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CARTA DE APRESENTAÇÃO 



.A. 
DE 'SE OLIVEIRA :.NATTI 
ENe.- CIVIL - CREA N° 0601671780/SP 
REP SENTANTE LEGAL 

Atenciosamente, 

003 

São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 
Rua dos Aimorés, 1697, Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

Ref.: 	CONCORRÊNCIA: 09/12 - Processo Interno 357/12 

Ass.: 	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Prezados Senhores, 

A CONSTRUTORA OAS S.A., desejando habilitar-se para a concorrência em 

referência, para a EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 

CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE 

OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA RUA UBERABA, 865, BARRO 

PRETO EM BELO HORIZONTE(MG), apresenta a seguir, todos os documentos 

exigidos. 

Em tempo, informamos o nosso endereço para correspondência: 

Av. Angélica, 2.330/2.346/2.364, 8° Andar - Consolação 

São Paulo - SP - CEP.: 01228-200 

A/C: Mário Sérgio Mafra Guedes 

Fone: (31) 3222-6655, Fax: (31) 3226-2400 

E-mail: mario.guedes@oas.com  



PROCURAÇÃO E/OU 
CREDENCIAMENTO 

, 
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ANEXO III - CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente carta, credenciamos, junto à COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG, para efeito de 

acompanhamento dos trâmites da CONCORRÊNCIA n° 09/12, os senhores 

MÁRIO SÉRGIO MAFRA GUEDES, brasileiro, identidade profissional n° 

MG0000016789D, expedida pelo CREA/MG em 29/02/2008, GUSTAVO AMADOR 

BARROS MENEZES, brasileiro, identidade profissional n° 641968984/SP, 

expedida pelo CREA/SP em 09/10/2009 e NEUSA ANALUCE MIRANDA ALVES, 

brasileira, identidade n° 19.960.052-SSP/SP, expedida pelo SSP/SP em 

20/06/1985, que representará esta Empresa estabelecida em São Paulo/SP 

à avenida Angélica n' 2.330/2.346/2.364 e inscrita no CNPJ/MF, sob o 

número 14.310.577/0001-04, como em conjunto ou isoladamente 

representaren ativa e •passivamente a Outorgante e que poderá ser 

contratado, no horário comercial, no endereço acima ou pelo telefone 

(31) 3222-6655, Fax (31) 3226-2400 o qual serão autorizados a requerer 

vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, 

desistir e interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, a 

que tudo daremos por firme e valioso. 

São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 
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OLIVEIRA BE TTI 
CIVIL - CREA N° 0601671780/SP 
ENTANTE LEGAL 
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SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: 

HENRIQUE MARTINEANDION. 

s 
Of MUS !  

po,y1:0 	
SAIBAM 

quantoeste pUblico instrumento de subst eree.iinentardeprocuração bastante Virem 

que aos ST É ('07) dias dd/mês de DEZEMBRO do an9 de 'DOIS MIL E'DOZE 

006 
90 TABELIÃO DE NOTAS- 

SÃO PAULO - SP 
COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELIÃO PAULO ROBERTO FERNANDEè 

-Hodlich - 12.Subs. Técnica.Construtora.OAS.S.A. 

LIVRO - 9993 -FOLHAS 267/269 

1° TRASLADO 

- ándo s  9rnands saez  
cios  

dd " 	 igir44  439'  

'R27.2? 

(2012), nesta cidade e Capital dó Estado de São Paulo; em diligericia na Avenida 

Angélica, n° 2346, 6° andar, onde a-'chamado vim, perante mim, escrevente do 

Tabelião •de Notas, apresentou-se como dptorgante substabelecente, HENRIQUE 

MARTINEZ ANDION, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de 
- 

identidade RG n.° 01.544.607-70 SSP/BA, inscrito no CREA n.° 14012/BA e,no CPF 

sob n.° 232.361.165-87, com endereço comeicial nesta capital, na Avenida Angélica' n..  

2.330, 2.346, 2.364, 7° andar — sala 720, -bairro Consolação; iá qual face a 
( 

documentação apresenta_da foi devidamente identificado através dos documentos 

supramencionados e apresentados no original, do que dou fé. E, por ele outorgante, me 

foi dito que, por este público instrumento e' noS melhores termos de direito, VEM  

SUBSTABELECER/como de fato, SUBSTABELECIDO FICA, com reserva de 

iguais, podereknas pessoas de: DENISE OLIVEIRA, BENATTI, brasileira,, casada, 

engenheinaicivil, portadora da cédula de identidade "CREA n.°' 0601671780/SP 

inscrita no CPF sob o n.° 110.163.938-57; ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA, 

brasileiro, caso, engenheiro civil, portador da cédula de identidade GREA n.9 

9395/B A;  e inscrito no CPF sob o n.° 105.833.195-72 e MILTON CARVALHAL 

JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade CREA 

n.° 5062518353/RJ e inscrito no CPF sob o ti.° 295.853.847=87, to 	m endereço 

comercial nessa capital na AVenida Angélica n.° 2.330, 2.-346, 2,364, 	ar — sala 

RUA MARCONI 124-6A0A 	E 
SA0 PAULO SP CEP 47.00 

FONE: 11-2174686.0-FAX:11-2174 



	

, 	 - 
REPUBLICA FEDERATIVA' DO BRASIL 

Estado de São Paulo 

720, bairro Consolação, dos poderes que lhes foi conferidos por CONSTRUTORA  

	

sede nesta canliat 	 _64. °  
ala 720 ai o C 	a ão in crita o CNPJ s bLn° 4 	577/ 	1-04 na 

procuração lavrada no livro 9968, folhas 329 a341, aos 329 a 341, PARA AGINDO 

ISOLADAMENTE, independentemente de ordem de nomeáção e do,--gruPo, 

poderes especiais ' paia: "PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E/OU' 

SIMILARES": representar a outorgante em-relação a'quaisquer "PROCEDIMENTOS 

LICITATÓRIOS E/OU SIMILARES" no Brasil, perante terceiros; Pessoas 'físicas ób 

jurídicas de direito público ou privadO, nacionais, estrangeiras ou internacionais, isejam 

unautoridades ou órgãos públicos nacionais, estaduais zm icipais, autarquias, juntas de 

licitação, adjudicação, clasSificação, seleção e demais —entidades da administração direta 

e indireta, inclusive sociedades de economia mista e empresas públicas, bem como 

perante empresas, funda0es e associações privadas, podendo; para tanto, participar de 
( 

quaisquer certames licitatórios, sejam licitações públicas ou outra modalidade qualquer, 

aceitar e retificar os termos, os respectivos editais e demais documentos/pertinentes; , 

acordar, desistir, transigir, proceder a, pedidos' de revisão e/ou considerações, opor, 

firmar impugnações, apresentar defesa e. recursos no âmbito administrativo até a mais _ 

superior_ instância, termos „de qualquer natureza, requerer e prestar informações, 

inclusive formulando petiçõee solicitando audiências com" autoridades ,coMpetentes; 

assinar, emendar e complementar propostas; assinar declarações juramentadas e termosN 

de qualquer teor e prazo de validade que se tornem necessários, b'ein como quaisuer , 
outros trâmites para obter dOcumentos, registros -"e certificados requeridos pelas 

"N 
entidades licitantes, podendo inclusive subscrevei—atas circunstanciadas, ..cordos, bem 

-- 
como  demais documentos em geral, e, em tudo o quanto diga respeito à participação // 
em licitaçõ'es, efetuar cadastramentos ,e íecadastramentos da outorgante, solicitando e 

, apresentando documentos de qualquer natureza e i praticando os demais atos pertinentes, k \ 
--solicitar, acordar, obter e realizar, coiritodas e quaisquer autoridakS go -e-  amentais, -, 

f 4118  ° todas e- quaisquer concessões, permissões, licenças, alvarás ou ae 	,,44 cias de 

	

4,0 	. ., 
autorizaçã'o, àetuar convênios de toda espécie, sem limitaçO  __. 
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9° TABELIÃO DE NOTAS r 

SÃO PAULO-SP _ 

COMARCA DE SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO h o 7 • TABELIÃO PAULO ROBERTO FERNANDES 

objeto que sejam convenientes aos fins da outorgante, enfim, representar a outorgante , 

/  
tanto em procedimentos licitatórios quanto na administração de contratos dela 

decorrentes até 'o seu total adimplemento, podendo ainda substabelecer, indicar e .,..- 	 „  
credenciar prepostos para tais fins, seÁ por meio de carta, seja p'or meio de/  ( 
instrumentos público) ou ,particular, atribuindo=lhes os poderes que sejam necessários, 

inclusiVe idénticos aos conferidos pelo presente instrumento ou ontlys pcideres 

• especiais que ‘\sejam necessários e convenientes, podendo enfim, praticar todos os atos 

i 	com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e intereSses da 

outorgante; ".AiSSOCIAÇÃO COM TERCEIROS": representar a outorgante na 4 •..,,. ., .,. 	, 	 1 . 	.,, 	assinatura i 	 de, termos de compromissos de constituição de consórcio e/ou contrato§,deN , , :'''..i::,),'-• 
_/ ---,; 	constituição de consórcio, bem como respectivos aditivos e distratos, podendo enfim, 

?._ 
z2. 	praticarlodos os atos com os mais amplos pó-deres, visando sempre à defesa dos ,_ . _ ,...-  ,. .. 	direitos e interesses da outorgante, sendo lhes vedado à abertura de contas bancárias e / . 

.g sua movimentação, conforme poder - "INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS"• , 
ir 

"CONTRÁTOS": representar-a outorgante, firmando contratos, aditivos, distrato § e 
R 
, demais instrumentos coneos, com contratantes/clientes e com terceiros ' contratados, 

; 	sejam prestadores de serviços, fornecedores e subcontratados em geral, pessoas Nicas 

ou jurídicas de difeito_público ou privado, naCionais, estrangeiras ou internacionais, 1 
i 	órgãos públicos federais, estaduais e/ou municipais, fundações públicas, au

,
tarquias e 

7 

demais entidades da administração direta e indireta, inclusive sociedades de economia - 

mista e empresas públicas, bem como empresas, fundações/'e associações pfiçaida\s, 

,o11,, In. • 

(F,  r 

. 	• 	„ • 
I r. 	• 

--estipulando inclusive, cláusulas e condições', discutindo preço e formáç de pagamen 
, 	 , 	 ) 

emitir ,atestados, termos de quitação e recibo, podendo enfim, praticar todos os ato , 
i 

com os mais amplos poderes, visando sempre à defesa dos direitos e interesses da , 
Ontorgante; "MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E /VEÍCULOS": representar a 

, 	 / 	\ 
. 	 -- 

outorgante no Brasil, para promoção cle vendas, locaçãO, cessão, comodato, aquisiçõ , 

	

enfim, qualquer forma de alienação de máquinas, equipanÀW: 	
1 

,,- • los, podend 
, 	 e 40  418 ià,, para tanto, apresentar e aceitar ,  propostas de—preço, tisttiA, .• ,, .616... 4/f), ais e , 0,6P480 a  A 

comerciais, dar e receber quitação, bem como firmar 	resdEttiir a 	entos 
, 	 7 3 piz  

\ 	 3 	s, 	° Per 
1, 	/ 

4  ,51 1  , : , . . 4  .2  -: sat r.,  ‘.. eil 

: 	

.,,fir14' 8:4eb 0,7'e  40E  60 8" 
" 
: 



( 
EM 1EST° 	DA VERDADE 

JOSE SOLON NETO 

TABELIÃOSUBSTTTUTO\  

.„ 
REPUBLICA FEDERATIVA D.0,bRA:SIL 

Estado de São Pauto 

contratuais e competentes recibos. SUBSTABELECIMENTO: Os poderes previstos 

neste instrOiento poderãorser substabelecidos, no todo ou em parte. O presente 

documento tem o, prazõ de yalidade até 23/11/2014. E, deomo assim disse do que 

dou' fé. Pediu-me e lhe lavrei este instrtimento o qual feito e sendo lido, achou 

conforme, aceita e assina:\ Eu, Renato Hodlich Figueiredo, escrevente Autorizado a 

lavrei. Eu, JOSE SOLON NETO, Tabelião Substituto, a subscrevo e assino. (aa.) /PH 
11 

HE/NRIQUE MARTINEZ ANDION N// (Paga as taxas ao (Estado, ao IPESp e ao 

Registro Civil). NADA MAIS: Trasladas. em seguida do original, Primeiro Traslado, 

Tabelião Sitbstituto, a conferi, 

\ 9° TABELIÃO DE NOTAS 

Bel. PAULO ROBERTO FERNANDES 
TABELIÃO 

Bel, José Solon Neto 
Tabelião Substituto 

Eropnl 	R$ 187,56 
Estado 	R$ 53;32 

ipesp 	R$ 	39,50 
Reg. Civ 	R$ 	9,88,  
Trib.Justiça...R$ 9,88 
Sta. Casa. 	R$ 	1,88 

Total 	R$ 302,02 
Verba 	233/2012 

Em 10/12/2012 

Homero Caires Frias 
Tabelião Substituto" 

Airton Fernando Poletto 
Tabelião Substituto 

Rua Marconi, 124— S. Paulo 

, 
páginas 04, dou fé. Eu, 

subscrevo e assino em público,e 



9 TABELIÃO'DE NOTAS 
SÃO PAULO - SP 	, 

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTÃDO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO PAULO ROBERTO FERNANDES 

LIVRO — 9968 FOLHAS — 329 / 331 / 333 / 335 / 337 / 339 / 341 

Hodlich — lyIASTER.OAS.S.A. 	. 

1° TRASLADO 
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,..;. E. 	

:. i .7....-.,... 	. 
'de São Paulo, em diligência na/Avenida Angélica, n.° 2346, 6° 'andar, .perante mim,  

.•,•- 
.ã •,...,. escreVente do 90  'Tabelião que eta subscreve, compareceu como' ,o torgante: , 	 ..i...'........ 

	

. 	 , \ 

	

w.7. 	
, 

-7.- 	.. 	'CONSTRUTORA OAS S.A.., com sede nesta capital, na Ay. Angélica, n.°.'2..330., 	: -.,-- -.:;•:-,',: _ . 	. 	.,. 	, 
2.346, 2.364, 70  andar - sala 720, bairro Consolação, inscrita no CNPJ sob n° 	,•.L'.,.:.:.•:...,.;'•:.  

, 	----- 	 . 

	

. 	 _- 	 ,/ 	. 	• • 
14310.577/0001-04, 	-com seu estatuto social registrado na Junta Comercial dó, Estado de  

São Paulo sob o n°3530044723-9. aos 19.11.2012, datado, de 0-1-de novembro de 2012, 	
.. 

1 

JolOc ICC:nacional 
NoZoriaGo Lodo° 

:Fundo 	144) 

--. 	 % .. 
PROCURA-  ÇÃO BASTANTE QUE FAZ: CONSTRUTORA OAS S.A.. 

i 
--N 	, 

r 	 ,s, f".  

i , 	 SAIBAM 	

-..' 
r

/ 	 i 
---, ,  

/ .. 	, 

; 

./  

	

quantos este público instrumento de procuração bastante virem que aos VINTE E-TRÊS 	

. \ 

(23) dias dó mês de NOVEMBRO do ano de DOIS MIL E DOZE (2012), nestaik, cidade/ 

‘ cuj a cópia encontra-se arquivada nesta Serventia, em pasta própria sob o -n° 253./2009,  
neste ato representada por seus administradores não sócios CESAR DE. ARAÚJO  , . -.. 	_ 
MATA PIRES, brasileiro. casado engenheiro civil, inscrito\no.-CREAJ-BA sob n° 8.745 	. 

, 
D e inscrito no dfF sob n.° 056.377.245-04 e/ 	• '-__. 	4_ e P hJJ li • 

• f r,•37.r  
FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no ' ". ' " I.' 	8.044 D e 

inscrito no CPF sob n.° 078.105.635-72/ambos com en\dereeçr 441:4fr4 P _ , s. 
Av. Angélica, n.° 2.330, r'3462.364, 70  ariciAr - sala..7 

! 	 , 
através do mesmo estatuto acima-referido, identificad 

---- 

1111111111111111111111.1111111111111,,, 
19202602399752 009880961-0-",  - - j, 	weré, rs - Z29145e7 	 RUIM à PAVÃO 

r",rrc /-."ri I 
4;:1084",kR27894FE 



• 

• 

'•••••••:. 	 _de São Paulo 

r 
LOUZADA TOURINHO, brasileiro, casado, administrador dé empresas, portador dá • 

cédula de identidade RG n.° 16.775.761-1 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.° 174.387.558- • 

43; BRUNO MENEZES !BRASIL, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de 

identidade ,RG \g.-'05.698)390-50 SSP/BA e inscrito no CPF sob n.° 938.846.805-87; 

BRUNO SEMINO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula deidentidade RG 

.° 27.524.731-4 SSP/SP e inscrito no CPF sob n.° 287.093.208-14; prisoN 'DE 

CERQUEIRA PAIVA FIL110, brasileiro, ásado, e/conomista., portador da cédulà de 

identidade RG, n'.° 50.960.141:8 SSP/SP/  e inscrito 	CPF 	n.° 513.523.465-91; 

HENRIQUE MARTINEZ ANDION, brasileiro, casado, engenheà Ovil, portador da 

cédula de identidade RG n.° 0'1544.607-70 SSPfBA e inscrito no iCPF sob\ n.° 
; 23236A .165Là7 e MARCELO BRANI SILVA DE ABREU, brasileiro, casado, 

administrador de empresas,. portador da cédula: de identidade RG n.° 05.917.155-38 

comercial nesta capitai': na Av. Angélica, n.° 2.330, 2.346, 2.364, 7° andar - sala 720, 

bairro ConSolaçãO, aos quais confre os poderes especiais da CLÁUSULA "AI) 

NEGOTIA", para representa-la no exercício de seus direitos, e ;interesses civis e 

comerciais no Brasil e no etterior; notadamente para repressentarem a outorgante perante 
•;.; W„ terce-nós, pessoas físicas/ou jurídicas de direito publio-ou privado, sejam-nacionais, 

estrangeiras, ou internacionais-, órgãos . públicos federáis; estaduais e/ou municipails'/ 

fundações públicas;-autarqui,a.,s e dentais entidades da administração direta e indireta 

inclusive sociedades de economia7'mista e empresàs públicas, bem como perante 

empresas, fundações e associações priyadas, podendo, para tanto, nomear prepostos e 

procuradores, adotando inclnsive todos os procedirhentos que sejam requeridos para 

constituir, abrir, iná-crever, registrar e operar sucursais e agênçias da outorgante no 
jdo 	,-- / 

exterior, ou qualquer outro tipo de sociedade que a outorgante terilff l'; {§./45 .,, . , ,a,a. , constituir 
/ 	 --N 	 404,4;4-0, , / 

• sel st • o 	&o 080  
los -cie 	Át, u_e co),e6,4, 

	

) 	 x-pitiiciozo•\, 

	

'en 	mnermcAÇÂoe, 	j'(14  44747'2  
1084AR278962 

outorgante' , nã:forrna acima representada, me,foi, dito que peT  este público instrumento e 
, 	 . 	. 	 . 	 . . 	, , 

nos melhores termos de direito, nomeia e constitui seus procuradores: ALEXANDRE 

1/ 	\ 
SS-1-52BA e inscrito no cu sob.  o n.° 897.792.235-68, todos com o mesmo endereço / 

-, -.. ç-r•:. 	...; 	! -exterior, prestando 	requerendo informações, firmar P o 
$. P • 	aPt 

declarações e demais instrumentos jurídicos, enfim, praticar dos p3 affS% 

necessário-á-no interesse dos direitos da outorgante, -exe 	ela 



••••-, •-•-•,' 
J. Intemolánor 
kr Nor.:Mo 'i-ki.Fer • 
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/ 

outorgante, sempre observado o quanto estabelecido neste instrumento, pe10-41121 são , 
conferidos' poder especiais especiais 'Para OS PROCURADORES -AGIREM  

ISOLADAMENTE INDEPENDENTEMENTE DE ORDEM DE NOMEAÇÃO.: (1) 

CLÁUSULA "AD JUDICIA": representar a outOrgante em juizo, átiva e pasSiyamente; 

em todos os graus e jurisdições, até a última instância, inclusive em Tribunais/Câmaras ' 

Arbitrais e em quaisquer Procedirnentos/Processos, seja de nat:Ureza ciyel, trabalhista, y 

tributária, previdenciária, criminal, adráinistrativa, ambiental 'ou de qualquer outra 

natureza, no âmbito judicial ou administrativo, com poderes para receber, citações, 

notificaçõe'S judiciais e extrajudiciais, e intimações; prestar depoimentos, nomear 

prepostos, indicar árbitros e firmar compromissos arbitrais; assinar autos de arresto e 

' 	piora, podendo, quando necessário confessar, reconhecer a rocedênCia depedido,  Pe 	P 	 _ 	 P  

transigir; desistir, renunciar a eventuais direitos, receber, dar quitação e firmar terMos de 

eXterior, incluindo,sem se lirnitar, os Cartórios 'de Notas, dartórios de Registros de 

Contratos Marítifflos, Cartórios &e Protestos de Letras e Títulos, Cartórios de Registros 

Imóveis, Cartórios de 'títulos è Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas, podendo, 

para tanto, solicitar a baixa e/ou cancelamento de protestos de títulos, inclusive 

translativos nos \cplais a outorgante figure como obrigacla-; solicitar a' baixa de títulos 
/ apontados Pela outorgante em- relação a terceiros; solicitar certidões; matrículas, 

- 
regularizações de registros, podendo finalmente, praticar todos "os atos necessários à 

obtenção desses fins, inclUSive-finnar instrumentos, réquerimentos, formulários, recibos 

de quitação e recibos em geral; prestar infdrmações e declaraçõ,es, exibir documentos 

promover o pagamento de taxas e emolumentos; (3) ("]MM IS" ) "Locação' 
.\ f" 	 Kue z  

	

representar Voutorgante na "Locação de Imóveis" residenci4s, 	s. c uaisquer 

	

o e 	' P outros, de naturezas-cliverSas, podendo, 'para tanto, estab 
/ 

respectivos contratos de ' locação,' aditivos, distratos, 
\ 	 J'' instrum' entos que se façam necessários ao integral exe ci é. „--  .  , 

Uht 1111 11111a111 I 111-
10202602309752 000880962 0E11;  o ()E f:.,0-r 

_ 	_ 	r4 3-s -Tri: 3à1-55C3 
PAY."3,0 

A.117i'n 	
I 

"bompromissos e/ou de ajustamento dé conduta; constituir advogados com os podere'S
/ 
 da - 

	

t.<0 	 , 
"clausula ad judicia et extra, anzsferinclo-lhes todos os Poderes desta cláusula, bem 4,~ã ' ,-,-. / 	 i 
como os descritos no artigo 38 tio Código de Processo Civii;`,(2) 'CARTÓRIOS": 

representar a outorgante perante todos e quaisquer "CARTORIOS", no/Brasil' e no ', / 	 \ 	 - , 
" 	,l'-g .. 



REP1.1BLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado de São Paulo 	\= 

representr a outorgante na figura de comodatária_podendo,/Para tanto, estabelecer 

condições, assinar os i-égpectivos contratos, de comodato, aditivos, distratos; termos de 

vistoria e demais instrumentos que se façam ne-Cessários ao integral exeréltior-deste 
.._.- 	 „ 

poder; c) "Fiança (Locaticia": representar a outorganterpara fins de prestação de fianças 
I 	

O' 	 "..... 

, 	 ..,'. 	
/ 

locatícias exclusivamente em relação a seus funcionários e às empresas do mesmo grupo 
N 	 , 

econômico da outorgante, bu_Seja, 'empresas controladas e/ou coligadas, ou, quando se / 
tratar de empresas das quais ps quotistas participem em conjunto corno Sócios r,pu 

acionistas. É vedada a representação para fins' de orieração, aquisição e 'alienação de ' 

imóveis em nome da outorgante, (4) "ÓRGÃOS DE—TRÂNSITO" representar a 

outorgante,Oranfe todoS\ os órgãos de trânsito, nacionais,/estaduais ou mnnicipais, no 

Brasil e no exterior, tais como, /sem se limitar, o Conselho Nacional de -Trânsio;  '\ 

"CONTRAN",, os-\ Gonselhos Estaduais de Tdrisito "CETRAN", o Conselho de 

Trânsito do Distrito Federal ‘-• "CONTRADEFE", Departamentos Estaduais de Tfânsito - 

"DETRAN", inclusive no Distrito Federal, Departamento Nacional de Trânsito - 
, 

"DENATRAN", Departamento Nacional de Infinestrutura de Transportes - "DNIT", 

/ 	 -...._ 
requerer informações, apresentar defesas e recursos em relação à imposição de multas de ,.. 	 2 
trâiasito até a última instânciNfequererà realização de vistorias, requerer a expedição de 

segundas vias de documentos, inclusivefn Documento Úráco de Transferência - "DUT"; 
.. 

assinarquaisquer guias, formulários e requerimentos exigidos pelos Órgã.os de Trânsito, , , 
, necessários a regularização, aquisição ou venda de veículos automotores; apresentar 

propostas de preços, convencionar formas e -;prás d\e \pagamentos; firmar, recibos '4 , 
- 

\ 

contratos,de compra e Venda, me usive assinar o Documento Único de Transferência - : 

	

"DUT"; realizar baixas de, alienações e firmar declarações der 0Z 	ade relativa a 
( 4 	,1  

eventuais ônus-  ,incitIentes sobre os veículos vendidos; 

CONCESSIONÁRIAS DE TELEC-OMUNICAÇÕ 

ELÉTRICA E GÁS": representar a outorgante 

E 

a4CGIA 
- 

S E 

Polícia R.odOviária Federal - "PRF", Junta Administrativa de, Recursos de InfraçãQ - 
_./ 

"JARI" e Departamento de Estradas e Rodagens - "DER", bem como em relação a 

terceiros, ,pessoas fisicas e jurídicas.,`-conferindo aos outorgados poderes para 	• / 
_ 

regularização, aquisição e venda de veículos automotores, podendo, para tanto, prestar e 

C4:14_,ArEMirt .74 

tclad de,'W 

AUTENTICAÇÃ 

1084AR27$969 

e,t1t  te 	39e cá ez 
el. 'cio o ode _ 
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CONCESSIONÃRIAS DE TELECOMUNICAÇÕES, ÁGUA, ENERGIA ELÉTRICA E 

GÁS",'cle todos os Estados' da Federação e Distrito Federal, no Brasil e n9 eterfor,bem 
/ 

, corno as respectivas agências reguladoras dos setores, podendo,' para tanto„requerer a . 	. 
. eniisSão,,de,;  seguridas vias de contas de telefone, de água, de energia e de gás, requerer e 

; prestar infOrmaçõe,s;  dar e receber quitação, solicitar instalações e Cancelamentos, firmar . 	. 
todos os instrumentos necessários ao fiel ex. ercício deste poder, inclusive declarações, 

\ requerimentos e contratos relativos a linha&/ teleffinicas, podendo enfim, pratiear todos os -- , 
atos com os/mais amplos- 'poderes, visando sempre à defesa dos direitos e...intereSses da 

outorgante; (6) 'PROCEDIMENT'OS LICITAT ORIOS E/OU SIMILARES": f . 	 I 
representar a outorgante em relação 4 quaisquer "PROCEDIMNTOS LIÇITATóRIOS 

	

,) 	_.•.. 
E/OU, •SEVLILARES" _pó—Brasil e nO 	 ' 

	

...exterior, perante/ 	 as terceiros, pessoas físicas .91.‘i- 

. jurídicas de'direito público ou privado, -nacionais, estrangeiras ou internacionais, sejam 
' 

,.../ 
autoridades ou órgãos públicos nacionais, estaduais, municipais, autarquias, juntas de -,. 

