMIN DE OLIVEIRA 	- 
S,ao Paulo, 14 De CUTUIR3 De 20(,) 

Cariabo: sW53 	Raom R$. 
19194'4195/159 
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DE DISTRIBUIÇÃO 
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AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÓNIO, 3.126 - FONE: 

C 6 9 6 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

COMPLEMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCN  

Certificamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 

S.A. , com sede á Rua Bela Cintra, 24 - 10  andar — São Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o ri° 

61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira 

de Distribuição, os serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra 

Araraquara, localizada na Av. José Bonifácio, 483 Centro de Araraquara-SP., período de execução 

12fjunho/2000 a 28/novembro de 2002, 
Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 
Eng.° Marco Aurélio C.Guimarães 	Crea n.° 0400437716 
Eng.° Eletricista Carlos Alberto Bertasoli — Crea n.° 5060183145 
Eng.° Mecânico Fábio Carlos Cassano - Crea n.° 0601499890 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR 
moo). 

Atestado de capacidade técnica 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
EGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

TiJCNICO EXPEDIDA NE..Itkpk.,TAPELO 
CREA-Se SOB N° 	55 O  

São Paulo, (2.24 01,  04.  
CECI 

TÉCNIC 
AGASE 

DMINISTRATIVOS 
DRCA 

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap-CCPS Engenharia e Comércio 
S.A, com sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar - São Paulo - SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia 
Brasileira de Distribuição, os serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja 
do Hiper Extra Araraquara, localizada na Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara - SP. 

Principais características:  

1 - Área total construída: 22.807,40 m2  

2- Período de execução: 12/junho/ 2000 a 28/novembro/ 2000 

.3.- Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco 	- Crea n° 0600931321 
. Eng.° Marco Aurélio C. Guimarães 	- Crea n° 0400437716 
. Eng.° Eletricista Carlos Alberto Bertasoli -•Crea n° 5060183145 
.Eng.° Mecânico Fabio Carlos Cassano - Crea n° 0601499890 

4 - Principais serviços: 

Projetos em geral 
. Fundação 
. Arquitetura 
. Estrutura de concreto 
. Estrutura metálica 
. Sistema viário 
. Drenagem 
. Piso estrutural 
. Incêndio 
. Elétrica e hidráulica 
. Ar condicionado 
. Frio alimentar 
. Telefonia 
. Sonorização 
. CFTV e TV 
. Impermeabilização 
. Acústica 

100  REGISTRO CIVIL - BELENETNEO 
Rua Silva Jardina, 86 Belenzinho S.Pau 

Fone (I I) 6695.9133 
AUTENTICAÇÃO - Esu cala 
parte confere com o oral" 

S 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 31,26- FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 
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O PRESENn DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPED11244INEg4,DATA PELO 
CREA-SP SOB N° 	5 á 5-(;) 	. 

São Paulo, 22—/ 	/ 09. 

CECILIP4 ZUE1J.HGASE 
TÉCNICA 	DUNI STRATIVOS 

RCA 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚC R 

01) Gerenciamento e Execução do Sistema de Ar Condicionado Central tipo Água Gelada, 
Ventilação e Exaustão Mecânica 

CAPACIDADE INSTALADA: 4SOTR 

Descrição geral da instalação 

- Trata-se de condicionamento de ar para verão, com controle de temperatura, 
exaustão mecânica. 

Ar Condicionado 

- Foi adotado sistema de expansão direta e indireta para as áreas abaixo descritas: 

Sistema de expansão direta são através de air split 
Sistema de expansão indireta adotado é composto por duas unidades resfriadoras do tipo 
"chiller"com condensadores resfriados a água e torres de resfriamento. 
O tratamento e o resfriamento do ar nos ambientes condicionados são feitos por meio de 
unidades climatizadoras de ar tipo "fan coir. 
A recirculação da água é forçada através de rede hidráulica por meio de eletrobombas 
centrifugas. 
O insuflamento e o retomo do ar são feitos através de dutos de baixa pressão,em chapas de 
aço galvanizado, nas bitolas recomendadas pela ABNT. 
Sistema de ventilação : tem, por finalidade manter condições de conforto dosocupantes e 
renovar o Ar. O sistema é composto por caixas de ventilação providas de filtros metálicos classe 
G3. 
Sistema de exaustão; tem por finalidade eliminar partículas em suspensão(gordura, vapor, 
farinha), odores e manter condições de conforto dos ocupantes. Exaustores utilizados do tipo 
"limit load". 

:698 

• 
• Equipamentos Instalados 

• Condicionadores de Ar Tipo Fan Coil 
• Condicionadores de Ar tipo Air Split 
• Caixa de Ventilação(vazão total ar = 40.340m3/h 
• Exaustores(vazão de ar total=63.568n13/h) 
• Lavadores de Ar(vazão total de ar=34.396m3/h) 
• Unidade resfriadora(CHILLER)capacidade 200TR 
• Bombas de água gelada primária vazão de água 60m3/h 
• Bombas de água gelada secundaria 
• Bombas de água de condensação vazão de água 64n13/h 
• Torre de resfriamento vazão de agua 64m3/h 

21 unidades 
04 unidades 
05 unidades 
14 unidades 
04 unidades 
02 unidades 
05 unidades 
04 unidades 
02 unidades 
02 unidades 

Rua Silva J ardi m, 86 - 

AUTEINTICK 
parte confere c 

- B 	0 
elenvnho S.Paulo-S 
6695-9133 

-Ema cópia apresentada 
onipnal. Dou fé 

SÃO PAULO - CEP 01402-901 AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3 

( 



e 

o 



10° REGISTRO CrVI 	4 AI :O 
Rua Silva Jarellm,136 - 	antanho S.Paulo-5 

Folie ( 	6695-9133 
AUTENTICAÇA su cópia ap 
parte confere c 6 ongmal. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPED).1014 NV,T,A,DATA PELO 
CREA-SP SOB N°1-1.— "J 	O 	• 

<2-/ 01 04 São Paulo, 	/ 	. 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR 

2) Estacas escavadas: 
Escavação de estaca escavada, ind. mobilização, escavação, concretagem e bf 0 30 
3.288,00m1 
Escavação de estaca escavada, incl.mobilização, escavação, concretagem e bf 0 25 
2.950,00m1 

3) Cobertura: 
Sistema de cobertura em telhas metálicas Roll-On 

	
9.246,84 m2 

• 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3126- FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 
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TiA  ifiEIRA GUEDES S/A 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Obras Civis, remodelação das Estações Ferroviárias de Duque de Caxias, Campos Elfseos, 
Jardim Primavera, Saracuruna - CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 
LOCAL DO SERVIÇO: 
Caxias - RJ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N° REGISTRO NO CREA 

Samuel José Duque Leite - CREA/RJ - 32807/D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( X ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO ( )DIRETOR 	(X )RT 

  

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT n° 13777/2003 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

TER EXECUTADO EM CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL OU EPC 
OU TURN-KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREDIAL E ACABAMENTOS. 

TER EXECUTADO OBRAS(S) DE CONSTRUÇÃO PREDIAL COM 
INSTALAÇÃO/MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO SISTEMA DE 
DETECÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 

010 	' CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
CNPJ n°61.099.826/0001-44 

Construtora Ferreira Guedes S/A 
Armando Rodrigues dos Santos 

Gerente de Propostas 

Crea n° 0682054315/D 
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OS TAVARES D. SOAREérEeet. atit • 
°GRAU Co 	t.E., Ate • 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio.deJaii  

CERTIDAO DE ACERVO/TÉCNICO 

'*** Acompanhae'á -  p.s.erit"er ce;tidao atestado [s] contendo 13 folha [s] . 
************* C-ERT:IDÃOJÁ.TALÏDA SOMENTi COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO ************ 

*•#.•'•4 " 

,CERTIDA0 No. 131-77/2003:  

CERTIFICO PARX:'fiNS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE dRE:  
CONSTA (M) A (S ) ART (S) ABAIXO EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) , QUE. . •'.,. .• . 
PERTENCE (M) 'AO QUADRO IECNICO DA EMPRESA:. '' .............. 	.... 

•:Raza6 Social.. : CONSTáUTORA FERREIRA GUEDES S/A: .......... .. . . . ... 	. 
Registro 	1973200101 	  

:Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL, OS ENG ELETRICA 	  

‘ ART No. AA45104 - de 22.07.1997 	Natureza: OBRA E SERVICO... 	. 
Resporisavel TecniCo:' SILVIO NAVARRO GUEDES . , .... . ................. • . ........ . 

: 'Carteira • No. SP-136567/D  ' 	Reg. No. 1995121848 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	 ,  

.d'ontratánte:''CBTU,  -: , CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS... ..... : : .i..,... 
•,.. 
. Endereco... : EST VELHA' DA TIJUCA 77 	USINA . . ........ . .. .. ....... .: 

. 	RIO DE JANEIRO RJ ............ . .............. ., ...... '.. :'...,.•,:•..„,.•.. 
Atividade  Tecnica (l) :' DIRECAO DE OBRA:. ... : .................. .,:... • 	'' 	' 	. 

(2) :,EXECUCAO DE OBRA .................... • ..... .: .... 
• Especifi'dacao da 'Atividade (1): CONSTRUCAO ......................... ....•.'..• 

"r 
 

Complemento (ir) :: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ... . . '.. ..... • ... ' . ..:....[...":' 
, Informacao` Complementar:' ... ..... . ............... . ..... . ..... ..'...;!....,. 

'OBRAS CIVIS "REFERENTES A CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES FERROVIARIAS Ná•LTRECHO 
. CAOS iLISEOS•±SÁRACURUNA 	 "C  

• 
 

No 	Contrato 	024-97/DT. ..... .. ....... . ............ . ........... .., 
4,00•QuentificaCao:,. 	Ilin.......... ...... • ...... : .... . .. ... ... : .... .:; . 

Data do: 'Inició:':20',"06.-1997., .. . ...................... . ... ,."... 	' 
Prazo : do! Contrato • DETERMINADO 	54 Meses ............ ...... 	 . 
No.' HOmern"`Floa/JOilãd'a' de 'Trabalho: 700. : ......... '' . . ..... : .. .':.. : 
Valor: dO,  CoritratO/Hánorario: R$ 12.996.000,00... ............. ....:,..".. 

• Eridereco: .d.a.'-'dbra r"DítiERSOS' TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N:,•..:.  
;DIVERSOS ' - DUQUE DE • CAXIAS /RJ 25000000 . -. '..-. ... . •,' . . . 

' CONCLUSÃO err::  29. 08.;.`2003 . . ... ' . . . . . . '.- ............... • . ......... . . . . . . 	, 
, Vinculada 'á ''AàT '¡5;inCipál ;no.?  AA45103 - Data de pagto. : 22.07,:1997:',..:;'... 
"P±ofissional`:'. CAR.f.,0S- ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA ....... . .... . . ' . '. .. .... :.`"•••';.. , 
•bái.teirátso'.-.SB2J:2'911-.'/D:.:1...,:, 
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Titulo: ENGENHEIRO CIVIL...,.:..' . 
, 

ART Ho-. "A.B55 '9792);T ç27' '1 
-------------------------- --.9.Natureza:. OBRA E SERk'r 

Responsavl Tecnico': 	NAVARRO * GUEDES • . 
Carteira No. SP136.567/D- 	 .. • • • • • .... Reci.••HOi. 1995121848'. 

- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	...... 	... . ...... 	....... . .... .....,.. 
6g.ti'átánte'VEtiTiídi.ii"'BRASILEIRA DE TRENS URBANOS • ... 

Endereco 	ESTRADA VELHA
.. 
 DA TIJDCA 77 USINA . . 

án / 1° fi.15'.. 	 Taneirn,  RI --CEP: 20070-020- TELECREA: (21)2518-0550- ax: (2125180723k.  
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MTPRELI ARMES, S CRETA . -E „Aut. 
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Vabor  

Conselho ,Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

, 
'..,(Continuacao'dà:te-rtidaó'no. 13777/2003) Folhas: 2/3 

- RIO1DE.  JANEIRO RJ' - 
;AtividadeTecnica(1)DIRECAO.DE  OBRA........... 

"(2) 	EXECUCAO DE OBRA .... .... ... .... .... 
'ÉEspecifiCacaO,da-AtiVidade (1) CONSTRUCAO ... , .. 	... , . .. . 
Complemento (1)': ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ... .. : ... 	... . 

Informacao'COMpleMentart 	  
COMPLEMENTACAO1DARTAA45104 DEVIDO AO AUMENTO DO VALOR .. ...... 
CONTRATUAL, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES.FERROVIARIAS ; NO 
TRECHO:CAMPOS'ELISEOSSARACURUNA 	  

:No. Contrato .  02-4 .97/DT 	  
QuantifiCacao: 4,00 un 	  
.Data-do Inicio: 20.06.1997 	 
PraZo'do Contrato:-DEIERMINADO 	54 Meses 	  
No. Homem Hora/Jornada,de Trabalho: 700 	  

''Valdr'do,tontrato/HOnOriario:R$ , 3.249,000,00  ............ . . 
Endéreco da Obra: DIVERSOS TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N 

HDVERSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 25000000 ............ .. 
CONCLUSÃO em 29A8.2003 	  
.Vinculada a ART'prinCipal no. AA45103 - Data de,pagto.: 
'Profiásional:. CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA ............. 	... . 
Carteira No. SP-12911/D 	Titulo: ENGENHEIRO CIVIL: .. . 

ART No. AF21174- 'de 05,01.2001 	Natureza: OBRA E SERVICO....,.: 
Responsavel Tecníco: ,S-ÁMUEL jOSE DUQUE LEITE  . 
Carteirallo:-RJ-32807/D 	 Reg No 1981117027 • 

, Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
tontratante::CBTúltOMPANHIABRASILEIRA DE TRENS URBANOS ......... 
Endereco..:BStMADA:VELHA DA TIJUCA 77 -USINA .............. 

DE JANEIRO RJ 	  
-Atividade TechiC.1).DIRECAO DE OBRA ..... ....... 	. ... ........ 

--(2) 	EXECUCAO DE OBRA... ........ .... .. . 
,EspeCifi'dadao':da'Atiidade-.(1): CONSTRUCAO .... . ....... 	.. 
:ComplementO 	ESTRUTURA7DE:CDNCREO ARMADO ... , .. , ..... „: ...... 
-,'InformacaotOMPféMentar: 	......... ... ..... . .... 	. 

OBRAS CIVIS REFERENTES A' -CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES FERROVIARIAS-NOTRECHO 
CAMPOS ELISEOSSARACURUNA. ... ...... 	. .................... ,.„.. - 	. 

No.' Contrato: 024-=97/DT 	  
,Quantíficacao:tUUn,  
Data do 206,21997i 	  
Prazo doCc;-ritratObETERMINADO 	54 Meses 	  
No Homem Horá/Jornadade Trabalho: 700 	 / 11 
Válór'd6:COnti.atO/HOnOrario-:' R$-12.996.000,00 . .... . 	.. .... . 
Endeteco da Obra DIVERSOS TRECHO CAMPOS ELISEOSSARACURUNA S/N,_ 

•. 	 • 

DIVERSOS .- - DUQUE DE CAXIAS/RJ. 	... . 
CONCLUSAO em 28 03 2"ô03 

VinCiaadáa ART:Principal.no. AA45103 - Datá;de'pa'gto.: 22:.67'.19 	
1 , 
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Conselho RégionalsclelEngenharia, Arquitetura=e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro; 

. 	(ContinuaCao 'Cliizeaão '.'n.".6"r1:37 7 7 /20 b3) VA: .' i::\FR,I.has :,..:3/3';',„,,,  

. 	Profissional: CARLORA.LRERTO MARTIi1SOi'AZI!'kM13.11.7-A. . * 	, 	- .x 	.  
-*" •'• ' • • , ,-;:7;:i;,';': -  ;*-:1*; ''',: * 	• • • * •. ,• •,-.:%:t.-, 

--.. "„Carteira tlkIcks SP-=12 911/D: :`,'.': .":"•--., . .....r 	
,„ 

CIVIL. .'..,-.',TituTo :',"z  ENGENHEIRO,;".':.'J.:7".......... ,  
4 	''  .. 	'•-• 	"  '''' 	''','   ''' 	'''''' 	' 	4  

i_ ' , RTNo:AGo24o7 - de 06'.04-.2001'. 	"NatUreZe: OBRA-E 

'1:°?ReeponsaVel Tecnico:. SAMUEL JOSE DUQUELEITE ... 	.. . 

" 	"`"'á2'8'0•i/D- 	'"':':'" ' 	. . Reg isic»,i 
,),4., Cnrteira No. RJ- 	........,..... ........ 	...... 	 

Tituld":;,ENGENHEIR6TCIVIL 	  . 	• 
,"" 	'COntrátanta : CBTU'COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS..:.- 	..... 47 

Endereco:(::: • SSTRAVA VELHA DA TIJUCA 11 USINA 
JANEIRO RJ 	 

- 	• 
Atividade Tednida '(1) t.'EXECUCAO DE OBRA 	 

'EspecifiCadoo,  da' Atividade (1) : CONSTRUCAO 	 
Complemento . (1) : ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .............. . .. .. , 	, 

• • 	• 

• 

Informada° Complementar: 	, 

• OBRAS CIVIS-REFERENTES'  A CONSTRUCAO E '4 ESTACOES FERROVIARIAS NO TR'ECHÕ-  . 

CAMPOS' ELISEOS;SATQUAfiEMí.AbITIVO DE VALOR 	" 

, No. Contrato: 024-97/DT... 	 
Quantificada° : • 4,00 un 	 
Datado Inicio: '20.06.1997 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	54 Meses 	 
Valor do Contrato/Bonororio: R$ 3.249.000,00 	 
Endereco da Obra: DIVERSOS TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA SIM 	 

- - 	' 	'DIVERSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 	 

CONCLUSÃO emi29.88:2083 	  
" 

4 4  
1 

• 

- VinculadO a ARTprindipal no. AF21174 Date de pagto.: 	. ... 

'Profissional: SAMUEL :JOSE DUQUE LEITE 	' 
Carteira No. RJ-32807/D 	ENGENHEIRO CIVIL 	" 

RIO DE JANEIRO, 15 de Setembro de 2003 	' 
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CBTU 
Companhia Brasileira de Trens 
Estrade Velha nuca, 77 Rio de Janeiro 
CEP 20531-080 -Telefone (021) 188-2992 Telex (021) 22793 TREN BR 
CGC 42.357483/0001-28 

RIA 	ao,. Ato. 
SASSAN 	Escr. Aut. 

ANTONIO 	RPtillA • E•or. Aut. 
th•NES DA 	-E•er. Aut. 

ej TADEU PRLOS SALES C•STA -Eser•Aut. 
CI LUIS CA Ot TAVARES I. SOARES-Escr. Al. 

aio, ao colo o aio RS 1,75 

Dos,/ 
1:3 JACK

MAN 

DO ES 
ONROB 

NQ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos, para os devidos fins, que a firma abaixo mencionada executou para a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos — RJ, CNPJ n° 44682.318/0001-75 os 
serviços caracterizados no presente atestado, atendendo o projeto e especificações 
fornecidos. 

Firma: 	CONSTRUTORA FERREIRA- GUEDES S/A. - CNPJ 61.099.826/0001-44, 
CREA — RJ n ° 1973200101-RJ 

Endereço: Rua Caçapava n°49, 1° andar, Cj. 11, Jardim Paulista - São Paulo 
Responsável Técnico: Silvio Navarro Guedes, CREA n 0951218485  - RJ 

Samuel José Duque Leite, CREA RJ 32807-D 
Contrato: 	 024-97/DT 

Objeto do Contrato: 	Obras Civis' para eletrificação do trecho Campos Elíseos - 
Saracuruna (englobando remodelação das estações ferroviárias 
de Duque de Caxias, Campos Elíseos, Jardim Primavera,, 
Saracuruna e Implantação de Via Permanente de bitola larga 
eletrificada de Campos Elíseos a Saracuruna (BL-1), no 
Município de Caxias - RJ) 

Data de Início: 	20 de Junho de 1997 

Data de Término dos serviços objeto do atestado: 31 de dezembro de 2001 

Valor do Contrato: 	R$ 16.245.000,00 
• Pela CBTU: Luiz Otávio Mota Valadares - Diretor Presidente 

Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro — Diretor Técnico CREA n° 84104683 

Descrição e características dos serviços das Estações de Campos Elíseos, Jardim 
Primavera, Saracuruna e Duque de Caxias: 

• Elaboração dos projetos de arquitetura, fundações, estruturas metálicas (incluindo 
estrutura, fabricação e montagem), estruturas de concreto armado pré-moldado e 
moldado "in loco", instalações elétricas, hidro-sanitárias (água fria, esgoto sanitário e 
águas pluviais), combate a incêndio, sistema de aterramento e proteção contra 
descargas elétricas, comunicação visual, sistemas de sonorização, cronometria, 
sinalização, telecomunicações, radio-comunicação e telefonia, urbanização, incluindo 
todos os projetos, detalhamentos, memórias de cálculo e especificações necessárias. 

✓ Demolição da antiga estação, inclusive remoção do entulho 
✓ Serviços de terraplenagem e infra-estrutura da área das edificações 
✓ Instalações provisórias, atendimento, proteção do público e manutença a opera 

da estação durante a fase das obras 
✓ Fundações em estacas Pré-moldadas de concreto com seção hexagonal tipo M 
• Construção de plataformas de embarque em blocos estruturais, laje pré-mold 

cobertura metálica; 
1 
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No 010-2003/DP- 

VI Construção de escadas e rampas de acesso em estrutu 	e concreto pré-moldado 
incluindo fornecimento, fabricação e montagem e concreto moldado in-loco; 

- VI Construção de passagens superiores (passarelas de transposição da via férrea) em 
concreto pré-moldado e em estrutura metálica, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem 	 • • 

VI 	Construção de mezaninos em estrutura de concreto pré-moldado e estrutura metálica 
inclusive com enrigecedóres' • metálicos, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem 

VI Execuçãã das obras, civis dos compartimentos operacionais para instalação dos 
controles de via e operação; , 	• 

‘,/ 	Execução das alvenárias; vedações e acabamentos, incluindo fornecimento de todos 
os materiais 	. 	• .." 