	

.. . 	 ,k 
licita/ção, adjudicação, classificação seleção e demais entidades da administração direta e 

	

\,,'" '' 	 / 	• 	- 
indireta, inclusive so'ciedades deec-onomia mista e empresas 'públicas, bem como perante ,. 

„empresas; fundações e associações privadas, podendo; para tanto, participar de quaisóer 
/ 	.., 

g- 	certames liditatórios, sejam licitações públicas ou 'outra modalidade qualquer, aceitar e e. 	 ',•:. 	 7(  
.. 
• retificar os termos, o, respectivos editais e demais documentos pertinantes; acordar,' 

(-- 
1,  

- desistir, transigir, 'proceder a pedidos de revisão e/ou considerações, opor, .firmar 
--I''.:. ,.: •",,..8 • - i 	, 	 . 	! 

impugnações, apresentar defesa e)recursos no âmbito administrativo até .a. mais superior . 

	

. 	, , 	 _, ' instancia, termos de 'qualquer natureza, requerer e prestar informações, inclusive • . 	 i ; 
7 formulando petições e.. solicitando audiências com autoridades competentes; assinar,' 

t. 	, 
emendar e complementar propostas', aSsmar declaraçõe juramentadas e. termos . de 

	

. 	 ..  
qualquer teor e prazo de validade quê., se tomemnecessários,. bem como quaisquer outros 

- 	 , 
trâmites ' para' obter ...-documentos, registros e certificados requeridos pelas entidade / 	 . . , 
licitantes, podendo inclusive subscrever atas circ-uristanc";.k.acor 	bem, corn 

• ,  

•11 , 	 i 	2 '"'zie Lib;440 :, • NO 
. 	. 	 , 

........_....... l',,,•. ,,,  ----- demais documentos em, geral; e, em tudo\ o quanto digag u .. 	• . 	. 	.. 	 é 	 ao em 
, 	 . 069y  

licitaçõeS, , efetuar cadasti-amentos e recadastramentos.  40, 

apresentando documentos de qualquer natureza e prati 
90 solicitar, acordar, obter e reali7ar, com todas e quai-,0061íYeatàt6 

silos? Oe  

- 3291454 	
746881 

10.8.4AR28934 
• - 	• 	 • 

,,ColédgeolNoter.e.. 	:Ou 
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-REPOpLiÇA t-EDRRATIVA-DOSNAIL 
'Estado c,le São. Paulo 

°ds e quaisquer concessões-;-permissões, licençakalvarás ou demais instâncias de 

autorização, éfetuar cOnvênios de toda espécie, sem limitações, Sobre o negócio e objeto 

que sejam convenientes aos fins da.outorgante, enfim, representar a outorgante tanto em 

procedimentos licitatórios quanto na administração de contratos dela decorrentes até o • 

sei total adimplemenfa; podendo ainda substabelecer e credenciar prepostos para tais , 

SejafT;or meio .de carta, seja por meio de instrumentos público -ou ,particular,-.'",  
• / 

atribuindo-lhes ds poderes que„sejarn necessários, inclusive idênticos aos conferidos pelo 

presenteinstrumentoiento ou outros poderes especiais que sejam necessários e convenientes, 

podendo enfim, praticar todos os atos com os mais amplos poderes, visando sempre 

a  

defesa dos direitos e • interesses da outorgante; (P) "ASSOCIAÇÃO COM 

TERCE
(

IROS": representar a outorgante na formação de Uniões Traiisitórias de 

Empresas - 'UTE" e/ou contratos de constituição de Uniões Transitórias de Em-p'resas 

•"--: "UTE", bem .como na, assinatura de termósi, de compromissos de constituição; de 
! 

,consorcio e/ou contratos de constithição de consórcio, rn.emorandO\ de enténdirnentos; 

acordos de "Joint Venture" e/ou quaisquer outros tipos de associações com terceiros • 

naciOnaá, estrangeiros e internacionais, podendo obtrigar-se em notne ida outorgante, 

estabelecendo cláusulas e condições; podendo enfim, praticar todos os atos,com os mais 

amplos poderes, visando sempre à defesa dos diretos e_interesses da outofgante, 

observado 'o quanto disposto n'est'e instrumento co M relação à abertura de contas 
, 

bancárias •e _sua movimentação, codOrme poder\  22 /-"INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS"; ;(8) "CONTRATOS": representar a outorgante, firmando 'contratos, 

aditivos, dis,tratos "e demais instrumentos conexos, com Contratantes/clientes e com 

terceiros contratados, sejam prestadores de serviço-s, fornecedores e subcontratado em 

geral, pesdoas físicas ou jurídicas de direito público ou \privado„ nacionais, estrarigeiras 

ou internacionais, órgãos públicos federais, estaduais e/ou rnunicip' ais, fundações 

públicas„ autarofflas e demais entidades ',da administra' ção diei  e 
Ri 

sociedades de economia mista e empresas púliiicas, bem com
o 

 4040(te ur  

enfim, 

s direitos 

indireta, inclusive 

• 
associações privadas, -estipulando inclusive, cláusulas e concif 

ítso 

1 	 S. 
formas de pagamento, emitir atestados, tenhos de qtátago 

11,  
praticar todos os atos'com os mais amplos poderes, visan 

449(,  
gi Noizt.:“1 

C̀ ' lé  ddriElíTO Istádb de-a' P.10 
iktnegnOn"  

l084AR278906  

fundações e 
„ 

Èia 	 o e 
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Iniào Intermaciertál 

e interesses da outorgante; (9) "MATERIAIS E NSUMOS": representara outorgante 

no Brasil e no exterior, para promoção de vendas, cessãoyaquisiçõeá, enfim, qualquer 

forma de transferência de "Materiais e Insumos", podendo, para tanto, apresentar e 

aceitar) propostas de preço, fixar condições negociais' ,e comerciais, dar e ;receber ; 	, 
quitação,'. bem Como firmar os respectivos instrumentos contratuais e competentes 

-7-recibos; (10)'. "MÁ-T:3)1\1AS E EQUIPAMENr,OS E VEÍCULOS": representar a 

outorgante no Brasil e no e/xterior, para promoção de vendas, locação, ceSsão, comodato, 

aquisições, enfim, qualquer forma de alienação d9,maquinas, equipamentos- e veículos, 

Podendo, para tanto, apresentar &aceitar propostas 'de preço, fixar condiçõesegociaiS e 

comáciais, dar e receber quitação, bem como firmar os respeCtivos instruinentos 

; 

, 	 ,/ 	I . 
 --„ / especialmente perante os Conselhos Reoionais de Engenharia e Arquitetura - "CREA", . 	 / 	 -.., 

N.,. Sindicatos Patronais e dos Trabalhadores, bem como Perante as entidades competentes 

no exterior, podendo requerer e prestar infomiaç,ões, constituir prepostos, solicitar 

certidões-e documento 'assinar Carteiras de Trabalho e Previdência Social - "CTpS" 

_Y 
\contratuais e competentes recibos; (11) "RELAÇÕES 'INANCEIR4\S": representar a 

outorgante no Brasil e no exterior, podendo autorizar e emitir Notas Fiscais relacionadas 

aos contratos da outorgante, observando em relação à extração de duplicatas o quanto 

"disposto no poder 22: -"INSTITUIÇÕESIFINÀN'  CEIRAS"; podendo requerer e receber 
• \. 	 ; 	• ---; 

valères destinados à outorgante através de depósito, transferência e/ou crédito bancário 

em czonta d.e titularidade da outorgante ou- através de cheques\nOminais à outorgante, 

podendo inclusiVe, (-1r  a respectiva quitação; (12) "RELAÇÕES E INSTITUIÇÕES 

DO TRÀBALHO; SINDICATOS E ÓRGÃOS DE CLASSE": representar a 

outorgante perante o Instiáto Nacional da Previdência Social,'- "INSS", Caixa 
• • 	/' 

Econômica 'Federal, Justiça dó Trabalho, Coordenadoria de Relações do Trabalho do ,- 
INSS e da Superintendência Regional do Trabalho - "SRT!', •Cons' elhos, de Classe, 

, 

iii 
' 	defesa dos direitos' e, interesses da outorgante, inclu4 

• 

• 

contratos de 	 dê assinar experiência, 	nar corresponncias, requerimentos, .., s, contrato;11 
2107  

	

bem como convenções coletivas de trabalho e acordos &l • •,, • 4: 	-irabalh 

	

perfil profissiográfico pi-evidenciário, convênios com eiRi2A • 	en 

p odendo 
\ - 	 et• 	a 

	

S 	op cr " e c O enfim, praticartodos os atos,/-  com os mais ani 	no4f1 u .:,,À ),. do rs 

E
M

 m
oo

  TE
I1

110
11

10
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Estado de São Puo 

 

\ 
exterior, perante terceiros, inclusive repartições ou órgãos públicos, federais, estaduais e N._ 
Municipais; fundações-públicas, au

,tarquias e derhais entidades da administração direta e „ 
indireta,' inclum—do Secretarias da Fazenda Municipais, Estaduais e da União, bem cemo 

--- 	 5 ; 	 \ 
perante as respectivas Procuradorias, no interesse da outorgante, em toda Çqualquer 

/ 	 „v 
questão del ordem c:ontábil, tributárias  e/ou fisca.1, podendo, para, tanto, assinar livros , 

i 	• 	
,, 

comerciais, contábeis e fiscais, efetumApagadnentos de guias de recolhimento fiscais de 

qualquer espécie, sblicitar e retirar certidões, rewerer e prestar informações; protocolar e 

l.  verificar o andamento /de processos administrativos fiscais, solicitar a revisão de débitos 

tributários em
\ 
 cobrança inscritos em divida ativa, podendo ainda, assinar 

conespondênciás, requerimentos, ofícios e respectivos contratos; Especialmente, perante 
,-- 	 , 

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ("--, "RFB" e a Procuradoria Geral da Fazenda 
, 

Nacional - "PGFN", ;representar a,  outorgante podendo, Para tanto, solicitar e retirar 
-4- 

relatórios-de "Informações 'de Apoío--"pará( Emiss'Éo de Certidão", solicitare retirar 

relatórios de Resultado de Consulta da Inscrição; solicitar e, r-etirar certidões, em especial 

a Certidão de Débitos de Tributos 6 Contribuições Federais e a Certidão Quanto à Divida 
../ 	,,, 	 / 

Ativa da União, ambas com efeitos de negativa., representar a outorgante na solicitação e 

obtenção de -'eri.ha de acesso ao sistema eletrônico de dados para emissão de relatórios; 

solicitar e retirar o Relatório de Restrições, a Certidão,Negatia de Débitos - `CND", e 
L..-, 	 / 

matriculas de unidades de obras, assinar Termo de IníciO, de Ação Fiscal - 
, 	, 

Mandádo de Procedimento Fiscal - "MPF", Termo de Intimação para APreentaçãO-de 

ocunientos - "TIAD; NotifiCp',çãci Fiscal de-  Lançamento de Débito - 7NFLD", 
1-  	 . 	 . 

ancarnento-  de Débitos Confessados -‘-\."LDC ., Termo de Encerramento da Ação-Fiscal - , 	 ) 
71.e.AF", fkuto de Infraçãp - "AI", Declaração e Inforni--a-Cão Sobre Obra -:xpiso", e . / ,....._/ 
solicitar7 

 retificaçào de Guia da Previdência $0,Cial - "GPS", podendo enfim, -praticar 
!  

todos os atoes-  com os mais 'amplos poderes, visandO sempre É defesa dos direitos e 
— 

interesses da outorgante; (14) "CO1VIPANHI1 SEG r-*•  '5,*  • 	AGENTES \   
FINANCEIROS": - representar 	a 	outorgante'. ,,,, 1,,,, :. 00!„,,', + 'il. • 	A$ 

	

o, 	' a A 	o 

SEGURADORAS E AGENTES-  FINANCEIROS" s• io. 
se%  -1 

n 	53  C 01 .r.:" A :*_edras , ou 
13 

internacionais, objetivando a contratação de segm'os çts deffazw b. t aria; (15) 
1/é1,11°,6"--k- 	-----` • ,o _ 	, (,-- --- 

ko /0  I) so  -ri?eii / 
000t  dó"-e-;:--,: 

Egi-2°E.Mig:;',,  
ICÍO 0  

'.,. AUTENIICAÇÃO '..&,, , 	, • 41, 4  ole  

	

......- 	' 	S ?„,•,, 

1084AR278913 

"RELAÇÕES c9NTÁiàs E FISCAIS": iepresentar a outorgante/no Érasil e no , 
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É 

"BANCOS CENTRAIS": representar a outorgante perifite os "BANCOS CETTRAIS" 
_ 

dos paises nos quais a outorgante desenvolva seus negócids-a fim de realizar consultas de 

registro declaratórie eletrônico, registre de operações financeiras, ponsu1ta/2. central de 

risco de crédito, e acompanhamento de processosáddendo, para tanto, rpquerer,I prestar 

informações e firmar demais instrumentos que se fãçam necessários, observado o quanto 

	

J''',:•': -•• 	 . 	 /; 	,, 	 .. —, "CADI
\
" '• e acompanhamento de processos, podendo, para tanto, /requerer;  • pree2r 

	

. 	.. • 	
2 
	 , 	. 

	

. 	. 
informações e firmar demais inátrumentos: que .se façam necessários, excetuando-se os 

: -- . 	 • especificados,no peder 22— "INSTITUIÇÕES FIlVANCEIRAS" deste instrume\nto; (17) 

	

,. 	//  
,1--  "IMPORTAÇÃO E.  EXPORTAÇÃO": rePresentár a outorgante em operações; de 

iz,h n 

	

-: 	importaçãO,e ; exportação de serviços e•••predutos em geral, no,./BraÉ e no exterior, 
...---  

	

g 	podendo, para tanto, representar a Outorgante perante :o Ministério da Fazenda, Secretaria 
1 

; da Receita Federal do Brasil — "RFB" e sua" Unidades Aduaneiras no Território 

Nacional, Coinpanhias de Docas de todos os portos brasileiros, Empresa Brasileira de 

Infraestrutura 'Aeroportuária "INFRAERO", Ministério da Agricultura, bem como 1 	 , / 
o perante todas as demais concessionárias de' portos e aerdpnrtos do Brasil-  6'do exterior,„ >-- 	 - 

exercendo' as atividades previstas no art. 1° do decreto , n.° 64602;7  na Instrução 

Normativa SRF n° 102/94 ' da Secretaria da—Receita Federal do Brasil e Instrução 

Normativa n°  36/2006 do Ministério da Agricultura; se,habi1itado nó Sistema Integádo 

de Coinércio Exterior — "SISCOMEX” e de Gerência do Manifesto, de Trânsito e 'do 

Armazenamento — "MANTRA", podendo 'requerer e assinar termos-  de responsabilidade 

• • 	\ 	, 	 - 	\ 	•• infra especificado neste instrumento; (16) "BANCO .' CENTRAL DO 'BRASIL": . „ ./ 
representar a outorganteserante o "BANCO CENTRAL DO BRASIL" a fim de realizar 

.., ..„ 	„ 	 , 	 \ 
o consultas de Registro Declaratório Eletrônico de Investimento Externo Direto— " E-

, 

, 
IED" e Registro de Operações Financ—eiras `1'2.--0- F",.s,consulla', à:Central de, Risco de 

:- 	 , 	-- - 	 ,  
,,•. -Crédito,  ao Cadastro Informativo dos,Cre'ditos'não Quitados do Setor -Público Federal — \, .. 	

., 	. 
\. 

em garantia do ciunpriraento de obrigação tributária, pedidnode restitu- 
/ 	 Ru ' - 	.,, 	a l  

de compensação ou desistência de vistoria; podendo am4la  
9  1#846,9  

Ministério do Desenvolvimento da Industria e Comércio ÉÉ 

. em como perante o Ministério dos Transportes e eus 
, 	 m'arb 

ko 
,perante' -\ 

 o Departamento Naciongde lnfraestrutura. de% , 
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'REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL' 
_ Estado de São peupo 

Mercante, bem corao,suas agências reguladoras de transportes aquaviário,s e terrestres, 

,élexerceridá i'as atividades relacionadas com a liberação de conhecimento de, embarque, 

-podendo inclusive, subscrever termos- de respoabilidade em garantia do seu 

pagamento, assinar requerimentos e pedidos de restituição de indébitos, arrecadar, 

recolher e habilitar-se ao sistema•,eletrônico de arrecadação- ao AdiCionalao Frete para „ 
'Renovação da Marinha Mercante - "'AFRMM' e penalidades, podendo enfim, praticar 

todos os atos com os' mais amplos Poderes,/Visando sernPre à •defesa dos direitos' e ) 
•• 	• 

interesses da outorgante,.observadO, contudo, o_disposto no Poder - "INSTITUIÇÕES • / 

F... INANCEIRAS";• com •relação..à contratação de contratos de câmbio; '(18) 
-- 

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL": rep-esentar a 

outorgante perante o IriStituto Naciorfal. de Propriedade;Industrial - "INPR, podendo 
• , 

requerer os registros de marcas, patentes, lOgotipos, expressões e sinais de propaganda, 
.-, - bem como, requerer a prorrogação de registros, efetuar o cumprimento de exigências e 

preencher as/demais formalidades prescritas pela legislação ygente, pddendo, 

constituir procuradores com poderes ',especiais 'para tal fun;\ (lá) "ICP BRASIL 

IINFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS B.2.ASLLEERASN": representar a 
, 

ontorgante perante as' autoridades °edificadoras) da I.CP-BRASIL ria pliténção de 

certificado digital, inclusive para as 'filiais da outorgante, podendo, para tanto, nomear 

proburadores com' poderes especiais /  
para tal fim, re4uerer e prestar informações, 

• , 
efetuarem,o cumPrimento de exigências, preencherem as demais formalida'des e firmar 

emais instrumentos que se façam necessários ao fiel exercício deste poder, visando , 
sempre à defesa dos ,/direitos-7  e interesses da outorgante; (20);  "ORGÃO-§',  E 

ENTIDADES AMBIENTÁIS": representar a outorgante perante os órgãos do meio 

ambiente; tio' Brasil e no exterior, tais quais, mas-não se lianitancío, oCánselho Nacional 

do Meio Anat.-ir-ente - "CONAMA", Secretarias do Meio Ambiente da Presidência da 

República, bem como as: Secretarias do Meio Ambiente Estaduais, do Distrito Federal e • ,• 
Municipais, Ministério do Meio Ambiente - "MMA"',\,Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis.- "MAMA", ce 	os seccionais 
. 

e locais, podendo, para, tanto, praticar todos os atos 	 ve firmar oo,,• a, 	eg 
instrurnentos, requerimentos, formulários em ge 	 orrda0es7pf 

Co 	ir ,Mén3.r.,-1 

AUTENTICAÇ 	NOZ,let 00,40,;c:‘5,„,. 
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" 9° TABELpÃO DE MOTAS 
\ SÃO PAULO - SP ) y 

COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DELSÀO PAULO 
TABELIÃO PAULO ROBERTO FERNANDES 

-7... 
exibir documentos e promover o pagamento de taxas; solicitar certidões e regularizar 

l' 
registros';'-.. (21) "REEAÇÕES E INSTITUIÇÕES .1'ÚBLICAS '/ ,  

. GOVERNAMENTAIS": representar a, outorgante perante todas as autoridades e i ! 
repartições de governo ou de quaisquer subdivisões políticas', nacionaisestrangeirà, e 

\ 	, 	• 	---..... 
' internacionais, -no Brasil-e no exteribr, •ide Aualquer categoria ou natureza,/execlitivas, 

	

, 	 .../ 	 •., ., 	 , , 
administrativas e judiciais, incluindo o bepartarnento Nacio

/nal de Registro do Comércio 

- "DNRC", as juntas COmerciais2Agencias.:Reguladoras e suas 'respectiva§ subdivisões, 
/ 

	

R 	repartições /diplomáticas, abrangendo, inclusive, as Embaixadas, Consulados e os 
k 

/MinistériOS- das RelaSes Exteriores, nacionais 	estrangeiras, exido no cas‘ó de • , 7 
estrangeiras válido para representação perante o órgão o qual contiver a função análoaa. , / 

	

'- 	Confere ainda para os rputoigadog, AGINDO SEMPRE EM CONJUNTO DE DOIS 
( I' 	 i 
'PROCURADORES\OU,UIVI PROCURADOR E UM ADMINISTRADOR, poderes 

., i 	....._. 	; 	, 	 •! ! 
especiais para: (22) "INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS": representarem a outorgante 

	

-,\ 	 .,.. 
perante "Instituições Financeiras" no Brasil e no exterior, mesmo quando a outorgante 

e integra r consórcio com terceiros, podendo, para tanto, agir, moviinentar e encerrar .., 
. 

contas, 'inclusrVe contas de aplicação financeira; asinar e endossar cheques e demais', --": o  , 
títulos de crédito; requisitar talões de cheque; solicitar e receber extratos de 

movimentaçãcibaneária;..efetUar pagamentos e trausãçõ.es elett=ô'nicas-.(oÈfi:  ce, internet, 

etc.); firmar .contratos de câmbio para pagamento em moeda nacional e estrangeira, é 

remessas ao exterior, bem como dema.& instrumentos que se façam necessari—os, sern 

	

-.0 	
,\ 	 N 

prejuízo ,o disposto nos poderes 15 - "BANCOS, .CEl\TTRAIS",:e 16- "BANCO • 
• • 

CENTRAL DO BRASIL";. firmar contratos-rde empré.stimos, financiamentós, cessão de • , 
credito:' e demais contratosfmanceiros, bem como suas respeáivas aarantias, tais como, 

\ 	 / 
penhor ou caução de títuros de dréditdl em gera, 	diretos: creitórios, apicaçõ0 • i 	d 	l 	

• 

fmanceiras em geig entre outras, ressalvado..o disposto no poder -14 - "COMPANHIAS 

SEGURADORAS E AGENTES FINANCEIROS"; e 

favor de InStituições Financeiras para efeito de descontoe  
41,4  

borderôs; receber e dar quitação em duplicatas de emistã 

[praticar todos os atos', com os mais amplos poderes, vis 

e interesses da\  outorgante; (23) ",AVAL E FIAN 

1084AR278.6-27 
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1,10,20BLICA FE,P

.. 
 .RATIVA CO BRASIL 

"Estado de São.PeUld : 

""\ 	 À 
fins de prestáção de aval e/ad\fiança, inclusive em cartas de fiança bancáfia eem seguro 

N 

.-_--.- , 
1,10,20BLICA FE,P

.. 
 .RATIVA CO BRASIL 

"Estado de São.PeUld : 

""\ 	 À 
fins de prestáção de aval e/ad\fiança, inclusive em cartas de fiança bancáfia eem seguro 

N 
garantia, exclusivamente em relação às empresas do mesMo grupo econômico 'da 

outorgante, ou seja, empresas controladas e/ou .coligadas, ou quandó se tratar de• 

empresas das cLuais os qubtistas participem em conjunto como só-6°s ou acionistas, 

ressalvado° disposto no poder 3 - "IMÓVEIS"; (2\4) "SISTEMA FINÁNCELRO DE 

---' HABITAÇÃOÁSVI)": representare 7m'a outorgante má caso de operações com agentes 

financeiros do/Sistema-Financeiro de Habitação - "SFI-1", tudo em conformidade comas 
- 	 , 

normas e circulares do Banco Centrardo Brasil, podendo requerer e'prestar informaçõeS, 7- 
bem como praticar todos os atos, com os mais amplos/Poderes, visando sempre à defesa 

dos direitos e inteiesses da outorgante, sendo-lhes, contei- , vedado realizar operações 
, 	 6 	 . 

com agentes financeiros do Sistémáfinanceirçide Habitaç;ão - "SFH" para a garantia de,/ 

consttuçao em contratos de grupos condominiais; (25).  "REPRESENTAÇÃO EM 

SOCIEDADES" representarem a outorgante na constituição de sociedades de propósito/  

específi°0 -2-SPE" e qualquer outra-sociedade que a outorgante participe como ,quotista 

ou acionista,- bem como em seus réspectivos documentos de alteração do contrato ou 

estatuto social; representar a outorgante em aSsembIeias gerais e/ou reuniões de sócios; 

votar e aprovar, rejeitar ou abster-se de aproyar-,--em nome da outorgante, as deliberações 

constántes da ordem do dia e apresentar proPostas, aprOvar aumentos de capital copa Ou 

sem emissão de novas ações; subscrever ações, bem domo renunciar ao exercício de 

direito de pireferéncia para subscrição de novas ações; podendo, firmar os livros sOciáis, 

atas-das asse leias gerais, reuniões de sócios e reuniões prévias, 'listas ,de presença, 
, termos, acordos de acionistas, acordos de Investimentos e quaisquer atos ou documentos \ , 

aprovados fio que se refere a sociedades . ern que a outorgante-participe como qnotista 
„ 

e/ou acionista,:; 1  sendo, contudo vedada a alienação das ações que possui da empresa 
. 

.;uvestimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. - Invepar, CNPJ sob' o 
_i 

03.758.318/0001-24. SUBSTBELECIMENTO: -"os po,deres previstos neste i 

VALIDADE PELO PRAZO DE DOIS (02) ANOS (9.11/A..4,22,..?y:BrATA. E, 

procuração em nome da outorgante, na todo ou erd. partes;fte 

instrumento poderão ser substabelecidos, inclusive $ Ep,tooirio ,00,8,e43t-,ea;oinstreuni  0.,,,,c...,,,,,,,r.eionataos:Edme ' 

limitações e 'de seu contrato\--social. O PRESENTE s S 

._ 	/ 

.; . 	- 	Í ---‘, .. .. J-,,,, outorgante,, no. 

i, 
fré//'d6, 	er,74-4  .__, 

21'h, ../x:f.N4,9' 
'i

'..-  

0 	e 4 0 'Pg0 

d.)

.  

o, 0 m.  

,as suas 

---... 	 CogiceiNclarial '` pkele.liten  MfBra-s.11 

N 

	

	 ° AOTEN.14CAÇÃO ..í .."-'.. °': 
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9°  TABELIÃO DE NOTAS 

SÃO PAULO, SP 
'COMARCA DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO 

TABELIÃO PAULO ROBERTO FERNANDES 

de como assim 'disse, pediu-me e lavrei este instrumento o qual feito e sendo lido, achou 

cionfonne, aceitou e assina. Eu, Eu, Renato Hodlich--Figueiredo, escrevente habilitado a 

lavrei. Eu, JOSE SOLON, NETO, Tabelião _Substituto, à subscrevo e assino. (a.a.) ///// 
I 

CESAR DE-ARAÚJO MATA PIRES / JOSÉ ÁDELMÁRIO PINHEIRO FILHO//li! 

Paga as taxas ao Estado, ao LPESP e ao Registro Civil). NADA/MAISíTrasladadá em 

'seguida do o,igina1, -Primeiro Traslado, -páginas ;13, dou fé. 

, 	•  Tabelião Substituto, a' conferi, stibScrevo e assino em 

e" • 

--DA  'VERDADE EM TEST° 

JOSE SQLON NETO  
:'TABELIÃO SUBSTITUTO 

Eu, 

público e aso. 

187,56 
Estada, 	RS $3.32 
	R$ 39.50 

Reg, Civ . 	RS 	9.188 
Trib.Justiça 	R$ 9,183 
St& Casa. 	R$ 1.88 

Total 	.R$ 302,02 
i Verba 225/2012 

Em 28/11/2012 

iit iii iiiiííiii1111[1111111111111111 
10202602309752 000,6-13.0.96T Eimo—jbus  
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9°  TABELIÃO DE-NOTAS 

Bel. PAULO ROBERTO FERNANDES 
TABELIÃO 

Bel. Jose Solou Neto 
Tabelião Substittzt6 

Homero Cafres Frias 
Tabelião Substituto \ 
. Arton Fernando Poletto 
Tabelião Subs1ituto 

Rua Mareoni, 124 — S. Paulo 

- rd, .3, -TM:129145W 
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CRPJ/NIF n• 14210 577/0001-04 - NIRE 35.217,263.011 
Ata de Reunião de Sócios 

Data, Flora e Local: Em 01.11.2012, as lehs, na sede locaizada na Av. Angelica, n.2.330, 2.346 e 2.364, rondar. 
sl. 720, Consolação, SP/SP ("Sociedade". Presença (a) 043 S.A_, sociedade por ações com sede em SP/SP, 
CNPJ/NIF 14211.348/0001-05 e NIRE 25200.380.011, neste ato representada por seus diretores. os Srs. Casar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casada, engenheiro deli C.I.P. 6.745-D, CREA-BA, CPANIF 055.377245-04, e José 
Adeirnerio Pinheiro Filio, brasileiro, casado, engenheiro civil, C.1.P. 8.004-0, CR EA-BA, CPF/MF 078.105.635-72, 
ambos residentes e domiciliados em Salvador/BA; (b) Cais Participações Ltda., sociedade hmitada com sede em 
Salvador/SÃ, CNPJ/MF 42.187.13040001-51 e NIRE 29.202.775.989, neste ato representada por seu sócio admi-
nistrador, o Sr. Casar de Araújo Mata Pires. le qualificado; e (c) LP Parecipaçães e Engenharia Ltda., sociedade 
limitada com sede em SP/SP, Cf4PJ/MF 00700.35110001-41 e NIRE 35.222.433.000 neste ato representada por 
sou sócio administrador, José Adamado Pinheiro Alho, já qualificado, únicas sócias representando a totalidade do 
capital social da Sociedade. Convocação: Dispensada a convocação, em razão da presença das sécias represen-
tando e totalidade do capital social, observada o disposto no § 2., do art. 1.072 da Lei 10.406/02. Mesa: Casar de 
Araújo Mata Pires (Presidente) e José Adelmárlo Pinheiro Filho (Sera...aio). Ordem do Dia: (1) transformação 
da Sociedade em sociedade anbnima; (ii) composição do capital social; (Ia) eleição da diretoria; 6(1v) aprovação 
do estatuto social da Sociedade. Deliberação. instalada a reunião, foram tomadas as seguintes deliberações, 
aprovadas por unanimidade de votos dos scSclos presentes sem quaisquer ressalves: (i) Transformação em S.A.: 
transformar, indopendentemente da dissolução e liquidação, a Sociedade em sociedade anónima, passando a 
mesma a ser denominada "Construtora OAS S.A.", sendo regida pela Lei rrt 6.404/76 e dispositivos aplicáveis, 
bem corno pelo eslaluto meia que constitui o Anexo I à presente ata. não Importando essa transformação em 
qualquer solução de continuidade, permanecendo em vigor os direitos o as obrigações sociais e a mesma maitre 
ração comercial e fiscal, bem corno as filiais atualmente ativas. (li) Composição do Capital Social: Em virtude da 
transformação do tipo societedo, o capitai social da Sociedade, que e de R$ 584.999.000,00, total:mete subscrito 
e integralreado, passará a ser representado por 584.999.000,00 agres °sanarias amimavas e sem valor nominal, 
distribuídas entre as sôcias OAS S.A., CMP ParticipayEes Ltda. e LP ParlicIpaçees e Engenhariattda, na mesma 
proporçáo que detinham no capital seda da seguinte forma; Acionista: OAS SA.. Condição: Integralizadas. Ações 
Ordinais% 584.998.996; Acionista: CMP Partiapaçães Ltda., condição: Inlegralizadae Ações Ordinárias: 2; 
Acionista: Lie Participações e Engenharia Ltda., Condlçáo: integralNadas, Ações Ordinárias: 2; Total: 
584.999.000,00. A lista de subscrição das ações constitui a Anexo II da presente ata. gli) Eleição da Diretoria: 
Eleição das seguintes pessoas físicas para os cargos de diretores. com  mandato de 03 anos, a contar a parte 
desta data: (a) Covarde Araújo Mata Piras, (a qualificado acima, posa o cargo de Diretor Presidente; 0(b) José 
Adamado Pinheiro Rato, já qualificado, para o cargo de Diretor Mce-Presidente. Ambos, declaram, sob as penas 
da Lel, que não se acham Impedidos de exercer a administração da Sociedade por Lei Especial, ou em virtude ou 
sob os efeitos de condenação (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) Por 
crime %ementar, de prevariração, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (E) por- crime contra a economia po-
pular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concarrência, contra as relações de 
consumo. a iô púbica ou a probidade; sendo desde logo invocado; nos cargos para os quais foram eleitos, median,  
te a assinatura dos Termos de Posse que compõem o Anexo 11140 presente ata. Após a eleição dos Diretores, foi 
aprovada a verba global de ale R$ 7.000.000,00 para remuneração dos Diretores ate a realização da ASO do 
próximo exercício. (N) Aprovação do Estatuto Social: Aprovam o estatuto social que constitui o Anexo Ida pre-
sente ata, o qual passará a reger a Sociedade a partir desta data. Diante das deliberações tomados, declaram os 
sócios por activamente transformada a Sociedade em sociedade anónima, em razão do cumprimento de todas as 
Formalidades rogais, autorizando a diretoria da Sociedade a praticar iodos os atos necessários para a Implementa-
ção da transformação ora aprovada. Encerramento: Nada moio havendo a tratar, a sessão fel semens° para la-
viatura da preveria ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando cópias autenecas para os fins 
legais. São Paulo, 01.112012, Mesa: Cesse de Araújo Mota Pires, Presidente da Mesa; José Adelmário Pinhei-
ro Filho, Secretario. Sócios presentes: OAS S.A.; CMP Participaçties Ltda.; LP Participações e Engenharia 
Ide. Visto do advogado: Diego Sales Seoane - OAB/SP 227.229. JUCESP/N1RE 3530044723-9 e JUCESP 

i,..iji 
00.881/12-1 em 19.11.12. Giseia Salema Concilio' Secretária Geral. Ancas. Estatuto Social da Construtora 

OAS S.A. Cap, I. Da Denominaçao, Durma°, Sede e Objeto Social. Art. 1°. Construtora OAS S.A. e urna SÃ., 
regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis, especialmente Lei 6.404/76 
(ISA"), e suas alterações posteriores. vigorando por prazo indeterminado. Art. 2°, A Cia  tentou, sede elmo na 
Av. Angêfica, 2.33012.346/2.36e 7° andar, si. 720, Consolação, CEP 01228-200, SP/SP, local onde tencionará o seu 
escritório administrativo, podendo abrir filiais, masa, esaiteries o representações em qualquer localidade do 
poisando exterior, mediante deliberação da Diretoria 91.:ACia mantêm Mais/sucursais nas seguintes localidades; 
1. Filial; na Unidade da Federação da Sede: 1.1. Cidade de SP/SP, na Av. Angélica, 2.330/2346/2.364, r andar, 
si. 719, Consolação, CEP 01228-200. Impa-arreia destacada do capital social: R$ 1,00. NIRE 35.9.0070150-3 e 
CNPJ 14.310.577/001267; 1.2. Cidade de SP/SP, na Av. Angélica, 2.330/2.34G/2.3M, radar. si. 718. Consolação. 
CEP 01228-200. Imporancie destacada do capital social: R$ 1,00.519 E 35.9.0144093-2 e CNPJ 14.310.577/0030.
49; 1.3. Cidade de SP/SP, na Av. Angelica, 2.33012.346/2304, 7' andar, si. 717, Consolação, CEP 01222200.1m-
portância destacada do capital social: R$ 1,00. NIRE 35.9.0149538.6 e CNPJ 14.310.577/003291; 1.4. Cidade de 
SP/SP, na Av. Angelica, 2.330/2.346/2,30d,7 andar, cl. 716, Consolação, CEP 01228.200. Imponencia destacado 
do capiNI social: RS 1,00. NIRE 35.9.0239344-7 e CNPJ 14.350.577/0840.12,1,5. Cidade de Casa:olhos/SP, na 
Rod. Artion Senna da Silva, 2.013. Sigo Pinheiro, CEP 07033-005, com impodencia destacada do capital social: 
91 1,05. NIRE 35.9.0268873.1 e CNPJ 14.310.177)0046-06.2. Ferais ern Outras Unidadm da Federação. 2.1. 
Cidade do Recife/PE, na Av. Antonio de Gelos, 742, 15° andar, Brasil% Teimosa, CEP 51010-000. importância des. 
tacadá do capital social: R$ 1,00, NIRE 26.90001087-0 e CNPJ 14.310.577/0003-76; 2.1_ Cidade do RJ/RJ, na 
Prelado Botafogo, 440, 5".  andar, sl..501. 177 andar, si. 1701,117 andar. si. 1801 e 190  andar, a 1901, Botarego, 
CEP 22250-040, impa-anela destacada do capeai social: R$ 1,00.1,110E 33.9.9906105.1 e CNPJ 14.310.577/0004-
57; 2.3. Ceia% de Arecaju/SE, na R. Pacata', 254, 1° andar, si. 116, Centro, CEP 49010-900. Importe:sela desta-
cada do capitai social: RS 1,00. NIRE 28.9.9900207-8 e CNPJ 14.310.577/000219; 2.4. Cidade de MacoiNAL, na 
R. De Antera. Gomes de Barros. 625. salas 916 e 917. Jaleca, CEP 57036-000. Imporiam% destacada do capital 
social: R$ 1,00, RIRE 27.9.9900203-4 e CNPJ 14.310.577/0007-013; 2.5. Cidade de Bmsllia/DF, som endereço no 
Si-IS • Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, a A, Bloco A, salas 905 e 906, Asa Sul. CEP 70516.102. Importância des-
tacada do capital social: R$ 1,03. NIRE 53.9.0011797-8 e CNPJ 14.310.577/0009-01;2.6, Cidade de elzdal/RN, na 
Av. Prudente de Moraes, 744, st 701, Tira CEP 59026-510. Importam% destacada do capital social: P5100. NIRE 
24.9.0006745-4 e CNPJ 14.310.577/0016.90; 2.7. Cidade de GolanialGO, na R. 104, 454, Quadra F18, Lote 39E, 
st 506, Setor Sul, CEP 74083.300. Imporrencla destacada do copilai soda: RS 1,00. NIRE 52,8,00206e3-S.a CNPJ 
14310.577/0017-71; 2.8. Cidade de BH/MG, na Av. Brasil. 1.438.15. andar, salas 1.503 e 1.504. Bairro Fdara-
rios, CEP 30140-003. Importancladestacada do capital soda RS 1,00.14:RE 21.9.9906345-1 e CNPJ 14.310.577/0012 
52:2,9. Cidade de Fortaleza/CE. na Av. Des. Moreira, 2.120. et Me Aidoota. CEP 60170,002. Importância desta-
cada do capital social: R$ 1,00. NIRE 23.0.0015503-4 e CNRPI,AP 14.310,577100t9'33;2.10, Cidade de Salvador/ 
BA, na R. Humberto de Campos, 251, Graça, CEP 40150.130. Importância destacada do capital social: R$ 1,00. 
FURE 29.9.9901909-5 e CNPJ 14,319,577)0044-44:2.11. Cidade de Podo Alegre/RS, 004v. Padre Leopoldo Bren-
lano, 700. SI. 1, Humattá, CEP 90250-590, impadencia destacada do capital social: R$ 100, NIRE 43.9.0100777-9 
e CNPJ 14.310.577/0045-25; 2.12. Cidade de Campo Grande/MS, na IR. Delegado Cactos Roberto Bastos de Oli-
veira, sM*, Jd. Veraneio. CO? 79037-102 importancia destacada do capital social: R$ 1,00, NIRE 54.9.0023999-3 
e CNPJ 14.310.577/0047.97; 2.13. Cidade de Belém/PA, na R. Domingos Maneiros, 49, sl. 1.109, Umarizal, CEP 
66055-210. Importância destacada do capital social: RS 1,00. NIRE 15.9.0031388-1 e CNPJ 14.310.577/0048-78; 
2.14. Cidade de Podo Velho/RO, na R. Dom Pedro 11, 2.674, N. Sra. das Graças, CEP 76804-138. Importância 
destacada do capital socai: RS 1,00. NIRE 11.9,0003347.2, CNPJ 14.310.577/0049-59; 2,15. Cidade de Podo 
Aregre/RS, na Av. Padre Leopoldo Brentano, 700, Humailà, CEP 90.250-590. Imperando destacada do capital 
social: RS 1,00. NIRE 43.9.0152405,6 o CNPJ 14.310.577/0052.54. 3. Sucursais em Outros Poises. 2,1.014040 
de Potosí/Bolivia, na Canelara Uyuni, sele Zona Canturnarca, Dependencia Potosi, Alcaldia Pousei. Importância 
destacada de capital social: R$ 34.214.245,00. NIRE 35.9.0321311-0; 3.2. Cidade de Montividéo/Urugual, na Ia. 
valleja, Av. Del Ubedadof DR, 1532, ap. 601. Importância destacada do capital social: R$ 5.953.756,00. N/RE 
35.9.0321312-4; 3.3. Cidade de Buenos Aires/ArgentIna. na  Av. Córdoba, 1351, Piso 8. Importância destacada do 
capitel social: R$ 9.230.024.00. NIRE 35.0.0304466-0:3.4. Cidade de Santiago/Chile, na R. Isidoro. Goyenechea, 
3477, Piso EL  as Condes. Importância deslacada do capitai social: R$ 36.543.281,00. NIRE 38.9.0304461.9:3.5. 
Cidade de OulteeEmador, na Av. Amazonas, stne Edil. Amazonas Plaza, 8°  Piso, Jose Arizaga. Importância desta. 
cada de capital social; R$ 765.900.00. N1RE 35.9.0354462.7; 3.6. Cidade de Urna/Peru, na Av. Jorge Basadre 310, 
Piso 8, Oficina 802, San isidro. Imporrencia destacada do capitai social; R$ 1249.311,00. IOIRE 35.9.0354463-5: 
3,7. Cidade de Poreauderince/Haib, na 3 Rua Jean Gilas, RIS de I' aeraport. Importancia destacada do capital 
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social: R$ 18.590,00. NIRE 339.0363495-2; 3,6. Cidade de Bogotá/Colômbia. na  Calle 67, 07 35, 011eina 404. 
Importância destacada do capital social: R$ 560.715,00,14102 35.9.0369374.G:3.9. Cidade 40 5011 José/Co:da Rica, 
Edeldo Meridiano, 04 Piso, Costado Seroaste de Multiple:a. Ecoam). imporrentia destacada do capeai social: R$ 
1.640.299,50. NIRE 35,9,0380375'4;3.10. Cidade cie Santo Domingo, Republica DomMicana, na Calle Pedro Hen-
riquez Ufana, 138, Edil, Tone Reyna II, Suite 402. La aparta. Imporrencia destacada do capital social: Rã 
1.236.149,00. NIRE 35.20415310-9: 3.11. Cidade de CaracasNenemela, na Av. San Felipe 2 da 3.  transversal, 
Edil. Centro Coinasa, Piso 8, Oficina 84, Urb ia Castellann, Zona Postei 1060. Imporanda destacada do capital 
sedai: RS 1.003.105,25. N1RE 35.9.0,115311-7; 3.12. Cidade do Panasse/Panaria, na Balla Vota, Urbanieación Bala 
Vista, Calle °barri°, P. Fl. Placa 2000, 216. Irmortencia destacada do capitel social: R$ 66.322,10, NIRE 
35.9.641M125; 3.13. Cidade de Pai of Spain/Trinidad e Tobsgo, na First Floor, Brlar Placa, 10 Sweet Orlar Road, 
St Clara Imporlancla destacada do capital social: RS 505.495,70. NIRE 35.9.0415313-3. Art. 3°. A Cie tem por 
objetivo social a exploração da atividade de engenharia civil e da indústria da construçâo civil e pesada; inclusive 
gerenciamento e execução de projetos e obras; importação e exportação em geral, compra o venda de Neveis 
próprios: locação de bens móveis; aproveitamento e exploração de jeSidee minerais: serviços de dragagem e trans-
porte; navegação marltima, flertai e lacustre; manutenção e montagem indusaal. Instalações e montagens elétricas, 
eleabnicas. eletromecânicas e mecânicas; sempre 106 40 Interesse social, podendo inclusive, constituir e participar 
ern consórcio de empresas e panicipar como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior. Cap. 
%Capital Social enrima. Art. 4e O capital salsa*, e integraliaado é de Re 564.999.000,00, divididas. SO4 .n 
ações ordinárias, nominativas a sem valor nominal. ArL 6°. Às ações da Cla são assegurados: as•dIrgiros 
confere Os ações de cada espécie. 01°. Cada ação ordinária dá direito aumento nas deliberações das A 

)2'.A001015, 	Cla, nos termos da Lei, poderá adquirir ações de sua emissão, para cancelaneepeepe 
em tesourada para posterior alienação, mediania artodzação da Assembleia Geral. er: A Lia pare 
Som instituição credendado para serviços de agente emissor de certificados, a escrituração e guarda 
registro e transferencia de ações. Cap. til, Da Administração. Art. 6., A Cia será administrada por um 
Executiva, com os poderes confaridos ern Lei opor esto Estatuto Social, sendo ativa e passis,Drncreet rape 
nos termos do aro. lodo presente Estatuto. §1°: A remunera* da Diretoria Executiva será rosada amarres 
AsseMblela Gerai. gr: Os membros da Diretoria Executiva tomarão posse na reuna do queedispõe 504, 14 
LSA, tendo os requisitos, impedimentos, deveres. obrigações e responsabilidades contcmpesdaren• mama 
arts. 145 0150, dispensandase a constituição de caução em garantia das gestões. Art. 7..1f Chorei% Execull 
composta por 02 Diretores, residentes no Pais, eleitos e destituivels, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, ovo 
mandato de 039005, permitida a reeleição, com as designações seguintes: Diretor Presidente, Dl/cear Vice.Preee 
adente. 51°: Ao final 49000v mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até a poma das.% dos novos 
Diretores. §Ze No impedimento ou ausência temporária do Obesos Presidente, este será subeleurderpelo Ditar 
Vice-Presidente. 02°:  Em caso de vacância ou impedimento defineive do cargo da Discaria o auenteuto sara etelo 
pela Assembleia Geral e exercerá, quando foro caso, as funções pelo tempo que leitoras direito, eueeteuido. Cap. 
IV. Funclonamento da Diretoria Exacutiva. Art, 6°. A Diretoria reurriesaa sempre que os Notasses sociais o 
exigirem e suas reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente. §1°, As reuniões serão convocadas por qualquer 
dos Diretores. §2°: As deliberações- da Diretoria constarão em Atas lavradas em firero próprio o sargo tomadas por 
consenso. 53.: Em caso de empate, em se verificando qualquer impasso entre os Diretores, a matéria objeto da 
discussão e impasse será levada à deliberação da Assembleia Geral. que decidirá em ultima instância sobre o 
assunto. Cap. V. Competência da Diretoria e Representação. 400. 9'. A Diretoria compele: 1) propor à Assembleia 
Geral as diretrizes fundamentais, dentro dos objetivos e metas da Cre para mame e deilloraçâo, II) assegurar o 
bom andamento dos negócios sociais, decidir e praticar todos os aros necessários à realização de objeto da Cio, 
desde que não sejam da competência exclusiva da Assembleia Geral e também não necessitem de prévia aprova. 
ção na forma deste Estatuto; lir) promover convênios o contratar nos limites impostos pela Assembleia Geral, 
dentro dos fins da Cia, com pessoas lis/casou juridicas do direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras; ivi 
onerar e alienar bens móveis ou intimeis, inclusive os Integrantes do ativo permanente, prestar garantias a obrigações 
próprias, bem corno suadas quaisquer garantias a obrigações de terceiros, nos termos do Art. 10 deste Estatuto 
Social; v) aprovar, no âmbito de sua alçado, os crilérios relativos aos cargos e salários coo regime disciplinar dos 
empregados da Ma; vi) elaborar e apresentar ao final de cada exercicio social as Demonstrações Financeiras, na 
forma da LSA, estradas com o Parecer doe Auditores Independentes, para apreciação do Conselho 'local, no 
Instalado, e aprovação pala ASSOmbleia Gerei; vil) elaborar e propor e Assembleia Geral o orçamento da Ciai via) 
Inalara escritórios de representação, filiais e sucursais da CIO em locais de inaresse para os negócios saiote, 
quando necessário; lx) aprovar normas e manuais da Cia; na) representar da Cia, ativa e passivamente. bem como 
praticar iodos os aros necesserlos ou convenientes à administração dos negócios sociais; respeitados os limites 
previstos em lei ou no presente Estatuto Social, ArL 10. Observadas as disposições contidas no presente Estatui° 
Social, a representação da Cia, era juizo ou lota dele, ativa ou passivamente, perante forca/rena repartições púbfi-
cas federais, eáaduals ou municipais, daese-à pela assinatura de qualquer areia. §1.: A Cio poderá, através de 
assinatura conjunta 40 02 Diretores, constituir procuradores, outorgando-lhes, por prazo determinado não superior 
002 anos, poderes especificas de administração, exceto os poderes da cláusula 'Nd judicia" ou para a defesa dos 
Interesses da Cla ara processos administrativos, que poderão ser outorgados por prazo indeterminado. §2°: Fica 
estabelecido. entretanto que, para (meação. aquisição e alienação de imóveis, emissão de cheques, outorga de 
avais e fianças (exceto fianças concedidas em contratos de locação), a Cla se obrigará mediania 00501001410 de: 
(1)02 Diretores; (ii) 01 Diretor e 01 procurador, nos limites dos poderes que lhe forem confeddas; ou (1111 02 proca 
redores, nos limites dos poderes que lhes forem conferidos. (3°: É vedado 0050 da denominação social em avais, 
fianças° dações de bens e garantias ern negócios estranhos à Cia, exceto: (i) em relação à OAS S.A. na empresas 
controladas ou coligadas da OAS S.A., direta ou indiretamente; (ii) quando se tratar de empresa, das qual, as 
acionistas, pesem fisica oojurldico, participam em COMUM° como Maios ou acionistas; ou (11i) quando °represes e 
especificamente aprovado portadas os acionistas da Cio em Assembleia Gerai Cap. Vi. Conselho Fiscal. Art. 11. 
O Conselho Fiscal somente será Moldado nos exercícios sociais em que los convocado mediante elaliboraçáo dos 
acionistas. conforme previsto em Lá. Are 12.0 Conselho Fiscal, quando instalado, será c 	•npoeto por no °tinimo 
030 no máximo 05 membros opor igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas, sondo 
permilida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em Lei, §1°: A remuneração dos enombros 
do Conselho Fiscal será estabelecida pela ASSembleia Geral de Acionistas que os eleger. §2°: Aproa-se ao Conse-
lho Focal, quanto Os normas do eleiçâo, requisitos, impedimentos, investidura, obrigações, deveres e responsabi-
lidades o que dispõe a LSA,010.161 a 165, seus parágrafos, incisos e afineas. Cap. sal Assembleias Gerais. Art. 
13. RespeiNda a legislação eco vigor, a Assembleia Geral será convocada na seguinte ordem: i) pelo Diretor Presi-
dente; ia pelo Diretor Vice-Presidente, nos cosendo auséncia ou impedimento do Diretor PresIdenle; ou lin pelas 
panelas legalmente habilitadas nos termos da LSA. §1°: Os trabalhos da Asserribtaia Geral serão dirigidas por mesa 
composta de presidente e secretario, escolhidos pelos acionistas presentes. §2°: As Assentieres serão realizadas 
e as deliberações serão tomadas com base nos quoruns previstes na legislação em vigor. Art. 14. As Assembleias 
Gerais serão realizadas: I) os dinatiamente e anualmente, cama finafidada previáa no aro. 132 da LSA, nos 4 p11' 
metros meses subsequentes ao encerramento do exercido social; e; 10 extraordinariamente, sempre que os inte-
resses sociais o exigirem. Sufixo: O conjunto de acionistas e grupos de adonistas estrangeiros não podam exercer 
em cada assembleia geral número de votos superior 02/2 do lotai de votos que puderem ser exercidos pelos acio. 
asas brasileiros presentes. Cap. VIII, Exercício Social, Lucros e Dividendos. Art. 15. O exercido social lerá 
Inicio em 01 de janeiro e terminara em 2l de dezembro de cada ano, lindas qual serão elaborados o balanço geral 
e as demonstrações financeiras ertgidas em lei. Ari 16.00 resultado do °xereteio 0901040 50 forma da legIslaçâo 
em vigor serão deduzidos os prereizos acumulados, se houver, ou provisão para o IR. Are 17. Após procedidas as 
deduções referidas no Artigo anterior, a ASSOmbleia Gorai poderá atribuir aos administradores e funcionados urna 
participação sobre os lucros remanescentes respeitadas as lotações legais. Are 18. 000(40, após deduzidas as 
participações no resultado, configurará o lucro liquido do exacicio, que sare objeto de proposta àAosemblnia Geral, 
e terá a seguinte destinação:1) 5% parar constituição de Reserva Legal que alo excederá 20% do Capital Social; 
II) formação de Reservas para Contingèndas, caso haja necessidade; iii) constituição de Rosavas do Lucro a 
Realizar, se tora caso, na rema prevista pela legislação; ly) pagamento do dividendos anuais obrigatórios de, no 
mlnimo 25% SObnI O lucro liquido do exercido, ajustado na forma datei de acordo com as deduções ~seis nos 
itens 10, le e 97 anteriores; gela Assembleia Geral resolverá sobre o desfiro do soldo remanescente do lucro li-
quido do exerticio. Art. 19, A Cia poderá levantar balanços mensais e sobra eles decidir sobre o pagamento de 
dividendos. §Único: A Diretoria Executiva poderá declarar dividendos intermediários es conta eie•rereerva de lucros 
vedroada no Balanço. Cap. IX. Liquidação. Art, 20.A Cia entrará oro liquidação nos casos previstos Cm Lei. coen-
peando à Assembleia Geral eleger o liquidante aos manietas do Coneelho Fiscal que deverão fitedioârar no portado 
da liquidação, freandalhes a remunerageo. 	 • 	• 	• • • • • 
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Associação Paulista de Municípios — 
APM 