VI 	Fornecimento e instalação de 'esquadrias, caixilhos, forros e divisórias , 
VI Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço especial tipo SAC-41, 

incluindo pintura protetora (mezanino e passarela de transposição da via) 
VI 	Fornecimento e instalação das coberturas metálicas tipo Roll-on, apoiadas sobre vigas 

metálicas 
✓ Execução das instalações elétricas, incluindo entrada e medição, rede interna;  

iluminação externa, sistema de proteção atmosférica e sistema de aterramento 
VI 	Execução das instalações hidro-sanitárias, incluindo o sistema de distribuição de água 2' 

fria, sistema de drenagem pluvial e esgoto sanitário e instalações pressurizadas de 
incêndio 

VI 	Implantação do sistema de combate a incêndio 
VI 	Instalação da infra-estrutura dos sistemas de telefonia e radiotelefonia e sinalizaçãb, 
VI Instalação da infra-estrutura dos sistemas de controle automático de bilhetagem, 

sinalização e telecomunicações 
VI 	Instalação e testes dos sistemas de sonorização e cronometria •• 
VI Fornecimento e instalação de elevador hidráulico para 2 paradas, porta com largura> 

de 0,80m livre, para transporte vertical de usuários, inclusive paraplégicos; 
VI Fornecimento e instalação das placas de comunicação visual, inclusive implantação 

de totens 
VI 	Serviços executados em áreas e vias em operação 
VI 	Fornecimento e instalação de bilheterias, roletas e torniquetes 
•/ Cobertura da plataforma em telhas metálicas trapezoidais de 0,8 mm com pintura 

eletrostática; 
VI Construção de prédio ãdministrativo com 4 pavimentos, executado em estrutura d 

concreto pré-moldado 
VI 	Construção de reservatório de água enterrado 
VI 	Construção de bicicletário 
VI Execução de paisagismo, urbanização, pavimentação e drenagem do entorno das 

estações 
VI Muro de fechamento em concreto estrutural aparente e com instalações de grades 

protetoras; 
VI Obras de arte corrente tais como: drenos profundos, bueiros, caixa de eriejda 

passagem de cabos de baixa tensão para sinalização e dutos hidráulicos. 
VI 	Infra-estrutura para remanejamento da via férrea de bitola larga; 
VI 	Implantação e remanejamento da via férrea de bitola larga com instalação de AMV' 
VI 	Implantação e remanejamento da rede aérea de tração em alta tensão, icIjive s 

as estações ferroviárias; 
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RELJA0 
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Rio de Janeiro, ii. de A de 20.3 

Awipio ARCOS VAS • NCELOS NOVAIS 
Diretor Té nico 

CREA n° 4791/D-MG 

Esto atestado encontra-se argui 
a:Á° no CREA R/ , junto á Art 
n 2  /.//9 rÍ.0 1/5 ef --.0"-  
do fazen-
do pmte Integrant de Certldno 

Folha n° 	t624...   [.... 
Rio, 4'7 629 /2.(2, 

Eng. Ricardo Rovo de Souza L a 
CREA-RJ -Gerente de Fiscaliz §e 

(POR DELEGAÇA0) 

//X-0,6-01071., 
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• 

CBTU 

OSVA 
JACK40 ROIET Ar  
MARCOS TOMO C.A 
ANT.. 3C UNES DA SS. 
TADEU 	OS SALES CO 

O LUIS CARI TAVARES O. SO 
Valor mon c Mo o ai 

A 
.Aos 
At 
Aul 

A 	-Escr. Aut 
At 

RS 1.75 

• EM 
N 	• E 

DA • 

1 Construção de um conjunto de29 lojas em 2 pavimentos mini-shopping), na estação.;  
de Duque de Caxias, com infra-estrutura (sanitários, rede água, esgoto, luz e telefone). 
e área total de 550,50m2; 

1 Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) 

Quantitativos físicos: 

ise 
154,14m2  
218,75m2  
395,30m2  
40,56m2  

*i01, 
676,65m2  
201,70m2  
575,00m2  

50,40m2  

1.350,00m2  

27,00m2  

Mezanino 
Passagem Superior 
Rampas 
Escadas 
Prédio Administrativo 
Plataforma 
Lojas (mini-shopping) 
Sala de equipamentos de 
telecomunicações • / Sala 
Técnica 
Bicicletário  

ave' 

	

208,45m2 
	

425,36m2  

	

152,62m2 
	

310,16m2  

	

561,25m2 
	

754,94m2  
43,06m2  

903,23m2 

	

1.350,00m2 
	

3.510,00m2  

27,00m2  
92,80m2  

41 

1800,00m2  
552,90m2  

24,00m2  

Área total construída:14.405,27m2. 

Declaramos para os devidos fins que os serviços constantes deste atestado referente ao 
Contrato 024-97/DT, foram executados obedecendo as normas de engenharia e as 
Especificações Técnicas da CBTU. 
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DESCRIÇÃO UNID. 
MI 	QUANTIDADES 

CAMPOS 
. 	ELISEOS 

JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS TOTAL 

1. PLATAFORMA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPa E 
LAJE PRÉ-MOLDADA TIPO BETA-14 

1.1 Escavação manual m3  253,00 253,00 486,00 235,00 1.227,00 
1.2 Reaterro compactado m3  177,00 177,00 350,00 139,00 843,00 
1.3 Alvenaria em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa m2 1.155,00 1.155,00 2.790,00 1.117,00 6.217,00 
1.4 Laje pré-moldada tipo Beta-14 rn2 1.350,00 1.350,00 3.510,00 1.800,00 8.010,00 
1.5 Concreto Fck 32 MPa, incluindo fornecimento, transporte, lançamento de 

adensamento m3  126,00 126,00 190,00 113,00 555,00 
:1--.6-----.  Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e motagem e colocação 

nas formas kg 13.300,00 13.300,00 146.000,00 14.900,00 187.500,00 
1.7 Piso industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espessura de 15 mm 

e junta de dilatação aparente incorporada m2  1.350,00 1.350,00 3.510,00 1.800,00 8.010,00 
. 

m 
co 

ilares de concreto pré-moldado (incluindo projeto, fornecimento dos 
'afiais, fabricação, transporte, e montagem com auxilio de guindaste, 

a via em tráfego) -un 26,00 26,00 68,00 18,00 138,00 
1 Co ereto (para confecção dos elementos pré-moldados) Fck 32 MPa m2 11,00 11,00 32,00 16,00 70,00 

-... 

. F rma metálica (para confecção dos elementos pré-moldados) m2  400,00 436,00 1.020,00 120,00 1.976,00 
1.11 

om espessura de 0,80mm 	: m2  
elha metálica pré pintada tipo Perkron ou similar, de seção trapezoidal  

975,00 975,00 1.800,00 707,00 4.457,00 
7 r UNDAÇÕES 

2.1. ezanlno 
2.1.1. 
-------..,, 

Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 
para 30/40 ton m 840,00 96,00 1.055,00 348,00 2.339,00 

2.1.2. 	\ Execução de blocos de fundação em concreto armado un 4,00 4,00 12,00 12,00 '32,00 
2.1.3. 	1 Escavação m3  50,00 50,00 190,00 91,00 381,00 
2.1.4. 	'  Reaterro compactado m3  35,00 35,00 170,00 39,00 -279,00 
2.1.5. Conc 	o fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 

fundaç o m3  8,00 8,00 25,00 30,00 
4"'!'' 

71,00 
2.1. 	. Aço C -50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 

motag 	e colocação nas formas kg 950,00 870,00 3.250,00 4.050,00 9.120,00 
2.1.7. Form 	de madeira de pinho de 2' categoria m2  36,00 36,00 65,00 95,00 232,00 

2.2. Pa sagem Superior 
2.2.1. F rnecimento 	e 	cravação 	de 	estacas 	pré-moldadas 	hexagonais 	e 

quadradas para 30ton m 180,00 144,00 227,00 96,00 647,00 
2.2.2: Execução de blocos de fundação em concreto armado un 10,00 8,00 8,00 8,00 34,00 
2.2.3. Escavação m3  105,00 114,00 90,00 90,00 399,00 
2.2.4. Reaterro compactado rn3  87,00 76,00 75,00 78,00 316,00 

.2.5. ‘ra....  Concreto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 
fundação m3  19,00 7,00 15,00 12,00 53,00 
Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 
motagem e colocação nas formas 	' kg 2.081,00 1.868,00 1.875,00 1.320,00 7.144,00 

2.2.7. Forma de madeira de pinho de 23  categoria ,2  88,00 70,00 36,00 148,00 ' 	342,00 
---,. .„ , 

C 
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W 	QUANTIDADES 
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, 	JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS  

TOTAL 

2.3.- - --- 	- Escadas - 
2.3.1. Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 

para 30ton m 48,00 36,00 0,00 50,00 134,00 
2.3.2. Execução de blocos de fundação em concreto armado un 4,00 4,00 0,00 4,00 12,00 
2.3.3. Escavações M3  0,00 
2.3.4. Reaterro compactado M' 0,00 
2.3.5. Concreto fck 32 MPa Com Slump 8 t 2, para aplicação em blocos de 

fundação ri-13  5,00 • 5,00 0,00 14,00 24,00 
Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 
montagem e colocação nas formas kg 383,00 383,00 585,00 1.351,00 

2.3.7. Forma de madeira de pinho de 23  categoria m2  30,00 30,00 180,00 240,00 

-ri: Rampas 	 • - - 
24.1 	i ecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa • 

m 180,00 216,00 1.900,00 216,00 2.512,00 para 	1 	n 
2.4.2. Execu •,-,. o de blocos de fundação em concreto armado un 18,00 18,00 27,00 18,00 81,00 
2.4.3 Escav ção 	 - 	. m3  190,00 153,00 - 	1.290,00 221,00 1.854,00 
2 	4. Reata ro compactado 	 , • - - , 	, 	. m3  161,00 130,00 1.220,00 179,00 1.690,00 

.4.5. 
d - .ição 	,- 	 - m3 2  

Co creto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos- de  
28,00 23,00 70,00 40,00 

•k 
'161,00 

2.4.6. Aço 	A-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 
mota 	m e colocação nas formas kg: .' 3.177,00 2.586,00 1.080,00 1.714,00 

,,:•. 
8.557,00 

274.7. Form 	de madeira de pinho de 23  categoria ni2 . 	167,00 134,00 1.520,00 143,00 1.964,00 

EST - UTURA PRÉ-MOLDADA ( Lançamento com guindaste pára até  
10e 	• neladas ) 

Álikyor.: 

.1. 
. 
C3  r'l 

Pila e• 	executados 	em 	concreto 	pré-moldado 	(incluindo 	projeto,  
• .. - 	 ' . ento dos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 

auxlli • de 	indaste, com a via em tráfego) un 
. 

34,00 34,00 47,00 0,00 •:, 
-115,00 

3.2. Pilar .s de se 
"*. oco" 

ão circular vazada, executada em concreto armado moldado 
Un 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 

3.3. iças execu 
fornecimento jdos 
auxílio de g) 

dos 	em 	concreto 	pré-moldadas 	(incluindo 	projeto, 
materiais, fabricação, transporte, e montagem com 

daste, com avia em tráfego) un 31,00 31,00 45,00 107,00 
: 3.4. Vigas met icas, inclusive fornecimento e montagem com guindaste Un 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 
3.5. Laje ex 	utada em concreto pré-moldado ( tipo P1) (incluindo projeto, 

forne 'mento dos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 
at1íio de guindaste, com avia em tráfego) un 51,00 50,00 83,00 0,00 

. 

184,00 
3.6. ---' Concreto 	(para 	confeção 	dos 	elementos 	pré-moldados, 	inclusive 

protendidas) rn3  180,00 164,00 320,00 140,00 
. 	-- 

804,00 
3.7. Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e motagem e colocação 

nas formas (para confecção dos elementos pré-moldados) kg 25.000,00 25.854,00 4.500,00 21.804,00 77.158,00 
3.8. pré- Concreto estrutural bombeado fck 32MPa para consolidação das lajes   __ . 	. 	s.• . 

moldadas, incluindo fornecimento, transporte, lançamento e adensamento m3  • 40,00 48,00 140,00 42,00 270,00 

,('"(Incluindo 
Tela tipo Telcon para aplicação na consolidação das lajes pré-moldadas 

fornecimento, transporte e cc' 	Ição) kg 1.976,00 
.. 

( 1.530,00 4.500,00 5.337,00 13.343,00 
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. 	ELISEOS 

JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS 

TOTAL 
- 

- -3.10.)- Laje pré-moldadas -- - - m2  0,00 0,00 0,00 860,00 860,00 
3.11 SUPERESTRUTURA 

"."--- 3. ".1 Concreto estrutural bombeado fck 32 MPa para consolidação das lajes pré 

moldadas com enregecimento metálico, incluindo fornecimento, transporte, 

lançamento e adensamento, inclusive fornecimento -dos enrigeceddres rn 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 

4.  ALVENARIAS; VEDAÇÕES 	E 	REVESTIMENTOS .EM 	GERAL, . 	, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

/ 

. 

r 
w.. 

g---` 
; 
t' 
! 
L,  
. 

4.1. enaria de elevação com tijolos cerâmicos m2  350,00 292,00 1.900,00 400,00 2.942,00 
4.2. Pai éis divisórios em cobogó com espessura de 10 cm _ .m2  9,00 9,00 56,91 51,00 125,91 

i4.3. Piso industrial de alta resistência tipo "Korodue' com espessura de 15,inm 
e ju ta de dilatação aparente incorporada•'--':  ...---, - ; m2  791,00 848,00 1.060,00 820,00 3.519,00 

.-.,, 	 
4.4. 	• Pis!, industrial de alta resistência tipo "Korodur" cirWesj3essura de 15 mm 

• 'unta de dilatação aparente incorporada - Degraus 	. 55,00 55,00 140,00 77,00 327,00 
4.5. Fo 	ecimento e assentamento de piso em ladrilho cerâmico assentado 

com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, incluindo contrapiso" / 
m 

m2  18,00 uporte em argamassa dee areia no traço 1:3 J.,, 18,00 

. 

37,00 5,00 
, 

2:: 78,00 -cimento 

4.6. F'rneci 	nto e assentamento de piso de cerâmica anti-derrapante 
assentad• com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, incluindo 
contrapiso / base suporte em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m2 24,00 25,00 29,00 24,00 

-‘. 
;102,00 

Fornecim nto e assentamento de soleiras em mármore assentado com 
argamas a de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e nata de cimento 

un 12,00 12,00 48,00 22,00 94,00 
4.8. For 	cimento e assentamento de peitoris de mármore nacional, 

x20cm, com dois polimentos assentado com argamassa de 

cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e nata de cimento un 9,00 9,00 125,00 73,00 •k.216,00 
4.9. Rodapés em Piso industrial de alta resistência tipo Korodur m 52,00 56,00 390,00 52,00 '550,00 
4.10. Chapisco de superfície de alvenaria com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 m2  511,00 561,00 3.750,00 949,00 5.771,00 
4.11. Reboco interno com argamassa de cimento, cal hidratadaem pó e areia 

fina, no traço 1:3:5 rn2  126,00 108,00 3.750,00 256,00 4.240,00 
4.12. Emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no 

traço 1:4:4:4, com acabamento à camurça m2  511,00 561,00 590,00 949,00 2.611,00 
4.13. Azulejo branco 15x15 assentado com pasta de cimento comum sobre 

emboço existente, inclusive rejuntamento com pasta de cimento 

branco , Incluindo fornecimento e assentamento 

•• 
m2 115,00 143,00 760,00 240,00 

. 

. 
1.258,00 

4.14. Pastilhas 	de 	vidro 	(mosaico), 	Vidrotil, 	2x2cm 	em 	cores 	diversas 
assentadas 	em 	paredes 	emboçadas 	, 	incluindo 	fornecimento 	e 
assentamento m2  274,00 310,00 780,00 443,00 1.807,00 

4.15. Depósito de lixo executado em alvenaria e .com ventilação através de 
cobogós de concreto pré-moldado, com área construída de ( 

. 
un -. 0,00 0,00 1,00 -.• 	1,00 2,00 

.4111k 

) 	1•111 T) 
,-, Il. 
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CAXIAS 
TOTAL _ 	_ 	_ 
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, 	ELISEOS 

JARDIM 
' PRIMAVERA 

5. - ESQUADRIAS-  E -FERRAGENS-  EM 	GERAL 	INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

5.1. Portas internas de madeira un 1200, 9,00 41,00 19,00 81,00 
5.2. Portas externas metálicas m2 6,00 6,00 24,00 8,00 44,00 
5.3. Janelas e Basculantes de Ferro m2 11,00 11,00 120,70 49,00 191,70 

6.  PINTURAS 
6.1. Pintura epóxi com tinta de acabamento epóxi-poliamida aplicada sobre 

zarcao de secagem rápida 	 • 	• . ' 	 , m2  180,00 245,00 1.858,00 297,00 2.580,00 
6.2. Pintura interna e externa sobre ferro com tinta' à óleo brilhante inclusive 

lixamento, limpeza e demão de tinta anti:óxiçló fprroloide e' duas de .. 	. 	. 
acabamento. 	 . 	: m2  78,00 16,70 43,00 60,00 197,70 

is 
r-  

I •  _ 

8.3 Verniz em superfície de concreto aparente, 	 • m2  2.048,00 2.060,00 1.600,00 2.327,00 8.035,00 
6.4 Pintura com tinta plástica aveludada à.  bãsd de PVA pata interior 

equivalente 	a Suvinil 	látex, 	inclusive 	cilúat' demãos 	sobre 	superfície 
preparada m2  0,00 0,00 0,00 450,00 450,00 

6.5 Pintura a base de esmalte sintético m2  0,00 0,00 270,00 -270,00 

VIDROS 
-M, 7.1 k.S0 m2  7,00 7,00 123,00 13,00 150,00 

.2. L minado m2  13,00 12,00 10,00 25,00 60,00 

. MPERMEABILIZAÇÕES 
V",-  

-,____--- 

,'?...8... 	..; 

8. 	. Reservatório subterrâneo com 4kg de Denverlit, 0,35 kg de Denverfix, 
' clusive proteção mecânica m' 38,00 38,00 105,00 29,00 

' .. 
210,00 

'e com 0,45 kg de Denver Primer, 3,50 kg de DenverPren, inclusive 
pr.ii eção mecânica m2  24,00 24,00 120,00 18,00 

- 
-1 86,00 

. P - OJETO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS 
TÁLICAS SAC-41, COM ENSAIOS DE LIQUIDO PENETRANTE NAS 

" • DAS; dos seguintes serviços: Cobertura das Plataformas com 
ar-a de 4.420,40 m2, Escadas com área de 247,43 m', e Mezanino 

, .• área de 1.464,60 m2  ; Vigas e Pilares de apoio ao Roll-on; 
obe ,, a tipo Roll-on com área de 2.586,24 m2, Fechamento 

metálico • • m estrutura de aço e telhas pré-pintadas trapezoidas tipo 
Perkron o 

	

	similar com área de 973,26m2, num total de 277.857 kg, 
ti, ene...infra fisrmn• rilefrihnírles 

..- 

ni .-- 
.c 

z.11..'0.•ro 

t"159,, 
.- -....c. 

5! 
t..„3~9.1. 

- 	it 

Estrutura 	etálica executada em aço especial tipo SAC-41, incluindo 
projeto, fo necimento e montagem, com as seguintes quantidades: 

9.1.1. Cobert 	da plataforma M2  975,00 998,40 1.800,00 647,00 4.420,40 
9.1.2. Cob- , ura da escada M2  36,17 36,17-  118,09 52,00 242,43 
9.1.3. yi•as de apoio ao Roll-on kg 51,00 40,00 6.407,00 0,00 6.498,00 
9.1.4. 	- Pilares de apoio da viga UQ 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00© 
9.1.5. Cobertura tipo Roll-on M2  324,00 410,00 786,24 1.013,00 2.533,24 p.,1 /41 

Projeto, fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço especial 
IA 	_tipo SAC-41 	 MIM kg 35.629,00 36.078,00 36.533,00 169.619,00 277.859,00 

1....• 
cj 
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' ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
QUANTIDADES 

CAMPOS . 
• -- ELISEOS - 

... 	JARDIM 
-PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS - - 

TOTAL -- -- - 

10 DIVERSOS 
10.1 Projeto, fornecimento e montagem de Placas de Comunicação visual un 35,00 35,00 0,00 0,00 70,00 
10.2. Projeto, fornecimento e montagem de totens de Comunicação visual un 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 
10.3. Fornecimento, montagem e instalação de bilheterias un 2,00 2,00 3,00 7,00 14,00 
10.4. Fornecimento, montagem e instalação de Torniquetes . un 2,00 4,00 5,00 13,00 24,00 
10.5. Fornecimento, montagem e instalação de Guichê • . 	. un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.6. Fornecimento, montagem e Instalação de Balcão de informação un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.7. Fornecimento, montagem e instalação de Roleta dupla un 1,00 2,00 2,00 4,00 9,00 
10.8. Fornecimento e montagem de guarda-corpo tubular-de estrutura metálica - m 400,00 594,00 800,00 600,00 2.394,00 

Fornecimeto e instalação de portão metálico em 2 bandeiras com h= 
3,00m un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

10.10. 
'- 	/ 

Fornecimento e montagem de elevador hidráulico para transporte.vertical i 	. 	• de usuários inclusive paraplégicos.' un .. 	. 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 
-"-\/ 

11. URBANIZAÇÃO 
I, 11 	. Muro de fechamento executado em concreto estrutural aparente (incluindo 

tratamento de concreto aparente) com h=1 ,50m, fendas de 2,00 em 2,00m 

metálico 
para aplicação de concreto tipo grout para fixação do gradearn,.. •  

/ 

m 

.4 
' 

,  

296,00 125,00 18,00 198,00 637,00 
Muro de fechamento 
tratamento 

executado em concreto estrutural aparente (incluindo 

m 159,00 330,00 10,00 0,03 499,00 
de 	 de 3,00m 	de 15 concreto aparente) com altura 	e espessura 

11.3. Ca., -das em concreto com 10cm de espessura 	, m2  1.176,00 720,00-  56,00 660,00 2.612,00 
11.4. Mei• fio em concreto simples moldado "In Loco ° m 159,00 181,00 32,00 0,00 372,00 
11.5. Sar etas em concreto simples moldado "In Loco ° m 159,00 181,00 32,00 0,00 372,00 
„11.6. Pa imentação m2  0,00 3.500,00 * 	6.700,00 10.200,00 

12.700,00 .77-----.....,S , b-base m2  0,00 4.200,00 8.500,00 
11.8. jit Q ton. 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 
11.9. mento em concreto Fck 15 MPa, espessura de 6 cm, formando 

• • - • s de 2,5 x 2,5m, com sarrafo de pinho de 3° incorporado assentado m2  0,00 0,00 0,00 2.057,00 2.057,00 
11.10. Iça. - - em pavimento articulado tipo Blokret com espessura de 10 cm 

com acerte de terreno com a utilização de rolo compactador m2  0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 
11.11. Execução 

(CBUQ) eni 
mm 

ie  pavimento em concreto betuminoso usinado a quente 
passagem de nível com trafego urbanos intenso espessura 40 

m3  0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 
11.12. 

• -: 

Demoliç 	mecanizada cuidadosa de concreto armado, com carga, 
transp9iie e descarga e transporte do entulho para bora-fora, executado 
co 	os seguintes 	equipamentos: 	rompedor 	pneumático TEC30/40, 

mpedor hidráulico PRV-32 acoplado a escavadeira hidráulica CAT-325 e 
Chrush m° 0,00 0,00 0,00 1.075,00 1.075,00 

11.13. Desobstrução e limpeza de redes de águas pluviais efou esgoto por 
processo Vac-All e Sewer-Jet m 0,00 0,00 465,00 0,00 465,00 

11.13. 
-... 

Drenagem com tubo poroso envolto com Bidim 0 0,20m, inclusive 
escavação e reaterro mecanizado 

' 
m'-̀ "' 0,00 230,00 0,00 " 	0,00 ''''' 230,00 

C---) 9 - 
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ITEM 
1. 

DESCRIÇÃO 
- 	- 	- 	- 	 - 	 --- ..•.•- 

UNID. 
W 	QUANTIDADES 

CAMPOS 
ELISEOS - 

.‘ 	JARDIM 
-PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS 

TOTAL 
- 

INSTALAÇÕES 

12 ELÉTRICA 
12.1. Transformador aéreo de distribuição 112,5Kva - 13,8Kv/220 - 127 - 30 - 

60Hz un 
. 