CRPJ 43.821.388-0001/02 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados os senhores Sócios Efetims Pessoas Física e 
Sócios Efetivos Pessoas Jurldica da Associação Paulista de Municipios 
-APM, CNPJ 43.821.388-0001/02, observado o disposto nos artigos 5° 
e 13 do Estatuto Social da entidade, para Assembleia Geral a realizar- 
se no dia 29 de novembro de 2012, no/liodohrio da Seda Ca APM, Rua 
Major Salário, 128, 9°  Andar, V% Buarque, São Paulo - Capital, ás 
15800 em 1. convocaçeo e as 16h00 em 2. convocação, com 
encerramento as 181100, coroo seguinte ondeia do dia • Eleições para 
renovação dos quadros da Entidade: Conselho Deliberativo, Cecearia 
Adrairestrativa, Conselho Fiscal e Comisero de Sindiseacia, quabiênio 
201012010; • Ourem °munias. Os interessados em apresentar chapas 
devereo praceai 	na Presidencia da APM, das 91100 as 17h00, até 
o primeiro dia sub 	desta publicação. São Paseo. 22 de 
novembro 2 	 ROCHA. Presidente da AP 

0-tRkil7ipaI 
Zio3 	Ribeira 

roprOgrdlee POS 	 80 
3 p760 Amolei 	eó 

E toma público 	e acha aberto, no Serviço de Supri- 
P 	 1 	P 	n° (NOM. Objetivando 

men r Preço. A sessão pú- 
bis 	se 	 me 	edra Benne, 503, Pis- 
dg ra.A 	, 	 dia 	MI na Integra no sita 
www.consaude.o 	ou no endereço acima. Informações: Tal 3) 
3856.270 

Marcos Anlor,:a dh Ses.,:isAgS ar • hlalãe•dEdleardoFemandeT 
Marcelo Campos dos Sardos • Renato Hodlich Figualredo 
Alassanatã Putita Eitaa Harnillan Carlos de Carvalho 

St!SS lettRZHIDOS POR VERBA • VAI~PaNRAPJM 

FELIÚ • INDÚSTRIA DE PARAFUSOS LTDA - ME, torna público que 
recebeu da 0E0E56 a Licença de Operaçâo N.  1200192S , válida até 
31/10/2016, para Parafusos metaric., fabricação de sito á AVENIDA 
ATiLIO ALBERTINI, 900,1, DIST, INDUSTRIAL, REGENTE FELIÓ /SP. 

•msoom,  
MADO MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LIDA ME 
torna publico que recebeu da CETESB a Licença de Operação n 
33009216, válida ate 06/11/2015,para manutenção e reparação de má-
quinas e serviços de usinagem em tomo e fresa, são à Rua nomeio, 10 
Veleiros São Paulo/SP, 

VISUAL SINALIZAÇÃO COMERCIAL LTDA. ME, torna público que rece-
beu da (ETESB a Renovação da Licença de Operação Simplificada N.  
37000069 ,válido até 13/11/2016, para FABRICAÇÃO DE ANÚNCIOS E 
PLACAS INDICADORAS, LUMINOSOS, sito à RUA DR, YVAN MATA DE 

esoao 
C, R. AGON1LHA CONEXÕES ME. torna público que requereu 5 CETESEI 
a Renovação da Licença de Operação para a atividade de Indústria e 
Comércio de Peças e Acessórios Industriais, Válvulas, Conexões, Flux 
g. e afins, sito à Av. Guinle, 1655- Cidade Industrial Satélite de São 
Paulo Cumbica - Guarulhos/SP. 

.10FEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, toma público que recr. 
boto da CETESB a licença Previa n°5001867 e requereu a licença de instala,  
"a fabrico às de massa de concreto preparada para construção, silo 

wofflip,t34fkgpirrO,Ortizes, Va linha- SP. ITA11BA/51'. 

meliante Autorizado 

BIOMIN DO 9RASIL NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.,* tonna público .41r
.  

e 
requereu junto à CETESB a Licença Prévia e deinstalação para Fa-
bricação de fermentos e leveduras para indp, 166.• ta res,Vta • 
à Estrada Professor Messias José Baptista, ==x 
caba/SP. 

RE1MEC ART 	SELARIA LTDA. ME, 
da CETEAlça file 	ração o' raç 	73000 
para F ri2e'ção e hrtgen ara Selaria, Sib 
678,1aen lock Cl São dosig. 

REIM 
	

A LTDA- ME, 
reu d 
	

'ao de Insta' 
ferrage 
	

Ru io Arnaac 
Club, São 

NIK MARCENARIALTDA 
	

toma públio 
TESO a Renevaçã 
	

ode Operação ç 
DE MARCEN, 	 • HAMILTON 
SÃO PAULO 

'O 

MENTAR 	 se 
Via e de Instai ,ao 	soou r••.. re- 

para Serviços dilemagern (tomo, fre. 
A DO CARMO IMARÃES PE 
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São Pado, 122 (218) - 37 

-- - -- ----- -- Delta dos Ventos Energia S.A. 	• - •• --- •-- 
(Em Oonaeluição) 

Ata da Assemblaila Geral de Gonstitslçâo de Sociedade por Ações Realizada em 31 de Agosto de 2011 

'sat. e, a saber. (a) Ornem, EnernialEgenovevel S.A. secundada por ações, tom sede na Cidade det Belo Horizon- sobre as segotriess reatarias. (a) quaisquer aterações no Estatuto Socid da C. e_.  Z....! ...- ! 	. ,• :. 	so 

es Odeds Sito Pado, Estado de São Paulo, na Avenida São Gabriel. ft 477,2°  ander, sala 22, Jarda,  Partiste Acionista, .. dei berações da Assembleia Geral sorgo tomadas pela (mica Adi 
CEP 01435-001.2. Presentes os fundadores e subscritores, representereca da totalidade do copila inicia! da Corre no livro campeteita. Atbrage I,. Som prejuízo das matadas previstes aro Lei, •••• •• •....... -err 

1. Ra. azia aos 31 (triréa e um) dando más de agosto de 2011, às 19.30 horas, na sede social da Compartia, indicada pelo presidente da Assembleia Geral. Artigo 10 Enquanto a Campanas, ar _urea:en.2.),-",,,,- "--„,...,- 't na 
da 

ta, Betado da Vens Gerem, na Aventa Gateio Varges, n° 374, 12. andar, con)trito 1201. Beeo Fundonerlos, dos Diretores da Comparai-ie.; MI a aprovação de remuneração aliai dopai do ,,.,'.'''' '-. -.. . 1 4 • 	.. 
CEP 20112-020, core Saira e...aS cond. "-tiros devidorranta naddrados na Junta Comera ai do Eolado de lianas beirar, anualmente, sobre es contas dos administradores e as demonstrações fi i7; 	at .. ii- 
Saros)' eJ_CEM,T) sob o KRE 3120003310-7, e inscrea no CNPJ/MF sob o ri.  De.143.503/0001.06, nesta ato quer alteracao a0 abeto rocei da Comparara  Doa  Pratica, Pala Cor...ia de : 'i 	e.,tati . 
deristreeede representada por seira Diretores, Srs. &Meio Areado Tamis da ev Sne Filho bratiaro, solteiro, relacionada ao seu objeto social; (f) qualquer alteração â poatea da divedgridirp, 	 ,._ 
abe," .. adro Je engaste, podador da Carteira de Identidade R.G. d.  22.265.581-1 ;SSP/SP) a irecrito no ção eu capitai areal da Companhia: (h) qualquer fusão, incorporeçadacja3d-oe 
CPFee,  n• 206.072.235-43, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com cadeia da Companhia; (;) liquidação, dia-adução, ext ação, pedido crerigencia n  
emadrio na Avenda Gatão Vargas, ne 874, 12". andar, coMunt 1201, Bairro Funcionários, CEP 30112-020; da CompanNoó tri quaquer redução do capta social ou resgalatte$'ações pe 	 a— r--it a -- --:.--a e 2tred_GtaarigEed....Era  V tn Den Abeeje, belga, casado, economista, portador da cadda de elentdado de estear- qualquer comento, acordo ou transação entre (a) a Companhia. Tlet rira Indoep O 
gabo n•V3n30é,i4, lóméto no CPF sob no' 009.421.487.40, renderme e dimidiado ria Cidade de Bis Horizonte nista), ou qualquer Diretor da Companhia, pee outro iado; (b) a!rai Ft.,- 09  .i. 
Etriodo de Minas Gerais, com amargará na Avenida 0e1420 Vargas, na  374, 120  andar, corriunto 1201, Bairro to, cujo valor Individual ou eia urna sede de operações miacionÈ e ern par;rio P  
Seneventrias, CEP 30112-020. (b) Stema Ene.~ socadade por ações, com sede na Cidade B.O Horizonte. superior a POIS 000000,00 (tibieza 'anões de rede): (1) quelques; emiesapàe t : 	.p d' co ",itS e 
Erma de Minas Gasis, na Avenida Gebir"o Vargas, n° 874, 12° andar, sua 1222, Bairro Funcionados, Ou Unas do subscrição pua Companhia; (m) contratação, pertgompenhttee g, 1.7  

a a  Irarce.a po taiNfltõ sob o ne 03.803.650/0001-63, neste ato devidamente representada por Seus Maiores, (doze) remes seja moa, ou suportar a 9$15 e00.000,00 (quina m! 	s dereal '42,- 

 
CEP 00112.020, cum Bera arc• cometidos devidamente regerados na JUCEMG soba MIRO   3,300.026698, e mentos ou cbrigacees, colo valor Indvidiral ou em uma série ieleiginzaçdas re 

;;... t.';'3'..--  ..--P------2  
• e •tralduirtiesqiiiii.G.rie 22.205.551-1 ;SSP/SP) e imérita no CpFfraF a' 300.070.200-43, ardam, e don-icrriado ria 12 (doze) meses saia gadosi 	superior a 14515.000.000,00 Md,. 1.1P16°. dr-I me' .a... "" .. 	.R9. --'-' ---- - 

\ 
%E -o (E PrieditAirgot ',Tomes de  Etas...E.P., hesitam, solicito. adreinetrador de empresas podador da Cedera de quaisquer bens ou diretos, algo VarOr Indrvidual ou ern uma s ',ejete. operaça , • 

.&d-  da de Mo Hortonte, Estado de Id rsas Gera, com escritório na Avenida Gerdlo Vargas, n• 074, 12° ando, to de qua.quer contrato ou acordo, pela Companhia, cujo valor indiedireé ou emes,- .. - ... --. 	e= r 	or."a - 
. • engano leda, Bano Funcionerea, CEP 30112-020; e (rd Debg_Gma_laetre_Sren_dere  Abate% beiga, das realizadas durante um período de 12 (doze) meses, e sob o quat~p.anieé ti-te I ,. 	 ... _._,•-•'. 	i 

dia..., economista, podador da cédula de identidade de estrangeiro d.  V393082-4, Inscrit lb CPF sob o obrigações reciprocas ce valor superior a R$15.000.000,00 (quinze m eacede re " \i-  • " . . j,:- -j, E.. u-Â 1 
. n° 059.421.0r-4g residente e domo lacto na CldaCra de Bato Hort.", Estudado Mies Geme, com escritório na (quarenta rothões) pela vigencia do contraio ou acordo; e (p) o mercai° das dia .... ....„...  

• • asenda G E.a10 Vd*.z., r• 074, 12' andes, Conjurt0 1201, Be."-ra Funcionados, CEP 30t12-020,3. Presidido peio reiaçeo as Matérias constantes desta artigo 030 5005 Subsidiarás, se foro casa  
. Be Anto r:a Airaatuibries de Bastou Fino e secaterada pulo Sr. David GeorgaP Lapa Vau Den Abeele, ambos Estatela Soda, o temo °Subsidiara.  stganca qualquer companha, sociedade Fadada, ;doi venatre, assoc.açãa, 

sagra qL,:. I ,SC..C... t. O Sr. Presdenre declarou instaiada e Assembléia e alarmou que, como 73 era do conheci. consórcio, ou qualquer outra entidade na qual a sociedade possua quaiquer ação ou 01.0^a participação societária e . 
• ',trela ds %dos, tinha a mesma por talaresde a constituineeo de uma sociedads por ações, sob a denominação de Cmittrio IV- Diretoria - Artigo 1e. A Diretoria será cora:meta por, rio mínimo, 2 (doi) e, no máximo, 5 (cinco) 

• • Vette_deeVenio,ffnersal S.A. na fomo do projeto de Estatelo Social que se achara sobre amena. Passou-se, membros, todos residentes e dornicliedos no país, acionistas ou não, eleitos e desramáreis ps a Assentada Gera!, 
• • Oar"..0, 3 :,-,esa erd'acusiZo do misto de Estatuto Soo, o qual, aprovado por unaerriaade poios presentes, foi para um mandato dai (um) ano, permieda a reeleição, sendo 1 (um) dons deneninado Dretor President, liam.> 

i- -evado, dl e% '.1!egra, e Are desta Asesmdeala corno uru Arem is. 'domai. o Sr. Presidenta que sobre a mesa deles denominado Dieta Financeiro e os damas se houver, sere dosignação especrica, pardo. do Deica 0- Ui- 
• • •Tileonmat-•"e igoemenle o Bola.  im ds,  Sabscrição do cedia social, "á assinado p0 no senhor. Acionistas, que retorta sado invadidos nos seus respectivos cargos menden% assinatura de termo de potree aviado no laro pró-

setscreveairP, ?din. a tora:dedo do ~dl da Companhia, no valor de R$ 100,00 (cera Reais), representado por prio e peerarecerião no cargo ato a Toare de seus sucessores. Arttoo 13 Os Oficiares terão planos poderes cera 
103 (cem) eçãssorriotries, nominativas e sal veiar norrtod, ardeuco pelo ator de R$ 1,00 (Lm Real) cada uma. administrar e gerir os negéelos da Companhia, de acordo com as Suas atrbuições e miau. ao  comprimento das 
Corrionne conste ao Breei moo Subscriçeo, que passa e fazer parte integrante da preeente Ala como seu BeeecUL exige:ndas estebelmidee enlIsi e neste Estatuto Social, asando os mesmos reupensados de oferecer garemia para 
o cedei social lo arte., o e etegraiaado patas acionares ftmdaria os da seguiria formai (a) a QrnegaEnogla o exercido de saas fiações Parágrafo Primada Na anemia ou impedimento temporário ás MI` 13,01C, 5.10 fura 
Read...1_9A teima que" 1wd, subscreveu Lm !dai da 99 (noventa e nove) açsks ondearias, nominativas e ções serão -exercidas temporária e cumulal(vamente por outro Diretor. perfebeteaSeetierfo. 	 rodou-gana0007t 	Dl -
Seul Na. ar narina represanlativas do capital social, no valor tobá do 13$ 90,00 ;noventa e nove Reata), as quais retore, compete á Diretoria indicar, corno rielegiado, dentre os seus membros, en subsirtutu qual acamdern 
taram teletteenie n'eg-e andas t.te ato, mi moeda comada nacional; e (b) a Bfatrelferie102e_0-9., acima quaífi- interinamente. os funções do suba:bride perdurando a substituição interina até o previreeeM calnevo do cargo . 
cada, subscreveu'. (oreattaçoo ordi nana, noninatwa e sem valor narrara, representai'va do capitel social no vaiar ser deciddo oca esmera Assembleia Geral que se roa:tear, atuando o subsehrto então ele', até o Merino do 
MtEi da 145 1,30 ain Real), a qual for tolamente ;magra-Pada neste ad, are moeda exalte nacional Atendidos os mandato da Diretoria. Aresold. A repremnlação ativa e passiva da Companhia, em juro ou fora dele, aro especial 
rego: Prs pre,rreriereS exig:d0S nos termos do Are Boda Ler ne $404, da 15 . dezembro de 1978.0 Sr Preside, em quaisquer atos que obriguem a Companhia, será sempre exercida por 2 (dois) Diremos em contento, ou por • 
i o a est re_orre -:' eld.a_porraeltre de pleno <Tree, 8. Passou-se, a seguir, nos term. do Estado Social, (aro) diretor em conjunto com um procurador com postres e:space:ooa pad a deifica dos aros ou, ainda, por 2 
á e 'ir geio doa membros da Diretoria, tendo sido eleitos patos senhores Acionistas 1 onda.res, por unanimidade, (dois) procuradores =e poderes .p.ilkos parou parta das atos, exr..3 Corn re,.ação às contes banc1 ess da 
para ocuperan as Orauos com mandatos ato a realtraçâo da Assembléia Ordinária que aprovará as contas do Companhia, que serão movimentadas peto Diretor Financem, inanirem inerte. partjotrat,::).M.. As procurndes 
• a se enes, rar 515 31 de dezembro de 2011: (a) Sr Arvore, Ar mudo "luelejóalos Fiem boateiro, sol- outorgadas pela Companhia serão sempre assinadas por 2 (dolo) Diretoras apOdo em conjunto e deitado espoo-
ter a, pdmirraarn•lor Ca empresas. portador da Carteiro de Identidade R.0.0°22.255.581-1 (SSRFJP) e inscrio no ficar os vedares odoraados e, com exceção àquelas para fineadidais, aedo V::ECIPS por, no mesmo, 1 (Lm) ara 
CREerrii re.  7,6.073.2m:43. med., e drinier ado re Cidade da Ba o Honzonte. Estado de Virias Gerais, com Caleepla.teaonseitxtEiesal - Ãrileo.15.0 Conselho Foca somente será Pateado ires exercidos sociais em que 
esd'iérie aa Avo lide Gett1eo Vergas, no 874, 12• andar, conjure° 1291, Barro Funcionários, CEP 30112-020 para ror convocado a pedido da Acionista, conforme previsto em letà,d'agelet. O Conselho Fiem.' oremo Instalado, será 
o muge de ilre'Pf2r.e,-.Cerge.: (0) Sr 2,1_Crorci•s i erea_van_ljte,Aterte, belga, casado, economista. portador composto par no Manso 3 (trás) e no máximo 5 (cinco) membros e por Igual número de supier.ao, ela as Pele 
da cedia de iden..ade do estradam n.0393032-4, inscreo no OPE sob o no  050.421.487.40 residente e domici. Assembleia Geral, sendo pornajda a reteição, cora as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. 
„iodo na Cidade de Beto Horizonte, Estado ta Minas Gemia, COM ESCEMOO na Avenida Getaaao Varges, ne 874, lutigrAloantio.A remuneração dos membros do Consoiho Fiscal será elaborada pela Assembleia Gerei que Ce. 
.2° arder, coaja:é:o ,1201, Bano Funcionários, CEP 30112-020 para o cargo de Diretor Finencrao-  e aieger. Caoritrio VI - Facrcictaksiel e boroa - Adoo 17.0 eXCPC:CiO social terá inicio em lede janei.n a end.. 
(-, Sr a -.  vo Dano,  MOI., boa. %ri o soleiro esgalhem ereakieta, portaste da Cédula de identriade n• remonto em 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que serão levantadas' as dernrast. ações financeiras, corri 
29.904.542.8 (SSP,SP), inscrito no CPFIMF soba ne  270.807.720-77, residente e dortideedo na Cidade oe Baia observância das prescrições ',gaio. &Mar" Primeira Do lucro líquido apurado no exercida, será deduzica a 
Horizon., EMA° de Mires Gerais, com escritório na Avenida Gebbio Vargas, n°874. 12.  andar. conjunto 1201, parcela a,. 5% (cinco por cento) paro a constituição da reserva legal, que não excederá 20% (Área por cedo) do 
Barral- acionários, CEP 30112-020 pomo mago Co Diretor soa', designação espade., permanecendo os demais capite social. PereamtoSeerinrio. A Acionista tern direito a um dividendo reintrna obrigatóro 40 2% (slol '. por bebi ;) 
cargos da Mearia vagios por ora. 7,44060 a dekao dos membros da Diretoria, foi aprovada a verba global da do lucro !quido do exercício, ajudado nos termos do artigo 202 da Lei das SA. dr"rrree Te iitag O saldo rema-
R$ 10.000,00 (dez ri.1 Reais) para a sua ISSESTEMOO no correáte exercido, cuja distribuição sura oportunamente nascente, após atendidas as craposodes legais, lerá a destnação determinada polo Assembleia Geral, Obmsrvires 
de-barda nas termos do Artigo 11(c), do Ertraido Social. 5.00 Diretores aceiraram os cargos para os quais breu a legistução apitara. EareIdea.,Ciparita. A Companhia poderá, a malquer tempo, levantar bà.,Inceies em cumpri-
a': .00. 2:.nnand0 expreSsemente, sob as penas da lei, que não estão impedidos. por lei especial, de exercer a mento a requia:Ms lege, ou para atender a intsresses societários, irichisae prime distribuiç7o, de cliodeardos M.a-
adm.n.atração da Companhia, a flore condenados oti sob afetos de .nderação, a pena que vede, ainda que tom- Med. Mos ou.antectedos, que, coso danbuidos, poderão ser a-apuados no &vacado mtrjrno crangatóho, oca. A 
Prir dránte't o awien a drng. Parroov. ou Pó,  Dintel...91.7,3E do lvvvériv." Pe'a c'9!“bc.......9F!!.. f!'9.8lo.~10 Odnete A Companha deverá contratar arredores independentes regiotrados no Corniss5o da 
peoiáto; ou contra a economia popoiar, contra o sttema financeiro nacional, contra es normas de defesa chicon. Valores Mobeierios para ree-mar auditoria anual dessas demonstraçõee .ntabee,peáagdaaexio. Cheonadae as 
corrend s, centras, relsções da consumo, e fé punica nua propriedade. Dessa lema, os ardores ora eleitos to. dispostnes legais peránente, a Companhia poderá pagar à Aciona, por delbaração da Assembleia Gerei Erre 
me air peste em sees cargos, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse 00 LIPM de lieunião de Di- sobre o capitel próprio, os quais poderâo ser Imputados ao cariciando mreirno obrigatória Dedri,Vee.V.P - LiTurideejo 
ff ,a,:a._ 9 O Sr. Presidenta cor em, esc:atacou queres Diretores fendem incumbidos de ultimar as formaficedes -p0000 Iti. A Companhia será iicaidada nos casos previstos em lel, sendo a Assembiela Geral o órgão competente 
raanestates pera registro da cometida da Companhia perride os largam. competentes. 10. Nada mais 'lavem- para determina( o modo de liquidação e indrar o iiourdante Ç.eptilo Vitt - Disoestees Gerara - A r_rge_1,9. 
doe ...reter, foi crocitada a Aseernbléia, da quai se lavrou a presenle Ata que, lida e achada conforme, foi por todos Os casos omissos nade Estatuto Social Sari.0 regulados pela Lei das SA. e pa.as danais leis apitava, ACE,O2Q. 
E _elnrda. Sia P50 o,31 de atacto de 2011. Antonio Augusto Torrea de Bastos Fiai° - Preaideinte: David Gerar- A Acionista elege o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Pa rio como compete:rede ted.ivo pena cila* 
ges Laura Voa Dee Abade - Secretário. Ag:ritme; Ornaga Energia Renovável S.A.- Antonio Augusto Torr. q.laquer questões que envolvam o presante Estatuto Social. A 30 21 As partes, neste aro, se comprometem a 
de Ba,tos alio - D.otor PraSkICOM: David Georges Laura Vau Dee Abaete - Mictar Financeiro e de Relações envidar seus T&IOME esforços para solucionar qualquer ConWo decorrente doste Estatuto Social, por meio de 
COT 'ré/ase-doeis; Toma Energia S.A. 'Antonio Augusto Torres de Boatos Filho - Diretor Preedents; David negociações baseedae na boa-M. Se, após 30 (trinta) das do recebimento por qualquer pane de uma notercaçâo 
Georeyes Laura Ven Dell Abaeta. Dieta Finan.iro. ateares Flor-20' Antonio AugustoTorres de Bastos Fi:ho enviada por qualquer outua parte para tal efeito, as parles não acordarem rnutattrnont, uma soterano, o Corri...o 
- Dirdor Presidem, David déiargee Loura Vare Oca Aberta -Diretor Onancetro; Gustavo Barros Menos - Diretor devera ser resolvido por arbitragem, cantorina diatostu abaixo. Pareanrip 1°. As parles nesta ato concordam que 
ecoi dês gneção espenáca_ Arpoa Mofieeprinsêveii Fabiano Marquei. &Man' - DADOS? n° 130.138. JUCESP/ todo e qualquer Confuto decorrente, dieta ou Indiretamente, do premiria Estatuto SOCI3J, incluindo qualquer ates-
NiRE e° SW0041479-9 em 11/10/2011.8dd IREEjr, Bom. de Dogue -Stmrebbia Gema Anexo I á Aba de Asseei. Danamento corn relação à sua eidstanda, vaidade, eficácia, descomprimem", OU extinção, será .cessária e deli-
biela Geral de Conetinrição da Delta dos Ventos Energia S.A., Realizada ern 31 de Agosto .2011 - Estatuto nitrai-mente, resolvido por arbitragem a ser inste-uida e conduzida de unido com as Regras de Arbitragem 33 
Social da P.P,"_dP.aYM1.2c_Ertewag_.1,9.  (em conote/tiç)o) Qegiariol_eNdreeePtre.0aaSeble e Oblato • Mal' Centro de Arbitragem de Câmara inter.donet de Cornardo rRegras de AÉ.Baoari9 e nos am.o de Lei rd 9307, 
r. Data das Ventos Energia S.A. ó urna sociedade por ações de capei fechado, com prazo de duração indeMn de 23 de setembro de 1995. Pareedato. A administração e a devida condução dos proceires Mos da arbiêagom. 
...parado, regida paro ctrpoo no pre,ento ESMOCO COCEI e peias dispo..es regela apireaes, em especial a Lei .mpetrão à Camara Internacional de Comércio ('Oentio_daPdarirsigeer). Preinr•ro 3° O tribunal arbitra será 
l• 6.4ud, dele da dezembro de 1976, conforme atolada reej_das..S.A") Peorepeohia"). Arrga2e A Companhia composto por 3 (Dês) árbitros claddaalegdolleel".). A parte reclamante nomeará uni 	 socaárid 	parte redaniada no. 
taT E, sede   ato-orna Cidade docas Pado, Estado de Sáo Pauto, na Avenida Elo Gabriel, n• 477,2' andar, sala meará outro árbitro. Na hipótese de haver mais de uma parte rectamente, as partes deverão. de .rnorn aturdo, 
22, jardim Paaina, CEP 01455-001, podendo, a critério e por cletberação da Assamb,ala Geral abrir eters, escri- nomear um Tinto arbitro; na hipótese . haver mate de uma parte reclamada, elas deverão, de comum acordo, 
Idoso e represertaçõr's em qualquer io.rdade do país ou do aceder. Arem 3.  A Companhia lan por objeto: nomear' um único árbitro. Os árbitros nomeados pelas partes nomearão, ET conjunto e de comum acord, um tar-
(a) a ....M.a, ave-  tição, riaterrnedieção, etebereç to, desenvolvimento de estudos, projetos, pesquisas, planeja- cairo árbitro que preedirá o Tribunal Arbitrai, Parácirefo 4°. Canoas panes envolvidas não cheguem a urri ecoido 
meirsi, parCrionties e negócios na área de energia renovava, incluindo, mas não se tintando a, pequenas cera sobre a rorriaçieu doe árbitros ou, caso os arblros nomeados pelas partes não cheguem som acordo quanta à 
trais Palrada:ricas (PCH), parques ..icos (CGE) e iminas termelétricas movidas a domasse (UTE), e atividades nomeação do terceto árdtro, tal noa-redija° será Nilo pelo Carão de Arbitragem do acordo can as Regras de Ar-
rs!idanadas; e E( o Inverensunto no capital da outras sociedades nos setores de energia, recursos naturais, alm. tiro-agem. Cte"..r outros Correios direta ou incEretamenie ligados a nomeação de árnircei serão reeálvidos pio 
e:autora ou serviço, a eras relacionados. Z.ap.,1._a il - Ceptmi  Social e Anões. Artigo 40,0  saurá] social ride Centro de Arbgragern de acordo outono Regras de Ari:inanem. PõL8graM 37 A adanegam deverá sp'"car às Leia 
R$ 100,00 (cern Rads), daidlo em 100 ;cem) asSes ordinárias nominnévas, sem vator nominal.ra..egst ..mlo_OJEate da Repúbtica Federal'. do Brasit laarAwdo_e. A arbitragem será redizada em Português e em lajes. Perágcria 
A Co, rpaithia não poderá erdir panes beneSdádas. ár1,2d,5Z. Cada ação ominaria confere ao seu Etdar o direito r. A arbitragem será realizada na Cidade do São Podo, Estado de São Paulo, Brasil a, caso haja justi5cativa rezo-
01 (um; ecea nas Amornes-as Geraia, exijas deitbera0es serão torradas na tono-a do presente Estatuto Social e Ova °Tribunal /vidrar poderá autorizar a realização de detenninadas Investigações e dígencias em outras Oca:). 
ja rogo  "açu aplicável. Arenee A linearidade das ações cará COMprO.cla pela inscncao do nome da ACionisis no dades.Pare,..gretoje. A decisão arbitrai será concedida no prazo de 6 (seis) meses contados da as-Maura do sermo 
-no de -R tgitso da Ações ICorirra.raves.. Mediante sotteeção da Acionista, a Companhia amará certiãoados do de relevância e, caso haja justificação rabaeva, o Tribunal Arbitrar poderá prorrogar referido orara. parPreaba.e, 
Me,. ceé9".,  filtrA.értmbie.ailecd-Arre-. 7.  As Assemblet e Gerais reaEcer-se-ão, ordiaaaarnente, urna vea Exceto pelos honorários advotatíciOs 'acorridos pelas panes, os quais serão arcados por cada parte, todos os 
eor aro, 1103 4 SsisSo) priereiras meses seguintes ao encerramento da ceda exercício social, a fim de que sejam danais custos, despesas da arbitragem deverão ser arcados pari-ma ou arnbae as partes, conforme dm a chada 
d-çcrerpos 05 g.nn....ds previstos em aio,l 	extraordnariamente, esmere que nerremario, quando os interesses ao- o Tribunal Arbitrai. Berágnato_14. Aries da ineerlação do Tnbunal Arbitra, qualquer das parles envolvidas podará 
obeis a7,-.1 o Er-:serem, ou quando as disposições co presente Estado Social ou da legislação aplicável demanda- rsquerer ao Poder Judiciário medidas martelarea ou antecipações de tutela, sendo cerro que o eventual requeri- 

• • °rês clonaert.79 dê Ac:anIda, observadas are sua convocação, :nsteração e deliberação, as prescrições legais mento de quaisquer dessas medidas náo sod interpretado como renúncia das partes ao prraedimeMo art. el. 
.. pertnenres • os iig4orç0e5 do prosaria Estatuto Social. Are. SÃ, Assembleias Gerais serão convomdas (a) Peregreat_fl. Após a ineMação do Tnbunat Arbitrai, os naquairnantos de medida .ateitir ou antecipação data ata . „ ,nits Unser Presiderse da Companhia, (b) por qualquer outro diretor da Companria caso o Diretor Frei dente da d.erão ser dirigidos ao Taloa& Ardral. parêg303012. A sentença argral será delir lira e vincula:Iva psra as pot-
.Soinponbia Mo terno convocado, por qualquer motivo, uma reunião adietada por ta: diretor em ate 3 (trás) dias tos, não sendo Sujes a homologaçãajuddal ou ampla, medida do Timão judicial Não obstante o  disposto atina,  

' • ofeàs após q,cisge.b4n:errto da respectiva solittação; (c) por quaisquer 2 (dois) ardores estalutalos em con(anto, as parles poderão requerer assisrencia judrcial exclusivamente pana; (a) requerer as medidas reendwridés no 
• geando anaracrernconveniante ou necessário; ou (d) a pedido astiroado de qualquer dos diretores, que deverá Parágrafo 11 acima; (b) emanar que:ouse decisão do Tribunal Arbitrai, incluindo a sentença arbitrai fine; e(a) outros 
, „ .str„acionpanizado gildexrição dos assuntos a serem tratados na Assere:dela Geral Fadara, Ciai.. Sem prejui- procedmentos expreaamente admitidos pala Lei rd 9.307 de 23 de setembro da 1996. Para taa fins, e especial- 
• ao das Menisida•soprevelas na 'agis:ação aplicável, a Acionista deverá ser convocada para as Assembleias Ge. mente para as malárias não SI4MMEE a arbiánern nos termas da Lei n.9.307 de 23 de setembro de 19e5, as panes 

rã-Ida CompEutnia dadorto comuni.oão escrita, armada com, no mínimo, 8(0.101 das dl antecedártia da data aragem o Foro da Comarca de São Pauto Estado de São Paulo, corro o único comodesto, ,sEunc•todo a todas ou 
• mareada pua ma reaseção. Adiou 9.  As Assembleias Gerais serão presididos (a) paio Diretor Presidem da outros, por mais capada:a ou prin'egiados que sejam, ali venharn a ser. São Pado, 31 de agosto da 2911. 
.' „)pfnpanhia (g) ns agsenda &do, por outro *olor da Companhia indicado pelo Diretor Prestdente; ou (c) na falta Antonio Augusto Torres de Bastos Filho. Presidente; David Georges Laica Van Dos Abasia - Searaterio. 

de trindicaeêperectáro dretor da CompenNa lidado pela Acionista; em qualquer caso, secretariadas por pessoa Adrogagaleeeponeged, Fabiano Marques Milanl- 0A13/SP ne  103.139. 

BLESS METAIS RIO PRETO LTDA ME, toma público que recebe.. d: 
CETESS a lincença Previa, de Instalação e de Operaçao n° 14031243, 
vai'da até 07/11/2017, para Artefatos de loa:hada e Ourivesaria Fabri-
cação de, sito à RUA OTÁVIO PINTO CESAR, 1073, ODADE NOVA, SA0 
JOSE DO RIO PRETO /SP. 

. 	 R41ZEN COMBUSTIVEI5 S/A , torna público que recebeu da CETESB a  	 nue. NOW. 

LDEMARIO FERREIA DIAS ME, torna púb" que solicitou junto a CE- Licença Prévia, de Instalação N.32000865 para Produtos Inflamáveis, SERGIO A VISCHI ME, torna público que REQUEREU À CETESB A LICEN- iae 
TESO a Licença de Operação para, Febricação de Produtos elaborados depósito efou cornêrcio atacadista do' exceto TR, sito á Rodovia Casto' ÇA PRZVIA E DE INSTALAO PA 

lo Bramo, KM21,5, 01, Baruen/SP. 	 A 	 NRTEFATOS DE COURO O ESP rkwr • ri2,  .4T 	N.o• A.'.3 
de Meteal, sito à Rua Antonio Ferro, ne  570 Dois CorregcoSP. 

	

...... RÀ).mo " ..rn titI(...; 	.'• RIJA DOS BARTARIM, N.34, DESM 36 	-4: 

MAL 	ER FEPLAST COMERCIO DE COMPONENTES DE PLASI1COS E ACREJ- AUTO POSTO 1D CENTER LTDA., torna publko que RECEBEU DA CO- UNIMED DE ARARAS - COOPERAM . 	C101 	
iiik77,7.3 . 

, 
COSLTDA EM', torna pub! co que recebeu da CETESB a Licença Prévia, de TESB A RENOVAÇÃO DA tigNçA DE OPERAÇÃO Ne  59030690, válida . 	 tema  público  ,,,,,,e Recebeu  da 	Tb.lerrêtrença dTitilar 
InstdaçA0 e de Operação N.°  64000037, vaigla até 10/11/2016, parado' 	 r P 	 ' ' 	 . 43004392 valida ate 28/06/2016 	ondei 	(0). Hos . 	fto à 
tefatas plásticos, reforçados ou não corn fibra de vidro, para uso na, sito 	BRIF.CANTES .sito à AVENIDA SIQUEIRA CAMPOS, 1770, VILA NOVA, 	Lula Gollnelli n°  170-1d. Burol Araras/SP. 
a Rua Lurdes Tonelli [inseto ri.. 199, Distrito Industrial Hl Botucatu/SP. 

. 	

PARAGUAÇU PAULISTA/SP. 	 . 
•rsiesu i LúCA HELENA DE SOUZA 	 Orr,,) pi. 	e- 2012 

SANTOS 5 SANTOS PRODUTOS QU.,MICOS LTDA ME, toma púb' to que F8 • REOCLAGEM E TRANSFORMAÇÃO LTDA., torna público que sou' 1 beta da CETESB a Renovação da ra 	de Operaç 	molificada N.  

25/09/2014, para Produtos de Empene polimento, fabricação de, sito à ou recuperação de, sito à Estradado Bonssuce 
receba, da CETESB a LiCerna de Operação Ir 13302151 , veda atà dto., à cFrE5B a LicenÇa 

Prévia Para 'catas  lifilguener:rte IA400200002z54ad, :lida até 12/11/20 	ara Cartões de _ iciitAMégigi99 . 

RUA ENCARNAÇÃO M IANEZ, 62, PARQUE INDUSTRIAL PENÁPOUS /SP. 	Itaquaquecetuba/SP 	. 	 °F1' 	
. u 	Aq ... 

Merca, C,,,:,,-9os lis 5i, ,.. '' . ir. I , 3 .. 
Al2552,2,0 pwc.,;., e.,./  3 - Ite-  ',Et Ci . 

59108 A500W:1'05 PAR 11F11.A, VALSA 

rasem .  	dee. 
LA RONDrekliAlk.TRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA., toma FLEX DO BRASiL LTDA, torna públ'co que requereu junto a CETESB a 
púbko que recebeu da CETESB a Licença de Operação ri.  37001654. Renovação da Licença de Operação para fabricação de colchões, sito à 
vr.' da até 12/11/2016, para FABRICAÇÃO DE EMBALAGENS DE MATE- Rua do Café, 197 -3d. Pérola -Santa Bárbara D Oeste/SP. 
RIAL PLÁSTICO, Sito à AVENIDA EMILIO MARCONATO, 1000, GALPÃO 

	  •enie.s. 

$ 2,35 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	PAG. 1 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 	coNv:111 

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL, 

QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS 

NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO. 

NOME COMERCIAL: CONSTRUTORA OAS S.A 

ENDERECO: AVENIDA ANGELICA 

COMPLEMENTO: 2346-2364-7 A 

BAIRRO: CONSOLACAO 

MUNICIPIO: SAO PAULO 

OBJETO SOCIAL: 

NO. : 2330 

CEP: 01228-200 

U.F.: SP 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NAO ESPECIFICADAS 
ANTERIORMENTE 

SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO NÃO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE 

CAPITAL: 	584.999.000,00 

INICIO ATIVIDADES: 28/12/1976 	PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO 

NIRE: 35.3.00447239 
	

DATA DE CONSTITUICAO: 19/11/2012 
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	PAG. 2 
PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 

DIRETORIA: 

NOME 	CESAR DE ARAUJO MATA PIRES 
ENDERECO RUA WALDEMAR FALCAO 
COMPLEMENTO AP. 502 	BAIRRO BROTAS 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 611452 	CPF 056.377.245-04 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

NOME 	JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
ENDERECO AVENIDA OCEANICA 
COMPLEMENTO AP. 204 	BAIRRO ONDINA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 918407 	CPF 078.105.635-72 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

FILIAIS: 

NUMERO 759 

BA CEP 40296-710 
DIRETOR PRESIDENTE 

0,00 

NUMERO 1545 

BA CEP 40170-010 
DIRETOR ADJUNTO 

0,00 

NIRE:11900133472 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA DOM PEDRO II 
COMPLEMENTO 	BAIRRO N. 
MUNICIPIO PORTO VELHO 

SRA. 
UF 

NUMERO 2674 
DAS GRACAS 
RO CEP 76804-138 

NIRE:15999013672 C.N.P.J 
SITUADA A RUA SA0 PAULO 
COMPLEMENTO 
MUNICIPIO PARAUAPEBAS 

NIRE:16999003091 C.N.P.J 
SITUADA A RUA SAO PAULO 
COMPLEMENTO 
MUNICIPIO PARAUAPEBAS 

. : 

BAIRRO CENTRO 
	NUMERO 386 

UF PA CEP 68515-000 

BAIRRO CENTRO 
	NUMERO 386 

UF AP CEP 68515-000 

NIRE:23900155034 C.N.P.J.:014.310.577-0019/33 
SITUADA A AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 	NUMERO 2120 
COMPLEMENTO SALA 804 	BAIRRO ALDEOTA 
MUNICIPIO FORTALEZA 	UF CE CEP 60170-002 

NIRE:24900067454 C.N.P.3.: 
SITUADA A AV. PRUDENTE DE MORAIS 
COMPLEMENTO SALA 701 	BAIRRO TIROL 
MUNICIPIO NATAL 
	

UF 

NUMERO 744 

RN CEP 59020-400 

210TA2EUÂ0 DE NOTSE SÃO 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 

PAG. 3 

NIRE:26999015194 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. ANTONIO DE GOES 	NUMERO 742 COMPLEMENTO 15 ANDAR 	BAIRRO BRASILIA TEIMOSA 
MUNICIPIO RECIFE 	UF PE CEP 51010-000 

NIRE:27999002034 c.N.P.J.:014.310.577-0007/08 
SITUADA A RUA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS 
COMPLEMENTO SALAS 916/917 BAIRRO JATIUCA 
MUNICIPIO MACEIO 	UF AL CEP 57036-000 

NIRE:28900010383 C.N.P.J.:014.310.577-0006/19 
SITUADA A RUA PACATUBA 
COMPLEMENTO lAND SALA 116 BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO ARACAJU 	UF SE CEP 49010-150 

NIRE:29999019095 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 
COMPLEMENTO 	BAIRRO 
MUNICIPIO SALVADOR 

NIRE:31999063451 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. BRASIL 
COMPLEMENTO 15AS1503/1504 BAIRRO 
MUNICIPIO BELO HORIZONTE 

NUMERO 251 
GRACA 

UF BA CEP 40150-130 

NUMERO 1438 
FUNCIONARIOS 

UF MG CEP 30140-003 

NIRE:33999061051 C.N.P.J. :014.310.577-0004/57 
SITUADA A PRAIA DE BOTAFOGO, 5A.S.501.17A.S.1701 NUMERO 440 
COMPLEMENTO 18A.si_1801. 	BAIRRO 19A.5.1901,BOTAFOGO 
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO 	UF RJ CEP 22250-040 

NIRE:35900761503 C.N.P.J. :014.310.577-0012/67 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 
COMPLEMENTO 7 SALA 719 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SA0 PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NUMERO 625 

NUMERO 254 

NUMERO 2346 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 4 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 

NIRE:35901440832 C.N.P.3.:014.310.577-0030/49 
ANGELICA 

COMPLEMENTO 7 SALA 718 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 

NIRE:35901495386 C.N.P.3.:014.310.577-0033/91 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 
COMPLEMENTO 7 SALA 717 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 

SITUADA A AVENIDA 
NUMERO 2346 

01228-200 

NUMERO 2346 

01228-200 

NIRE:35902393447 C.N.P.J.:014.310 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 
COMPLEMENTO 7 SALA 716 	BAIRRO 
MUNICIPIO SAO PAULO 

.577-0040/10 

CONSOLACAO 
UF SP CEP 

NUMERO 2346 

01228-200 

NIRE:35902688731 C.N.P.J.: 
SITUADA A RODOVIA AYRTON SENNA DA 
COMPLEMENTO 	BAIRRO 
MUNICIPIO GUARULHOS 

SILVA 
SITIO PINHEIRO 

UF SP CEP 

NUMERO 2013 

07033-000 

NIRE:35903213116 C.N.P.J.: 
SITUADA A AVENIDA ITALIA 
COMPLEMENTO lAND. BL.1/2 BAIRRO 
MUNICIPIO POTOSI 

2 A. BL.2 3AND 
UF CEP 

NUMERO 1 
BL2 
00000-000 

NIRE:35903213124 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA TABOBA 
COMPLEMENTO URUGUAI 
MUNICIPIO NI 

NUMERO 4228 
BAIRRO MONTEVIDEU 

UF SP CEP 99999-999 

NIRE:35903544601 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. CORDOBA 
COMPLEMENTO 8AND 1055 	BAIRRO 
MUNICIPIO BUENOS AIRES UF 

NUMERO 1351 

CEP 99999-999 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 5 
PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 

NIRE:35903544619 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. ISIDORA GOYENECHEA 
COMPLEMENTO 6AND 	BAIRRO 
MUNICIPIO SANTIAGO 

NUMERO 3477 

UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544627 C.N.P.J.: 
SITUADA A AVENIDA AMAZONAS, E JOSE ARIZAGA 	NUMERO 39 
COMPLEMENTO 8AND ECSR 66A BAIRRO 
MUNICIPIO QUITO 	UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544635 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 
COMPLEMENTO 7AND 	BAIRRO 
MUNICIPIO LIMA 

NIRE:35903634952 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA JEAN GILLES 	 NUMERO 3 
COMPLEMENTO SALA 101/102 BAIRRO SUCURSAL 
MUNICIPIO POR-AU-PRINCE 	UF NI CEP 99999-999 

NIRE:35903693746 C.N.P.J.: 
SITUADA A CL 67 
COMPLEMENTO OF 404 	BAIRRO 
MUNICIPIO BOGOTA 

NUMERO 735 

UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903693754 C.N.P.J.: 
SITUADA A DISTRITO 3, SAN RAFAEL, CANTON DOS 	NUMERO 
COMPLEMENTO ESCAZU 	BAIRRO 
MUNICIPIO SAN JOSE 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153109 C.N.P.J.: 
SITUADA A CALLE PEDRO HENRIQUEZ URENA 	NUMERO 138 
COMPLEMENTO TOR. REYNA II BAIRRO 5.402, LA ESPERILLA 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO 	UF 	CEP 99999-999 

NUMERO 147 

UF 	CEP 99999-999 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 
	

PAG. 6 
PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 

NIRE:35904153117 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. SAN FELIPE 2 DA 3°TRANSV. PS.8,0F.84 NUMERO 
COMPLEMENTO URB LA CAST. BAIRRO ZONA POSTAL 1060 
MUNICIPIO CARACAS 	UF 	CEP 00000-000 
NIRE:35904153125 C.N.P.7.: 
SITUADA A BELLA VISTA,URBANIZACION BELLA VISTA 	NUMERO  
COMPLEMENTO CALLE OBARRIO BAIRRO P.H.PLAZA 2000,P-16 
MUNICIPIO PANAMA 	UF 	CEP 00000-000 
NIRE:35904153133 C.N.P.J.: 
SITUADA A FIRST FLOOR, BRIAR PLACE, 10 SWEET BRIAR NUMERO ROAD 
COMPLEMENTO ST.CLAIR 	BAIRRO 
MUNICIPIO PORT OF SPAIN 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:43901007779 c.N.P.J.:014.310.577-0045/25 
SITUADA A AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO 	NUMERO 700 
COMPLEMENTO SALA 1 	BAIRRO HUMAITA 
MUNICIPIO PORTO ALEGRE 	UF RS CEP 90250-590 

NIRE:43999073350 C.N.P.J.: 
SITUADA A AVENIDA PADRE LEOPOLDO 
COMPLEMENTO 	BAIRRO 
MUNICIPIO PORTO ALEGRE 

NIRE:52900206830 C.N.P.3.: 
SITUADA A RUA 104 
COMPLEMENTO SL.50600.P18 BAIRRO 
MUNICIPIO GOIANIA 

BRENTANO 
	

NUMERO 700 
HUMAITA 

UF RS CEP 90250-590 

NUMERO 454 
SETOR SUL 

uP GO CEP 74083-300 

NIRE:53900117978 C.N.P.J.:014.310.577-0009/61 
SITUADA A SHS - SETOR HOTELEIRO SUL 	NUMERO S/N 
COMPLEMENTO QUADRA 6, CON BAIRRO ASA SUL 
MUNICIPIO BRASILIA 	UF DF CEP 70316-102 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1120949/12-9 

PAG. 7 

NIRE:54999028922 C.N.P.3.: 
SITUADA A R DEL.CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA NUMERO S/N 
COMPLEMENTO 	BAIRRO 3DM VERANEIO 
MUNICIPIO CAMPO GRANDE 	UF MS CEP 79037-102 

ULTIMO DOC. ARQUIVADO — DATA: 19/11/2012 	 NO. 35300447239 
SA0 PAULO, 26/11/2012. EU, JAIME NUNES MENDES 	, CHEFE 

DA SECAO DE CERTIDOES, A SUBSCREVO: 	  

VISTO, 	  



• • • • 	• 	• • • • • • • 	• • 
• • • • 	• 
• • 	• • 	• • • 

• • • • • 	• 
• • 	• • 	• • • • • • • • • 

JUCESP PROTOCOLO 
2.192.125/12-4 

til fIII/I//i/Iijih/jihI/I/(I///i/jiiiijjij111 	° 2 3  
CONSTRUTORA OAS LTDA. 

CNP3/MF n° 14.310.577/0001-04 
NIRE 35.217.263.011 

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS 

DATA, HORA E LOCAL:  Em 01 de novembro de 2012, às 10:00 horas, na sede social 
localizada na Avenida Angélica, nos  2.330, 2.346 e 2.364, 70  andar, sala 720, Bairro Consolação, 
CEP 01228-200, São Paulo/SP ("Sociedade"). 

PRESENCA: (a) OAS S.A. (atual denominação de OAS Engenharia e Participações S.A.), 
sociedade por ações com sede na Avenida Angélica, nerS  2.330, 2.346 e 2.364, 9° andar, sala 
904, Bairro Consolação, São Paulo/SP, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
14.811.848/0001-05 e com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCESP sob o 
NIRE 35.300.380.011, neste ato devidamente representada por seus diretores, os Srs. Cesar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, 
carteira de identidade profissional no 8.745-D, CREA-BA, inscrito no CPF/MF sob o no 
056.377.245-04, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, no 759, apartamento 502, 
Brotas, CEP 40296-710, Salvador/BA e José Adelmário Pinheiro Filho, brasileiro, casado pelo 
regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 
profissional no 8.004-D, CRF_A-BA, inscrito no CPF/MF sob o no 078.105.635-72, residente e 
domiciliado na Avenida Oceânica, no 1.545, apartamento 204, Ondina, CEP 40170-010, 
Salvador/BA; (b) CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada com sede na 
Rua Humberto de Campos, n° 251 (fundos), sala 18, Graça, Salvador/BA, CEP 40150-130, 
inscrita no CNRI/MF sob o n° 42.187.138/0001-91 e com seus atos constitutivos devidamente 
arquivados na JUCEB sob o NIRE 29.202.775.989, neste ato devidamente representada por seu 
sócio administrador, o Sr. Cesar de Araújo Mata Pires, já qualificado; e (c) LP 
PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA., sociedade empresária limitada com sede na 
Avenida Angélica, nos  2.330, 2.346 e 2.364, 100  andar, sala 1020, Consolação, São Paulo/SP CEP 
01228-200, inscrita no CNP3/MF sob o n° 09.720.351/0001-41 e com seus ates constitutivos 
devidamente arquivados na JUCESP sob o NIRE 35.222.433.000, neste o devidamente 
representada por seu sócio administrador, José Adelmário Pinheiro Filho 	qualificado, únicas 
sócias representando a totalidade do capital social da Sociedade. 