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
12.2. Subestação elétrica composta de caixa padronizada para transformadores 

de corrente e cabra padronizada para medição indireta 	, 	• - un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
12.3. Quadre de distribuição de luz e força em chapa de aço com tratamento 

anticorrosivo, equipado com chave de faca tripolar de 500A, barramento de . 	: 
fase neutro compatível com a carga 	

. . 	un- 2,00 2,00 6,00 4,00 14,00  
"."--- 12.4. Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 20w corrireator duplo de alto 

un 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 fator de potência e soquetes anti-vibratórios 	, ',' 	' '' . r_ 
12.5 	

/ - 
Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 20wcom. reator duple de alto . 	. 	. 	. 	, 
fator de potência e soquetes anti-vibratórios e grade ,de proteção ' • .• 

. 
un 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 

1 	. Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 40w com reator duplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratórios un 51,00 54,00 134,00 125,00 364,00 
Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 40w com reator duplo de alto 

un 73,00 47,00 30,00 36,00 
V 

186,00 fator de potência e soquetes anti-vibratórios e grade de proteção 

2.8 para 	 poste 	 pétalas Luminária 	instalação em 	de concreto tipo 02 	com  
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V; equipada com contador e 
célula foto elétrica ' 	 . un 13,00 14,00 8,00 0,00 • ' 35,00 

12.9 Luminária para instalação em poste de concreto tipo.  03 pétalas com 
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
célula 'foto elétrica un 5,00 4,00 0,00 0,00 ' 9,00 

12.1. Luminária para instalação em poste de concreto tipo 04 pétalas com 
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
c 	foto elétrica un 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00  

12111 Poste .•e concreto com seção cilíndrica de 14 m de altura un 18,00 18,00 8,00 5,00 -r49,00 
12.1 Pára-ra .s tipo Franklin un 4,00 4,00 6,00 11,00 25,00 

TELEF • NIA 
13.1. un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 DG T erj 
13.2. Qu 	ro de distribuição un 1,00 1,00 - 4,00 1,00 7,00 
13.3. I.!ação de ponto de telefone no piso un 5,00 14,00 19,00 
13.4. ornecimento e instalação de caixa de passagem na parede un 4,00 4,00 12,00 10,00 30,00 
13.5. ,7  Instalação de caixa de passagem un 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 

14 SONORIZAÇÃO 
14.1. Instalação de caixa de passagem un 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
14.2. Instalação de central de som un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
14.3. Instalação de pontos de sonofletores un 1,00 1,00 27,00 1,00 30,00 
44,4 Instalação de cometa acústica simples un 4,00 4,00 4,00 2,00 14,00 
-~, Instalação de corneta acústica dupla Uri 13,00 13,00 1,00 5,00 32,00 
›.-M1---, M•••••L 
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ITEM 
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IP 
DESCRIÇÃO UNID. 

W 	QUANTIDADES 
CAMPOS 

. - ELISEOS 	--PRIMAVERA 
- JARDIM 

SARACURUNA 
DUQUE DE 

CAXIAS -- 
TOTAL 

15 CRONOMETRIA 
15.1. Instalação de relógio mestre un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
15.2. Instalação de relógio secundário un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
15.3. Instalação de relógio dupla face un 3,00 3,00 4,00 3,00 13,00 

16 HIDRÁULICA ' 
16.1. Instalação de hidnõmetro un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
16.2. Instalação de caixa d'água L 6.000,00 6.000,00 9.000,00 8.000,00 29.000,00 
16.3. Instalação de bomba de recalque un 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 
16.4. Execução de reservatório em concreto 	.. L 10.000,00 10.000,00 18.000,00 16.000,00 54.000,00 

ESGOTO " 

I

17 
17. 	. caixa de inspeção em anéis de concreto de 60cm, com tampa de concreto 

. 	,. 	- un 13,00 14,00 4,00 4,00 35,00 
1 	. caixa de águas pluviais em concreto com 25 x 25cm e tampa de concreto , un 17,00 17,00 32,00 22,00 88,00 

Filtro bioló•ico anaeróbio°.  - un 1,00 1,00 1,00 1,00 _,_ 	4,00 
17 	. Fossa cilíndrica com câmera única un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 

un 0,00 0,00 1,00 1,00 2,00 Sumidouro
' 11 

LOUÇAS 
............. .;0.' 

E METAIS 
18.  Bancada un 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 de mármore 0,60 x 2,10 	 / 

.1.2• 4uba de aço inox 	•" 	• un 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 
18.3 Ifl  vatório apoiado em coluna, louça branca uri 4,00 4,00 11,00 12,00 31,00 
18.4 ii  ctório tipo calha, com sifão, conexões e registros un 1,00 1,00 8,00 4,00 -.; 14,00 
18.5:acia sanitária com caica acoplada , inclusive conexões un 2,00 2,00 8,06 8,00 'Ç 20,00 
,,.6 r álvula e sifão para lavatório un 4,00 4,00 11,00 8,00 -•Ç 27,00 

4  Válvula americana e sifão un 1,00 1,00 2,00 1,00 W. 5,00 
18.8 elétrico tipo Lorenzetti khuveiro un 2,00 ZOO 9,00 4,00 ';'•''':,17,00 
18.9 I -talação de ralo simples un 2,00 2,00 11,00 2,00 -. 17,00 
8.10/ . .,- a•-,  o de ralo sinfonado un 5,00 5,00 12,00 20,00 42,00 

! 18.11 stala , ode ralo abacaxi 
Ir 

un 54,00 54,00 

19 INCENDI ' - 
19.  Caixa de 

STOR2 
de bor-cha 

incêndio composta de válvula angular 45, chave para conexão 
suporte para mangueira, 30cm de mangueira de nylon revestidas 

02.1/2“ un 0,00 • 0,00 5,00 3,00 8,00 
19.2 Hidr-nte de passeio, com registro de gaveta e junta de mangueira 02.112 un 0,00 2,00 • 2,00 4,00 
19.3 - 	;ntor de gás carbônico - 6kg un , 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 
19.4 ,./ Extintor de espuma - 10L 	 • un 2,00 2,00 2,00 - 	2,00 8,00 

---- 



Este atestado encontra-se argui 
vedo no CREe J,Ft 	Junto á Art 
	  ~14'.6-,209?2:: 

de 014- e?77-/9217—fazon _ 
do pua b.tegranie 1at.erticlAto 

nu (.7‘)/ 
Folha 

.."17 9/?e:: 

Eng. Mear o Rovo de Souia !imã; 
• CREA-RJ .Gerente de Fiscalizezão-: 

(POR DELEGAÇÃO) 	• 

Xerocó0. . 1 

	

,Á 	ViDES 6A . '1.NtiSTRUTOKA 	i'.. 

	

Moa ecoo ,. • .if 	,, ' c11 

Ai fi fi  
1' l' 



4115,g1.4 
tr ..> 

ITEM DESCRIÇÃO UNID TOTAL 

CONSTRUÇÃO DE VIA PERMANENTE . 	.. 	_. 
20. SERVIÇOS PRELIMINARES 
	 Remoção de estruturas metálicas dos pontilhões un 4.00 

	 Limpeza e remoção da camada vegetal c/ espessura de até 0,10m, inclusive transporte para bota fora m2 6.000.00 

	 Limpeza e preparo do terreno m2  99.067.00 

	 Remoção de entulho da plataforma ferroviária inclusive transporte para bota fora m3  25.00 

	 Demolição de pavimento asfáltico existente com,equipamento a ar comprimido, inclusive remoção para bota-fora m2  95.00 

21.  . 	 - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
•  Escavação mecânica em material de la catedoria, inclusive carga, descarga e transporte até 200m m3  68.740.00 

ornecimento de solo selecionado inclushie carga, descarga etransporte da jazida. m3  3.966.42 

- 	° Tr. sporte de solo a distância superior a 200m .  m3xkm .., 53.240.00 

	 Co pactaçao de aterro a 95% do Proctor Normal m3  2.063.55 
.- I 

ti R e - ctaçao de aterro a 100% do Proctor Normal m3  ,, 	35.643.43 

• 	  Forh cimento, carga e descarga, transporte e aplicação, com compactação a 100% "PI" de material para sub - lastro h=l5cm m3  7.832.41 

Valer de plataforma em concreto 0.40(h)x0.60(b) incluindo escavação, serviço acabado m 3.120.00 
.?...., 	P'• incluindo 	 serviço acabado m _1.160.00 , 	. e e proteção trapezoidal em concreto 1.20(b)x0,40(h) 	escavação,  

aleta d 	proteção de concreto a80 x 0.40 x 0.20 	e=0 08m m 60.00 

WIP' reno pr fundo longitudinal tipo I ou IV d= 0.30m c/ tubo poroso ou perfurado m 3.160.00 
. _of: ,,, ,,Ç,4 	 Ca 	passagem para dreno profundidade h=1,70m incluindo escavação e tampa de concreto un 10.00 

, 	. Ca:g, de inspeção para dreno profundo h=1 45m un 14.00 

	-Caix coletora para bueiros dimensões 1.80x1.80x1.60m un 4.00 

a --  3: Caix s em blocos de concreto armado revestidos internamente, com a seguinte dimensão: 1.50 x 1.50 x 1.50m un 8.00 
- 	-i• de 	 tipo CA-3 0 1,00m m 356.00 .1., 	,,,•- o simples tubular de concreto, com tubo 	concreto armado . 

B -i o simples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 0,40m m 240.00 
. 	o • simples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 0,80m m 140.00 

,„,2 	'" 
--g 	' 	?•7,,,  z e. 	..w...0  

• 
A3uei o si , eles tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 1,50m m 220.00 

"à: 	̀ 	"4"-&"°•-; •=e, 	'''''".!::'''„ 	 , • B 	C 1.0e 	1.00m m 31.00 
....1 	..a> y. ...„  SCC 1.00 1.00m m ... 	49.00 
-- 	...,,a..). Escavação anual em solo m3  860.00 

'UTE''' 	 "°E 	. -o , Compacta ,.o manual de aterro m3  200..00 
....,e 

\ 

Reatem. compactado manual m3  200.00 

Con 	to fck 15 MPa fornec. lançamento , preparo e adensamento m3  15.00 

,._,- ,--...-:-.„ • ma plana inclusive escoramentos 
m2 c 	420.00 
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Aço CA-50_fornec., corte , dobragem e colocação 	 ' kg 1.040.00 
Fornecimento e compactação de materiais para sub-base m3 	- 1.050.00 
Fornecimento e compactação de pedrisco c/ 0.10m de espessura para base de arruamento m3  700.00 
Imprimação de base de pavimento, inclusive fornecimento e transporte de material betuminoso m2 0.00 
Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ton 800.00 
Fornecimento e aplicação de meio fio de concreto m 2.000.00 
BSCC - diam. 1.50 x 1.50m inclusive abas de concreto 	. m 16.00 
Fornecimento e colocação de tubo ca3 diam. 0,8om m 140.00 
Fornecimento e colocação de tubo ca3 diam. 1.00m m 60.00 
Reposição de material drenante ( areia) 	 , m3  300.00 
Remoção de solo-mole, incluindo escavação, carga,' descarga, transporte e espalhamento em bota-fora m3  140.00 

22. _ SERVIÇOS DE,SUPERESTRUTUFtA 
Demolição / remoção de grade em bitola 1,60nydorinentes dê madeira m 1.140.00 
Demolição / remoção de grade em bitola 1,00m, dormentes de madeira, TR-57, fixação rígida m 5.115.00 
Demolição/remoção de grade em bitola de 1.00 m, dormente de madeira, trilho TR-45, fixação rígida 	- m 6.100.00 
Demolição / remoção de AMV 1:1(), bitola de 1,00m, dormente de madeira, trilho TR-45, fixação rígida un 16.00 
Demolição! remoção de AMV em bitola de 1,60m, TR-57 un 2.00 
'emoção de terceiro trilho m .. 	620.00 

3, m3  13.516.00 'emoção de lastro 
elPik ,_ ocação de eixo m 10.900.00 

, .-. 
-,"- Erl,arização do subleito 	 2--; 

m2 2.240.00 

' • 17  I Carga de dormente de madeira (Bitola estreita e larga) 	 1•11111P"-  un 22.793.00 

-_,-A Desc rga de dormente de madeira (Bitola estreita e larga) 	 1 un 22.793.00 

Ca 	. de trilho TR-45 e 57 _án,, ton 1.867.00 
.(- 	. 

.4 ,M.  a de trilho TR-45 e 57 ton . - 1.867.00 
/ Carga d acessórios metálicos ton 10.30 

--' Descar a de acessórios metálicos ton 10.30 

— 	-' ,.. 	x . a de dormente monobloco un 250.00 
- 
'41 Asse"t. 	ento de grade em bitola de 1,60m, dormente de madeira, TR-57, fixação elástica tipo pandrol m 6.920.00 

i 	
•— 	

- 
, 	. Ass 	ta 	ento de grade de bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-45, fixação rígida m 4.140.00 

.... _D nt. 	- , -de em bitola de 1.00 m, dormente de madeira, trilho TR-57, fixação rígida m • 1.500.00 

:z• 	2 AsSen mento 	e AMV 1:14, bitola de 1,60m, TR-57, fixação elástica tipo pandrol un 6.00 

,•-• 	z 	.¥.1`-r£ As 	tamento d 	AMV 1:10, bitola mista, TR-57, com geometria predominante de bitola métrica, fixação elástica un, _ 2.00 
. 	- 	r.- ...c. sentamento d 	AMV 1:10, bitola de 1,00m, TR-45, fixação rígida un 115.00 

I- 
mo, 3, 	I,...-._.._ Lastramento d 	via, exceto lastro fornecido pela cbtu 

m3  
22.161.63 

. 	..,51,_- Nivelamento 	linhamento e socaria em bitola 1,60m, TR-57 e dormente de madeira 
- 	? 

 - 6.920.00 
Nivelametá, alinhamento e socaria em bitola 1,00m, TR-57 e dormente de madeira m 2.630.00 

,C) 
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Nivelamento, alinhamento e socaria em bitola 1,00m, TR-45 e dormente de madeira 	' m 2.480.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,60m, dormente de madeira, TR-57 - 	- — 6.920.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-57 m 2.630.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-45 m , 	2.480.00 

Soldagem aluminotérmica 	 - un 170.00 
Implantação de marco de segurança un 24.00 
Construção e assentamento de para- choques para bitola larga un 3.00 
Construção e assentamento de para-choques para bitola estreita un 2.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 1,00m) em bitola de 1,60m, dorm. de mad. m 940.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 0,50m) em bitola de 1,60m, dorm. de mad. m 20.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 1,00m) em bitola de 1,00m, dorm. de mad., TR-45 m 500.00 
Desguarnecimeto da linha p/ limpeza de lastro m 520.00 

- Substituição de dormente de madeira 	 . un 685.00 
Remanejamento de rede aérea existente para adequação de projeto m 300.00 
Lançamento de cabo ferroviário para sinalização de via m 4.600.00 
REDE AÉREA DE TRA 	O -. 	

.., 	• 

23.  Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, no trecho Campos Eliseos 
— Saracuruna, incluindo fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km i 	5.86 

24.  Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, em Gramacho, incluindo • 
forn cimento e instalação de postes,"fornecimento, montagem de ferragens de suporte km 0.50 

25.  Exe ução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, em Duque de Caxias, 
in uindo fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km ,•,, 	1.00 

km 1. 	0.50 ' irientO de linha 4,4Kv, em Duque de Caxias 

r" 

Cr) 



•-•••! 

Est:e atestado ençontta se 'ergui 
vado no CREA R/1, Junto S.Art 

ri',"Pki,9VP.0  J.3  V29/,  
(,J0 	 fazen: 

1 
do ,r parte .Intogrante çla Cedida° 
n 	9-2-}-   12 02'f-3 

. Folha agL.....M,  ;- 
' 	• Ri°' /4171  

Eng. Ric rdo Rovo de Souza Llma 
CREA• J -Gerente de ,FIscallzazáo 

(POR DELEGAÇAO) 

O ateàtão'. om 2 nexo no ,,,piinfer,e,: reconhecimento de , 	 , 	, 

tabilit,74ãâ` p-ralÀs•„icut ai,ii. Óã ,-,-;lficos,ufirentei 	, - , ,..., ) 40 ',e"- 	e;- • ..,- 	u‘'-;€--.? aí -(4..----.----•-i 
Engenharia.12NMA v-::---',-Ç-f:„...---  • • 	. rcf% PKR • 

os quais são;atribuições, que• exigem responsahi 	dle-A)Ase- 
- 	. 	‘ k-ç------ , 	. 	7tVottrA.44a, 	 --;.454; 

a -074/4 
,/ 

4070  4 
técnica de ,um. Ungenneirojoiov‘o-  2.6givaPea , 	 4,74.93,ey.).  t, 	• 

k°,  < •"'s 

SL1 St! or. old 0:3 	A 
'10W '.13.031005'08381tAYI 80 3 em 

VISO3C334 SOILW f13041 
Ideloa• 	145 VOS314nN 

• V*3 °mim,  wor 
• oi t • naeom NO NOW 

inr a- 	3PIS3t3 VAÇON 

." 
1Y1Adv 

‘alunt:•••4d 

0115,0311N3 
OalwA90 

eopei 

100 

lèmkuito 
áde entoa. 
/Mi • oim 
d *VS • ir 

SVIO ao ()viam 

E.DES SÃ 
4.11 

10. 



504.1 	RIO WASSINN 	e•ei,‘/Átt. 
AMIC•410 C. ARROBA I,: Euu . Aut. 

	

EINILSCOTHUNES DA %IVA 	Ni. Aut. 
TADEU CORLIK SALES COSTA ié E. Aut. 

1:2 tu% cmtos IMANE S 0;30AREET.Eict. Aut. 
Dano r•Mn .an'itS• 1 .7 5 

CBTU 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1, 

Estrada Velha da Tijuca 77 Rio de Janeiro Brasil 
CEP 20531-0E10 Telefone (021) 575 3399 Telex (021) 22793 TREN BR 

•4, 	 NOTAS DA CAPITAL ' 
..,41,424,08.aoT jaaLs4iloAd SP 

AUTENTICA AO. Aoluntke 
cópia furor fica U. confafe 

„ 
orteinat aunTT7f.tudo. dou S. 	w  

SET,7087 

0717 

Sa 	 racuruna 

	

Obras civis  para eletrificação do 		
Trecho 	Campos 	Eiíseos 	 

CONTRATO N° 024-97/DT 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 

• CBTU 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
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CONTRATO 
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Pelo presente Instrumento particular , datilografado em 02 
• (duas) vias, de igual teor e forma, para juntas produzirem um só efeito de 
• direito, de um lado, a COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 

- CBTU, localizada na Estrada Velha da Tijuca, 77, Usina, Município do 
Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CGC/MF sob o n° 42.357.483/0001-26, 
doravante designado, no presente, como a "Contratante", neste ato 

io 	representada pelo Diretor Presidente PAULINO TALARICO CORREA e 
por seu Diretor Técnico RAMIRO ABRANTES LOPES RIBEIRO, e de 
outro, a a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., localizada na 
Rua Libero Badaró 293, 31° andar, Centro, Município do Estado de São 
Paulo - SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.099.826/0001-44, neste ato 
representada por seu Diretor ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, 
doravante designada como a "Contratada", têm justo e acordado que a 
Contratada execute Obras Civis para Eletrificação do Trecho Campos 
Elíseos - Saracuruna, RJ-67, doravante designado, no presente, como 
"as Obras" , tendo a Contratante aceito a proposta apresentada pela 
Contratada para a execução e conclusão das referidas Obras, bem como 
a correção de quaisquer defeitos nas mesmas, 

E O PRESENTE CONTRATO ESTABELECE que: 

1) Neste Contrato, os termos e expressões terão os mesmos 
significados respectivamente atribuídos a eles nas Condições 
Contratuais, Seção 3. Volume I do edital, anexo I ao presente, sendo, 
outrossim, considerados e lidos e tomados como parte do presente 
Contrato. 

2) Em decorrência dos pagamentos a serem feitos pela Contratante, a 
Contratada se compromete, pelo presente, perante a Contratante, a 
executar e concluir as Obras e a corrigir quaisquer eventuais defeitos 
apresentados pelas mesmas, em conformidade sob todos os 
aspectos, com o disposto no Contrato. 

3) A Contratante se compromete, através do presente, a pagar à 
Contratada, em decorrência da execução e conclusão das Obras, 
incluindo a correção de defeitos nas mesmas, o preço de R$ 
12.996.000,000 (doze milhões novecentos e noventa e seis mil real 
ou qualquer outro valor que possa vir a se tornar pagáv 
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nos termos do Contrato, às datas e sob as condições 
Contrato. 

' 4) Os recursos para pagamento das obras objeto do presente Contrato • 
estão alocados na classificação funcional : 16.091.0572.1211.0001 - 
Modernização do Sistema do Rio de Janeiro, Categoria Econômica: 
Capital e Elemento de Despesa : 40.95.51. 

5) A Contratante e a Contratada mutuamente se comprometem a 

C TU 

pelo 0719 

dispensar, para efeito de eventuais litígios que possam vir a ocorrer • 
durante a execução das Obras, a figura do Mediador, tornando sem 
efeito as cláusulas 24, 25 e 26 das Condições Contratuais, Seção 3 
do edital de Licitação de Obras - Volume I, e respectiva referência, 25 
(no que couber) e 26, constantes da Seção 4 - Dados do Contrato - 
Volume II. 

6) O prazo para conclusão das Obras será de 14 (quatorze) meses 
contados da data de eficácia do contrato. 

7) A Contratada, se compromete a conceder sem ônus para a 
Contratante, facilidade de espaço físico em suas instalações de 
canteiro, de modo a possibilitar a utilização do mesmo pela 
Contratante ou preposto autorizado, enquanto durar o prazo de 
execução da obras, objetivando o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços. 

- 

8) Fazem parte 
relacionados: 

Anexo I 
Anexo II 

Anexo III 

Anexo IV 

integrante deste Contrato os documentos abaixo 

Edital de Concorrência n° RJ- 67 Vol. I e II 
Proposta da Construtora Ferreira Guedes S.A de 
16/05/97 
Fax n° 136A - 97 / DELIC - AC CBTU - 24/04/97 
perguntas e respostas 
Carta de Aceitaçã 
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Rio de Janeiro, ,2b de 

P/CBTU 	 P/Construtora Ferreira Guedes S.A. 

RAMIRO-ABRANTE-S1 PES RIBEIRO 

SILVA JUNIOR 

I Testemunhas 

de 1997 

2) 	

CBTU 

4* TAREL I ÁO DE NOTAS DA CAPITAL 
R. E atted•• 	os, 528 • Sa• Pauto / SP 

A U 
a. 	U *ANSI* • 7AaILIA0 

117ICA • • ~naco pr••••t• 
a ~roer Ca au• conlef e Gamo 

orig~ermw, do, thtu fa, 

SET 71 

OGE 	SSAN • Em. Aut. 
0 	ARRUDA - •Eí. Aut. 

ESC/A att.VA 	•Eaa•Aat• 
UCARLOS SALES COCA •Eecr. 

Cb. 6 CAIS.OSAAWARESIJ SIIARESttEecr. Aut. 
•• r• 	•and timin n 	RE 1 .75 

9) Os endereços para comunicação entre as partes são: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 
Estrada Velha da Tijuca, 77, Usina - Rio de Janeiro - RJ 
Te!: (021) 575-3204 - Fax: (021) 575-3207 
CEP : 20531-080 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
Rua Libero Badaró, 293 31° andar - Centro - São Paulo 
Tel : (011) 258-9255 - Fax: (011) 606-5503 
CEP : 01095 - 900 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este 
'CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 

0720 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS— CBTU 

TERMO DE REFERÊNCIA -(4 ) 

RI - 67 

• IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE BITOLA LARGA 131: 2 NO 
TRECHO CAMPOS ELISEOS - SARACURITNA 

LIGAÇÃO DO DESVIO DA PLATAFORNLA 1 DE GRAM.-WH() À 
BL I E, LIGAÇÃO' E RECUPERAÇÃO DA BL 2 NA PARTE 
SUPERIOR DE GR-MACHO 
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OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo especificar e estabelecer as diretrizes e 
condições a serem observadas na elaboração de proposta técnica para a execução dos 
Serviços de Infraestrutura (complementar) e Superestrutura da Via Permanente, relativos à 
implantação da linha de Bitola Larga (BL 2) de Campos Eliseos à Saracuruna, de acordo 
com projeto existente e "Etapas de Implantação", knexo 1, implicando em remanejamento 
e construção de segmentos em bitola estreita; bem corno a execução da Ligação do Desvio 
da Plataforma 1 de Gramacho à 131.. 1. Ligação e Recuperação da BL 2 na parte superior de 
Gramuho . e a Infraestrutura para lançamento do Cabo Ferrovi,ário no trecho entre Campos 

Eliseos e Sara:ui-una. corredor Barão de Matá Saracuruna. na  Malha ferroviária da 

Companhia Fluminense de l'rens Urbanos - FLUNIITRENS. 

os seniços abrangidos neste Termo compreendem. basicamente. remoção;remanejamento 
de vias e AMV's .existentes, assentamento de novas vias, de ÁMVs e pára-choques, 
pavimentação de FN's. execução de guaritas e de vala para lançamento do Cabo Ferroviário. 