CONVOCACÃO:  Dispensada a convocação, em razão da presença das s» 	representando a 
no 10.406/02. 

MESA: Cesar de Araújo Mata Pires (Presidente) e José Adelmário Pinheiro Fil 
(Secretário). 

ORDEM DO DIA:  (i) transformação da Sociedade em sociedade anônima; (ii) composição do 
capital social; (iii) eleição da diretoria; e (iv) aprovação do estatuto social da Sociedade. 

O TABELIÃO DE r,IsAS — SP 
DELIBERAÇÕES:  instalada a reunião, foram toiliadds as s âufitáRcl .  "3" 	 P 
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(i) 	TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE ANÔNIMA 
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transformar, independentemente de dissolução e liquidação, a Sociedade em sociedade 
anônima, passando a mesma a ser denominada "CONSTRUTORA OAS S.A.", sendo regida 
pela Lei n°  6.404/76 e dispositivos aplicáveis, bem como pelo estatuto social que constitui o 
Anexo I  à presente ata, não importando essa transformação em qualquer solução de 
continuidade, permanecendo em vigor os direitos e as obrigações sociais e a mesma 
escrituração comercial e fiscal, bem como as filiais atualmente ativas. 

(ii) COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL 

Em virtude da transformação do tipo societário, o capital social da Sociedade, que é de R$ 
584.999.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), 
totalmente subscrito e integralizado, passará a ser representado por 584.999.000,00 
(quinhentas e oitenta e quatro milhões, novecentas e noventa e nove mil) ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal, distribuídas entre as sócias OAS S.A., CMP Participações Ltda. 
e LP Participações e Engenharia Ltda., na mesma proporção que detinham no capital soda!, da 
seguinte forma; 

ACIONISTA CONDIÇÃO AÇÕES ORDINÁRIAS 
OAS S.A. Integralizadas 584.998.996 
CMP Participações Ltda. Integralizadas 2 
LP Participações e Engenharia Ltda. Integralizadas 2 

TOTAL 584.999.000,00 

Diretor Vice-Presidente. Ambos, declaram, sob as penas da Lei, que não se 
exercer a administração da Sociedade por Lei Especial, ou em virtude 
condenação (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concuss o, pe 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra 
concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a probi 
investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante a assinatu 
que compõem o Anexo III  da presente ata. 

Após a eleição dos Diretores, foi aprovada a verba global de até R$ 7.000.000,00 (sete milhões 
de reais) para rertjuheraçãO:dos-até a realização da assertleia (geral ordinária do 
próximo exercício5 	as-Tabe ao 
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A lista de subscrição das ações constitui o Anexo II  da presente ata. 

(iiii) ELEIÇÃO DA DIRETORIA 

Eleição das seguintes pessoas físicas para os cargos de diretores, com mandato de 03 (três) 
anos, a contar a partir desta data: (a) Cesar de Araújo Mata Pires, já qualificado acima, para o 
cargo de Diretor Presidente; e (b) José Adelmário Pinheiro Filho, já qualificado, para o cargo de 
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ç\jt  Aprovam o estatuto social que constitui o Anexo I  da presente ata, o qual passará a reger a 
Sociedade a partir desta data. 

Diante das deliberações tomadas, declaram os sócios por efetivamente transformada a 
Sociedade em sociedade anônima, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, 
autorizando a diretoria da Sociedade a praticar todos os atos necessários para a implementação 
da transformação ora aprovada. 

ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da 
presente ata, que foi lida, aprovada e assina dor todos, dela se tirando cópias autênticas para 
os fins legais. 	 ,•," *-'. 

.". 
\\ 	.. 9:, •P 	São Paulo, 01 	6VO.snbro de 2012. 

\ -Q...--,..,  

(iv) APROVAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL 

Mesa: 
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Paulo, com endereço na Avenida Angélica, n° 
Bairro Consolação, CEP: 01228-200. Importância 
(um real). NIRE n° 35.9.0076150-3 e CNP] ri° 

Paulo, com endereço na 
Bairro Consolação, CEP: 
(um real). NIRE n° 35.9. 

Av da Angélica, n° 
8-200. Importância 

83-2 e CNP.) n° 

Paulo, com endereço n A nida Angélica, n° 
Bairro Consolação, CEP: 1 8-200. Importância 
(um real). NIRE n° 35.9.0149538-6 e CNin 

Paulo, com endereço na Avenida Angélica, 
Bairro Consolação, CEP: 01228-200. Importân 
,00 (um real). 35.9.0239344:7-  et. CNPJ n° 

' N 

ANEXO  

ESTATUTO SOCIAL DA 

CONSTRUTORA O 

CNP3/MF N°  14.310.577/0001-04 

CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO, DURAÇÃO, SEDE E OBJETO SOCIAL 

Art. 1° - CONSTRUTORA OAS S.A. é uma sociedade anônima, regida pelo presente Estatuto 
Sodal e pelas disposições legais que lhes forem aplicáveis, especialmente Lei no 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 ("ISA"), e suas alterações posteriores, vigorando por prazo indeterminado. 

Art. 2° - A Companhia tem sua sede e foro na Avenida Angélica, no 2.330/2.346/2.364, 70  
andar, sala 720, Consolação, CEP 01.228-200, São Paulo - SP, local onde funcionará o seu 
escritório administrativo, podendo abrir filiais, sucursais, escritórios e representações em 
qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria. 

Parágrafo Primeiro: A Companhia mantém filiais/sucursais nas seguintes localidades: 

1. FILIAIS NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEDE 

1.1 Cidade de São Paulo, Estado de São 
2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 719, 
destacada do capitai social: R$ 1,00 
14.310.577/0012-67; 

1.2 Cidade de São Paulo, Estado de São 
2.330/2.346/2.364, 70  andar, sala 718, 
destacada do capital sodal: R$ 1,00 
14.310.577/0030-49; 

1.3 Cidade de São Paulo, Estado de São 
2.330/2.346/2.364, 70 andar, sala 717, 
destacada do capital social: R$ 1,00 
14.310.577/0033-91; 

1.4 Cidade de São Paulo, Estado de São 
2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 716, 
destacada do capital sodal: R$ 1 
14.310.577/0040-10; 
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1.5 Cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, com endereço na Rodovia Ayrton Senna 
Silva, n° 2.013, Bairro Sítio Pinheiro, CEP: 07033-005, com importância destacada do 
capital social: Rs 1,00 (um real). NIRE n° 35.9.0268873-1 e CNPJ n° 14.310.577/0046-06. 

• 2. FILIAIS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 

2.1 Cidade do Recife, Estado do Pernambuco, com endereço na Avenida Antônio de Góes, no 
742, 150  andar, Bairro Brasília Teimosa, CEP; 51010-000. Importância destacada do capital 
social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 26.9.0001087-0 e CNPJ n° 14.310.577/0003-76; 

2.2 Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia de Botafogo, n° 
440, 50 andar, sala 501, 170  andar, sala 1701, 180  andar, sala 1801 e 190  andar, sala 
1901, Bairro Botafogo, CEP: 22250-040. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 
(um real). NIRE n° 33.9.9906105-1 e CNPJ n° 14.310.577/0004-57; 

2.3 Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, com endereço na Rua Pacatuba, n° 254, 1° andar, 
sala 116, Bairro Centro, CEP: 49010-900. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 
(um real). NIRE 28.9.9900207-8 e CNPJ n° 14.310.577/0006-19; 

2.4 Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, com endereço na Rua Doutor Antônio Gomes de 
Barros, n° 625, salas 916 e 917, Bairro Jatiúca, CEP: 57036-000. Importância destacada do 
capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 27.9.9900203-4 e CNPJ n° 14.310.577/0007-08; 

2.5 Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no SHS — Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, 
Conjunto A, Bloco A, salas 905 e 906, Bairro Asa Sul, CEP: 70316-102. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 53.9.0011797-8 e CNP) n° 
14.310.577/0009-61; 

2.6 Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com endereço na Avenida Prudente de 
Moraes, n° 744, sala 701, Bairro Tirol, CEP: 59020-510. Importância destacada do capital 
social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 24.9.0006745-4 e CNP] n° 14.310.577/0016-90; 

2.7 Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço na Rua 104, n° 454, Quadra F18, Lote 
39E, sala 506, Bairro Setor Sul, CEP: 74083-300. Importância destacada do capital social: 
R$ 1,00 (um real). NIRE n° 52.9.0020683-0 e CNPJ n° 14.310.577/0017-71; 

2.8 Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço na Avenida Brasil, n° 
1.438, 15° andar, saias 1.503 e 1.504, Bairro Funcionários, CEP: 30140-003. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 31.9.9906345-1 e CNPJ 
14.310.577/0018-52; 

2.9 Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço na Avenida Des 
no 2.120, sala 804, Bairro Aldeota, CEP: 60170-002. Importância 
social: R$ 1,00 (um real). NIRE n0  23.9.0015503-4 e CNPJ/MF m 0 

2.10 Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço na Ru Hum 
Bairro Graça, CEP: 40150-130. Importância destacada do capital 
NIRE n° 29.9.9901909-5 e CNPJ q4g),Ffe71/0g4t-f44; 
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2.11 Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Avenida Padre 
Leopoldo Brentano, no 700, sala 1, Bairro Humaitá, CEP: 90250-590. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 43.9.0100777-9 e CNR3 n° 
14.310.577/0045-25; 

2.12 Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grossb do Sul, com endereço na Rua Delegado 
Carlos Roberto Bastos de Oliveira, s/n°, Bairro Jardim Veraneio, CEP: 79037-102. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 54.9.0023999-3 e 
CNPJ n° 14.310.577/0047-97; 

2.13 Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço na Rua Domingos Marreiros, no 49, sala 
1.109, Bairro Umarizal, CEP: 66055-210. Importância destacada do capital soda!: R$ 1,00 
(um real). NIRE n° 15.9.0031388-1 e CNP) n° 14.310.577/0048-78; 

2.14 Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, com endereço na Rua Dom Pedro II, n° 
2.674, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 76804-138. Importância destacada do 
capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 11.9.0013347-2 e CNP) n° 14.310.577/0049-59; 

2.15 Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na Avenida Padre 
Leopoldo Brentano, no700, Bairro Humaitá, CEP. 90.250-590. Importânda destacada do 
capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE no 43.9.0152405-6 e CNP3 no 14.310.577/0052-54. 

3. SUCURSAIS EM OUTROS PAÍSES 

3.1 Cidade de Potosí, Estado Plurinacional da Bolívia, com endereço na Carretera Uyuni, sino, 
Zona Cantumarca, Dependencia Potosi, Alcaldia Potosi. Importância destacada do capital 
social: R$ 34.214.245,00 (Trinta e quatro milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e 
quarenta e cinco reais). NIRE n° 35.9.0321311-6; 

3.2 Cidade de Montividéo, República Oriental do Uruguai, com endereço na Lavalleja, Avenida 
Dei Libertador BR, no 1532, ap. 601. Importância destacada do capital social: R$ 
5.953.756,00 (Cinco milhões, novecentos e cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e 
seis reais). NIRE n° 35.9.0321312-4; 

3.3 Cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endereço na Avenida Córdoba, 1351, 
Piso 8. Importância destacada do capital social: R$ 9.230.024,00 (Nove milhões, duzentos 
e trinta mil, vinte e quatro reais). NIRE n° 35.9.0354460-1; 

3.4 Cidade de Santiago, República do Chile, com endereço na Rua Isidora Goyenechea, 3477, 
Piso 6, Las Condes. Importância destacada do capital social: R$ 36.543.281,00 (Trinta e 
seis milhões, quinhentos e quarenta e três mil, duzentos e oitenta um reais). NIRE n 
35.9.0351161-9; 

3.5 Cidade de Quito, República do Equador, com endereço na Avenida • azonas, s/no, Edifi•cie 

" 

Amazonas Plaza, 80  Piso, Jose Arizaga. Importância destacad 	o capital soda!: R 
765.900,00 (Setecentos e sessenta e cinco mil e novecentos reais 	• E n° 35. 0354, 6 
7; 
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3.6 cidade de Lima, República do Peru, com endereço na Avenida Jorge Basadre 310, Piso 8, 
Oficina 802, San Isidro. Importância destacada do capital social: R$ 1.849.311,00 (Hum 
milhão, oitocentos e quarenta e nove mil trezentos e onze reais). NIRE n° 35.9.0354463-5; 

3.7 Cidade de Port-au-Prince, na República do Haiti, com endereço na 3 Rue Jean Gilles, Rte 
de L aeroport. Importância destacada do capital social: R$ 18.590,00 (Dezoito Mil 
quinhentos e noventa reais) NIRE n° 35.9.0363495-2; 

3.8 Cidade de Bogotá, República da Colômbia, com endereço na com endereço na Calle 67, no 
07 35, Oficina 404. Importância destacada do capital social: R$ 560.715,00 (Quinhentos e 
sessenta mil setecentos e quinze reais). NIRE no 35.9.0369374-6; 

3.9 Cidade de San José, República da Costa Rica, com endereço Edifício Meridiano, 30  Piso, 
Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú. Importância destacada do capital social: R$ 
1.640.299,50 (Hum milhão, seiscentos e quarenta mil duzentos e noventa e nove reais e 
cinquenta centavos). NIRE no 35.9.0369375-4; 

3.10 Cidade de Santo Domingo, República Dominicana, com endereço na Calle Pedro Henriquez 
Ureia, no 138, Edifício Torre Reyna II, Suite 402, La Esperilla. Importância destacada do 
capital social: R$ 1.236.149,00 (Hum milhão, duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta 
e nove reais). NIRE no 35.9.0415310-9; 

3.11 cidade de Caracas, República Bolivariana da Venezuela, com endereço na Avenida San 
Felipe 2 da 3a transversal, Edifício Centro Coinasa, Piso 8, Oficina 84, Urb la Castellana, 
Zona Postal 1060. Importância destacada do capital social: R$ 1.003.105,25 (Hum milhão, 
três mil, cento e cinco reais e vinte e cinco centavos). NIRE no 35.9.0415311-7; 

3.12 Cidade do Panamá, República do Panamá, com endereço na Bella Vista, Urbanización Bella 
Vista, Calle Obarrio, P. H. Plaza 2000, P-16. Importância destacada do capital social: R$ 
86.322,10 (Oitenta e seis mil trezentos e vinte e dois reais e dez centavos). NIRE no 
35.9.0415312-5; 

3.13 cidade de Port of Spain, na República de Trinidad e Tobago, com endereço na First Floor, 
Briar Place, 10 Sweet Briar Road, St. Clair. Importância destacada do capital social: R$ 
505.495,70 (Quinhentos e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta 
centavos). NIRE no 35.9.0415313-3. 

Art. 30  - A Companhia tem por objetivo social a exploração da atividade de engenharia civil e 
da indústria da construção civil e pesada; inclusive gerendamento e execução de projetos 
obras; importação e exportação em geral; compra e venda de imóveis próprios; locação de bens 
móveis; aproveitamento e exploração de jazidas minerais; serviços de dragagem e transporte; 
navegação marítima, fluvial e lacustre; manutenção e montagem industrial, instalações e 
montagens elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas; se /ore que do interesse s 
podendo inclusive, constituir e participar em consórcio de empreíes e participar como só 
acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior. 
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CAPÍTULO II 
CAPITAL SOCIAL E AÇÕES 

A!essandro PQn2it3 Draga 

SEIOS RteCIHIOOS FOR VERBA VALOR mo o R 

Art. 40  - o capital subscrito e integralizado é de R$ 584.999.000,00 (quinhentos e oitenta e 
quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil reais), dividido em 584.999.000 (quinhentas e 
oitenta e quatro milhões, novecentas e noventa e nove mil) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. 

Art. 50  - Às ações da Companhia são assegurados os direitos que a Lei confere às ações de 
cada espécie. 

Parágrafo Primeiro: Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais. 

Parágrafo Segundo: A Companhia, nos termos da Lei, poderá adquirir ações de sua emissão, 
para cancelamento ou manutenção em tesouraria para posterior alienação, mediante 
autorização da Assembleia Geral. 

Parágrafo Terceiro: A Companhia poderá contratar, com instituição credenciada para serviços 
de agente emissor de certificados, a escrituração e guarda dos livros de registro e transferência 
de ações. 

CAPITULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO 

Art. 60  - A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva, com os poderes 
conferidos em Lei e por este Estatuto Social, sendo ativa e passivamente representada nos 
termos do art. 10 do presente Estatuto. 

Parágrafo Primeiro: A remuneração da Diretoria Executiva será fixada anualmente pela 
Assembleia Geral. 

Parágrafo Segundo: Os membros da Diretoria Executiva tomarão posse na forma do que 
dispõe o artigo 149 da LSA, tendo os requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e—X2  
responsabilidades contempladas na mesma Lei, artigos 145 a 158, dispensando-s 
constituição de caução em garantia das gestões. 

Art. 70  - A Diretoria Executiva é composta por 02 (dois) Dire res, residentes no País, eleitos e 
destituívels, a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, om mandato de 03 (três) anos, 
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permitida a reeleição, com as designações seguintes: Diretor Presidente e Diretor Vice - 
Presidente. 

Parágrafo Primeiro: Ao final de seus mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos 
até a posse de seus dos novos Diretores. 

Parágrafo Segundo: No impedimento ou ausência temporária do Diretor Presidente, este será 
substituído pelo Diretor Vice-Presidente. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de vacância ou impedimento definitivo de cargo da Diretoria, o 
substituto será eleito pela Assembleia Geral e exercerá, quando for o caso, as funções pelo 
tempo que faltar ao diretor substituído. 

CAPITULO IV 
FUNCIONAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 80  - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem e suas reuniões 
serão presididas pelo Diretor Presidente. 

Parágrafo Primeiro: As reuniões serão convocadas por qualquer dos Diretores. 

Parágrafo Segundo: As deliberações da Diretoria constarão em Atas lavradas em livro próprio 
e serão tomadas por consenso. 

Parágrafo Terceiro: Em caso de empate, em se verificando qualquer impasse entre os 
Diretores, a matéria objeto da discussão e impasse será levada à deliberação da Assembleia 
Geral, que decidirá em ultima instância sobre o assunto. 

CAPrruLo V 
COMPETÊNCIA DA DIRETORIA E REPRESENTAÇÃO 

Art. 90  - À Diretoria compete: 

1) 	propor à Assembleia Geral as diretrizes fundamentais, dentro dos objetivos e meta 
Companhia, para exame e deliberação; 
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HO 	promover convênios e contratar nos limites impostos pela Assembleia Geral, dentro dos 
fins da Companhia, com pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, 
nacionais ou estrangeiras; 

iv) onerar e alienar bens móveis ou imóveis, inclusive os integrantes do ativo permanente, 
prestar garantias a obrigações próprias, bem como prestar quaisquer garantias a 
obrigações de terceiros, nos termos do Artigo 10 deste Estatuto Social; 

v) aprovar, no âmbito de sua alçada, os critérios relativos aos cargos e salários e ao 
regime disciplinar dos empregados da Companhia; 

vi) elaborar e apresentar ao final de cada exercício social as Demonstrações Financeiras, 
na forma da LSA, instruídas com o Parecer dos Auditores Independentes, para 
apreciação do Conselho Fiscal, se instalado, e aprovação pela Assembleia Geral; 

vil) elaborar e propor à Assembleia Geral o orçamento da Companhia; 

viii) instalar escritórios de representação, filiais e sucursais da Companhia em locais de 
interesse para os negócios sociais, quando necessário; 

ix) aprovar normas e manuais da Companhia; e 

x) representar da Companhia, ativa e passivamente, bem como praticar todos os atos 
necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os 
limites previstos em lei ou no presente Estatuto Social. 

Art. 10 - Observadas as disposições contidas no presente Estatuto Social, a representação da 
Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros e repartições 
públicas federais, estaduais ou municipais, dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor. 

Parágrafo Primeiro: A Companhia poderá, através de assinatura conjunta de 02 (dois) 
Diretores, constituir procuradores, outorgando-lhes, por prazo determinado não superior a 02 
(dois) anos, poderes específicos de administração, exceto os poderes da cláusula 'ad judida" 
para a defesa dos interesses da Companhia em processos administrativos, que poderão 
outorgados por prazo indeterminado. 
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Parágrafo Segundo: Fica estabelecido, entretanto que, para oneração, aquisição e alienação 
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Diretores; (ii) 01 (hum) Diretor e 01 (hum) procurador, nos limites dos poderes que lhe fo 
conferidos; ou (Ni) 02 (dois) procuradores, nos limites dos poderes que lhes forem conferidos. 

Parágrafo Terceiro: É vedado o uso da denominação social em avais, fianças e dações de 
bens e garantias em negócios estranhos à Companhia, exceto: (i) em relação à OAS S.A. e a 
empresas controladas ou coligadas da OAS S.A., direta ou indiretamente; (ii) quando se tratar 
de empresas das quais os acionistas, pessoa física ou jurídica, participem em conjunto como 
sócios ou acionistas; ou (iii) quando expressa e especificamente aprovado por todos os 
acionistas da Companhia em Assembleia Geral. 

Capítulo VI 
Conselho Fiscal 

Art. 11 - O Conselho Fiscal somente será instalado nos exercícios sociais em que for convocado 
mediante deliberação dos acionistas, conforme previsto em Lei. 

Art. 12 - O Conselho Fiscal, quando instalado, será composto por no mínimo 03 (três) e no 
máximo 05 (cinco) membros e por igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral de 
Acionistas, sendo permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em 
Lei. 

Parágrafo Primeiro: A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida pela 
Assembleia Geral de Acionistas que os eleger. 

Parágrafo Segundo: Aplica-se ao Conselho Fiscal, quanto às normas 
impedimentos, investidura, obrigações, deveres e resporábiliclád-I ''"°  r  
161 a 165, seus parágrafos, incisos e alíneas. 

Capítulo VII 
Assembleias Ge 

Art. 13 - Respeitada a legislação em vigor, a 	embleia Geral ra convocada na seguinte 
ordem: 

i) pelo Diretor Presidente; 

ii) pelo Diretor Vice-Presidente, nos casos de ausência ou impedimento do Diretor 
Presidente; ou 
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Parágrafo Primeiro: Os trabalhos da Assembleia Geral serão dirigidos por mesa composta de 
presidente e secretário, escolhidos pelos acionistas presentes. 
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Parágrafo Segundo: As Assembleias serão realizadas e 
base nos quoruns previstos na legislação em vigor. 

Art. 14 - As Assembleias Gerais serão realizadas: c=tes apopflS  

, 	. 
i) ordinariamente e anualmente, com a • 	

Nessandro Peren Draaa 

s  idade pr'ews  v'''istam'wrir artigo 132 da LSA, nos 
quatro primeiros meses subsequentes ao encerramento do exercício social; e; 
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ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sodais o exigirem. 

Parágrafo Único: O conjunto de acionistas e grupos de acionistas estrangeiros não podem 
exercer em cada assembleia geral número de votos superior a 2/3 (dois terços) do total de 
votos que puderem ser exercidos pelos acionistas brasileiros presentes, 

Capítulo VIII 
Exercício Social, Lucros e Dividendos 

Art. 15 - O exercido social terá inicio em 01 (um) de janeiro e terminará em 31 (trinta e um) 
de dezembro de cada ano, findo o qual serão elaborados o balanço geral e as demonstrações 
financeiras exigidas em lei. 

Art. 16 - Do resultado do exercício apurado na forma da legislação em vigor serão deduzidos os 
prejuízos acumulados, se houver, e a provisão para o Imposto de Renda. 

Art. 17 - Após procedidas as deduções referidas no Artigo anterior, a Assembleia Geral poderá 
atribuir aos administradores e funcionários uma partidpação sobre os lucros remanescentes 
respeitadas as lotações legais. 

Art. 18 - O saldo, após deduzidas as participações no resultado, configurará o lucro liquido 
exercício, que será objeto de proposta à Assembleia Geral, e terá a seguinte destinação: 

i) 5% (cinco por cento) para a constituição de Reserva Legal, que não excederá 
(vinte por cento) do Capital Social; 

ii) formação de Reservas para Contingências, caso haja necessidade; 



Às1sP) 

-'-o;e,(-,G.5 

a o l'ABELIÃO DE N9eT,AirSau-e% 

• In auloRdc,c0  
AUTENTICO p . CO2,3 reptceatic 

Joi 	n." 1 2 
;da Dou Fe 
'cone o on:  

ROO 

-sen.o gulal a mkra 912, 1 

s Pule 

„cara Nes's'anck 
cnO2V35 FD2 Vii(f2, V 

SELO 

4:4\ 

‘0:?,  
,r2•47— 

• • • • • • • • • 	• • • • • • • 	• • • 
• • • • • • • 
• • • a 	 • • • • • V • 

• • • • • C 	• 
r • • • .• • • • 	• •• • • • • 5 

I • • •• 
• • 	• • • • 

• • • • 
• •• 

• 
• 

•• • • • • • • ••••• 

Ni) constituição de Reservas de Lucro a Realizar, se for o caso, na forma prevista pela 
legislação; 

iv) pagamento de dividendos anuais obrigatórios de, no mínimo 25% (vinte e cinco por 
cento) sobre o lucro liquido do exercício, ajustado na forma da lei de acordo com as 
deduções previstas nos Itens "i", "ii" e "iii" anteriores; e 

v) a Assembleia Geral resolverá sobre o destino do saldo remanescente do lucro liquido do 
exercício. 

Art. 19 - A Companhia poderá levantar balanços mensais e sobre eles decidir sobre o 
pagamento de dividendos. 

Parágrafo Único: A Diretoria Executiva poderá declarar dividendos intermediários à conta 
de reserva de lucros verificada no Balanço. 

Capítulo a 
Liquidação 

Art. 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à 
Assembleia Geral eleger o liquidante e os membros do Conselho Fiscal que deverã funcionar no 
período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. 
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LISTA DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES DA CONSTRUTORA OAS S.A. 