2. 	CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇ'.-5,0 DOS SERVIÇOS 

Para a implantação do projeto deverão ser consideradas diversas condicionantes. algumas já 

ocorrentes e outras a serem implementadas, tais como: 

Aproveitamento parcial das linhas de( BE xistentes com a concordância entre 

segmentos novos e antigos: 

Otimização do perfil do boleto dos trilhos. obtidos a partir .das cotas da plataforma de 

• templenagem, com sublastro,. adicionando-se a estas últimas cotas a altura da seção 
transversal-tipo da superestrutura da Via Permanente; 

- 	Entrevia minim de 4,25 m entre linhas de bitola lama; 

SP 

Márcio R 
MOemsf  

ICAÇ o  
40es,,J,Pgfá 

7"Ei-140 

A 	 AEle 5,40 m entre linhas de bitola estreita: ei 
abam. 

peração ferroviária no trecho, durante a execução dos trabalhos, através 

• e bitola estreita. mediante a implantação de seguemos da linha de BE. 
oveitamento concomitante de outros segmentos • das linhas BE 1 e 

TERMO DE REFERENCIA —(4)   319 
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2.9 

Os quantitativos apresentados naSetlarulhas de Quantidade do presente Termo são 
estimados, podendo sofrer variações para mais ou para menos, sem contudo acarretar 
qualquer alteração no preço contratual. cabendo a Proponente realizar seu próprio 
levantamento com base nos projetos e em inspeções técnicas aos locais, para melhor 
aferição das quantidades. 

A CBTUFLUMTRF,NS, fornecerão os materiais necessários (novos eiou usados) para os 
serviços de superestrutura, entregando-os à CONTRATADA. em seus almoxarifados e'ou 
locais específicos de sua malha. . 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos. instrumentos, 'ferramentas e mão-de-obra 
necessários à completa execução dos serviços, bem como.  os equipamentos de segurança do 
trabalho. sinalização e iluminação das frentes de serviço. de acordo com a FISCA1,17_,A(;,:v 
e em consonánLia com as norinas dL segurança vigentes. 

FLUNIITRENS pu'Aideneiará transporte ferroviário para o deslocamento dos materiais 
de superestrutura a serem por ela fornecidos. 

odo O manuseio de materiais nc.%:essários á execução dos serviços caberá. miça e 
exclusivamente a CONTRAT.AD 1. inclusive naqueles casos em que forem transportado. 

Po) 	(.'"\ iái PVIU 11.1-2\11.1.P.= 

Havendo disponibilidade a CONTRATADA poderá ocupar área da FLUMITRENS para as 
suas instalações provisórias. a serem construídas integralmente às suas expensas. sendo que a 
citada área deverá ser totalmente desocupada e entregue limpa e desimpedida quando os 
serviços e ou obias estiverem concluídos. 

('t- :.:\:T1:ATADA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais. estaduais: 
e municipais t inclusive lodos os regulamentos. normas. instruções e diretrizes) que lhe 
forem aplicáveis e necessários ao seu funcionamento corno empresa, inclusive a obtenção de 
todas as licenças, alvarás e autorizações relacionadas direta ou indiretamente com a 
execução dos serviços contrata s e ao exercício de suas atividades nas jurisdições em que 
se aegg,„Romlverem. 

a-se a manter durante toda a execução dos serviços um 
bilitado, na qualidade de coordenador, com autoridade bastante 
ONTRATADA, a fim de garantir a . boa qualidade dos serviços e 

SCALIZAÇÃO. 

mem  BEL 0„9.1x Nor  
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CBTU 	 • 	
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1 , . 

	

2.10 	
A FISCALIZAÇÃO da ,CBTLT reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de 

i 	
qualquer componente da equipe da CON 1RATADA que, em sua opinião, seja prejudicial 
ao bom andamento dos serviços. 

i 

# 	2.11 
	A CBTU exercerá ampla fiscalização durante a execução dos serviços, devendo a mesma. 

ou qualquer preposto por ela autorizado, ter acesso às instalações da CONTRATADA a 

qualquer tempo. 

	

2.12 	A CONTRATADA terá inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas 9 
Técnicas Brasileiras ( ABNT ). das Normas Técnicas Ferroviárias. das Instruções Técnicas 

111 	e Administrativas da CBTU. das especificações. códigos e regulamentos pertinentes ao 9 	
objeto desta licitação. 

	

.42. 1 3 	/sServiyos - de‘erão ser executados. preferencialmente sem acarretar qualquer inten-upyào 9 
das linhas em tráfego e dando condições de embarque e desembarque de passageiros nas 
estações. Quando houver necessidade de paralisação de alguma atividade da 
COM RATANTE para a realização dos mesmos. estes deverão ser executados no menor 
prazo possivel e condicionados aos horários a serem estabelecidos pela FLUMITRENS. 

0 
Caberá a CONTRATADA apresentar à CBTU, com a devida antecedência para O 	
en,aminhamento à FI:n.11=S, sua programação de trabalhos, de modo a ser estudada 
a compatibilização da mesma com os horários de interrupção de tráfego. lisando minimizar 
os problemas operacionais dai decorrentes. 

	

2.1 5 	Os "as buir, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 

• execução dos serviços. correrão por conta da CONTRATADA. 

	

2.16 	A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de 
seus prepostos. os serviços por•ela executados que apresentarem omissões ou defeitos de 
execução constatados pela CBTU. A correção será por sua conta exclusiva. 

mente será concretizada após todos os reparos e correções 
.ALIZAÇÃO, e mediante a emissão pela CBTU do Termo de 

PONENTE inspecione o local dos serviços e vizinhanças a fim 
atureza e vulto' dos mesmos, conhecer as fontes de materiais 

es e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras 
ac julgar necessárias para a preparação de sua proposta. 

i Q2 
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A CONTRATADA deverá fornecer e colocar 1 placa alusiva à obra, por estação. 

• FISCALIZAÇÃO da -CBTU provido de W.C, ar-refrigerado e equipada com duas mesas e . 
• ',?0' 	Deverá ser reservada área de, no mínimo, 20 in2, por estação, para escritáio da • I 

	confeccionada de acordo com modelo fornecido pela CBTU. 

	

110. 	 duas cadeiras. 

	

ti 	
2.21 .- 	Caberá à CONTRATADA realizar todas as instalações- provisórias, necessárias ao bom 

funcionamento da operação da (s) estação (ões), que ao final dos serxiços. deverão ser 
desmontadas. 

11 410 
3. 	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1 	Seniços Complementares de Infra-Estrutura da Via Entre Campos Eliseos e Saracuruna' e 

• na Parte Superior de Gramacho e Lançamento do Cabo Ferroviário. 

Os seniyos complementares de infra-estrutura da via, compreendendo obras de 
terraplenagem, drenagem e, obras complementares. estão discriminados nas planilhas de.  

	

1. 	 . quantidades e descritos sumariamente a seguir. 

• Estes serviços . serão executados segundo o projeto, no que couber, e de acordo com as 

	

'1 	
Instruções Técnicas da CIV1.1 7  para execução de obras de infra-estrutura da Via, Onde são 
apresentados, também. os critérios de medição a serem adotados. 

3.1 .1 	Seniços Preliminares 

Os serviços preliminares compreendem a demolição e remoção de obras existentes em 
alvenaria, concreto simples e concreto armado em locais que interferem com a  implantação  
de linhas em bikila_larga e estreita, assim como a limpeza de valetas, remoção da camada 
vegetal da faixa lateral d platafonna ferroviária e remoção do lixo e entulho ali acumulados. 

3.1.2 

em englobam os serviços de escavação, carga, transporte, descarga 
os ao perfeito acabamento da plataforma de terraplenagem, em locais 

ormente e naqueles que necessitam de complementação para que se 
terraplenagem, bem como a aplicação da camada de sublastro para 

restrutura das vias a serem implantadas. 
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• 
Quanto a drenagem, prevê-se a execução de valetas de plataforma nas áreas onde serão 

• 
implantadas as novas estações de Campos Eliseos, Jardim Primavera e de Saracuruna. 

	

9 	 Obras Complementares 
-111 

Serão executadas duas Guaritas para .Manobrador de chaves na altura das -estacas 280e 315 

	

J. • 	
c, a pavimentação de duas Passagens de Nível: uma em Campos Eliseos, e outra em Jardim 
Primavera. Junto a- estas PN's serão construídas Cabines para Sinaleiro. 

1.1.4 	Infra-estrutura na Parte •Superior de Crramacho 

Na parte superior de t:iramacho os serviços 	Infra-estrutura 'compreendem basicamente a 

• 4 	

demolição parcial do pavimento da passagem de nivel, as escavações e compactações 

lit.:cessarias a implantação da liga .110 do desvio da Plataforma 1 de Grarnaeho à BI... 1 e 

	

9 	 ligação da RI.. 2 entre as estaca 2000 e 2002. 

Com relação ás escavações. deverão ser verificadas as condições de suporte do solo, ao nivel 
do greide de terraplenagem. o qual deverá ter CBR 20%, caso esta condição seja atendida .  

o material - deverá ser escariticado e compactado a 100% P.N. caso contrário o material 
deverá ser substituído por outro com as características recomendadas, numa camada dc 20 

dekendo o formáriento deste material. estar diluído no preço da 

e..rnpactação. 

Foram considerados, ainda, como serviços de Infra-estrutura a pavimentação da passagem 
de rtivel. em concreto asfáltico com espessura de 10 cm, abrangendo a travessia das linhas e 
a rampa localizada pelo lado esquerdo (sentido Gramacho .- Campos Eliseos) que deverá ser 

alteada em função da cota da linha de ligação do desvio a.  BI_ I. 

Os serviços de infraestrutura. estimados, estão discriminados fias Planilhas de Quantidades 

do referido segmento. 

, Lançamento de Cabo Fe oviáriq—)  

'os de lanç.mentO do cabo ferroviário de telecomunicação, a ser implantado entre 
aracuruna, serão executados antes dos serviços de superestrutura, com. 

eftairk 

m solo, de vala sem revestimento, localizada, sempre que possível, na 
L 2 e BE com 75 cm de profundidade e 60 em de largura. A 

necerá a lócação du cabo. 

1 

1 

•1 	 em de espessura. 

1 
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A cada 243 m, aproximadamente, haverá uma "Caixa de Emendas" em concreto armado de 
fck 15 Mpa, sem fundo, cujas dimensões externas são: 2,00 (comprimento) x 1,05 (largura) • 
x 1,05 altura e 0.10m de espessura de paredes, encimada por tampa, dividida em 2 partes. 
em concreto -armado, tendo cada urna 1,00 x 1,05 x 0,07. .As caixas terão 0,20 m de suas 
paredes engastadas no solo e um furo de 100 mm de diâmetro em cada extremo (parede de 
menor dimensão), para a entrada e saida dos cabos, localizado a 0,10 m do fundo da caixa. 
Após acabadas, as dimensões internas das caixas serão 1,80 (comprimento) x 0,85 (largura) 
x 0.85 (altura). • 	• 

O fornecimento do cabo ferroviário de telecomunicação será feito pela FLUMTPRENS. • 
cabendo a CONTRATADA os seguintes seniços: 

- Antes do lançamento do cabo ferroviário será colocada, no fundo, em toda a largura e ao 
longo da ‘ala, uma camada de areia lavada com 0,10 m de espessura. 

Após o assentamento do cabo ferroviário pela Contratada será executado o. seguinte: 

Lançamento. sobre o cabo, de uma camada de 0,10m de areia lavada: 

Sobre esta segunda camada de areia. 3 em de concreto ao longo e em toda a largura 
da vala. 

. Sobre a camada de concreto. reateno compactado. com  a mesma energia de 
compactação utilizada na camada final de tenaplenagem. até atingir o 	eide de 
terraplenaL,C111. 

As quantidades e os seniços previstos no lançamento .do cabo ferroviário. a serem 
executados pela CONTRATADA, estão discriminados nas planilhas de quantidades. 

Serviços de Superestrutura da Via 

Os - serviços de superestrutura da Nia para implantação da linha de bitola larga BI.. 2 no 
trecho CámpoS Eliseos - aracuruna, também discriminados nas Planilhas de Quantidades. 
são descritos a seguir e compreendem, basicamente, remanejamentoie ou remoção de Nias e 

existentes, as entamento de novas vias e ANIUs, execução pára-choques etc. 

.1 estação de Gramacho, teremos a remoção de dois  AIVIVs 1:14 e a 
AMV 1:14, puxamentos e implantação de segmentos de via de Bitola 

mesmos serem executados em conformidade com o desenho 1..1.T 25 11. 
iétrico do Desvio da DL 1 e Ligação da BL 2". 
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No segmento compreendido entre as estacas 07 e 64, referidas no Projeto da Tecnosolo para 
o trecho Gramacho - São Bento, a BL 2 está lançada, porém, para que tenha 	 . 

tráfego deverão ser realizados. além dos mencionados anteriormente. os seguintes serviços: 
reposição das placas de apoio tipo Pandrol no segmento sobre a.,-"p-onte 2" (140m-r-') 

alinhamento, nivelamento e socaria do segmento compreendido entre as estacas G7 e 5-4: 

e lastramento, com respectivo alinhamento, nivelamento e socaria entre as estacas 54 é 64. 

Cabe observar que a rampa no segmento de ligação do desvio da plataforma 1 de 
Gramaeho à BL 1, deverá ser igual a rampa da BL 1, que está em operação até Campos 

Eliseos-. principalmente nas extensões abrangidas pelo AMV 1:14 a implantar. 	Esta 

observação vale também para o segnento da BL 2 compreendido entre as estacas 46 e 54, 
Projeto lecnosolo. que deverá ter rampa igual a da BL 1 em razão dos travessões existentes 

no local. 

Para execução do crunmento, na passagem de nível da ligação, Desvio'BI. 1. deverá ser 

seguido O projeto constante no desenho AT 89 -  11. 1:1 "Passagem de Nível - 
'1 Tipo". Anexo 7. 

In1 ormações mais detalhadas e especificas sobre as diversas atividades e operações contidas 
em cada um dos itens orçamentários relativos a estes serviços, bem como sobre a forma de 

medi.7"ão dos n,s•mos. poderão ser obtidas no Caderno de Encargos' para os Serviços 1. 

Supercqtrutura da Via. 

Remoção de' Via Existente 
. 	 ...... 

A remoção de via . existente compreende a retirada de todos os componentes da 
superestrutura terroviária. tais como: trilhos. dormentes, dispositivos de fixação. lastro. 

aparelhos de mudança de via. etc. 

3.2.1.2 	Todos os materiais removidos da via-  deverão ser selecionados e separados. Aqueles não 

reaplicados, deverão ser carregados • em veículos rodoviários elou ferroviários e 
descarregados m locais da FLUIVfiTRENS, de acordo com orientação da 

FISCALIZAÇ O. 

e stente deverá ser totalmente removido e o seu reaproveitamento ficará a critério 

IZAÇÃO. 

ento Transversal de Via em Bitola Estreita (Puxamento) 

a operação de mudança da posição geométrica atual da via para outra posição 
o. implicar na desmontagem dos componentes da via. 
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9 

9 

1 9 , 3.2.3 	(Assentamento de vias 
• 

	

9 	3.2.3.1 	A superestrutura da via será assentada obedecendo aos elementos do projeto geométrico 

• horizontaL podendo em alguns casos sofrer modificações de acordo com a 

FISCALIZAÇÃO. 

	

(9 	
A CONTRATADA determinará os elementos básicos do perfil do boleto do trilho (pontos 
notáveis, superelevação. etc.) a partir das cotas de tenaplenagem, constantes do projeto, e da 
seção transversal - tipo da superestrutura da via permanente. 

IP • 99.23:2 	Os trabalhos inerentes ao assentamento de vias não deverão ser iniciados antes da liberação 

1 	

• do respectivo trecho pela FISCAL1ZAçÃo. 

	

01) 	i 

	

9 	3.2...3 	Durante a construção deverão ser observadas as seguintes restrições de velocidade para os 

	

9 	1, 
I 	

trens de serviço: 

3. 

O ' 	
EsTAGio DE CONSTR.( :ÇÃO 	 VEL. MAN. ADM1SS1VEL 

	

I 	 Na grade. sem ancoragem de lastro 	 5 Km. h 

. I 

	

I 	 Na via parcialmente c.incluida, com 
15 em de lastro. ombro mínimo de 
20 em. nivelada, mas com serviços 

	

I 	 diversos em execução. 	 15 IsCrruh 

t 
1 	3.2.3:4 	Antes das ligações finais dos trilhos, a via deverá estar perfeitamente alinhada e ni‘clada. 

apresentando-se o lastro conforme a seção transversal projetada. 
1 

3.2.3.6 

A metodologia de execução dos seniços de lançamento da superestrutura da via não será 
previamente estabelecida pela CBTL:, de forma a possibilitar a CONTRATADA escolher o 
método mais condizente com sua tecnologia e experiência, desde que sejam seguidas todas 
as instruções prescrita neste Termo, e as normas técnicas que versam sobre o assunto, bem 
como todos os pr cedimentos de instalação e aplicação dos materiais segundo seus 

fabricantes. 

O m 	do para lançamento da superestrutura deverá ser tal que permita variantes 

do 	de forma que, havendo descontinuidade no andamento normal dos trabalhos, 
• • lternativas com os recursos disponíveis. 

8 TABELIÃO DE PIO 
"ø€t DOUGLAS E 

!figrertr • Aulenf 
*AMOU 

, C pra reproerifice, conforme 
WeeenfS.do oue dou It 
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4• 3.2:4 	. 'Manuseio e transporte de materiais 

'111 

	

119 	
3.2.4.1 	A -carga, descarga e estocagem dos dormentes poderá ser manual. Qualquer que seja o meio 

empregado no manuseio dos dormentes, deverá ser cercado de cuidados especiais para não 
danificá-los. 

	

(1 3.2.4.2 	Os acessórios metálicos deverão permanecer, sempre que possível, em suas embalagens 
orinais até o momento de sua aplicação na via. 

(9. 

	

O. 	3.2.4.3 	A - descanta de trilhos deverá ser efetuada com cuidado, sempre evitando-se quedas e 

(11410 	
choques.. 

	

3.2.4.4 	(./ recebimento. estocagem. guarda. manuseio. carga e descarga de todos os materiais que 
serão ap&ados na superestrutura da via ou utilizados como apoio para este lançamento. 

	

9 	fazem parte dos serviços de remoção e assentamento de vias sob responsabilidade da 
CONTRATADA.. Deverão ser tomadas todas as precauções para que estes materiais não 

• sofram quaisquer danos que possam alterar as funções que irão desempenhar na via. 

	

1- 3.2.4.5 	Eventual transporte. de materiais pui via rodoviária desde o local de estoca2em até as 
frentes de serviço e vice-versa. será de responsabilidade da CM:TRATADA. conforme item 
2.25 da Planilha de Quantidades. 	• 

)•• '• 	Lastramento 

	

3.2.5.1 	O lastro será fornecido e transportado pela CBTI' FLITMITRENS. respectivamente. 

• - 	 A espessura de lastro sob a face interior do dormente é a indicada pelo projeto podendo ser 
alterada segundo orientação da Fiscalização. 

.A carga e a descarga dos vagões de lastro na via bem como o respectivo acabamento será 
executado pela CONTRATADA, conforme especificado nu Caderno de Encantos. ficando a 
socaria meça! 'iada a cargo de equipamento da FLUMITRENS. 

Nos loc s onde houver necessidade de socaria manual, esta será executada pela 
CONT • ATADA com socadoras portáteis tipo "JACKSON" ou similares. 

A so aria do lastro deverá ser feita de forma cuidadosa, de ambos os lados .do dormente. 
do-se dos seus extremos até 300nun no mínimo e 500mm no máximo Para o lado 

mo dos trilhos. Na parte central dos dormentes não será admitida socaria. sendo o lastro 
tas de enchimento. Ambas as extremidades dos dormentes, bem como os lados interno 

dos trilhos. deverão Ser socados simultaneamente. 
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• 3;2.5.6 	As vias deverão ser alinhadas e niveladas com o número necessário de passagens de socaria. 
até que permaneçam firmemente assentadas em suas posições geométricas finais. 

3.2.6 	Dormentes 

CO 	3.2.6.1 	Os dormentes deverão ser asseritados.perpendicularrnente aos trilhos. 

	

3. 2.6.2 	Fm todas as vias a serem implantadas serão utilizados.WiTnentes 	de madeira.  7.\-as vias de 
(9. bitola estreita o espaçamento dos dormentes de eixo a eixo será de 55 em e nas vias de bitola 

	

rio.. .• 	. larga de 54 em. 
le 
es,  J.2.i 

 

!olhos. 

e I  

	

*4  3:2.7.1 	Serão mili/ados trilhos longos soldados (*TI S. ou barras de 	 para a 

	

9 • - 	• impianta0o das \ias novas. 	• 

). 
os trilhos serão assentados de tonna que suas extremidades sempre venham a situar-e 
entre dois dormentes:: a fim de. posteriormente. permitir a soldagem de fechamento. 

• I 	3 
(*.s dormentes das juntas deverão ser pnsicionados de sorte a assegurar uma clistánia 

.minima de25,1,1 entre a ponta do hilho e o eixo dá dormente. • 

3.2.'.1 oito apás a lançamento dos TLS 'barras sobre os dormentes. em suas posições na ‘ia. 
procede-se a aplieaçao das fixações e o registro da temperatura para posterior controle.  de 

deslocamento das mesmas. . 

• 3.2:7 5 	•Preliminarmente. na  implantação das vias, os trilhos serão ligados por meio de talas de 
junção para. posteriormente. proceder-se a soldagem :ilumino-térmica dos mesmos. No caso 
de bitola mista o trilho interno não será continuamente soldado. podendo. contudo, ser 
constituído por barras de 60m ou outra extensão à critério da FISCALIZAÇÃO. 

• 

	

3.2.7.6 	Quando a solda elétrica ou- alunninotérmica coincidir com a zona de aplicação.  do -arnito 

elástico. deverá . er  providenciado o adequado esmerilhamento da respectiva solda no patim 
do trilho. 

12m do tipo 'I'R-57 

r\ 

sp 

Rosme 
gr70;irrd, 

VaAdernitSoi.  
NOR REM,

, 
• .1' nt 	

1001 

3.2.7.7 	As juntas s trilhos soldados deverão ser alternadas e cada junta de um trilho devera 
inApectÁo i„ 4sta \clefa ada no mínimo 6 metros da junta do outro Cilho exceto na reão dos.k.."\ IN'"s. 

aoresentái 	r
uffticset:41. 0cA  c ple teu°  

e 	 c" c..... .... " es   dos trilhos aos dormentes deverão ser aplicadas segundo as recomendações do 
de acordo com as norinastikas que versam sobre o assunto. 
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.As soldagens das barras e as de fechamento. deverão ser realizadas. preferencialmente, na 
faixa da temperatura neutra. 