Em virtude da transformação da CONSTRUTORA OAS LTDA. em sociedade anônima, sob a 
denominação CONSTRUTORA OAS S.A., as quotas representativas do capital social, totalmente 
subscrito e integralizado, de R$ 584.999.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, 
novecentos e noventa e nove mil reais) foram convertidas em 584.999.000 (quinhentas e 
oitenta e quatro milhões, novecentas e noventa e nove mil) ações ordinárias nominativas e sem 
valor nominal, que, foram totalmente distribuídas às sócias OAS S.A., CMP Participações Ltda. e 
LP Participações e Engenharia Ltda., na seguinte proporção: 

Acionista Condição Ações Ordinárias 
OAS S.A., sociedade por ações com sede na 
Avenida Angélica, n°s  2.330, 2.346 e 2.364, 90 
andar, 	sala 	904, 	Bairro 	Consolação, 	São 
Paulo/SP, CEP 01228-200, inscrita no CNPJ/MF 
sob 	o 	n° 	14.811.848/0001-05, 	registrada 	na 
JUCESP sob o NIRE 35.300.380.011. 

Integralizadas 584.998.996  

CMP 	Participações 	Ltda., 	sociedade 
empresária limitada com sede na Rua Humberto 
de Campos, n° 251 (fundos), sala 18, Graça, 
Salvador/BA, 	CEP 	40150-130, 	inscrita 	no 
CNPJ/MF 	sob 	o 	n° 	42.187.138/0001-91, 
registrada na 3UCEB sob o NIRE 29.202.775.989. 

Integra izad as l 2  

LP 	Participações 	e 	Engenharia 	Ltda., 
sociedade 	empresária 	limitada 	com 	sede 	na 
Avenida Angélica, n°s  2.330, 2.346 e 2.364, 100  
andar, sala 1020, Consolação, São Paulo/SP CEP 
01228-200, 	inscrita 	no 	CNPJ/MF 	sob 	o 	n° 
09.720.351/0001-41, registrada na JUCESP sob o  
NIRE 35.222.433.000. 

Integralizadas 2 

TOTAL 	 r 584.999.000,00 (.Ç,  

São 
fl âAâ'Ê 
ao. Pa 

AUTE 
grml 

clro Poren Ur 

S REcOmoos VER VER 

,oberto Fernan,...-21 
,,0 3 proSert, Cnr. 3 r 

tria Ma rconi cl 
rica C',..

'''':' 
,, ,,,,,,,•.-,1:,....„„),,,, 	

! 	fl- 

• :,I 3 

/ I 	20,0011'1 
---77,-,-,,,;,„uq' to  , 
e : ' 	°...9....„ 

VALOR RECI 	R 

.yrigllso de 2012. 
s-Tabelião 

14 



• • • • • 	• 	• • • • • • • 	• • • • • • • • • • 	• 
• • • • 	• • 	• • • 	• • 	• • • • • • • • 	• • • • • 	• • 	• • • • • a. • • • • 	• 

• OID 
• • 

• 
• 

• 
• • • • • 

<
•• 

 

>,07. 
EXCLUSiVÁS3E-ASSINATURAS 

\‘.3 ,••• 

•-• 

• 
• • ••/\..„, 

Sócias: 

Pires e José Adelmário Pinheiro Filho 

PAÇO LTD 
aújo M 	Pires 

- 

• 

LP PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA 'LTDA. 
José Adelmário Pinheiro Filho 

-0Pfkmfiiià~ CEEM DE ARAUJO "MJ RIRES e .(2*2 Jj£, 01,142, \PLWEa 
FILha et .nn ta sâTI vaiar ecuiStica. Dad 

— 	29 de novembre de 21)19  

4 verdade. 

' '''''''' 'VFiRNI 5i:.'ik''?‘:,,,-( 	 -' 	...e..,,A7-,,:• ,,i7,- --- i FIRMA 2 	------,, -i.  -'1'., 	-103 	060552 

''''-'-c,.,,,„3 • ,.-..  

OFIOAL DE REG. CALDAS REMAS NATURAIS DO ?SR CONSOLA 0 Bei. Aldegar nori 
Oficigl 

Ezd. I .1,1j17J'Iril 	N" 
1..A I idn sfAug:I±WectiA - -In 

lénin 
	 EiresTilr" 

'• 	• ••S•41{.. 	, 

Cristina Eiey Neves Martins 
revente Designada 

Ln O TABELIÃO DE NOTAS - 
J. PauloRcbertoFernandes-Tabeliâo 

RUI 1V1,,c.ani N." 124 
AUTENTICO 	

,,.,..icnn!atme Dom. 

9,aat a a‘,1,  apes 	
^,1::r raal,,,da CDU Pê 

Ola Ir:d1 
S Pau 

1,11 	°2r. tAi€04'nedOZO 

• N 014":1-3  

o nei::s.  

4— - - C 

, 

0 37 



• • • 	• • • 
• 
• • • • 
• 

• • • • • • • 

• • • • • • 
• • • 

• •• 	• • • 
• • 

• • • 

• • •• • 	• 
• • • 
• • a 

• • • • 
•• 	• • 

• 
•• 	• 
• 
• 
• 

• •• • 

 

038 

 

  

    

CONSTRUTORA OAS S.A. 

CNPJ/MF N°  14.310.577/0001-04 

TERMO DE POSSE 

Nesta data, tomou posse e foi investido no cargo de Diretor Presidente da Companhia, em face 
da deliberação do dia 01 do mês de novembro de 2012, o Sr. CESAR DE ARAÚJO MATA 
PIRES, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro dvil, carteira 
de identidade profissional no 8.745-D, CREA-BA, inscrito no CPF/MF sob o no 056.377.245-04, 
residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, no 759, apartamento 502, Brotas, CEP 40296-
710, Salvador/BA, para cumprir o mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 
2015, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos na forma da lei e do 
Estatuto Sodal. O Diretor Presidente da Companhia declara, sob as penas da Lei, que não se 
acha impedido de exercer a administração da Sodedade por Lei Especial, ou em virtude ou sob 
os efeitos de condenação (i) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou 
(iii) por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as 
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a probidade. 

São Paulo, 01 de novembro de 2012. 
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São Paulo, 01 de novembro de 2012. 
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CONSTRUTORA OAS S.A. 

CNPJ/MF N°  14.310.577/0001-04 

TERMO DE POSSE 

Nesta data, tomou posse e foi investido no cargo de Diretor Vice Presidente da Companhia, em 
face da deliberação do dia 01 do mês de novembro de 2012, o Sr. JOSÉ ADELMÁRIO 
PINHEIRO FILHO, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro 
dvil, portador da carteira de identidade profissional no 8.004-D, CREA-BA, inscrito no CPF/MF 
sob o no 078.105.635-72, residente e domiciliado na Avenida Oceânica, no 1.545, apartamento 
204, Ondina, CEP 40170-010, Salvador/BA, para cumprir o mandato até a realização da 
Assembleia Geral Ordinária de 2015, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são 
atribuídos na forma da lei e do Estatuto Sodal. O Diretor Vice Presidente da Companhia dedara, 
sob as penas da Lei, que não se acha impedido de exercer a administração da Sociedade por Lei 
Especial, ou em virtude ou sob os efeitos de condenação (i) a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos; (ii) por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou (iii) por crime contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública ou a probidade. 
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MINISTÉRIO DA FAZ`glliÀ 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

• 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A,DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA OAS LTDA 
CNPJ: 14.310.577/0001-04 

Ressalvado o direito de. a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emitida às 16:50:32 do dia 19/10/2012 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/04/2013. 
Código de controle da certidão: D59D.D037.D7B4.5CB2 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 	Pr.par." girra [  .r":1 	-. • 
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CERTIDÃO POSITIVA COM4F51.1.0S DENELiATIVA,L .:... 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E AS DE 

TERCEIROS 

N° 009682012-21200577 
Nome: CONSTRUTORA OAS LTDA 
CNPJ: 14.310.577/0001-04 

1. 	• 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com 
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
d 	'as, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Divida Ativa da União 
(L ,), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão 
Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos 
efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de 
ato relativo à redução de capital social, á transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida 
e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de 
Janeiro de 2010. 

E 	Ja em 25/10/2012. 
Válida até 23/04/2013. 

041 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado de Regidar.rdade do FGTS -.é.B.É. 

Inscrição: 
Razão Social: 
Endereço: 

14310577/0001-04 
CONSTRUTORA OAS LTDA 
AV ANGELICA 2330 2346/2364 7AN SL720 / CONSOLACAO / SA0 PAULO / 
SP/ 1228-200 

• e 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da 
Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima 
identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das 
obrigações com o FGTS. 

I AMA  

Validade: 15/10/2012 a 13/11/2012 r- 

,„ 	o - Certificação Número: 2012101614292975213532 

Informação obtida obtida em 01/11/2012, às 13:00:13. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada 
à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br  
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 	 0 43 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 1 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 	CONV:023 

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL, 

QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS 

NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO. 

NONI COMERCIAL: CONSTRUTORA OAS LTDA. 

ENDERECO: AVENIDA ANGELICA 	 NO. : 2346 

COMPLEMENTO: 7 SALA 720 

BAIRRO: CONSOLACAO 	 CEP: 01228-200 

MUNICIPIO: SA0 PAULO 	 U.F.: SP 

OBJETO SOCIAL: 

SERVICOS DE ENGENHARIA 

CAPITAL: 	584.999.000,00 

INICIO ATIVIDADES: 28/12/1976 	PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO 

NIRE: 35.2.17263011 	DATA DE CONSTITUICAO: 21/03/2002 

C.N.P.3.: 14.310.577-0001/04 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

PAG. 2 

QUADRO SOCIAL: 

NOME 	JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
ENDERECO AVENIDA OCEÂNICA 
COMPLEMENTO APTO. 204 	BAIRRO ONDINA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 8004-D 	CPF 078.105.635-72 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

NUMERO 1545 

BA CEP 40170-010 
REPR. E ADMINISTRADOR 

0,00 

NOME 	OAS S.A. 
ENDERECO AVENIDA ANGELICA 
	

NUMERO 2330 
COMPLEMENTO 9 SALA 904 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SA0 PAULO 	UF SP CEP 01228-200 
RG 	NIRE 35.300.380.011 CARGO SOCIO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 	584998996,00 

NOME 	CMP PARTICIPACOES LTDA. 
ENDERECO R. HUMBERTO DE CAMPOS 	NUMERO 251 
COMPLEMENTO FUNDOS S/18 BAIRRO GRACA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF BA CEP 40150-130 
RG 	NIRE 29.202.775.989 CARGO SOCIO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 	2,00 

NOME 	CESAR DE ARAUJO MATA PIRES 
ENDERECO RUA WALDEMAR FALCAO 
COMPLEMENTO APTO 502 	BAIRRO BROTAS 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 8745D 	CPF 056.377.245-04 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

NUMERO 759 

BA CEP 40296-710 
REPR. E ADMINISTRADOR 

0,00 

NOME 	LP PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA 
ENDERECO AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2330 
COMPLEMENTO 2346 E 2364, BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SA0 PAULO 	UF SP CEP 01228-200 
RG 	NIRE 35.222.433.000 CARGO SOCIO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 	2,00 

FILIAIS: 

NIRE:11900133472 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA DOM PEDRO II 	 NUMERO 2674 
COMPLEMENTO 	BAIRRO N. SRA. DAS GRACAS 
MUNICIPIO PORTO VELHO 	UF RO CEP 76804-138 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA PAG. 3 

NUMERO 386 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

FILIAIS: 

NIRE:15999013672 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA SAO PAULO 
COMPLEMENTO 	BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO PARAUAPEBAS 	UF PA CEP 68515-000 

NIRE:16999003091 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA SAO PAULO 
	

NUMERO 386 
COMPLEMENTO 	BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO PARAUAPEBAS 	UF AP CEP 68515-000 

NIRE:23900155034 C.N.P.J. :014.310.577-0019/33 
SITUADA A AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 	NUMERO 2120 
COMPLEMENTO SALA 804 	BAIRRO ALDEOTA 
MUNICIPIO FORTALEZA 	UF CE CEP 60170-002 

NIRE:24900067454 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. PRUDENTE DE MORAIS 
	

NUMERO 744 
COMPLEMENTO SALA 701 	BAIRRO TIROL 
MUNICIPIO NATAL 	UF RN CEP 59020-400 

NIRE:26999015194 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. ANTONIO DE GOES 	NUMERO 742 
COMPLEMENTO 15 ANDAR 	BAIRRO BRASILIA TEIMOSA 
MUNICIPIO RECIFE 	UF PE CEP 51010-000 

NIRE:27999002034 C.N.P.J. :014.310577-0007/08 
SITUADA A RUA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS 

	
NUMERO 625 

COMPLEMENTO SALAS 916/917 BAIRRO JATIUCA 
MUNICIPIO MACEIO 	UF AL CEP 57036-000 

NIRE:28900010383 C.N.P.J. :014.310.577-0006/19 
SITUADA A RUA PACATUBA 
	

NUMERO 254 
COMPLEMENTO lAND SALA 116 BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO ARACAJU 	UF SE CEP 49010-150 

3 



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 046 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 4 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

NIRE:29999019095 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 	NUMERO 251 
COMPLEMENTO 	BAIRRO GRACA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF BA CEP 40150-130 

NIRE:31999063451 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. BRASIL 	 NUMERO 1438 
COMPLEMENTO 15,451503/1504 BAIRRO FUNCIONARIOS 
MUNICIPIO BELO HORIZONTE 	UF MG CEP 30140-003 

NIRE:33999061051 c.N.P.L:014.310.577-0004/57 
SITUADA A PRAIA DE BOTAFOGO, 5A.S.501.17A.S.1701 NUMERO 440 
COMPLEMENTO 18A.SL1801. 	BAIRRO 19A.S.1901,BOTAFOGO 
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO 	UF RJ CEP 22250-040 

NIRE:35900761503 c.N.PJ.:014.310.577-0012/67 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 719 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NIRE:35901440832 C.N.P.J.:014.310.577-0030/49 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 718 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NIRE:35901495386 c.N.P.7.:014.310.577-0033/91 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 717 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NIRE:35902393447 C.N.P.3.:014.310.577-0040/10 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 716 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 047 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 5 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

NIRE:35902688731 C.N.P.3 : 
SITUADA A RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA 	NUMERO 2013 
COMPLEMENTO 	BAIRRO SITIO PINHEIRO 
MUNICIPIO GUARULHOS 	UF SP CEP 07033-000 

NIRE:35903213116 C.N.P.3 : 
SITUADA A AVENIDA ITALIA 	 NUMERO 1 
COMPLEMENTO lAND. BL.1/2 BAIRRO 2 A. BL.2 3AND BL2 
MUNICIPIO POTOSI 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35903213124 C.N.P.3 : 
SITUADA A RUA TABOBA 
	

NUMERO 4228 
COMPLEMENTO URUGUAI 

	
BAIRRO MONTEVIDEU 

MUNICIPIO NI 
	

UF SP CEP 99999-999 

NIRE:35903544601 C.N.P.3.: 
SITUADA A AV. CORDOBA 
COMPLEMENTO 8AND 1055 	BAIRRO 
MUNICIPIO BUENOS AIRES 

NIRE:35903544619 C.N.P.3.: 
SITUADA A AV. ISIDORA GOYENECHEA 
COMPLEMENTO 6AND 	BAIRRO 
MUNICIPIO SANTIAGO 

NUMERO 1351 

UF 	CEP 99999-999 

NUMERO 3477 

UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544627 C.N.P.3.: 
SITUADA A AVENIDA AMAZONAS, E JOSE ARIZAGA 	NUMERO 39 
COMPLEMENTO 8AND ECSR 66A BAIRRO 
MUNICIPIO QUITO 	UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544635 C.N.P.3.: 
SITUADA A AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 

	
NUMERO 147 

COMPLEMENTO 7AND 	BAIRRO 
MUNICIPIO LIMA 
	

UF 	CEP 99999-999 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 048 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

PAG. 6 

NIRE:35903634952 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA JEAN GILLES 
	

NUMERO 3 
COMPLEMENTO SALA 101/102 BAIRRO SUCURSAL 
MUNICIPIO POR-AU-PRINCE 	UF NI CEP 99999-999 

NIRE:35903693746 C.N.P.J.: 
SITUADA A CL 67 
	

NUMERO 735 
COMPLEMENTO OF 404 

	
BAIRRO 

MUNICIPIO BOGOTA 
	

UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903693754 C.N.P.J.: 
SITUADA A DISTRITO 3, SAN RAFAEL, CANTON DOS 	NUMERO 
COMPLEMENTO ESCAZU 	BAIRRO 
MUNICIPIO SAN JOSE 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153109 C.N.P.J.: 
SITUADA A CALLE PEDRO HENRIQUEZ URENA 	NUMERO 138 
COMPLEMENTO TOR. REYNA II BAIRRO 5.402, LA ESPERILLA 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO 	UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35904153117 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. SAN FELIPE 2 DA 3°TRANSV. PS.8,0F.84 NUMERO 
COMPLEMENTO URB LA CAST. BAIRRO ZONA POSTAL 1060 
MUNICIPIO CARACAS 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153125 C.N.P.J: 
SITUADA A BELLA VISTA,URBANIZACION BELLA VISTA 	NUMERO 
COMPLEMENTO CALLE OBARRIO BAIRRO P H.PLAZA 2000,P-16 
MUNICIPIO PANAMA 
	

UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153133 C.N.P.J.: 
SITUADA A FIRST FLOOR, BRIAR PLACE, 
COMPLEMENTO ST.CLAIR 	BAIRRO 
MUNICIPIO PORT OF SPAIN 



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 049 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

PAG. 7 

NIRE:43901007779 C.N.P.3.:014.310.577-0045/25 
SITUADA A AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO 

	
NUMERO 700 

COMPLEMENTO SALA 1 	BAIRRO HUMAITA 
MUNICIPIO PORTO ALEGRE 	UF RS CEP 90250-590 

NIRE:43999073350 C.N.P.3.: 
SITUADA A AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO 

	
NUMERO 700 

COMPLEMENTO 	BAIRRO HUMAITA 
MUNICIPIO PORTO ALEGRE 	UF RS CEP 90250-590 

NIRE:52900206830 C.N.P.3.: 
SITUADA A RUA 104 
	

NUMERO 454 
COMPLEMENTO SL.506QD.F18 BAIRRO SETOR SUL 
MUNICIPIO GOIANIA 	UF GO CEP 74083-300 

NIRE:53900117978 C.N.P.3.:014.310.577-0009/61 
SITUADA A SHS - SETOR HOTELEIRO SUL 

	
NUMERO S/N 

COMPLEMENTO QUADRA 6, CON BAIRRO ASA SUL 
MUNICIPIO BRASILIA 	UF DF CEP 70316-102 

NIRE:54999028922 C.N.P.3.: 
SITUADA A R DEL.CARLOS ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA NUMERO S/N 
COMPLEMENTO 	BAIRRO 3DM VERANEIO 
MUNICIPIO CAMPO GRANDE 	UF MS CEP 79037-102 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 050 

	

CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 8 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

	

ULTIMO DOC. ARQUIVADO - DATA: 14/06/2012 	 NO. 00248525128 

ENDERECO DA FILIAL: NIRE 43901007779, SITUADA A LINHA FORMOSA, 
1000, CENTRO, CIDADE DE VALE DO SOL, RS, CEP 96878 - 000, 
ALTERADO PARA AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO, 700, SALA 1, 
HUMAITA, PORTO ALEGRE, RS, CEP 90250 - 590. 

ENDERECO DA FILIAL: NIRE 53900117978, CGC: 14.310.577/0009-61, 
SITUADA A SH/S, QUADRA 06, CONJUNTO A, BLOCO E, S/N, SALA 1901, 
ASA SUL, BRASILIA, DF, CEP 70316 - 902, ALTERADO PARA SHS - 
SETOR HOTELEIRO SUL, S/N, QUADRA 6, CON, ASA SUL, BRASILIA, DF, 
CEP 70316 - 102. 

ENCERRAMENTO 	DA 	FILIAL: 	NIRE 	22999000916, 
14.310.577/0024-09, SITUADA A RUA BENJAMIN CONSTANT, 1508, 
03, CENTRO, TERESINA, PI, CEP 64000 - 280. 

CGC: 
SALA 

CONSOLIDACAO DE MATRIZ 

SAO PAULO, 18/06/2012. EU, JAIME NUNES MENDES 	 , CHEFE 

DA SECAO DE CERTIDOES, A SUBSCREVO: 	  

35.° Oficiai de Regigtro Civil das Pessoas Naturais da F.arra Funda Rua Bana Puuda,I52 • Bana Fada • dee 011M-000. Sá fado/SP .TeM11)3g2s-agu - PaE ITU 3662-4921 
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051 
DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGI.4Q21, ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

COM CONSOLIDAÇÃO 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Ru 
Humberto de Campos, n° 251 (fundos), Sala 18, Bairro Graça, CEP: 40150-130, 
na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, que é seu Foro, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob o Número de Inscrição no Registro de 
Empresas - NIRE n° 29.2.0277598-9, por despacho de 07 de março de 2005, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n° 
42.187.138/0001-91, aqui representada por seu sócio administrador Cesar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casado, pelo regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro civil, carteira de identidade profissional n° 8.745-D - CREA-BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 056.377.245-04, residente 
e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, n° 759, apartamento 502, Bairro Brotas, 
CEP: 40296-710, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia; e 

LP PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA., sociedade empresária limitada, 
com sede na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 10° andar, sala 1.020, 
Bairro Consolação, CEP: 01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, que é seu Foro, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o Número de Inscrição no Registro de Empresas - NIRE n° 
35.2.2243300-0, por despacho de 18 de junho de 2008, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNP) sob o n° 09.720.351/0001-41, aqui 
representada por seu sócio administrador José Adelmário Pinheiro Filho, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade profissional n° 8.004-D - CREA-BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 078.105.635-72, residente e 
domiciliado na Avenida Oceânica, n° 1.545, apartamento 204, Bairro Ondina, 
CEP: 40170-010, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia; e 

OAS S. A. sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Angélica,- -
n° 2.330/2.346/2.364, 9° andar, sala 904, Bairro Consolação, CEP: 01228-200 
na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, que é seu Foro, registrada n 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o Número de Inscrição n 
Registro de Empresas - NIRE n° 35.3.0038001-1, por despacho de 31 de mai 
de 2010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n° 
14.811.848/0001-05, neste ato representada por seus diretores Cesar de 
Araújo Mata Pires e José Adelmário Pinheiro Filho, acima qualificados. 

• • • 	• 	• • • 	• • • • 
****** 	• 	• • 
• • • • • 	• • • 
• • 	• • 	.. 	• . .• • • 
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NIRE:.35.7.1.7Z§3Q1..-1 

W.•.0.57/0001-04 

JUCESP PR-07-000LO 
O, 603„211/12-4 

a 1 de 10 

Únicas sócias da sociedade empresári 
com sede na Cidade de São Paulo, no 
n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 

ri  o TA;f2p,grEgAcrIAslitrpta Comercial d 
:;,,,P,G-Zee.n1,492;1-egistro de Empresas 

í2ggrreterox 2002, inscrita no C 

Pau!tr, 
	

sribtoU 
MARCELO C.  

P.QL.WOGS NAY 

limitada CONSTRUTORA OAS LTDA. 
stado de são Paulo, na Avenida Angélica 

720, Bairro Consolação, CEP: 01228-200, 
de São Paulo - JUCESP sob o Número 

- 	RE n° 35.2.1726301-1, por despacho 
das,ro Nacional de Pessoa Jurídica - CNP 

acordo, através do presente,s_yo 
tratual, deliberar, m dnte as 

5VPUSUOV.4: -
oineemsoolgoinsa 

IeIoN .!591.3 

77/0001-04, resolvem, e com 
Iteração e consolidação 

içoes seguintes, o que 
1. 
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I. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE FILIAL EM OUTRA UNIDADE DA 

FEDERAÇÃO DA SEDE • 
•• 	• 	• • • • 	• 	e • ••• 	. •• •• • 	•• 	• 

a. Alterar o endereço dá:filia:1 nj•i.cf•a•de •ge Nyrto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Sul, com endereço na Rua Mostardeiro, n° 366, Pavimento 7, sala 
802, Bairro Independência, CEP;90.40-000, NIRE no 43.9.0100777-9 e CNPJ 
no 14.310.577/0045-25, para AVenida Padre Leopoldo Brentano, no 700, sala 
1, Bairro Humaitá, CEP: 90250-590, na Cidade de Porto Alegre, no Estado do 
Rio Grande do Sul; 

b. Alterar o endereço da Filial Cidade de Brasília, no Distrito Federal, com 
endereço no SHS, quadra 06, conjunto A, bloco E, sala 1901, Bairro Asa Sul, 
CEP: 70316-902, NIRE no 53.9.0011797-8 e CNPJ no 14.310.577/0009-61, 
para SHS - Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, salas 905 e 
906, Bairro Asa Sul, CEP: 70316-102, na Cidade de Brasília, no Distrito 
Federai. 

II. EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEDE 

Extinguir a Filial na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, com endereço na Rua 
Benjamin Constant, no 1508, sala 03, Bairro Centro, CEP: 64000-280. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
22.9.9900091-6 e CNPJ n° 14.310.577/0024-09. 