Soldagem aluminotennica 

A soldagem aluminoténnica pelo processo THERMIT. deverá observar a .seguinte 
sequência: 

a) Liberta-se o trilho de sua fixação na via; 

h) Executam-se o nivelamento e alinhamento das extremidades dos trilhos a serem soldados. 
. empregando-se para isso. calços apropriados: 

c) Executa-se um corte. de preferência a disco. para 'produzir a folga especificada para 
perfil de trilho em fun0Q da qualidade do aço. 

d) Após o cone. aplicam-se os moldes ou formas. reiuntando-as • com areia refrataria 
apropriada. As formas são pré-fabricadas e próprias para cada perfil de trilho. Devein 
estar secas ou no máximo .  com  pouca umidade. Monta-se também o cadinho para a 
fusão da porção aluminotérmica sobre um suporte metálico, com 2iro no plano 
horizontal. Antes de lançai a porção aluminotérrnica no cadinho.. este deve ser secado 
aplicando-se o maçarico em seu interior por alguns segundos: 

e) O pré-aquecimento é feito por meio de um maçarico próprio. de bico largo. Na operação • 
de pré-aquecimento o topo doç trilhos deverão ser aquecidos uniformemente até a 
temperatura de 900 a 1000° C. - que o soldador deverá . identificar pela cor. não devendo. 
entretanto ocorrer fusão no topo dos trilhos: 

fi Acende-se a porção aluminoténnica no cadinho. espera"-se a conclusão da fusão. 
aproximadamente 20 a •40 segundos, e inicia-se o vazamento sobre o molde até que a 
seção do trilho fique coberta pelo liquido do aço fundido escorrendo-se o excesso do 

• óxido de luminio na cóncha de escória. 

g) Agua -se o resfriamento superficial da escória e o parcial endurecimento do aço 
fun ido, iniciando-se o processo de remoção do molde, destruindo-o; 

cuta-se a rebarbagem do excesso de solda do boleto do trilho; 
~é° 

s resfriar até a temperatura de 150° C. inicia-se a operação de esmerilhamento do 
Lto e acabamento da solda. 
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3.2.9.7 	As agulhas deverão ser montadas de modo a permitir seu deslocamento sobre as placas de 
deslizamento sem w-ande esforço. 

A socaria dos AMV's será executada mecanicamente pela FLUMITRENS. 

Para o nivelamento, alinhamento e bitola, prevalecem as tolerâncias adotadas para as vias e 
os detalhes indicados no plano de montagem do AIV1V 

to aos materiais a serem empregados na implantação da Superestrutura da 

SP 1 

e;* 	' Rosenefre  
A4 'CIO R d 

.,V8aefnitS0„a, witoR 

	

3.2.10 	Observações 
82r48e440  Via. aex oouG2 No% „, 

A 	"Xe 	DUAL kio "MA  Rossi. 184  r .11  pise 
,proNlici '11 

• 46s entes serão de madeira e novos. 

os serão TR-57 novos para a BL e TR-45 usados para BE. 

..ões serão elásticas e rígidas. 
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- A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os materiais e 
utensílios para a realização da solda alurninotérmica. bem como pela boa qualidade de 
execução da mesma. 

3.2..9 
	

Assentamento dos aparelhos de mudança de via (AMV)  

3.2.9.1 	Serão empregados Aparelhos de Mudança de Via tipo AREA. • 

3.2.9.2 	Constituem elementos básicos para a montagem dos .-kl\n"s, as plantas de 
fornecidas pela CBTI1  e a locação de seus pontos principais definidos 
geométrico. 

Antes do assentamento dos Aparelhos de ludanç a de Via, o sub-lastro 
regularizado e de\idamcnie compactado na cota estabelecida pelo projeto. 

assentamento 
pelo projeto 

deverá estar 

	

3.2.9.4 	.Cs dormentes especiais serão distribuidos na região dos AMV's de acordo com o 
espaçamento e forma indicadas nas plantas de assentamento do respectivo .AI\ 

. 'Deverão ser cuidadosamente - examinadas e ajustadas a posição do jacaré.. a posição das 
agulhas em relação ao trilho de encosto. a bitola das \ias direta e des\iada, assim como o 
tssentamento correto dos contra-trilhos. 

	

3.2.9.6 	As placas de deslizamento das agulhas deverão ser cuidadosamente limpas e lubrificadas 
com graxa apropriada. 	• 
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•• 
Os componentes metálicos dos ANIV's com trilhos TR-57 e as vigotas (dormentes 
especiais) serão novos. 

9. ' 
• 1 	O lastro complementar será novo. 

3.2.11 	Tolerâncias geométricas 

* 	3.2.11.1 	Será exigido o cumprimento das tolerâncias geométricas estabelecidas, quando da vistoria ,. 

10 • 	recebimento dos serviços de implantação da superestrutura da via. 

(I'1, 92.11.2 Após os serviços de acabamento final da via. a CONTRATADA deverá comunicar à CBTU 
(11 	. 	para conjuntamente. efetuarem as medições de verificação dag condições geométricas da 

• ‘ ia. antes de sua liberação para o trafego. 

3.2.1 Á .3 	As tolerâncias geométricas admissíveis para o as \ias. serão : 

A tolerância na bitola será 	4nun a -2intn. não podendo. todavia. , existir uma variação 
superior a 2min entre dois dormentes consecutivos. 

As tolerâncias para o alinhamento nas retas e curvas deverão ser conforme segue: • 

Para o alinhamento nas retas, a tolerância será de ± 6inm. Divergências de •'- 3mrn atz. - 
3inm não poderão ocorrer dentro de um comprimento de 10m, tolerando-se neste caso 
um afastamento máximo de 4mm entre o eixo ..projetado•e.o executado. 

Nas curvas circulares simples a diferença de flechas medidas no centro de uma corda de 
l(lrn deverá ser inferior a 6mm. A divergência máxima tolerável entre o eixo projetado e 
o executado será de 4mm. não sendo aceitas divergências de 3 a - 3mm em 10m. 

A toleráncia ad *tida para a distância entre os dormentes será de ± 20nun, permitindo-

se ainda um desl emento.  angular de ± lOmm. 

cia máxima admissivel entre o nivelamento longitudinal e o teórico 
) será de 5mm. Divergências de -L 4mm a - 4mm não poderão ocorrer dentro 

omprimento de 10m. 
S•Peul, 
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C • 	 A geometria das soldas será verificada através de 1 (um) metro padrão com precisão de 
0,1nun, e deverá atender as tolerâncias de nivelamento (superfície de rolamento) e 

	

g.  111 	 alinhamento (superfície interna do boleto) a seguir apresentadas: 
(O 

	

(8 	 • Nivelamento 

.1/6 
l'olerâncias: • 
Empeno vertical convexo - 1,5mm 
Empeno vertical cáncavo -• O 

t 	Soldwim de trilhos 

o 

3, 

111 
• 
O 

CBTU 0736 
• 
• 
• 

11) Para o 	nivelamento transversal a tolerância 	será de ± 4nun, 
divergências de — 3rnm a - 3nun em 5m (TWIST). 

não sendo aceitas 

g 

3 	1 	. Alinhainento 

Tolerâncias: 
Empeno horizontal convexo = 1.5min 
Empeno horizontal córicavo 0.75mm 

.Ajarelos..,de.  Mudança de Via 

- As tolerâncias de bitola, dos AMVs serão de - 2mm e - 2mm não podendo. todavia. 
existir uma variação superior a lmin entre dois dormentes consecutivos. 

Alinhamento 

Será de -ri- 2 mm. divergências de 4. 2rrun até - 2rnm não poderão ocorrer dentro de um 
comprimento de 10 m. 

A diferença 	stente entre o eixo de projeto e o executado, obtida através de mediçiks 
em relaç" ao marco topográfico será no máximo de 3 min, não sendo toleradas 
divergé -ias de 3rrun a - 3mm em 10 metros. 

S.P8  

b;;; ** 	. .. ........... 

4Preseni 

82,41%.640  Niv amento 7 .  
CAPgr %Nig& 

nivelamento transversal de cada via a tolerância será de 4-/- 2mm. não sendo 
â s divergências de 2mrn a - 2mm numa extensão de 5m (twist). 

rância adotada para o nivelamento longitudinal será de -ri- 
; 	

mm em 5m. § 

, 
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- 	A bitola e o velamento transversal serão examinados a cada 5m, com medidor especial. 
%si  mt 

Mudança de Via 

entes deverão estar assentados rigorosamente de acordo com os desenhos 
de assentamento. 
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A divergência máxima admissivel em relação ao nivelamento teórico da via será de Srrun. 

.$ 

• 4. 	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

1 f 	4.1 	Todos os serviços de infra-estrutura (complementar) e superestrutura (remoção de Vias. 
assentamento de Viasi,AMV's, etc) serão vistoriados antes de serem recebidos parcial ou 

(9  • 	 definitivamente, cabendo a CONTRATADA tomar todas as providências necessárias para 
essas Nistorias. 

éS 4.2 us recebimentos parciais serão efetuados após a conclusão de cada etapa dos seniços de 
cada trecho da obra, cabendo a CONTRATADA solicitar, em tempo hábil. ,que 

.4",  riSCALIZAÇÃO, os efetue. O trecho considerado em recebimento terá seus limites 
representados por pontos, determinados de comum acordo entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZAÇÃO e de fácil identificação, para permitir eventuais conferências posteriores u 
facilitar a delimitação quando do futuro recebimento dos trechos adjacentes. 

4.3 	us serviços de infra-estrutura da via serão recebidos segundo os procedimentos esiabeleeidos 
nas Instruções Técnicas da Companhia para este tipo de obra 

• I 
4.4 	Os serviços de superestrutura da via serão recebidos após a apresentação pela 

CONTRATADA. em planilhas apropriadas, dos levantamentos e controles realiza&s para 
cada serviço especifico e das inspeções. medições e cálculos planialtirriênicos que atendam 
às premissas e tolerâncias a seguir estabelecidas. Excluem-se desta obrigação os serviços que 
antelionnente foram da responsabilidade imediata da CBTUFLUMITRENS. 

4.4.1 	Geometria 

• Nas retas, os alinhamentos e ci nivelamento longitudinal deverão ser examinados Com 
- visor ótico. 

- 	C) exame nas eu .as será feito conforme as tolerâncias do item 3.2.11. 
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.. As dimensões dos Av1V's deverão obedecer rigorosamente aos desenhos 	de 
assentamento. 

- Para o nivelamento e alinhamento, deverão ser respeitadas as tolerâncias estabelecidas no 
item 3.2.11. 

- Deverão ainda ser verificados os ajustes de fixação aos 	dormentes. o 
funcionamento do aparelho de manobra, e a proteção anti-ferruginosa de acordo com as 
instruções do fabricante. 

Soldas 

As soldas deverão formar uma superfície contínua e homogênea com o boleto dos trilhos e 
serem isentas .de rebarbas, depressões. elevações, falhas e defeitos nas superfícies de 
rolamento das mesmas. .Alem das soldas propriamente ditas, as laterais c a parte infèrior do 
-patim do trilho deverão também ser convenientemente rebarbadas. 

Plataformas e áreas Adjacentes 

- 	Deverão estar completamente limpas. regularizadas e desobstruídas. 

Até o recebimento definitivo das obras. a CONTRATADA será a responsável. sem qualquer 
ónus para a CBTU. pela conservação e manutenção dos seniços por ela executados, mesmo 
que já ‘istoriados e recebidos parcialmente pela FISCALIZAÇÃO. 

4.6 	Todos os defeitos detectados. seja nos recebimentos parciais. seja no definitivo. deverão ser 
corrigidos pela CONTRATADA. igualmente sem ónus para a CBTU. num prazo máximo 
de 10 (dez) dias. a partir de sua comunicação. 

As obras somente serão consideradas como concluídas, após o seu recebimento definitivo e 
emissão do respectivo Termo de. Recebimento, por uma Comissão de Engenheiros a se 
designada pela CBTU. • 

Uma vez recebi s em definitivo, a manutenção das obras ficará a cargo da FLUMITRENS. 
ress vada, e •etanto, a inteira responsabilidade da CONTRATADA quanto a eventuais 

exec vas não detectadas na fase de construção. 
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5. "AS BUILT" 

Ao final dos serviços, deverá ser apresentado pela CONTRATADA ã CBTU, "as built" 
de todas as partes da obra que tenham sofrido modificações em relação ao projeto orinal. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

• O pi azo de execusão dos serviços objetos deste termo de 'referência 
meses. contado a partir do recebimento da primeira ( )rdem de Seniço. 

é de 9 (nove) 

.4 

7. 	ANEXOS 

Anexo 1- Etapas de 	nplantação da Bl. 2 de Campos Eliseos - Saracuruna e dois • 
Desenhos Esquemáticos. 

Anexo 2 -Instruções Técnicas para Execução de Obras de Infraestrutura CBTU 

Anexo 3 - Caderno de Encargos para os Seniços de Superestrutura Ferroviária:C-BTL.  

Anexo 4 -Manilhas de Quantidades 

Anexo 5 - Projetos Executivos: TECNOSOLO S.A e CBTU 

Anexo 6 -Desenho 1"1 25 11. 1.1 "Projeto Planitnétrico do Desvio da BI. I e Meação da 
BL 2". 

Anexo 7 - Desenho AT 89 fl. -11 "Passagem de Nível-Tipo". 
• 
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PREÇOS TOTAIS 

ELETRIFICA ÃO DO TRECHO CAMPOS EUSEOS - SARACURUNA 

IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE BITOLA LARGA BL2 NO TRECHO C. 

ELÍSEOS / SARACURUNA, LIGAÇÃO DO DESVIO DA PLATAFORMA 1 

DE GRAMACHO À BL1 E LIGAÇÃO E.RECUPERAÇ - DA BL2 NA 

PARTE SUPERIOR DE GRAMACHO. 
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• 16.00% 17.30% 

•• •••• 

1,- Servi 
2 - Demolições/Remoções 
4- Plataforma Funda ão/Estrutura 
5- Mezanino (Fundação/Estrutura) 
6 - Passa em Su enor Funda "o/Estrutura 
8 - Escadas Funda "o/Estrutura 
9 - Ram•as (Funda :o/ Estrutura) 

10-Reservatórios Funda "o/Estrutura 

13 -Revestimento em eral (Pisos e Paredes 
14 -Es uadrias e ferra ens em.eral 
15 -Divisórias 
16 -Forros 
17 -Vidros 

23 -Diversos Bilheterias, Torni uetes,... 
24 -Instala ões Hidráulicas 
25 -Instala ões Elétricas 

% BASICO ( * ) % DA LICITAÇAO 
2.00% 	2.20%  
1.00% 1.10% 
8.40% 	8.40% 

23.00% 24.00% 
2.40% 	2.40% 
4.20% 	4.20% 
8.30% 8.30% 
0.90% 	0.90% 
0.20% 	0.20% 
4.20% 	4.60% 
8.20% 	. 	8.20% 
0.10% 	O:10% 
0.10% 	0.10% 
0.10% 	0.10% 
2.00% 	2.00% 
0.10% 0.10% 
0.10% 0.10% 
4.10% 	4.10% 
0.20% 	0.20% 
0.70% 0.77% 
4.00% 4.00% 

1.40% 
0.10% 
6.90% 

100.00% 

C. - UTORA F 

SantOS 
: 

• " 
• 

Construtora Ferreira Guedes S.A. 

LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTAÇÃO DE CAMPOS ELISEOS 
PLANILHA DE PERCENTUAIS 6 07-É. 

.4 

19 -Lou s e Metais Sanitários 
20 -Im ermeabiliza "o 
RICIIMIIIIelmeggeneemenewmie  
22 -Outros 

ITENS DE COTAÇAO 
s Preliminares 

1.40% 
0.10% 
6.43% 

5.A. 

26 -Sistema de Telecomunica "es 
27 -Sistema de Sinaliza "o 
30 -Urbanização 

411111111/ 
.-114:e111111".  • r 	- -507001111,4111~ 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 	 015 
• 

• 

, 
^ , 	LICITAÇAO RJ .67 - OBRA: ESTAÇAO DE JARDIM PRIMAVERA 
. , 	 PLANILHA DE PERCENTUAIS 
- , 	 ITENS DE COTAÇAO % BASICO ( * ) % DA LICITAÇAO 

- -servi_ 	os Preliminares 2.00% 2.20% 
jlen_.2,L4ões/Remoções 1.50%.  1.65% 

4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 10.10% 11.00% 
5 - Mezanino (Fundação/Estrutura) 24.20% 24.67% 
6 .-- Passagem Superior (Fundação/Estrutura) 2.40% 2.40°7; 
8- Escadas (Fundação/Estrutura) 2.20% 2.20% 
9- Rampas (Fundação! Estrutura) 4.20% 4.20% 

10-Reservatórios (Fundação/Estrutura) 0.30% 0.30% 
11 -Alvenarias 0.20% 0.22% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 3.90% 4.20°4 
141-Esquadrias e ferragens em geral 7.60% 7.50% 
-15 -Divisórias 0.10% 0.10% 
16 -Forros 0.10% 0.10% 
17 -Vidros 0.10% 0.10% 
18 -Pintura 1.90% 1.90% 
19 -Louças e Metais Sanitários 0.20% 0.20% 
20-Impermeabilização 0.10% 0.10% 
21 -Telhas 3.80% 3.80% 
22 -Outros 0.20% 0.20% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 0.60% 0.66% 
24 -Instalações Hidráulicas 3.10% 3.00% 
25 Instalações Elétricas 15.80% 15.00% 
26 -Sistema de Telecomunicações 1.40% 1.40% 
27 -Sistema de Sinalização 	-\ 0.10% 0.10% 
30 -Urbanização 13.90% 12.80% 

422 rAs TOTAL 100.00% 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 	 116 
LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTAÇÃO DUQUE.. DE CAXIAS 

• PLANILHA DE PERCENTUAIS 
ITENS 	DE COTAÇAO % BÁSICO ( i ) -% DA LICITAÇAO 

'1 	os Preliminares -Servi 4.90% . 5.38% 

-5 	Demoli :_ ões/Remoções 5.20% 4.98% 
• 

Plataforma (Funda -o/Estrutura 7.50% 8.00% 
4 - 
5 	Mezanino(Fundação/Estrutura) - 15.70% 17.00% 

-J.:TE-3ser_L-1-Superior Func Aufa 4.00% 4.00% 

13-..ÉIggs.12sFundá...j2c:/Ç.tr)utura 1.50% 1.50% 

9 - Ram asFL21._25___----- .'o/ Estrutura 6.50% 6.50% 
10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura) 0.80% 0.80% 

11 -Alvenarias 0.40% 0.40% 
12 -Vedações ( Elementos vazados, brise's, venezianas)  0.40% 0.40% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes)  5.50% 5.80% 
14 -Esquadrias e ferragens em geral  1.80% 1.80% 

-15 -Divisórias • 0.10% 0.10% 

16 -Forros 	  0.10% 0.10% 

17 -Vidros 	  0.10% 0.10% 
18 -Pintura 	  0.30% 0.30% 
19 -Louças e Metais Sanitários  0.30% 0.30% 
20 -Impermeabilização  0.30% 0.30% 
21 -Telhas  3.60% 3.60% 
22 -Outros  3.80% 3.50% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 1.40% 1.54% 
24 -Instalações Hidráulicas  1.00% 1.00% 
5-Instalações Elétricas  5.60% 5.60% 

26 -Sistema de Telecomunicações 1.00% 1.00% 
27 -Sistema de Sinalização 1.00% 1.00% 
28 -Sistema de Eletrifico 0.30% 0.30% 
29 -Modificação da Vist 	,r4v=. , , 2.90% • 2.90% 

'16 lot 30 -Urbanização ..ã9  IÉ S 	‘.*" •• 	ed . 	ir, 24.00% 21.80% 
• 4' 	'" "Á" 	r; 	. 	..: • m  Ime" a 	 TOTAL 

- 	1  
100.00% 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 

LICITAÇÃO RJ -67 - OBRA: ESTAÇÃO 
PLANILHA DE PERCENTUAIS 

DE SARACURUNA 

ITENS DE COTAÇAO 	 , % BASICO ( " ) % DA LICITAÇAO 

'.:1;_§221.9os Preliminares 0.80% 0.88% 

2 	Demoli 	 /Filci ões - 2.40% 2.60% 
4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 9.60% 9.60% 

5- Mezanino (Fundação/Estrutura) 22.50% 22.50% 

6- Passagem Superior (Fundação/Estrutura) 2.50% 2.60% 

8- Escadas (Fundação/Estrutura) 4.20% 4.20% 

9- Rampas (Fundação/ Estrutura) 8.30% 8.20% 
10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura)  0.50% 0.50% 
11 -Alvenarias 1.20% 1.20% 
12 -Vedações ( Elementos vazados, brises, venezianas) 0.10% 0.10% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 13.70% 14.02% 
14 -Esquadrias e ferragens em geral 4.00% 4.00% 
15 -Divisórias 0.30% 0.30% 
16 -Forros 0.30% 0.30% 

-Vidros 0.20% 0.20% 
-Pintura til 2.10% 2.00% 
-Louças e Metais Sanitários 0.40% 0.40% 

-20 -Impermeabilização 0.40% 0.40% 
21 -Telhas 4.20% 4.20% 
'22 -Outros 2.90% 2.80% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 3.40% 3.70% 
24 -Instalações Hidráulicas 3.60% 3.50% 
25 -Instalações Elétricas 7.90% 7.20% 
26 -Sistema de Telecomunicações 1.50% 1.50% 
27 -Sistema de Sinalização 0.10% 0.10% 
30 -Urbanização 3.00% 3.00% 

----1 Â4P.:<:. 	 TOTAL 100.00% 
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	 67.00% 

	
70.00% 

30.00% 33.00% 
2 	os de Campo 

TOTAL 

&Paulo  
Sp 

:9777  Ci p.i./ 
"Semew 
414,cro '44" 

avApR Recez mbm, 
" ,inv,812 PoR *Ir  ENT 

07 

tOt4ST 

Arrnzr.-.' D Tz'ortor.:,73 dos Stos 
R$ 1,75  

317p 	
C. 1..:[c Depto. Técnico 
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S.A. 

Construtora Ferreira Guedes S.A. )18 
LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: Eletrificação do trecho C. Eliseos - Saracuruna 

PLANILHA DE PERCENTUAIS 
ITENS DE COTAÇAO 
	 % BASICO ( * ) % DA LICITAÇAO 0745 
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• • • 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 	 -01.9 

LICITAÇAO RJ - 67 	- OBRA: "Implantação da linha BL2 no trecho C. Eliseosf 
Saracuruna, Ligação do desvio da plataforma tde, Gramacho à BL1 e lig. 
e recurieração da BL2 na parte superior de Gramacho" 

, 	 PLANILHA DE PERCENTUAIS 
ITENS DE COTAÇAO % BASICO ( " ) % DA LICITAÇAO 

'1 - Serviços complementares de infraestrutura da via entre 
"C.Eliseos e Saracuruna: 
'1.1 - Serviços Preliminares 12.00% 13.00% 
-1.2 - Terraplenagem e Drenagem 31.80% 33.40% 
1.3 - Obras Complementares 3.50% 3.60% 
2- Serviços de Superestrutura (implantação da BL2 no 
trecho C. Eliseos/ Saracuruna) 
2.1 - Remoção de Vias existentes 4.10% 4.00% 
2.2 - Assentamento de Vias existentes 	• 37.70% 35.00% 
3 - Vala_para lançamento de cabo Ferroviário _ 6.20% 6.50% 
4 - Serviços de infraestrutura (parte superio 	Gram. ho) 
PN da rua Roberto Harlqy 1.40% 1.50% 
5- Serviços de Superestrutura (1531%4 ,uoerior de 	amacho) 3.30% 3.00% , a. 	,.•tuot. 	_ 

Ai. 	 TOTAL , 	100.00% 

	

'Pes4.,, 	..• - .r 

	

,,, 	.4;,N• „ 1 	9.1Pino 
$•P 	_ 	• .-- 

Armzndo Rodr1,7ucs dos Sr.nfos 
Chcje Depto. Técn:so 
CREA 0652054315/D 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

L 0747 

F 

ATESTADOS EM NOME DAS EMPRESAS 

LOTE 2 

Rua Bela Cintra, n° 24- 12  andar - Consolação 	São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0748 

ESTE ATESTADO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS DO ITEM 1 - LOTE 2 

PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 2 - LOTE 2 

PARTE DAS EXIGÊNCIAS DO ITEM 3 - LOTE 2 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 



ERCIO S/A ENGE HARIA E C CONSTRUCAP-CCP 
CNPJ n° 61.584 3/0001- 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

u 0749 ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para Indutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Roberto Ribeiro Capobianco CREA/SP n° 0600931321 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 	 (X)DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN-01930 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 

PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 
AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1,  CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 
SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 
PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

• SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 
ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING E/OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGOTO A VACUO OU ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

DNSTRIKAP-V5 ENGENHO E (014000 5/A. 
CNPJilLiF N° 61.584.22310001.38 

TEC. e  IVII SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N. 14.. 'IlD RG N.°6.816.967-X -SSP/SP 
GERENTE DE CONCESSÕES/CONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)301-7-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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P., 
Rod. Anhanguera s/n° Km 30,5 

CZE":1•,-SP. 07750-000 Cajamar SP Brasil 
scs.,  

Tel.: ( I ) 4146-2000 Fax ( I I ) 4446-24 
www.natura.net  

10°  REGISTRO CIVIL - BELERLINI-10 
"AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 

COMPLEMENTO DE ATESTADO 

O presente documento é parte integrante da 
Ceniao de Acervo Técnico expedida pele
CE."'-SP sob n°  W:_l_q_Diat  e 
SOnlente será. válido acompanhado da referi-
da lÇertidDo. 
Sâo Paulo, 

Flávra. C rIstt 
Agente AdnItnis 

Seine() 

u. 0750 - 

Em complemento ao atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 
2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para 
Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, informamos que a referida obra 
,foi executada em regime de empreitada por preço global, constando os serviços 
de infra-estrutura, construção predial e acabamentos, fornecimento, 
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de ar 
condicionado com capacidade de 1937 TR, sistema de detecção e alarme 
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulica e cabeamento estruturado 

Valor total do contrato: R$ 60.742.823,23 com preços iniciais de julho/1998 
Período de execução: 08/07/1998 a 31/03/2001 

Informamos que os itens abaixo,deverão ser retificados, como segue: 

Item 1.5 (pagina 5) — P&D — Centro de Pesquisa e Desenvolvimento 

Onde se lê Caixilho de alumínio e vidro temperado — 5.186 m2, 
leia-se fachadas em pele de vidro e vidro temperado —5.186 m2 

Planilha dos principais serviços executados e gerenciados (pagina 10) 

Item 2.1 — Onde se lê Escavação mecânica/Manual para valas de fundação, 
leia-se Escavação mecânica/Manual para valas de fundação em material de 1° 
categoria — m3 - 19.235,73 
Item 2.2 - Onde se lê Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 
para uma altura de escavação de escavação até 6 m, 
leia-se Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para uma 
altura de escavação de escavação até 6 m em material de 1° categoria — 
24.374,02 M3. 

4a I 

ajam r, 31 de jul ,e 2007 
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PESSOAS NATURAIS E TABELIÃO DE NOTAS DE CAJAMAR 
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Cajamat 

t2P.e, 
ernardez 

de Serviços e Obras 
e Cosméticos Natura Ltda 

Rod. Anhanguera s/n° Km 30,5 
07750-000 CajamAr ÇP  Brasii  

Tel.: (I I) 4446-2000 Fax (I I) 4446-2093 
www.natura.net  

ti .0751 noturo 

10. REGISTRO CIVIL - BEL~
0  "AAVrENTIcAçÃO DESTE DOcUMENT0 

ESTA 
APOSTA NO VERSO " 

COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Em complemento ao atestado de capacidade técnica emitido em 21 de 
Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço Natura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio 
S/A, informamos que a referida obra foi executada em regime de 
empreitada por preço global, constando os serviços de infra-estrutura, 
construção 	predial 	e 	acabamentos, 	fornecimento, 
instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo sistema de 
ar condicionado com capacidade de 1937 TR, sistema de detecção e 
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulica e 
cabea mento estruturado 

Valor total do contrato: R$ 60.742.823,23 com preço 
julho/1998 
Período de execução: 08/07/1998 a 31/03/2001. 

Caia mar, 31 de julho de 2007 

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico expedida pelo 
CREA-SP sob n°  Ga) 	e  
Somente será válido acompanhado da ref 
da Certidão. 
São Paulo, 

e Campos 
-Reg. 1940 

Flávia Cr 
Agente Adi-st 

Seco 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELHO DE NOTAS D 
Av.Tenente Marques,1797, Rairro Polvilho, Cajaaar-SP Tel. 4443.1911 

Toáo 	Bantistalartelletto - Oficial 
Reconheço por seaelhanca a firaa-de GEORSIA'ORACE RERRARDES, et dom 
valor econSaico, e dou fé, 	

Ah Cajaaar, 31 d- wàtí, 	de 2987. 
Ea testeauntio 	  da verdade. Tatiane Merecida de Larvalno -Escrevente Autor Total: 	4,30 	VALIDO SOMENTE COM O SEIO DE A " 
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O pree.ente documento é parte integrante de 
Certidão de Acervo 1-étnico expedida .pelo 
CREA-SP sob n 	 iO 	e 
Somente será váldr: acompanhado da referi-
da Certidão. natura 

0752 
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉC  mavia Cri?ti 

dnirms 
Seio 

ampos 
9.1940 

10"  REGISTRO clvrt, - IMENZINTHO 
"AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

Atestamos para EqTêAPeg~§ER44els, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 
ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E 

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 
e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 
no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 
77.114,85m2. 

Atestamos àiiida que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial,  
são compostos dos seguintes Prédios:  

PICiaNG 	 Um prédio de quatro pavimentos para o 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos para 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	 Conjunto de 	cinco—prédios—cle-eineo-pavi•mentes-ifitedigad es-por-passarelas-metá I  icas; composto—de 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários, hall de 
elevadores e recepção; área total de 11.024n12; 

Indústria • Comércio do Commátkos Matara Ltda. - Rodovia Anhangtiera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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O presente documento é parte integrante d .  
Cer!,:;:, de Acer..0 Técnico expedida pelo 
CREA-SP 	n'' 2EC • çietV.3 ""  e 
Sornenta será vj,l;cic acempanhado da referi-
da Certidão. 
Sâo Paulo, 	 0753 natura 

   

fláv;a Crisi a de • '2  Agente Adminis rativo 1- Re 
Seccon SERVIÇOS 	 Prédià destinado a serviços de apoio-  a* . • ário 

do complexo, composto por refeitório, lanchonete, creche, 	banco, ambulatórios 	e 
departamento de recursos humanos, com uma área total de 9.437m2; 

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Composto por dois prédios, um 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifado e, outro para 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área total de 3.074m2  com dois pavimentos; 

PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de recepção de visitantes e 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 

PORTARIA DE CARGAS 	 Uni prédio de recepção de 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água ; 

ÁREA EXTERNA 	 • Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CF1V, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1- P/CKING 

Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e 
alveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "In loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espacia ...,...ak, X 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalment,  1111) 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalunne com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 
• 

O pavimento térreo (hível 729,00), recebeu piso de concreto armado, acabamento vítreo, p ra 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilhadeira). 

Indústria e Correércio de Cosmético. Metera Ltde. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Ca1arnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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O presente documento é parte integrante da 
Ced:dão de Acervo Técnico expedida pelo 
CREA-SP sob n°  seÉ.),  
Somente será váiido acompanhado da t aferi-
da Certidão. 
São Paulo,  R - )r(:P IQC.114y+-  0754 nektura 

   

va Flái Cd 'c 	
ampoS e Agente Admin 	eg.1940 

Foram instaladas docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicas (H" 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto armado para nivelamento das 
lajes alveolares, onde após frezarnento recebeu piso epóxi Stonblend (STONHARD). 

Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, ar condicionado de 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00). 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 137un com 686m3  de concreto lançado 
• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  de concreto armado 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 6.683m2 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5.342m2  • Elevador monta carga 	 lun • Elevador de passageiro 	 2un • Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.600m2 • Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	5un 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada In loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2 • Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215m2  

1.3 - FÁBRICAS Ur REGISTRO CIVIL BELENZINHO 
AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1-:--62,49-ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3/4: 47,41 ton. 

Indústria a Comércio de Cosméticoo /anum Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sobrecargkfcto Norte 
• Almoxarifado - 5,0 ton/m2  
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados piso epóxi. 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitação e serviços que fazem a 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metálica com fechamento 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipamentos, pipe- rack 
e túnel para eletromonovias. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m2  

Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 
'laser 	 11.129m2  

• Elevador de passageiro 	 2un 
Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  

• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	 11.534m2  

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 

Edifícios com estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 

	
90un com 260m3  de concreto lançado 

i 	• 	Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 719m2  

	 •_Risoindustrial--ern-concreto_coacabamento_v_krea,_nivelado_a_laser 	7 6001312  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 775m2  
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• Piso industrial em concreto 
laser 	  

acabamento vítreo, nivelado a 
2.865m2  

3un 
5.186m2  

COM 

• Elevador passageiro panorâmico 	  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  
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1.5 - P8r.D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	Seccio 

Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes, 
pilares e lajes de piso e cobertura. 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálicas com fechamento lateral 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e forro falso. 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vidro. 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram impermeabilizadas com manta 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  
• Estrutura moldada in loco 	  
• Cobertura metálica 	  

159un com 779m3  de concreto lançado 
4.606m3  de concreto armado 

1.517m2  

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz na 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

c Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	 6.164m2  
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
▪ Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado 

laser 	 9.408 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915 

1.7 - MANUTENCÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutenção 

	Estrublras_ern_concreto_armado_aulidado_ln_loc 
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Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 
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Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas semi-espaciais 	ST), 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha metálica zipada. 

.Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítreo, para uma sobrecarga de 
N.2,0 ton/m2. 

Campos 
Reg. 1940 

No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituído por placas removíveis, os 
vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabilizada com manta asfáltica 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção mecânica. Nesta área foi 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão de 13,35m entre 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,40 ton. 

1.7.2 - Almoxarifado da Manutentão 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes e lajes de 
cobertura 
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Estrutura metálicà'aettlertura em uma água, executado com perfil de ápcati 
i 

com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em sapata 	 20m3  
• Estrutura moldada in loco 	 164m3  de concreto armado 
• 253m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	209m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 84m2  

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 3 mm e proteção mecânica com 
argamassa. 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	  197m2  

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Casso! 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 lts 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 lts 
• Tanque Água Tratada - Capacidade: 750.000 lts 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 lts 
• Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3nnm com argamassa de proteção 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595 
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 322m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	 

1.11 - TANCAGEM o 
Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima e combustíveis e gases c 
os respectivos tanques e diques de contenção. 

Cobertura metálica 

pág. 
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O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em concreto armaao apare 
"in loco" (paredes e laje). 

Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,0m. Peso da estrutura metálica 
1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de manobra e descarga de 
matéria prima e combustíveis. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 24un com 136m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 219m3  de concreto armado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 lts 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5mm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

notura 
cnk. 	 
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Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado in loco, canaletas aberta e 

fechada, tubulações tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

seção 1,50x1,50m e c=1.385 
seção 2,40x2,40m e c=150 
seção 2,00x2,00m e c=445nn 
seção 1,50x1,80m e c=115m 

Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
117.328kg 
12.400kg 
40.000m2  
6.352m2  

	6.961m2  

• Canaleta em concreto armado 	 
• Canaleta em concreto armado 	 
• Canaleta em concreto armado 	 
• Canaleta em concreto armado 	 
• Travessia por método não destrutível 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 
• Rampa em estrutura metálica 	 
• Pavimentação asfáltica 	 
• Sarjeta em paralelo 	  
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 
• Espelhos d'água: 

o Edificia_de_Convenções:-. 2  

1.13 - ÁREA EXTERNA 
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1.19.9 Passarela de ligação Fábricas/Picking 

total 

14.857,00 Kg" 

169.470,8 
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1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Secc 

Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprimento total de 26,50m, apoiada 
nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma delas com comprimento de 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

1.16- PASSARELA DA ETE 

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total de 46,50m, apoiada em 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos , sanitários e recepção : 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (OUANTIDADES) 

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 Ponte de ligação Praça à ETE 

1.19.2 Passarela de ligação ETE ao Clube 

1.19.3 Ponte de acesso ao Centro de Convenções 

1.19.4 Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 

1.19.5 Passarela de ligação estacionamento à Recepção 

1.19.6 Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 

1.19.7 Passarela de ligação'entre o edifício Picking e AV 

1.19.8 Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 

37.506,00 

9.796,00 

20.158,00 Kg 

40.301,00 Kg 

13.142,00 Kg 

29.862,80 Kg 

1.743,00 Kg 

2.105,00 Kg 
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QUANTIDADE 

43.152,38 

19.235,73 
24.374,02 

16.726,77 
75,80 

6.601,51 
29.762,26 

3.785,38 

3.015,04 

131,28 
5.557,38 
1.268,61 

915,17 
320,04 

45,16 
30,00 

re 

259,31 
4.733,21 

5,00 
74.761,78 
4.227,55 
1.083,00 

82,50 

32,00 

156,00 
303,70 

583,70 

80,00 
146 85 

comprimento 1m  
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2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS E GERENCIADOS:  

411 

• 

ITEM 

1 

SERVIÇOS 

SERVIÇOS INICIAIS 

UN 

1.1 Locação da obra m2  

2 TRABALHOS EM TERRA 
2.1 Escavação mecânica/manual para valas de fundação m3  
2.2 Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para 

uma altura de escavação até 6m 
m3  

2.3 Reaterro com material da 13  categoria, proveniente do corte m3  
2.4 Reaterro compactado com areia m3  
2.5 Aterro compactado mecânico m3 
2.6 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, 

incluso espalhamento 
m3  

2.7 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, 
incluso espalhamento 

m3  

2.8 Apiloamento do fundo de valas m2 

3 FUNDAÇÕES 

3.1 Fundações Profundas 
3.1.1 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm m 
3.1.2 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm m 
3.1.3 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm m 
3.1.4 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm m 
3.1.5 Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm m 
3.1.6 Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm m 
3.1.7 Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm m 
3.1.8 Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm m 
3.1.9 Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm m 
3.1.10 Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm m 
3.1.11 Armação em aço CA-50 para tubulões kg 
3.1.12 Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões m3  
3.1.13 Preparo de cabeça dos tubulões un 
3.1.14 Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto e m 

1 preparo da cabeça 
3.1.15 Brocas d=30cm, incluso escavação, armação, concreto e m 

1 preparo da cabeça 
3.1.16 Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados m 
3.1.17 Estaca 	pré-moldada 	de 	concreto 	D=50cm, 	carga 	à m 

I compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 Estaca 	pré-moldada 	de 	concreto 	D=60cm, 	carga 	à 

compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
m 

3.1.19 Preparo de cabeça das estacas un 
3.1.20 Estaca 	raiz 	d=310mm 'carga 	de 	trabalho 	Q=100tf 	e 
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4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa m2  
(e=32cm+5cm) 
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Agente Adrnin 	eg. 1940 
3.2 	 Fundações Superficiais 	 Seco] 

m3  ,28 
m3  49,54 
m2  7.259,56 
m3  541,24 
m3  688,79 
m3  764,77 
kg 210.999,58 

m3  1.315,50 

m2  106.535,08 
m2  17,22 
m2 14.971,39 
m2  10.191,46 
m 5,90 
m 148,38 
m 563,27 
m 1.346,97 
m 177,84 
m 219,66 
m3  871,07 
m3  9.710,93 
m3  4.102,32 
I 10.280,75 

kg 1.650.351,86 
kg 5.441,84 

... m3  {72.738,251 
m2  166,59 
m 130,39 

un 2.666,0 
m2  29,1 
m2  1.016,6 
m2  514,79 

m2  906,88 
m3  7,20 
m3  316,40 

3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
3.2.2 	Lastro de areia 
3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 
3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 
3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 
3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 
3.2.7 	Armação em aço CA-50 
3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar inserts 

metálicos, reforço estrutural em aberturas para passagens de 
instalações em peças estruturais 

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 
4.1.2 	Forma de madeira em compensado resinado 
4.1.3 	Forma de madeira em tábua 
4.1.4 	Forma circular de madeira compensada plastificada 
4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 
4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 
4.1.16 	Armação em tela soldada 
4.1.17 	Cimbramento metálico• • 
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 
4.1.19 Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com 

junta JEENE) 
 

4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 
4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK 

CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 
4.1.25 	Enchimento com argila expandida 
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de 

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 

, 	---21  

impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros),..- volume de concreto, para a torre 

4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de m2 	70.01800 
silicone 

4.2 	 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
1.2.1  	Montagem-e-produção-de-vigas-e-Pitares-pré-meldados 	m 	816795- 
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4.2.3 	Montagem e produção das laje alveolares sem capa 
nite2AsdmeccinistratiiNvtorlm. eg. 1940 8  Agente  
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• 4.2.4 	Armação em aço CA-50 
4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 
4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 
4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYWIDAG - AÇO 

ST.85/105 de 32mm 

4.3 	 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epoxi 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

kg 233.324,00 
kg 23.243,00 
un 3.422,00 
m2 36,74 
m 213,40 

kg 2.258.622,85 
kg 7.818,96 

o pré-pintada 	m2 	2.225,07 

271,90 

Indústria a Comércio da Coematko. Matuta Ltda. - Rodovia Anhanouera, km 30,5 - Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 Indústria a Comércio da Coematko. Matuta Ltda. - Rodovia Anhanouera, km 30,5 - Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 Indústria a Comércio da Coematko. Matuta Ltda. - Rodovia Anhanouera, km 30,5 - Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

BN1H 
ATNIAÃ ET OUET 
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BN1H 
ATNIAÃ ET OUET 

SAAOT OVRO 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 

6 	 ALVENARIAS 

6.4 

6.6 	

Bloco de concreto celular e=9c,m 

ir Ek- 
6.7 	 Encunhamento L=14 cm 	 m 	 533,34 
6.8 	 Encunhamento L=30 cm 	 66,80 
6.9 	Marcação de alvenaria• 	, 	 542,4 
6.10 	Elemento vazado de concreto' 	 m2 	 672,5 
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7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e=10cm 

7 	 LASTRO E SUB-PISOS 

O pronti,. 	é prle inteT ante da 
expedida pelo 

• ‘C.V3°--£14— e  
SC-3-:3r.Z2 5Cf;5 	 d3 re;*ari- 

d: 	 ' •   
São Paut,-.)„,,,,La . 0764   4 

m2 	 21.439,99 
m2 
	

5.545,00 

7.2 	Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40cm 	 m2 	17.163,11 
7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm 	 m3 	131,25 
7.2.3 	.Base em BGTC - brita graduada tratada com cimento na m3 	5.477,39 

faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	802,94 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	 70,00 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	10.240,20 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	14.068,11 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	1.093,75 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15c,m 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 	2.612,76 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	998,83 
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com m2 	7.693,28 
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento m2 	108,00 
vítreo , tela soldada e juntas - e=8cm 

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	290,24 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	724,50 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	2.944,40 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 	1.097,93 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

- 
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8 	 REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 
• 8.1 	 Revestimento de Pisos 
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8.1.1 	Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada in- m2 	.146,11 
loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 

	

8.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassa m2  
colante especial aditivada flexível, pré-fabricada e 
rejuntamento com rejuntabrás 

	

8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentado com m2 	 123,00 
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejunte antiácido 

	

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com adesivo m2 	6.532,39,  
colante sobre piso elevado constituído por placas removíveis, 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pedestais 
metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo m2 	696,83 
colante sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.6 	Revestimento de piso em fórmica em placas aplicados com m2 	.252,10 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 

• removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
• pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.7 	Revestimento de piso vinílico em placas aplicados com m2 	-1.947,05 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.8 	Revestimento de piso vinílico aplicados com adesivo colante m2 	3.302,69 
sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2 	26.083,88 
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2 	1.483,75 
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas m2 	 474,24 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

	

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e m2 	 225,00 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 

	

8.1.13 	Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em m2 	 282,93 
placas de até 1,20 x.1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 

	

8.1.14 	Revestimento de piso em 'granito branco polar em placas de m2  
40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 

	

8.1.15 	Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura m2  
média de 3cm, sobre contra piso 

	

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 	 m2 

	

8.1.17 	Revestimento de piso vidrotil, assentado com adesivo m2  
colante, incluso rejunte 	. 

	

8.1.18 	Revestimento de piso em concreto armado e=5cm, m2  
acabamento vítreo sobre chapa metálica 

	

8.1.19 	Revestimento de piso cimentado com acabamento m-2 	 30,20 
desempenado, incluso juntas 

indústria • Comércio de Cootnitices Nadara Ltd.. - Rodovia Anhanonera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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8.2 	Reve 	
Agente Admini

'stimento de Rodapés 	 Se ceio 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 777,54 

516,89 
5.674,34 

238,48 
145,82 

134,41 
103,40 

7,40 
4,50 

38.970,38 
38.970,38 
1.545,58 

29,96 

89,72 

636,66 

94,00 

179,04 

450,99 
555,36 

1.259,09 

3.539,78 

181,21 

480,00 

8.2.2 	Rodapé em vindico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com a parede 

(cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 
8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	 Chapisco 1:3 	 m2 

9.2 	 Emboço Paulista 1:3:8 	 m2 

9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com m2  
argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado m2  
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré-
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, m2  
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo m2  
colante, incluso rejunte 

9.7 	Revestimento de parede com madeira em compensado, m2  
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten m2  
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 	m2 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 	 m2 

10 	 DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melamínico 
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 	 m2  
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6nnm com persiana 

interna 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso 

portas e ferragens 
10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm 
10.9 	Divisona especo 	ace: gesso aca ona o ipo ry a , 

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2  

617,30 
670,06 

4,73 

45,25 

Indústria e Comércio de Cosméticos Metera Ltda. - Rodovia Anhanquera, lcm 30,5- Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 846,00 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry W1I, MEeccion 	 56 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado e=10mm 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 
10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3cm 

11 	 CANTONEIRAS 
11.1 	Cantoneira de alumínio embutida para massa 
11.2 	Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 
11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "T" - tipo FORROVID PRISMA 

12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis "T" de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 

12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 

• ensacada 
12.10 	Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de 

35mm, perfis em aço pintado., incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 

i 12.11 	Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, 
duplo painel de gesso acartonado de 12mm com lã de rocha 
entre painéis 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de ,madeira 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 

m2  22,97 

m2  36,00 

m2  6,93 
m2  2,88 

m 966,60 
m 145,20 
m 243,00 
m 622,80 

m2  68,18 
m2  68,18 
m2  9.652,88 

m2  251,00 

m2  21.829,43 

m2  855,12 
m2  7.259,62 

m2  282,52 

m2  6.819,77 

m2  81,55 

m2  394,85 

m2  486,00 	cf 
m4  1.515,23 
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13.4 	Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 	
Asdrim encein  

	

13.5 	Látex acrílico sobre forro de gesso 	 • m2 

	

13.6 	Látex acrílico sobre divisória de gesso 	 m2 

	

13.7 	Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 	m2  

	

13.8 	Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 	 m2 

	

13.9 	Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso 	m2 

	

13.10 	Pintura com neutrol sobre concreto 	 m2 

	

13.11 	Caiação sobre alvenaria de bloco 	- 	 m2 

	

13.12 	Tratamento e aplicação de silicone sobre concreto aparente-, m2  

	

13.13 	Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha dorada 	m 

	

13.14 	Verniz sobre assoalho de madeira 	 m2 

	

13.15 	Pintura com Stain sobre deck de madeira 	 m2 

	

13.16 	Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizadas 	m2 

mpos 
1940 

.151,89, 
23.330,40 
7.584,95 

34.866,66 
23.330,40 
7.584,95 
1.627,22 

402,70> 
70.129,55 

8,50 -- 
400,56 
225,00 
297,00 

14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 
14.1 	Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de" 

embasamento , fundação e escadas externas 
14.2 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 5 

14.3 	Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu 
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

14.4 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

14.5 	Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de 
elevador .e monta carga 

14.6 	Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 
14.7 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 
14.8 	Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - 

placas de cobertura do eixo 15 	N 

14.9 	Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 
tanques da ETE 

14.10 	Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada 
com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura ) 

14.11 	Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento 
anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 

14.12 	Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 
14.13 	Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25nnm 
14.14 	Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 

para proteção das lajes. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 	Barra para Deficiente Físico em Aço Inox 
15.2 	Banheira com hidromassagem mod. Luxura, Jacuzi LX 

1.500-151x51 
15.3 	Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro .  

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox = 1cm e 
H=90cm 

m2  2.738,19N, 

m2  4.086,09, 

m2  5.381,93 

m2 5 7.519,08 

m2  > 2.285,48".,  

m2 2.083,92 
m2  •29,72 

m2  

m2  1.981,34 

m2  536,40 - 

m2  61,00 

m 825,00 
m2  1.162,19 
m3  23,36 

cj 141,00 
un 1,00 

cj 1,00 
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Agçmle Adrnr,st 	 1940 
15.4 	Fornecimento e instalação de espelho-espião tipo ONY- nteccroha 	76 

WAY, duplo, acústico com 12mm de espessura e bordas 
lapidadas 

16 	 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO 
Esquadrias em alumínio anodizado natural de perfis 
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pintura 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incluso 
contramarco, vedação e proteção a base de silicone 

16.1 	Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber vidro m2 	18.057,71 
16.2 	Caixilho de alumínio para receber vidro ' 	 m2 . 	 596,88. 
16.3 	Caixilho de alumínio tipo veneziana - 	 m2 . 	151,34 
16.4 	Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 	m2 	 639,83 
16.5 	Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro m 	 639,07 

h=1,05m 
16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 9,00 

de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 

16.8 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 
Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 	 1,00 2  
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 
Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 	 1,00 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
3,35X3,37m 
Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
1,50X3,37m 
Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída un 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14,—èquipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

16.15 	Porta de enrolar em alumínio PB-2 5,85 x 2,50m, construída un 	 4,00 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 31-nr3D-J-2( mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira de snirtion 	3,36 

fixação 

17 	 ESQUADRIAS DE MADEIRA 
17.1 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 	 34,00 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m 

17.2 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2,10m 

17.3 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 1,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,10m 

17.4 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,75x2,10m 

17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 3,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 23,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,15m 

17.12 	Porta de compensado de madeira, Semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 

17.13 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 

• 17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
• laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 2,00x2,70m 

17.15 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 10,00 
-Ta-minado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m 
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17.16 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 6,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x3,00m 

	

17.17 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 1,10x2,85m 

	

17.18 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,10x3,00m 

	

17.19 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,38x2,15m 

	

17.20 
	

Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 

	

17.21 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

	

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 24,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m 

	

17.23 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 

	

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

	

17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 

	

17.26 
	

Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
	 5,00 

laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 

	

17.27 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, cr=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 

).--\- Indúsbia • Comércio de Cosmético. tintura Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5- Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

100 REGIS'TROc1V , - BELE/sim-HO 
" AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 



• 

• 



O ofesente .-.1::,currente é parte integrante 0 8 

de j.íO léeniáo expedida pelo 
nt' 	 x--- e  

Somente será viMcid acompanhado da referi-
da Certidão.. 
São Paulo,_13,S,J,a,,,..-"C. 	0772 flutue° 

Flávia Cr.s a 	ampos 

17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, reveÊtRfit rnitV0 1- ee 	 eg. 194Q. 
3,00 

17.29 

17.30 

17.31 

17.35 

17.36 

17.37 

17.38 

17.39 

17.40 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fera h=0,30m 

folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 

Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado nnelaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=1,17m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
lamiriadó rnelarriinico texturizado, e=35mm - induso batente 
metálico em chapa de .aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 1 tolha pivotante - 1 ,1 5)(2,1 bm e bandeu—a—fixa 
h=1,17m 

17.32 

17.33 

17.34 

un 1,00 

un 16,00 

un 1,00 

un 11,00  

un 4,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 1,000)  

un 4,0 

un 2,00 

un 3,00 

un 10,00 
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17.41 	Porta de 	sado de madeira, semi-oca, revestida em Stfficion a 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 

18 	 ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
18.1 	Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 
18.2 	Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação com 

chumbador tipo parabolt 
18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 
18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 
18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 
18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 
18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 
18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 
18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 
18.14 	Caixilho de ferro basculante, para receber vidro 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa 

4,00x3,00m 
18.19 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

2,20x2,15m 
18.20 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

1,20x3,00m 
18.21 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

2,28x3,00m 
18.22 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

2,14x3,90m 
18.23 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

3,10x3,50m 
18.24 	Porta de ferro veneziana de abrir - 2 folhas - completa - 

2,20x2,60m 
18.25 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - 

0,60x1,40m 
18.26 	Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - 

0,80x2,10m 
18.27 	Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - 

completa - 3,50x2,50m 
18.28 	Porta de ferro veneziana de abrir, com tela metálica - 2 

folhas - completa - 20ã3,09m 	- • 
18.29 	Porta de ferro de abrir em chapa ,dobrada - 2 folhas - 

completa - 2,25x2,60m 

mpos 
g. 1940 

1,00 

776,67 
84,00 

642,93 
118,50 

un 	 6,00 
un 	 8,00 
un 	 3,00 
m2 	 85,18 
m2 	517,47 

12,00 
un 	 36,00 

un 	 27,00 
un 	 4,00 
m2 	 73,84 
m2 	 62,00 

m2 	 15,43 

m2 	 125,26 
un 	 4,00 

un 	 1,00 

un 	 4,00 

un 	 2,00 

un 	 1,00 

un 	 1,00 

un 	 6,00 

un 	 4,00 

un 	 1,00 

un 	 1,00 

un 	 1,00 

un 	 2,00 
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18.30 	Porta de feri-o de abrir em chapa dobrada - 1 Pffifilf Admiírístra 	945,00 

	

18.31 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 	un 	 13,00 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 	 Seectonal  

•4`, 	 Fl(o.ia CristIn 	pos 
Qateae- 	' 

X) • 4' 

completa - 0,80x2,10m 

	

18.32 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 	 16,00 
completa - 1,70x2,15m 

	

18.33 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	cj 	 1,00 
completa - 1,75x2,10m 

	

18.34 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	cj 	 1,00 
completa - 1,905x2,10m 

	

18.35 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 	 1,00 
completa - 1,20x2,45m 

	

18.36 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 1,15x2,75m un 	 1,00 

	

18.37 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 2,30x2,75m un 	 1,00 

	

18.38 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha - un 	 1,00 
completa - 1,20x2,.10m 

	

18.39 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha - un 	 1,00 
completa - 0,60x2,.10m 

	

18.40 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha - un 	 1,00 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.41 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	2 folhas - un 	 1,00 
completa - 3,00x5,30m 

	

18.42 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa - un 	 10,00 
2,20x3,90m 

	

18.43 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 
3,20x3,90m 

	

18.44 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa - un 	 1,00 
2,00x2,00m 

	

18.45 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 	 5,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.47 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m cj 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

39,00 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 
executadas da acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), combatentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco a Maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 	 2,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçanetãTdt~te em aço 	1020 pintada. 
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18.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m uRec")  

executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

18.52 	Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrir, un 
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04 
horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios - 3,00x4,00m 

18.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de abrir) un 
em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, 
para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 
acessórios - 1,10x2,15nn 

18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - un 
completa - 3,50x3,50m 

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, un 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 	 m2 
18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 	un 
18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela para m2  

sombreamento 
18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura 

esmalte e apoio de neoprene) 
18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 	m2  
18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 	 kg 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 	un 
18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 	un 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 
18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha un 

quadrada 2x2", estruturada com tubo galvanizado d=2" - 
0,80x2,20m 

18.69 	Portão de ferro de correr.- 5,25x1,80m 	 un 
18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	 un 
18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de un 

4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 
18.72 	Portão em chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 

com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 	•-."- 

18.73 	Guarda-corpo metálico 

19 	 ESQUADRIAS ESPECIAIS 
971 

	

	—1p-oda em PVC-Industnal tiextver , incluso bare-rite e mola - un 	 MOO 
3,00x4,00m 
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1,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 

2,00 

3,00 

691,76 
8,00 

949,64 

8,00 

84,00 
13.287,00 

4,00 
4,00 
1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

2.572,00 
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19.2 Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - SL*..ciona • de 
2,10x2,15m 

	

19.3 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 2,00 
2,10x2,50m 

	

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 2,00 
1,50x2,50m 

	

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 8,00 
1,50x2,40m 

	

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 1,00 
3,00x2,40m 

	

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 	 1,00 
2,10x2,10m 

	

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 	 11,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

	

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 	 1,00 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

	

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 	un 	 47,00 

20 	 VIDROS 
20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens- 2,10x2,15m 
20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 1,36x2,15m 
20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,33x2,15m 
20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 1,25x2,15m 
20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,35x3,45m 
20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 3,44x2,05m 
20.7 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,70x2,25m 
20.8 	Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo m2  

incluso ferragens 
20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

20.10 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo cj 
incluso ferragens -2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 1,15x2,70nn 

20.12 	Porta de vidro temperado e=6mrn, selado com persiana cj 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca NAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 

1,00 

3,00 

1,00 

3,00 

4,00 

1,00 

1,00 

21,70 

1,00 

8,00 

37,00 

63,00 
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20.13 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cjseccion 	eg4?6tiO  
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

20.14 	Porta de vidro temperado e=6rnm, selado com persiana cj 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 2,80x2,70m 

20.15 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 	 6,00 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

20.16 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafado, cj 	 1,00 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , com 
sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 
eletrostática semi brilho, cor branca 

20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	 1,00 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

• 20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 	 1,00 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso cj 	 1,00 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 

20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 	 m2 5,10 
20.21 	Vidro temperado incolor e=6mm 	 m2  ) 	954,32 
20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 	 m2 	228,84 
20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 	 m2 	) 	3.420,53 
20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mm m2 	2.767,50 
20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm 	 m2 -5 	235,00 
20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm 	 m2 ; 	52,32 
20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 	 m2 	244,23 
20.28 	Vidro laminado incolor e=9mm 	 m2 	> 	4.423,66 
20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 	 m2 	382,85 
20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 	 m2 2.275,45 
20.31 	Vidro laminado incolor e=14mm 	 m2 	4.535,42 
20.32 	Vidro laminado•incolor e=16mm 	 m2 	 45,00 
20.33 	Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 	 m2 .> 	 669,79 
20.34 	Vidro temperado incolor e=6mrn, modelado 	 m2 > 	 156,30 
20.35 46,00 Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 	 m2  
20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala 	m2 	 39,455 

1,00 

 

21 	 TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 
21.1.2 	Tampo para pia em, vidi'-á incolor comum e=19mm, incluso 

furo para cuba, lapidàÕO e polido 1,50460m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

—difba e tubos de apoio 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 

m2 

un 

m2 

 

m2 
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21.2 	Soleiras 
21.2.1 	Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 	Soleira em granito largura de 25cm 

21.3 	Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira da sala de 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

22 	 PAINÉIS DE FECHAMENTO 
22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 

estrutura de sustentação e com isolamento termo-acústico 
de poliestireno expandido 

22.2 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha - corta fogo 

23 	 ELEVADORES / DOCAS 
23.1 	Elevador para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 

paradas 
23.2 	Elevador comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 

paradas 
23.3 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 

3 paradas 
23.4 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 

5 paradas 
23.5 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - 

5 paradas 
23.6 	Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 

seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

24 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos das formas com "chupetas" de vidro 
24.2 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 

manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

25 	 Alambrado/Gradil 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

27 
27.1 
27.2 
27.3 
27.4 
27.5 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
Abertura de caixa até 40cm 
Remoção DMT 35km 
Brita graduada simpTes 
Imprimação innpermeabilizante 
Binder e=5cm 
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84,31 

973,64 
m 4,72 

m2  10.039,15 

m2 1.493,80 

un 1,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 1,00 

cj 30,00 

un 31.684,00 
m2  1.560,00 
m2-, 164,52 

980,00 

m2  10.542,31 
m3 	3.616,41 
m3 6 
m2 	10 
m2  



• 

• 



11,4 .51, c 4.,é.,ke .kinelyaoire 
Vg 	expea peto 

n',5CP. • lq.,Wdez.,_ e 
zn..panhado da refeil-

dii 
Sâo 	 0779 

Agente Adiran:s 
Seccéfiza 

m2 

ampos 
eg.1940 

394,40 
40.080,31',  
1.367,02 

150,13: 
1.090,80 

m2 2.300,89 

m2  1.000,0N 

m2 339,01 

m2  854,53 	3 

m2 417,51 

m2  30,97 

un 705,00 
un 600,00 

m2  50,27 

m2 1.074,26 
m2  76,97 
m 851,37 

rn3  118,13 

116,00 
884,00 

m3  145,15 
m3  2.193,97 
m3  2.245,12 
m3  138,93 
m2 585,08 
m2  150.000,00 j  

31.1 	Rede de Aguas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual m3  
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27.6 	Binder e=8cm. 
27.7 	lrnprimação ligante 
27.8 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm 
27.9 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 
2710 	Execução de guia em paralelepípedo 
27.11 	Execução de sarjetão em paralelo 

28 	 PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 
28.1 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=18cm 

28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=13cm 

28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 

30 	 PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cnn 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 

411 	30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m 
30.6.5 	Remoção de material 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 
30.6.8 	Praças em áreas verde tratadas, equipadas com espelhos 

d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação k 	— 

31 
	

REDES EXTERNAS (apoio civil) 
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31.1.2 	Reaterro compactado 	 nacion a 

	

31.1.3 	Remoção de terra até 5 km 	 M3  

	

31.1.4 	Lastro de brita 	 m3  

	

31.1.5 	Lastro de concreto magro 	 m3  

	

31.1.6 	Envelope com areia 	 m3  

	

31.1.7 	Apiloamento do fundo de valas 	 m3  

	

31.1.8 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 30cm 	m 

	

31.1.9 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 40cm 	m 

	

31.1.10 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 50cm 	m 

	

31.1.11 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 60cm 	m 

	

31.1.12 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 70cm 	m 

	

31.1.13 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 80cm 	m 

	

31.1.14 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 100cm m 

ampos 
ea. 
50 

2.393,88 
316,75 
11,27 

1.927,65 
2.544,82 

30,00 
92,35 
56,70 

237,66 
11,50 

1.620,00 
70,00 

31.2 	Rede de Backbone - 800m 
31.2.1 	Escavação mecânica/manual 	 m3 	806,58 
31.2.2 	Reaterro compactado 	 m3 	469,37 
31.2.3 	Remoção de terra até 5 km 	 m3 	337,96 
31.2.4 	Envelopamento de concreto 	 m3 	332,63 
31.2.5 	Apiloamento de base 	 m2 	151,80 

m3  418,16 
m3  238,05 
m3  180,05 
m3  91,08 
m3  86,82 
m2  42,50 

m3  120,64 
m3  92,08 
m3  28,56 
m3  24,00 

m3  3.974,83 
m2  2.459,35 
m3  1.149,55 
m3  2.869,55 
m3  1.041,26 

m3  156,00 
m2 240,00 
m3  132,00 
m3  24,00 
m3  24,00 

31.8 	Rede de GLP - 825m 
	Escivação_ 	 

31.8.2 	Apiloamento de base 
31.8.3 	Reaterro compactado 

3 

 

31.3 	Rede de Esgoto Industrial - 100m 
31.3.1 	Escavação mecânica/manual 
31.3.2 	Reaterro compactado 
31.3.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.3.4 	Envelopamento com areia 
31.3.5 	Envelope de concreto 
31.3.6 	Apiloamento de base 

31.5 	Rede de Exaustão - 120m 
31.5.1 	Escavação mecânica/manual 
31.5.2 	Reaterro compactado 
31.5.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.5.4 	Envelopamento com areia 

31.6 	Rede de Elétrica - 1.800m 
31.6.1 	Escavação 
31.6.2 	Apiloamento 
31.6.3 	Envelope de concreto 
31.6.4 	Reaterro compactado 
31.6.5 	Remoção de terra até 5 km 

31.7 	Rede de Óleo Diesel - 480m 
31.7.1 	Escavação 
31.7.2 	Apiloamento de base 
31.7.3 	Reaterro compactado 
31.7.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.7.5 	Envelope de areia 

352 44  - 
624,30 
255,06 
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31.8.4 Remoção de terra até 5 km niSfficoron 

31.8.5 Envelope de concreto m3  
31.8.6 Lastro de concreto magro m3  
31.8.7 Envelope de areia rn3  

31.9 Rede de Telefonia - 310m 
31.9.1 Escavação m3  
31.9.2 Apiloamento de base m2 
31.9.3 Reaterro compactado m3  
31.9.4 Remoção de terra até 5 km m3  
31.9.5 Envelope de concreto m3  

31.10 Rede de Incêndio - 1.225m 
31.10.1 Escavação m3  
31.10.2 Apiloamento m2 
31.10.3 Envelope de areia m3  
31.10.4 Remoção de terra até 5 km m3  
31.10.5 Reaterro compactado m3  

31.11 Rede de Água Potável - 800m 
31.11.1 Escavação m3  
31.11.2 Apiloamento m2  
31.11.3 Envelope de areia m3  
31.11.4 Remoção de terra até 5 km m3  
31.11.5 Reaterro compactado m3  

31.12 Rede de Água Tratada - 800m 
31.12.1 Escavação m3  
31.12.2 Apiloamento m2 
31.12.3 Envelope de areia m3  
31.12.4 Remoção de terra até 5 km m3  
31.12.5 Reaterro compactado rn3  

31.13 Canaletas 
31.13.1 Canaleta enterrada com parede e ta mpa em concreto 

armado 1,50x1,50m 
m 

31.13.2 Canaleta enterrada com 	parede e ta mpa em concreto 
armado 2,40x2,40m 

m 

31.13.3 Canaleta enterrada com parede e ta mpa em concreto 
armado 2,00x2,00m 

m 

31.13.4 Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e 
tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 

m 

32 LIMPEZA 
32.1 Limpeza geral e final. m2  

orte 	 97,38 
78,82 
5,16 
9,86 

395,25 
263,50 
317,75 

77,50 
67,76 

735,00 
612,50 
192,73 
214,38 
520,62 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

1.385,00 

150,00 

445,00 

115,00 

74.909,46 
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notura 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
Pot. Inst. 1500KVA 

O penZe ec,c~t,to á p.,mte 1.1tearante da 
. 	 exped7da peio 

F.ccx..:..:t:)hado da refer'.- 
dc; C:c::7dâo. 

São Paulo, 	

0782  
Flávia C. 	::arripos 

AgenZe Admi;' '•Wa'jvo 1-  eg.1940 
Seccio ' Norte 

3. PRINCIPAIS SERVIÇOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

3.1 -INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.- SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO ATÉ OS QUADROS 
GERAIS.  

O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 

Cabine de Medição 

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA S.E - 8 - futuro 

  

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/20IN; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/20IN, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medição De Energia  
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), para entrada e medição de energia com os seguintes 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
Para-Raios 15KV 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV (Saída); 
Caixa para Mediçao da Loncessionariâ,,padrãb-Eletropau o; 	  
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. yindústria e Cornarei., de Casiniticoa tratara Ltda. - Rodovia Ahhenguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

10° II.EGISTRO C13/11 - BELLum10 
"A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO 



, 

• 



    

O presente documento é parte Integrante da 
.1. en;:-..o expedida pelo 

do referi- 
da t;,,i1;;•'n. 

sopio,J 	&&F 	0783 

Flávia Cr 	o c. Campos 
Agente Admin -`rativo I- eg. 1940 

Sect.ao Norte 

 

 

noturo 

 

3.1.3 - Subestações 

  

     

3.1.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Trafo 1); 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo 2); 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalados em cubículos 
blindados acoplados ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de 2500A/80I<A, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa 
moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

3.1.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80I<A, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV - 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 151<\/-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 4); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 151(\/, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80I<A, muitinnedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

_3.1. I 4,Subestação_4 (PIClaNG),_1,51~.otênciainstalaclaom  os seguintes eWpamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
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Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "H-Heccio I Norte 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instala 	cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 151N-10KA; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 6); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 6); 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 1510/ para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (P&D), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm 12/201W; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo de 
1500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntoresintertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com 
disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A;•  
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 
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3.1.3.8 - Subestação 9 (ETEr7 MVA de potência instalada, corrNSVáêdülfit.  r'V M a 	t1-;•54.° 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 35mm2, 12/20KV; 	Secoion ode 
Pára-raios 12KV-10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interliaacões De M.T. Entre As Subestações 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de energia.Lance 
aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 
(PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/2010/, 185nnnn2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lance 
aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da,Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance aproximado 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lance 
proximado_de_35.0ab_os—= 

Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lanc 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PRÉDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E 
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são transportados através 
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.000 metros. Todos 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipolares, totalizando 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros de distribuição e quadros terminais de força e 
iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130KA, proteção geral 
de 400A. 

3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox e alumínio, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 
4x8OKVA — 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 4 3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndio, para 378 
endereços cada, com protocolo aberto; 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
277_detector_es] ti nicos_a na lágicos_endereçá_veis; 
206 acionadores manuais tipo qu,ebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 
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3.1.5.12.2 - Sistema de monitoramento e alarme 
consistindo em; 
6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 — INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalacões de Água Potável e Água Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada, totalizando uma 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na distribuição 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 
NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

3.2.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no diâmetro; 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.1.2.3 - Sistema de água potável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fundido, 
com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos em 
bronze, extremidade roscada e flangeada,. Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 
160 peças. 

_3 2 1. 2A 3_F_ornecimentn e instalação de válviilas_bartoleta, em ferro fundido, montada entre 
flanges, Classe 1251bs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 
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^I Norte 3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 

Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro i icui porado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 
19 conjuntos. 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sistema analisador / 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjunto. 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 

Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
1-1.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
serviço 7,5 kgf/crin2. 0 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários.;.  
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetura e 
quantidades descritas abaixo:  

I 	Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
Lavatórios. 2Q6 unidades 
Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 

Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda. - Rodovia Anhanauera, km 30,5- Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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Chuveiros: 68 unidades 
Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

• 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, conforme projeto de 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabamento conforme projeto de 
arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cobre, classe E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO. Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

' 3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

3.2.2.1 - Sistema de hidrantes 

3.2.2.1.1 - Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
Pxtremidades_para acopiament.o_com abraçadpiraç e anel de vedação linha K10 standard, 0 4" a 6". 
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3.2.2.1.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono pre o, 	costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

3.2.2.1.2 - Válvulas 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido e ferro 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs e 150Lbs. Totalizando 
aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, para hidrante, em latão 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rosca macho padrão 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "Storz". Totalizando 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, flangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade individual 
de 6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, com 
capacidade individual de 10Lts. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 410 
peças. 

3.2.2.2.2 — Carretas de gás carbônico e depó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 4\  
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 

C9%k-f: 
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3.2.2.3 - Sistema de líquido gerador de espuma (LGE) 

0791 

3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 
Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula de controle 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
Fornecimento e acomodação de líquido gerador de espuma sintético, tipo "Sintex AFFF/ACR; 
concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts cada. Totalizando: 560 
Lts. 

3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e esguicho lançador de 
espuma, mod.: R-350 (0 2.1/2"). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.-2.4.1.1- Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, AST 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjad 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 
2,12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 

3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, DI 
2440, classe média, extremidades rosqueadás. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, com 
rosca BSP. 0 1" a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível de ampola, 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (O 15mm), 790  (0 15mnn) e 1410  (0 20mm). 
Totalizando_aproximadamenta:  6 15J2peça6 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 

3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 
fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 4500V; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar elétrica ()OCKEY) 
Vazão: 20 1/min; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 50/; 
Rotação: 350Orpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

  

3.2.3.1 - Tubulação e conexões 
3.2.3.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, 
termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 m 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e PVC-R, com juntas 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
	SCHAO,extrernidades_chanfradas_para_solda_de_topo_Conexões_ent_aço 	carbono 	forjado ASTM A234 

Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 4" e 6"9021111IN 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com ponta e bolsa para junta e anel 
de borracha. 0 1.1/2" a 3". Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interface, válvulas de retenção 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffer's" pneumáticos. Totalizando aproximadamente: 170 conjuntos 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 

3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4"a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200 . 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
flangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extreMidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade flangeada. 0 2"a 8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extremidade 
flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
m_aço_inoxclasse_3_Q0_11as,_extremidade_par_a_encaixe  _e_S_o1da_._0_2=otalizandcLa pr_oxirriactamente_:_ 

50 peças. 
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3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro funildefiet 	gem na 
faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, com espessura entre 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita e fecho. 0 2 a 8". 
Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.4 - Equipamentos complementares 
3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de 580 kg/h. Ref: P25 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com flanges. 0 2" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". 
Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aprókkmadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 
Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 Its. Ref: 
Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

.2.9.1.2nque_cle_armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. Com  capacid 
para 250 lts. Totalizando: 15 conjuntos. 
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3.2.9.2 - Bombas de recalque 
Fornecimento e instalação de bombas 
características: 

Vazão: 1.2001/h; 
AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

3.2.9.3 - Tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO 

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
instalação atenderá aos seguintes edifícios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - A-
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

•' • 
3.3.2.4 - Fábrica 4: • ; 	 ' 
Maquilagem (ar condero'hado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.25- Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
urnidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

• 3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 

O ve,r;F:-.,w,  dr.curnente, é parte integrante da 
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3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coil: 
Bombas: 
Precipitador Flidrodinâmico: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 
Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

(04 un) 
(01 un) 
(114 un) 
(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 
(43 un) 
(03 un) 
(02 un) 
(06 un) 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônicar, 
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

3.4.3 - Distribuicão:  
DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por uma infra-estrutura de Backbone em anel com vias de 8 tubos 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de BLI (lucent) de 50 ou 100 

pares ligados a -painéis de. distribuição estrudada: cabos e terminações certificados Lucent 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

3.4.4 - Contingência: 
	Comp osta_p or_urn--1 in k_d e_Rá dio_Freqiiê ncia_co rwanteria_d i raciona l_de_15M kiz_até_o_DG_da_N a tur-a- - 
Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s e interligação entre 
centrais telefônicas via T-Line. 
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3.4.5 - Quantidades:  

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unidades 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes nestes 
locais. 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL -------) LOCAL 

500 m r Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Convenções 
800 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo de Fibra Optica de 03 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo de Fibra Optica de 03 Pares Fábrica 04 
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04  

3.5 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUC.ÃO 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CFR/ propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

3.5.1.1.1 - Geral 

1 O sistema fornecido compõem-se de: 	. 	, 
i 	• Subsistema de Controle de Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão e 

controle de acesso e intrusão; 
• Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoração de 
alarmes, portanto serão responsáveis.pelp controle -e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramentb de sensores a ele subordinados. 
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Baseados em equipamentos de alta tecnologia, sendo 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CFTV; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura aberta, operando em 

plataformas Windows NTD; 
Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; o presenzo dc,-.:Jrnento pc.=rte ntepranze Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 	c,I;;;:rp) fie Arrio Tésnic:o expedid2 pelo Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 
Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcance,,,, 

- Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcanceoi cent.dz.io. 	n1111d0 referi" 
Cartões de proximidade; 
Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 	São Paulo, 	 
Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
Porta eclusa da marca SKY; 
Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, configurada para 80 entradas e 8 saídas, 
da marca Pelco; 

• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca AN; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da marca Sony; 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocais da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com lente zoom motorizado 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 
• Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da marca 

compostos basicamente 	seguintes 

IFS; 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT®. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do número de leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mqis  
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim 
sistema como um sistema de inteligência distribuída. Em caso de perda de comunicação com 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AA 
80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados e 
disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle 'dêacesso,' comY sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da 

leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois 

comando remoto. 
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Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos Nati! 	urnas). 
Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada poderá ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da Portaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois leitores. 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de comando 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visitantes (três urnas). 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada pode ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Os dispositivos de nnonitoração de alarmes, como sensores magnéticos de abertura de portas, 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através das placas de 
gerenciamento de alarmes, APA16. 

O Sistema de CFR/ é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveitados. O sistema permite também a 
implantação em fases, de modo a tornar a relação custo/beneficio máxima. 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

'As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda de lenergia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

1 0 sistema de controle de acesso -e -monitoração ‘de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
:dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes ffsicos terem acesso, pois será impossível a um deficiente 
,passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de acesso a uma área 
(2  sistéma permite regular zonas de tempo indiVidualmente, ou seja, cada usuano pode ter vaTrãs 
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das 7:00h às 18:00h, mas somente pode ter acesso em outra área das 0.041-1 	a h. Permite 
também diferentes zonas de tempo em feriados. 

Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas e acessos de 
deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombamento de portas, a 
permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez uso da requisição de 
acesso. 

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciamento, podendo ser 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos complementares, como 
incêndio, CFTV ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para sistemas de 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN. 

O sistema de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas 	a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

A controladora é composta pelos seguintes itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias; 

A placa gerenciadora remota AAM-80, fabi:icada pela Apollo, permite o processamento distribuído tot 
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, par 
aplicações onde é necessária Uma grande integração de subsistemas eletrônicos de seguran 
Diversas estações podem ser conectadas em um único sistema, permitindo o gerenciamento 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhar 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de'relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada _estação pode_ainda_comunicar=se_carn_a_Central_de Gerenciamento_cum ou mais_PC's),_através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 
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Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartões, cada qual com sua 
configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo em que o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própria placa, 
utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acesso e alarmes, 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o banco de dados 
da Central de Gerenciamento. 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de proteção IP-54 
ou IP-55 conforme o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentação tipo no-
break. 
Modelo: AAM-80 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 
gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 	 Fabricante: APOLLO 

411 	
3.5.3.4 - PLACA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitorar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de reles, 
atuar em até 16 saídas. Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perda de 
comunicação com o sistema e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	 16 (placa adicional) 

, Comunicação: 	RS-485 
, Alimentação: 	24Vdc 
Modelo: APA-16 	 Fabricante: APOLLO 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDADE 	 sem 
Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilantes sobre a condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma antena receptora e 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do número individual do 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leitura pode variar de 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes cartões são também 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente selados. Esta é a 
tecnologia mais avançada do mercado. 
Modelo: ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato ffsico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio,ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECURITRON 

3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 
CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potencia: 

• 

Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 
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Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 	Se 	Norte  
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 
CCD: 
Sensibilidade: 
Alimentação: 
Padrão: 
Modelo: 

400 linhas 
1/3" 

0,03Iux 
12Vdc 
EIA 
CCD-400 Fabricante: GBC 

3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 	 500 linhas 
CCD: 	 1/4" 
Sensibilidade: 	 0,1Iux 
Alimentação: 	 24Vac 
Potência: 	 4.5W 
Velocidade de Pan: 	00  a 400/s 
Variação de Pan: 	3600  
Velocidade de Tilt: 	00  a 400/s 
Variação de Tilt: 	 +20  a -920  com "auto-flip" 
Modelo: 	SPECTRA II 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.13 - LENTE 3.5,v8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 
	

Fabricante: RAINBOW 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 
Sinal: 	 NTSC 

I Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 
	

Fabricante: ULTRAK 

, 3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" 
' São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 

Resolução: 	440 linhas 
, Sinal: 	 NTSC 

Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 
	

Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras coloridas. 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 	 NTSC 
Resolução: 	 400 Linhas 
Potência: 	 22W 
Tempo de Gravação: até 168h 
Modelo: SVTS3100 	 Fabricante: SONY 

3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 
Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação do sinal de todas as câmeras. Os 
multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir imagens de forma 
independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que todas as imagens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4, com 
identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoom para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 	Sim 
Modelo: MX4016MD 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saldas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Palco 

3.5.3.19 - TORNIQUETE 
São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	

. 

Fabricante: WOLPAC 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 	>.\ 
São controladores de acesso bidirecibriais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e braços são 
em aço inox. 
Modelo: BL1 	 Fabricante: TRIAX 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
o" _controladores_deacesso_biclirecionaisiunidirecifinais_da_tippedestal_com_corpo_pin 

tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos. 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 
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3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estamos prevendo interfaces 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

• 3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA ÓPTICA 
São Interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP — INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	 elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotacionado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteç o 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 

Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunicação com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso e 
armazenamento da base de,dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob um 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Windows 

- 

	

	será-lritWligãda ao-s-terniin-ars—de ca-dastrarrrentb—disitante-s -através—de 	rerre—p-a-drão—Eth-ernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo real, em rede local 
padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura aberta, operando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NT®. O 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

• Arquitetura aberta 
• Operação pôr "mouse" ou teclado 
• Múltiplas zonas de tempo 
• Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
• Customizações em relatórios 
• Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
• Acesso rápido à comandos em geral; 
• Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
• Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
• Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 

acessos e alarmes; 
• Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
• Interface gráfica GUI amigável 
• Gerador de relatórios 
• Proteção pôr senha 
• Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
• Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande pote, 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

O software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de a4.o 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 I 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTRAMENTO 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento de cartões 

- provisórios-par-a-os-funcionários. 
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Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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• Microcomputador • 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT- 
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3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 	
Fláv'x

Agente AdmInist -alivo É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 	Secel'on Norte 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 

010 	É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre que possível 
	ende a padronização-de instalação utilizada-n-as-edificações. 	  
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• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Micro câmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 
	

Fabricante: ANSETT 
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3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
1  ip 	É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 

Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

i 3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA " 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre que 
	atende a padronização-cie-instalação utilizada nas-edificações. 	  

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 

Indústria a ~Mo de Coarnatkos Nat.. Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Ca1amar/SP - CEP 07750-000 - Fone ( t)4&'2061 

10"_REGISTRO CIVIL - BELEIvaill 
" AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUAI 

ESTA APOSTA NO VERSO " 



10° 
Rua Silvalartlim, 86. Belenzinho S. AI  

Paulo-S FOW (i I) 6695-9133 AUTENTICAM° . Esta dilata apresen parte confere como original. Dou ré 



• 

or;:zen!.:1 documento é parte integrante da 
C. 	 Te:cnico expedida pelo 
C 	!::,!)!)° 	L9Q.JG9T.  e 
snmc,n.c, 	;-,....::a-npanhado da referi- 
da Cert::,.. 

00U r, são Paulo,,.3,3"Çb..a.a?-1- 	U 

Campos 
Agente AP irdnib, 	eg. 1940 

Seccion 

natura 

Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de u ulação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária uma emenda, 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem emendas dentro da 
tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utilizado um circuito 
essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes do dispositivo de 
seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 

Todos os serviços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistema são executados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico como um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Características Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fornecimento de Ponto de Alimentação 

Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características de ritas 
abaixo: 

3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3%  

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em 
- 	 CIVIL  
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3.5.2.1.1.3.1 - Valem as mesmas exigências previstas nos subitens 2.1.1.2 acima. Seccio 

3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência imprescindível ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o neutro dos 
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema Fase + Neutro + 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de proteção (carcaça) 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual a 5 ohms. Todos os 
"terras", são interligados a um mesmo potencial. 

3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Modelo 

N ETFINITY 
SDT-4010E 
AHA-2940 
DG90MAa 

AAM80 
AAX-05 
PCDUAL 

10 MBPS 
BRIDGE 
WINTV 
SWS- 

64NT+upg/128Iei 
tores 
OASIS 

NT SERVER 4.0 
SQL SERVER 

Descrição Qtde. 
CENTRAL DE CONTROLE 
Microcomputador para Central de Controle 1 
Unidade de fita DOS 1 
Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 1 
Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 1 
Impressora jato de tinta 1 
Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 3 
Placa de expansão de memória para AAM 3 
Placa Conversora RS-232/485 3 
Fonte de alimentação No-Break para estação remota 3 
Quadro de distribuição geral 1 
Placa Multiserial 8 canais 1 
Placa de rede local 1 
Conversor RS-232/485 1 
Placa de vídeo para captura de imagem 1 
Software de gerenciamento em windows NT para até 1 
128 Leitores 

Software de gerenciamento gráfico de alarmes em 1 
Windows NT 
Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 
Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5:0 1 
Software ARCserve for Windows NT 1 
Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 1 
Rack para equipamentos 1 
Engenharia de Sistemas 1 

Item 	 Descrição 
2,0_0_ESTAÇÃO D.E_IRABALH O  
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 
2,02 Placa de rede local 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED DIGITAL 
HAUPPAG 

LENE 

Fabricante 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

O O 

MIC SOFT 
MICR SOFT 
CNENNE 
CH EfNNE 
G RAL\I ETAL 

ANSETT 

Fabricante 

ACER 
3COM 

MICR 
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frk5v Cr 
Agente Acif.n; 

1 	GC405N45.€5,-la 
8(V)GE- 

II/CS+Fonte+Sup 
1 	VM311+Fonte+S 

up 
1 	SWC64 • 
1 

ANS EU 

LEN EL 
AN SETT 

ar-Tipos 
'trativo I- eg. 1940 

^. No rteA S ETT 

Qtde. 	Modelo 

34 
	

AIM-4 
12 
	

ASR-620 
111 
	

ASR-603 

246 
22 
12 
33 
	

3212 
18 
33 
	

TAP10 
20 
46 
	

AM 224GR 
8 
	

TQ01 + OP 33 

3 	WS21 + OP 33 

18 

2 

3 

18 
	

'200/3 
9 
7 
7 
	

DV-01 
15 
2 
14 
	

QR1 
13 
	

QR2 
7 
	

FTE3 
7 
	

FTE10 
4 
	

Ff"E16 
6 
	

FTE24 
20 
	

D1315 
20 
	

D1315-R3 
1 

Fabricante 

APOLLO 
MOTOROLA 
MOTOROLA 

MOTO ROLA 
LH 
LH 

SECURITRON 
LH 

TANI 
ANSETT 
SINTRAK 
WOLPAC 

WOLPAC 

TRIAX 

TRIAX 

LH 

DORMA 
PORTAL 
ANSE"TT 
Brapenta 

LH 
ACECO 
ANSETT 
ANSETT 
ABLE 
ABLE 

LE 
LE 

Faifricante Item 	 Descrição 	 Qtde. 	Modelo 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 	6 

	
APA16 

4702 Placa de said -elés 	6 	-ARM-16- 
4,03 Placa de proteção de relés 

	 6 
4,04 Sensor Magnético de Abertura 	 15 

	
1076-C 

APOLLO 
	A-POLIO 
ANSETT 

SENTROL 
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2,04 Conjunto de captura da imagem de pessoas 

2,05 Conjunto de captura da imagem de documentos 

2,06 Licença de software para estação de trabalho 
2,07 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01 Controladora para até 04 leitores 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade 
3,05 Suporte para leitor proximidade em parede 
3,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 
3,07 Fechadura eletroimã 
3;08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 
3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 Detector de massa metálica p/ 01 laço 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente 1m 
3,21 Porta eclusa 
3,22 Quadro para 01 remota 
3,23 Quadro para 02 remotas 
3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 
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SECU16I 
RLY8XA 
TIA-10 

Modelo 

ASC-121-T 

FIBER SENSYS 

APPLIED DIGITAL 
APPLIED DIGITAL 

ASTI 
ANSETT 

Fabricante 

MOTOROLA 

Modelo 	Fabricante 

GC-135E 
	

LG 

CCD-400 
	

GBC 

SD-5AM-PG-E0 
	

PELCO 

C 
	 Tecnic.o expedida pela 

C," 	• 	 e 
Garrir!i.:erà 	::::c,-r.i..,3nhodo da referi- 
da 
So pau,0,13„.a....a(24- 0812 

Agente Adrnin 
2 	LIGFIgr-4 
10 	3045-W 

Reg. 1940 

PARADOX 
ENTROL 

4 
	

205 
	

FIBER SENSYS 
1200 
	

SC4R 
	

FIBER SENSYS 
1 
	

CK2000 
	

FIBER SENSYS 

12 	IWM24-GY 

58 
58 	3,5-8-1,8VGE 
24 
8 	PA 402 

8 
58 
5 	UL-KM 14 
5 	PMM2001 

450 	WM-1 BLXN 
+WPC-1 

5 	DPX16m 
5 	SVTS2100 

PELCO 

RAINBOW 
ACIRFE 
PELCO 

ACIRFE 
ULTRAK 
PELCO 

WHINNER 

ATV 
ONY 

1 	CM 9502 
5 	CM 9516L 
2 	CM 9504 
1 	CM 9564 

1 	CM 95323/32 

1 	CM9502KBD 

ELCO 
ELb0 
E CO 
P O 

LCO 

PELCO 

4,05 Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
4,06 Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,10 Conjunto para instalação de conectores para Cabo 

Sensor 
4,11. Conector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 Placa de saída de reles 
4,15 Resistor de supervisão de linha 
4,16 Engenharia de Sistemas 

Item 
5,00 

4a5,01 

111, 	! 
Item 	 Descrição 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01. Camera CCD 1/3" P/B - 400 11/L - C/CS Mount - 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B - 400 TVL - ,03 lux - EIA - 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 
alimentação integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CFTV - 12 Vcc 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U 

6,14 Multiplexador de Vídeo para 16 'Câmeras P/B -Duplex 66,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas- 
! 400Linhas 

6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 
6,18 - Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 ín loop 
6,19 - Cartão 9500 de Saída de Vídeo - 4 out 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA / NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 

/ NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 

6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 	8 

Descrição 
CARTÓES 
Cartão de Proximidade - Completo 

VT 1000A 
	

IFS 

8 

6 
o 
96 
1 

Qtde. 

1500 

• Qtde. 

54 

4 

12 
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VR 1100-R3 	IFS 

VT 1505WDM 
	

IFS 

VR 1505WDM-R3 
	

IFS 

VT 1001 
	

IFS 

VR 1001-R3 
	

IFS 

R3 
	

IFS 
ESPECIAL 
	

ANSETT 
R3-BP 
	

IFS 
ANSETT 

8 

12 

12 

22 

22 

3 
17 
34 
1 

Qtde. 

O presnte documento é parte integrante da 
1 	C.::=.,rtkio 	Açervo T;5cilico expedida pctO 

Qtde. 

e 
serfi 	:,nw.,,n1)2do da referr- 

da Certd:to. 
São Pauto, 

Agente Arttriln 
Secciona 

1 
1 
1 
1 

7/ 
8,  

Itamar Correia da Silva 
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda 
Vice-presidente de Operações e Logística 

pq447g 

Cajamar, 21 de maio de 2002. 

natura 

6,24 Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 
óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
óptica 

6,26 Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 
fibra óptica 

6,29 SubRack para Interfaces ópticas 
6,30 Gabinete para interfaces ópticas 
6,31 Painel falso para sub-rack de fibra óptica 
6,32 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
7,00 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
7,01 Miscelâneos 

Item 	 Descrição 
8,00 MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 
8,01 Mão de Obra de miscelâneos 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 
8,03 Comissionamento e Treinamento 

• 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 
9,00 OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno 	1 

. aac 
•••••9,5 
12,d2i 

.19 h-, 99 

c-1 00 

C> 
tra 
C45 
C,4 

Eng. F" 	illas Mas 
Coo 	ador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

cc 
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1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços carga un quant. 
1 Fundações Profundas 
1.1 Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 140tf m 131,28 
1.2 Tubulões em concreto a céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 5.602,54 
1.3 Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 1.298,61 
1.4 Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 1.174,48 
1.5 Tubulões em concreto a céu aberto o 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 5.053,25 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cri c/ capacidade vertical de 470tf m 5,00 
1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120cm c/ capacidade vertical de 560tf m 7,00 

Total m 13.272,16 

• 

O pmseree documento é parte integrante da 
C..tojdrlo de Acervo TR:nico expedida pelo 
C,RT::A..SP sob n',./•N.,9W 	e 
SorneMe 	v.c ,»::cmpanhado da referi- 
da Certko. 
São Paulo,13 '81 4 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉtiVi ce,À Íjclron 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS-  E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPACO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

• 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng°• 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 
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2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
estruturado. 

• Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e Dados, com as 
seguintes características: 

• Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 
• Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em Fast Eternet e módulo 

Switch Sisco de 100/10 mbts; 
• Portas padrão 100/10-base T — (2500 pontos); 
• Portas ópticas padrão 100-base FX — (40 pontos). 

Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidades, ar condicionado e 
processo, distribuído pelo parque industrial e edifícios com as seguintes características: 
Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade de controle e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de uma a quinze unidades 
centrais); 

• Um primeiro nível gerencial de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 

• Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 
• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 

Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 
• Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 
• Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 

No de pontos 333 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 unid. 

2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistema de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância — CFTV: 70 câmaras. 

2.7. Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontos. 

3. ESTRUTURA METÁLICA 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou igual a 20 metros: 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 
3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 
3.1.7.Passarela de ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 
	 Total   283704ton 
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	 2.266.441,81 kg 

3.2. Fornecimento e montagem de estrutura 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	 4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio  

	
19.836,20m2 

6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa de 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 

4 x 4 com duas 

g. Fábio Villas Mas 
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

... 
52 Tabelionato de Notas - José Roberto Pacheco França - Tabelião 

Av. João Dias, 2320-Santo Arlaro - Fone: 56416092 I,P 111102082418 
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Rod. Anhanguera s/n° Km 30,5 
07750-000 Caiamar SP Brasil 
Tel.: (I 	4446-2000 Fax (II) 4446-2093 
www.natura.net  

COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Acne 'Jr, 
Secciu 

Cajamar, 06 de Setembro de 2.006 

Ricardci:Pucci 
Enga de Proj. e Obras 

Engenharia de Projetos e ObraNatura cajamar 

Ricardo Basile P 
Coordenador de Obras 

DO JAR IMPAUL TA
OLIMPIA - SÀO 	/SP - CE'PrOrSjcgo 	

JOAQUIM CARLOS MINN 
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Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 
Engenharia e Comercio S/A, que: 

A referida obra, trata-se de um complexo industrial farmacêutica, na área de 
cosméticos com área construída de 77.114,00 m2. 
Dentre as edificações construídas, foi executado um prédio destinado a 
laboratórios de pesquisas e desenvolvimento para novos produtos, (P&D) com 
área de 11.040 m2, onde foi instalado sistema de ar condicionado central, e salas 
limpas classe 10.000. 
Instalação das utilidades dos empreendimentos com sistemas elétricos, hidráulica, 
gases, ar comprimido, águas especiais, energia de emergência, HVAC, chillers e 
seu sistema de gerenciamento. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E 

COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Beta Cintra, n° 24, 12andar, São Paulo/SP; C.G.0 

n° 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), no 

período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto Ribeiro 

Capobianco, CREA N° 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N° 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N° 5060183145. 

Servicos de construção e de aerenciamento do complexo Industrial  

"Novo Espaço Natura", compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acomodação simultânea de 615 pessoas, dividido em: 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 
Conjunto de ambientes Para treinamento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas, rede de dados, piso elevado, persiana de enrolar par 
escurecimento, equipadas com equipamentos de projeção e sonorização, sistema de a 
condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Cajámar, 20 de maio de 2003. 
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Flávia Cri 
Agente Adrnits 

Secc(on 

Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o ATESTADO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empresa, em favor da 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inscrita perante o 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, relativo às obras civis e gerenciamento do Novo 
Espaço Natura, em Caj amar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7,3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser-considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 

aç, 
São Paulo, 13 de maio de 2003. 

LAC/vam 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos humanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. E TABELIÃO DE NOTAS . DE  CAJANAR 

Av.Tenente Nartues.17%7. 2airre PolíIh 	Cajatar79 Tel. 4442.211 '4A41.1911 
- 	 João Dai' 	• Kartelletto - Oficial 
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em complemento ao 
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 
obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construcap-CCPS 
Engenharia e Comercio S/A, que o item 3.3 — Ar Condicionado, trata-se de 
sistema ar condicionado central, com sistema de automação tipo microprocessado 
e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chillers. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 

Ricardo Basile Pu 
Engenharia de Serviços e Obras o  
Natura Cajamar 28.° SUBDISTR 
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CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0823 

TERMO DE ENCERRAMENTO 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0824 
A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

• REF.: CONCORRÊNCIA Ne 05/2007 
PROCESSO INTERNO Ne 265/07 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Informamos que este Volume II, contendo documentos de habilitação possui 412 

folhas rubricadas e numeradas sequentemente de 412 a 824. 

São Paulo, 20 de 	.007. 

Su.sana Cabarcos Pawletta 
RG N° 6.816.967-X 

presentante do Consórcio 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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