III. DA CONSOLIDAÇÃO 

Em decorrência da deliberação aprovada no item I acima, resolvem as sócias 
alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, passando o mesmo a vigorar 
com a seguinte redação: 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

NIRE: 35.2.1726301-1 

CNP): 14.310.577/0001-04 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na R 
Humberto de Campos, n° 251 (fundos), sala 18, Bairro Graça, CEP: 40150-130, 
na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, que é seu Foro, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob o Número de Inscrição no Registro de 
Empresas - NIRE n° 29.2.0277598-9, por despatho de 07 de março de 2005, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o n 
42.187.138/0001-91, aqui representada por s u sócio administrador Cesar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casado, «elo 	gime da comunhão parcial de 
ben,.,eagé.p,[-Àgiro civil carteira de identidade p o sional n° 8.745-D - CREA-BA, 
insd..itcoadaU44sek-Sgedsoas Físicas - CPF s b o n° 056.377.245-04, residente 
e GrWE'll'iáiii(PW,Z,d7,42"pmar Falcão, n° 759, artamento 502, Bairro Botas, 
CEP: 452Yr2itY,"ngtRiStrê de Salvador, no Estado da Bahia; e 

Pduw. 3 1 OUT. 2012. 
MARCELO CAMPOS DOS SANTOt 
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LP PARTICIPAÇÕES E EIWEiiMiIik•Ltdit;., sociedade empresária limitada, 
com sede na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 10° andar, sala 1.020, 
Bairro Consolação, CEP: Qt2Z8-20();.np•Cidde fiei, São Paulo, no Estado de São 
Paulo, que é seu Foro, reGi:istll-a:cla pa:JUI-4ta Cbmar'cial do Estado de São Paulo - 

• JUCESP sob o Número•-tie I;Iscrçào.•
• e

no 94egistro de Empresas - NIRE n° 
35.2.2243300-0, por despacho de 18 de junho de 2008, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - ,..UP.1:.sob o n° 09.720.351/0001-41, aqui 
representada por seu sócio admirristrãclor José Adelmário Pinheiro Filho, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade profissional n° 8.004-D - CREA-BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 078.105.635-72, residente e 
domiciliado na Avenida Oceânica, n° 1.545, apartamento 204, Bairro Ondina, 
CEP: 40170-010, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia; e 

OAS S. A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 90  andar, sala 904, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, que é seu Foro, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o Número 
de Inscrição no Registro de Empresas - NIRE n° 35.3.0038001-1, por despacho 
de 31 de maio de 2010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
sob o n° 14.811.848/0001-05, neste ato representada por seus diretores Cesar 
de Araújo Mata Pires e José Adelmário Pinheiro Filho, acima qualificados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Denominação e Sede 

A Sociedade organizada sob a natureza jurídica de Limitada, na forma 
estabelecida nos artigos 1.052 a 1.087, da Lei n° 10.406/2002, gira sob o nome 
empresarial de CONSTRUTORA OAS LTDA., com sede e Foro na Cidade de São 
Paulo, no Estado de são Paulo, na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 70 
andar, sala 720, Bairro Consolação, CEP: 01228-200, registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n° 35.2.1726301-1, por 
despacho de 21 de Março de 2002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNPJ sob o n° 14.310.577/0001-04, podendo, entretanto, abrir novos 
estabelecimentos, sucursais e filiais em qualquer localidade do Território Nacional 
e no Exterior. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Objeto Social 

A sociedade tem por objeto a exploração da atividade de engenharia civil e da 
indústria da construção civil e pesada; inclusive gerenciamento e execução de 
projetos e obras; importação e exportação em geral; compra e venda de imov 
próprios; locação de bens moveis; aproveitamentr e exploração de jazid 
minerais; serviços de dragagem e transpo 	egação marítima, fluvial 
lacustre; manutenção e montagem industrial, inst ções e montagens elétrica 
eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas; sem 	que do interesse social, 
podendo inclusive, constituir e participar em cons 	de empresas e participar 
como sócia ou acionista de outras sociedades no B 	e no Exterior. 
(àO TABELIÃO DE NOTAS - SP 

PauloRobenoFernandes, 
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O início das operações fp n data•çla..assirjotures. do Contrato Social em 22 de 
dezembro de 1976, e r4gir:ado: 4or.o n1 JC•51.444, arquivados na Junta 
Comercial do Estado daBahi; -•3i10ET3 se). (;•INIRE n° 29.2.0016721-3, por 
despacho de 28 de dezembro de 1976, cujo registro foi transferido para São 
Paulo conforme seus atos constitutiypNrquivados na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n°*35.2.1726301-1, por despacho de 21 de 
março de 2002, sendo o prazo de duração da Sociedade por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: Do Capital Social, Filiais e Sucursais 

O capital social é de R$ 584.999.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, 
novecentos e noventa e nove mil reais), dividido em 584.999.000 (quinhentos e 
oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil), no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente nacional, e distribuído entre as sócias da seguinte forma: 

• Cea--1 

 

alar i'UOTASIIMI 

 

Ila!tiRIEMIR-$11 

    

OAS S. A. 
CMP Participações Ltda. 
LP Participações e Engenharia 
Ltda. 

TOTAL 

	

584.998.996 
	

584.998.996,00 
2 
	

2,00 
2 
	

2,00 

	

584.999.000 	584.999.000,00 

Parágrafo Único: Permanecem em atividades as seguintes filiais da sociedade: 

1. FILIAIS NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEDE  

1.1 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 719, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). 
NIRE n° 35.9.0076150-3 e CNP) n° 14.310.577/0012-67; 

1.2 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 718, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um realy:-?...e, 
NIRE n° 35.9.0144083-2 e CNP) n° 14.310.577/0030-49; 

1.3 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenid 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 717, Bairro Consolação, CEP 
01228-200. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). 
NIRE n° 35.9.0149538-6 e CNPJ n° 14.310.57t  /00 	91; 

1.4 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, co 

	

' TABEléRUSE 	 s20/2.346/2.364, 70  andar, sala 716 
tJ 	Pa u!o F-~m 	Taãkià ortância destacada do capital so 

C N PJ n° 14.310.577/0040-10; 
94ai 3 roffro apresentaoo. na  pane reproduzida Dou Fe 
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1.5 Cidade de Guarulhos, Estada de•Sa•a•Paello com endereço na Rodovia Ayrton 

Senna da Silva, n° 2.013, Bairro Sítio Pinheiro, CEP: 07033-005, com 
importância destacad do capai•sociã: .R.$ 1,00 (um real). NIRE n° 
35.9.0268873-1 e CNM nr•t4.31=7/0C71-6-0•6. • . 	• . . • 	• 4 

••• 	• 	• 	• 	••• •• • 

2. FILIAIS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DA SEDE 
. 	• ••• 

2.1 Cidade do Recife, Estado do Pertarribuco, com endereço na Avenida Antônio 
de Góes, no 742, 150  andar, Bairro Brasília Teimosa, CEP: 51010-000. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
26.9.0001087-0 e CNPJ n° 14.310.577/0003-76; 

2.2 Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia 
de Botafogo, n° 440, 50  andar, sala 501, 170  andar, sala 1701, 180  andar, 
sala 1801 e 190  andar, sala 1901, Bairro Botafogo, CEP: 22250-040. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
33.9.9906105-1 e CNPJ n° 14.310.577/0004-57; 

2.3 Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, com endereço na Rua Pacatuba, n° 
254, 1° andar, sala 116, Bairro Centro, CEP: 49010-900. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE 28.9.9900207-8 e CNPJ 
n° 14.310.577/0006-19; 

2.4 Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, com endereço na Rua Doutor Antônio 
Gomes de Barros, no 625, salas 916 e 917, Bairro Jatiúca, CEP: 57036-000. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
27.9.9900203-4 e CNPJ n° 14.310.577/0007-08; 

2.5 Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no SHS - Setor Hoteleiro 
Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, salas 905 e 906, Bairro Asa Sul, CEP: 
70316-102. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). 
NIRE n° 53.9.0011797-8 e CNPJ n° 14.310.577/0009-61; 

2.6 Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com endereço na Avenida 
Prudente de Moraes, n° 744, sala 701, Bairro Tiro!, CEP: 59020-510. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE no 
24.9.0006745-4 e CNPJ n° 14.310.577/0016-90; 

2.7 Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço na Rua 104, n° 454, 
Quadra F18, Lote 39E, sala 506, Bairro Setor Sul, CEP: 74083-300. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE 
52.9.0020683-0 e CNP.) n° 14.310.577/0017-71; 

2.8 Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com endereço na Aveni 
Brasil, n° 1.438, 15° andar, salas 1.503 e 1.504, Bairro Funcionários, CE 
30140-003. Importância destacada do capital so ai: R$ 1, 	real) 
NIRE n° 31.9.9906345-1 e CNP] n° 14.310.577/0§ 8-52; 	91  

2.9 Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, co 	endereço gr3Ita 	venida 
pp@siLggignbaggialtoNohlwe0, no 2.120, sala 804, B irro Aldeota CEP: 60170- 

,'"ráiA°Z01.53Dczcs,no..,,grèt, kjMF 
1;k011-.Cie aglIng-esjtpcada do capital social: R 1,0 (um re,a1). NIREn 

n°  14.310.577/0019-33,
cK,r5  •0  
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2.10Cidade de Salvador, EsaCio.d.a.B:atlia.,..cc;m endereço na Rua Humberto de 
Campos, n° 251, Bairro Graça, CEP: 40150-130. Importância destacada do 
capital social; R$ 100: (um.r.e..415? NE .1.1° 29.9.9901909-5 e CNPJ n° 
14.310.577/0044-44;! 	: : :". 	: 

•• • • • 	• • 
••• 	 • 	••• ••• 

•• • • •••• ••• •• 
****** 	• 	• • 
• • •• • 	 •• 	 •• •• • 
• • • • 	•• 	• •• 
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2.11Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na 
Avenida Padre Leopoldo Brenv12,. no 700, sala 1, Bairro Humaitá, CEP: 
90250-590. Importância desta"cad'a do capital social: R$ 1,00 (um real). 
NIRE n° 43.9.0100777-9 e CNPJ n° 14.310.577/0045-25; 

2.12Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço na 
Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, s/n°, Bairro Jardim 
Veraneio, CEP: 79037-102. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 
(um real). NIRE n° 54.9.0023999-3 e CNPJ n° 14.310.577/0047-97; 

2.13Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço na Rua Domingos 
Marreiros, no 49, sala 1.109, Bairro Umarizal, CEP: 66055-210. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 15.9.0031388-1 e 
CNPJ n° 14.310.577/0048-78; 

2.14Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, com endereço na Rua Dom 
Pedro II, n° 2.674, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 76804-138. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
11.9.0013347-2 e CNP] n° 14.310.577/0049-59; 

2.15Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na 
Avenida Padre Leopoldo Brentano, no700, Bairro Humaitá, CEP. 90.250-590. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE no 
43.9.0152405-6 e CNP.) no 14.310.577/0052-54. 

3. SUCURSAIS EM OUTROS PAÍSES 

3.1 Cidade de Potosí, Estado Plurinacional da Bolívia, com endereço na Carretera 
Uyuni, s/no, Zona Cantumarca, Dependencia Potosi, Alcaldia Potosi. 
Importância destacada do capital social: R$ 34.214.245,00 (Trinta e quatro 
milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e cinco reais). NIRE 
n° 35.9.0321311-6; 

3.2 Cidade de Montividéo, República Oriental do Uruguai, com endereço na .Q 
Lavalleja, Avenida Del Libertador BR, no 1532, ap. 601. Importância 
destacada do capital social: R$ 5.953.756,00 (Cinco milhões, novecentos e 	.. 
cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais). NIRE n 
35.9.0321312-4; 

3.3 Cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endereço na Avenida 
Córdoba, 1351, Piso 8. Importância destacada do capital social: R$ 
9.230.024,00 (Nove milhões, duzentos e inta mil, vinte e uar. reais). 
NIRE n° 35.9.0354460-1; 

in O TA 	A-Cnidade de Santiago, República do Chile 	endereço n 	sidor 

,,,,,(,,,ri ,,,‘,.izf:,,,,,,,,,,,,ei.yrt~ k.30,,, —: 	' 	• 	' 
LtunfAIRrcono 124 • FoptEK,325,11r2210+ PBB2 
u• 	21±1.—Q~P3477, Piso 6, Las Condes. I po 

543 281 00 	
ância destacada do capital 

(Trinta e seis mi 	s, quinhentos e quarenta e 
Paulo Robe 	

n nd,:r b6943; 

" e'em3"tfê§terrffic.pdefeantos e oitenta e um eais). NIRE 	35.9.0354461-9 
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• • . .. • . 	• 3.5 Cidade de Quito, República •de —E la

q• dor, com endereço na Avenida 
Amazonas, sino, Edifício Amazonas Plaza, 80  Piso, Jose Arizaga. Importância 
destacada do capital.oçial: Rp.nF.,.90Q:00.{.Setecentos e sessenta e cinco 
mil e novecentos reaià). Z\h,RE iti°:-Z:)'.9.0354462-7; 

e•. 	• 	• • 	• 	••• ••• 
3.6 Cidade de Lima, República do Peru, com endereço na Avenida Jorge Basadre 

310, Piso 8, Oficina 802, Sè-1.  Iidro. Importância destacada do capita 
social: R$ 1.849.311,00 (Hum: mgão, oitocentos e quarenta e nove mi 
trezentos e onze reais). NIRE n° 35.9.0354463-5; 

3.7 Cidade de Port-au-Prince, na República do Haiti, com endereço na 3 Rue 
Jean Gilles, Rte de L' aeroport. Importância destacada do capital social: R$ 
18.590,00 (Dezoito Mil quinhentos e noventa reais) NIRE n° 35.9.0363495- 
2; 

3.8 Cidade de Bogotá, República da Colômbia, com endereço na com endereço 
na Calle 67, no 07 35, Oficina 404. Importância destacada do capital social: 
R$ 560.715,00 (Quinhentos e sessenta mil setecentos e quinze reais). NIRE 
no 35.9.0369374-6; 

3.9 Cidade de San José, República da Costa Rica, com endereço Edifício 
Meridiano, 30  Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú. Importância 
destacada do capital social: R$ 1.640.299,50 (Hum milhão, seiscentos e 
quarenta mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). NIRE 
no 35.9.0369375-4; 

3.10Cidade de Santo Domingo, República Dominicana, com endereço na Calle 
Pedro Henriquez Ureha, no 138, Edifício Torre Reyna II, Suite 402, La 
Esperilla. Importância destacada do capital social: R$ 1.236.149,00 (Hum 
milhão, duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e nove reais). NIRE no 
35.9.0415310-9; 

e ¡ao 
1) O 	10A U. Po o —rif5FernaeMr- TA: Do Limite da Responsabi de dos Sócio 	 o (p, 
Roa Marcon, 124 • Fones 3257-3722 / 3257.6677 	 %. • 

3.11Cidade de Caracas, República Bolivariana da Venezuela, com endereço na 
Avenida San Felipe 2 da 3a transversal, Edifício Centro Coinasa, Piso 8, 
Oficina 84, Urb la Castellana, Zona Postal 1060. Importância destacada do 
capital social: R$ 1.003.105,25 (Hum milhão, três mil, cento e cinco reais e 
vinte e cinco centavos). NIRE no 35.9.0415311-7; 

3.12Cidade do Panamá, República do Panamá, com endereço na Bella Vista, 
Urbanización Bella Vista, Calle Obarrio, P. H. Plaza 2000, P-16. Importânci 
destacada do capital social: R$ 86.322,10 (Oitenta e seis mil trezentos 
vinte e dois reais e dez centavos). NIRE no 35.9.0415312-5; 

3.13Cidade de Port of Spain, na República de Trinidad e Tobago, com endereço 
na First Floor, Briar Place, 10 Sweet Briar 	d, St. Clair. Importância 
destacada do capital social: R$ 505.495,79 •uinhentos e cinco mil 
quatrocentos e noventa e cinco reais e ete ta centavos 	E no 
35.9.0415313-3. 

),(2 

;,%TraITICO ptcs.,nre cOra.,01>FOrafic-2.59;rrno 
a""AltScrreffrsaboi ~dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, de acordo com 

° 	 o Civil, respondendo todos solidariamente 
• • 

— 
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Parágrafo Único: Observado o*que d'rspõe• o r..--aput desta cláusula, fica expresso 
que, na conformidade do inciso VIII do art. 997, do Código Civil, os sócios não 
respondem subsidiariammte:pelas.cst)rtgaçõw, 

• . • 	• • .• 	• 	• • ••• 	• • • • 	• 	• 

CLÁUSULA SEXTA: Da Amigisti:a.çáo.e errê;-ria 

A administração da Sociedade pod.w,.,á.wr exercida por administrador não sócio,  
na forma do art. 1.061, do Código Civil.' 

Parágrafo Primeiro: A administração da Sociedade será exercida pelos 
administradores não sócios CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES e JOSÉ 
ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, ambos já qualificados no preâmbulo, 
obrigando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um deles, ficando-lhes 
conferidos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou 
fora dele, uso da denominação social, e responsabilidade técnica. 

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá, através de assinatura conjunta dos 
administradores, constituir procuradores, outorgando-lhes, por prazo 
determinado não superior a 02 (dois) anos, poderes específicos da 
administração. 

Parágrafo Terceiro: Estabelecem os cotistas, entretanto, que, para oneração, 
aquisição e alienação de imóveis, emissão de cheques, outorga de avais e fianças 
(exceto fianças concedidas em contratos de locação), a Sociedade se obrigará 
mediante a assinatura de: a) dois administradores; ou b) de um administrador e 
um procurador; ou c) dois procuradores para tanto constituídos. 

Parágrafo Quarto: É vedado o uso da denominação social em avais, fianças e 
dações de bens e garantias em negócios estranhos à Sociedade, exceto: 1) em 
relação a empresas controladas ou coligadas da OAS S. A., 2) quando se tratar 
de empresas das quais os cotistas, pessoa física ou jurídica, participem em 
conjunto como sócios ou acionistas; 3) quando expressa e especificamente 
aprovado por todos os sócios da Sociedade. 

Parágrafo Quinto: Ficam os sócios e administradores dispensados de prestar 
caução. 

Parágrafo Sexto: Os sócios e administradores declaram, sob penas da Lei, que 
não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei.._&12 
Especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do Art. 1.011, § 1°, 
da Lei n° 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de 
arquivamentos previstos na Lei n° 8934/94. 

E< 

b9. 	' 
O exercício social será encerrado em 31 de dezemb 	cada ano, Ogli o serão 
levantados balanços anuais, podendo ser levantado 'alanços mensais para 
atender possíveis conveniências da Sociedade. 

N 	- S oggefsen 	: Os lucros ou prejuízos verificados 	balanços poderão ser 
,Vc°,raucebiy;i1e12,430Tórm a desproporcional, à participação no capital social, na forma 

Pat, 	do art. ind (9°C1Fâ Lei n° 10.406/2002, Código Civil, desde que a 	iberação seja 
os os sócios. 
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CLÁUSULA OITAVA: Das beliker.a0;as è.Ditrergências 

Os sócios reunir-se-ão swp:re qu.e..fo.r—necee'sár.io, sendo as suas deliberações 
tomadas pelo critério da 7naic3ia icriphes 	vos, podendo a convocação ser 
realizada por qualquer dà€óci:Ds gt.r.a\ié§' de. tortwicação simples, via fac símile, 
e-mail ou qualquer outra forma escrita, com antecedência mínima de 24 horas 
Para a tomada das deliberações .ser necessária à presença de sócios qu 
detenham a maioria do capital socia:l. 

Parágrafo Primeiro: Observado o parágrafo seguinte, as divergências que por 
acaso surgirem entre os sócios serão resolvidas por arbitragem, cabendo a cada 
sócio a indicação de um árbitro que, se não chegarem a uma solução, nomearão 
um desempatador, de cuja decisão não se recorrerá. 

Parágrafo Segundo: As deliberações da Sociedade de que trata o artigo 1.071 
da Lei 10.406/2002, serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o 
valor das quotas de cada um, na forma estabelecida pelo artigo 1.010 da citada 
Lei. 

Parágrafo Terceiro: Das reuniões de sócios serão lavradas atas no Livro de 
Atas competente. 

CLAUSULA NONA: Da Alienação de Quotas e da Retirada de Sócios. 

As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao 
quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica 
assegurada a preferência para a aquisição, em igualdade de condições, devendo 
o sócio retirante oferecer aos demais sócios, sempre por escrito, em 
correspondência dirigida a cada sócio da qual constem as condições da alienação, 
para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo Primeiro: Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da 
preferência sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as 
quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros. 

Parágrafo Segundo: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá 
notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 
seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da 
sociedade específico para este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da retirada do sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA: Da Dissolução e Da Liquidação be. 0' 

E 

Mal a 

Em caso de retirada, impedimento, ou falecimento 
Sociedade não se dissolverá. O sócio que se retirar 
vier a falecer serão reembolsados dos créditos, lucros 
pe tiverem direito em 10 (dez) parcelas mensais e 
Ft 	 átt ggEegÉn"SerM dias do evento que motivar a 100Fpland—. mwaktierá levantados um balanço 

èl`ii5g3Prge8-74".1)°,1:lias do ocorrido o to que o motiva 
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herdeiros do sócio que 
as quotas do capital a 

ivas, vencendo-se a 
o sócio. Para efeito 
extraordinário, não 



• 
• 

• • 
• 
4 

• • 

• 

• 
• 

•• 	• 	• 	• 
***** 
e• 	• 	• 

• 

• 
•• • •• • • • • 

• • • •• • 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • 	• • • • • 
• • • • • • • • il 
• • • a 	P • • 

• • • • • • •• • • • • 

• • 
• •• •• • 



O 
es Mata Cesar de raúj 

o do Advogado: 

     

II li 

           

                

                

          

• 

      

                

4 qOD-\'\'  

1 jo 

 

•0 Ir 
51# 1,1' 

• • 	• 	• 	• • • 	• • 

• • • • 	• 
• • • • 	•• 

• • • • 	• grafo Único: O estabelecido nest
••

a claus
•

ula aplicar-se-á, "mutatis mutandi" 
casovde dissolução de.sópas pessoas jurídicas. 

,0\ 	 • • • 	•• • • 
CLAUSULA DÉCIMA 	: 

Fica expressa a regência supletiva da sociedade pelas normas que regem a 
sociedades anônimas, conforme cr..:perrn.  issivo contido no parágrafo único d 
artigo 1.053 da Lei 10.406/2002. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Consolidação 

A presente consolidação, que reúne em um só instrumento as cláusulas válidas 
com redação atualizada do contrato original e de todas as alterações posteriores, 
representa a versão completa e atual do contrato social da CONSTRUTORA OAS 
LTDA. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 

Co leg "' - '7soiaç3 . ' Paulo (SP), 28 de maio 2012. 
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COROS poR, 

LP PARTICIP4WõES E ENGENH • FIA LTDA. 
José AliLa1i. Pinheiro Filho 

1. 

- 

S S. A. 
José Alielmário Pinhk•ci Filho := 

• 
msfin

"  
r, 

tifTA'.C.01nBtl:PW:ii›W• EST4P042".' 11,4i
~34À""" 

Bi'-urrii Sem ijid-
0A-3/SP no 196.758 

Teste-Munhas: 

-- 
Pedro Castro de Almeida 
CPF no 095.919.207-76 
RG no 12793372-9 - 

SE CRE-AR I A .S:R 
8.525/12-8 wumm gg-ingp. sum 

Edson AranteS do Carmo Filho 
CPF no 509.313.181-49 
RG no 2.605.223 - SSP/GO „Lá 
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Emitido no dia 12/12/2012 às 11:04:13 (data e hora de Brasília). Pádina: 1/1 
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Receita Federal 061 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

 

    

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
14.310.577/0001-04 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
07/01/1977 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA OAS S.A. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
AV ANGELICA 

NÚMERO 
2.330 

COMPLEMENTO 
2.346/2.364,7 ANDAR, SALA 720 

CEP 
01.228-200 

BAIRRO/DISTRITO 
CONSOLACAO 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ: 14.310.577/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de 
outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 09:34:22 do dia 18/12/2012 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/06/2013. 
Código de controle da certidão: 43E1.7599.A1D8.D8A5 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

E < 
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CERTIDÃO N21563/2012  

PFC-10-LAPA-SANTANA 

  

O Chefe do Posto Fiscal da Capital L PFC-10 - Lapa/Santana situado na Rua Nossa 

Senhora da Lapa n° 370 - Lapa, atendendo ao requerimento de CONSTRUTORA -0AS LTDA 

- 1.E.:116.340.233.113— CNPJ:14.310.577/0001-04 . CERTIFICA nos termos solicitados 

que a empresa requerente situada na AVENIDA ANGÉLICA, N2  2330-complm:-N92346/2364 

- sala -720 - 72  ANDAR - São Paulo, Estado de -São Paulo,. não possui débitos fiscais não 

inscritos na Dívida Ativa relativos ao ICMS,IPVA,ITCMD-DECLARADO ;até apresente data. 

Conforme pesquisa realizada no Cadesp e TERMINAL PRODESP/Portal60 do,Governo do 

Estado de São Paulo. 

• A presente Certidão só é válida em relação ao interessado e demais dados indicados. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos 

tributários que venham a ser apurados. A taxa de fiscalização e -serviços devida foi recolhida 

nos termos da Legislação vigente.' Está certidão está sendo emitida com a finalidade de 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA.. O REFERIDO É VERDADE. 

Dada e pass a em 

digitei e assino 

Posto Fiscal, Conferi e ssino 	  

, 

02 de outubro de dois mil e dote. Eu, NelV Apai-ecida Ma 

e eu FERNANDO KENJI IWAI, Chefe 

rme Portaria C 
O TP w.L1ÁQ 

Prazo de validade da Certidão 06 seis) meses,_co • 01/04/98 - DOE-02 04/98). 
‘OTAS 

nrdo-
n." 

5, 113 P 
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Ca. Dou Fé 



t- EL1Ã 

a r, 

, 
akt. 	 .2.19 

O Tt  



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

Coordenadoria da Dívida Ativa 	06 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 
da 

Dívida Ativa do Estado de São Paulo 

CNPJ Base: 14.310.577 

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a). 

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, 
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja 
aquela acima informada. 

Certidão n° 	 2769813 	 Folha 1 de 1 

Data e hora da emissão 	05/12/2012 12:27:31 	 (hora de Brasília) 

Validade 	 30 (TRINTA) dias, contados 	emissão. 

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF/PGE 03 de 13 de agosto de 2010, publicada no 
D.O.E. de 17/08/2010 - Seção I, p. 21. 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio 
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br  

3 
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PREFEITURA DA CIDADE DE 

PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS 
INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA CND - DA 

Número do Contribuinte: CCM 3.104.398-4 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/CPF 	 : 14310577/0001-04 

DEPARTAMENTO FISCAL da PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PAULO CERTIFICA que para o contribuinte indicado em epígrafe, até a 
presente data, NÃO CONSTA inscrição na Dívida Ativa de débito relativo a tributos 
mobiliários. Fica, porém, ressalvado que a presente Certidão não abrange os débitos 
de tributos mobiliários que porventura estejam sob o gerenciamento da Secretaria 
Municipal de Finanças do Município de São Paulo, bem como, não atinge tributos 
imobiliários nem dívidas ativas não tributárias. Este documento não contém emendas 
nem rasuras. 

Certidão expedida com base no Decreto Municipal n° 50.691/2009. 

Prazo de validade de 03 (três) meses contados da data de sua emissão. 

Certidão emitida às 12:10:54 horas do dia 14/12/2012 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 2F39.5510.724F.1400 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria dos 
Negócios 	Jurídicos 	Procuradoria 	Geral 	do 	Município 
(http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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---."-- . --, 

„77----.  \'  
Certidão número 	: 1284239- 2012 ----..........."/ 	

\ 
C.C.M. 	 : 3.104.34 	 ',..(....,..., 

''7.- 
 

( CNPJ / CPF 	: 14.310.577/0001,04
-..,
-,, -s, 

	

, 	•_Z„ _.,.,„'i 
Contribuinte 	• (C:ONSTRUT-ORA OAS ÉTDA . 	 7:,- 	.-.... .. ---.. 

\-,-.,-... 	.., 	.,.., ,,,,,, 	/ , 	 , Endereço 	: AV ANGELICA 2330 2346/2364 7 AND,St-72.0 , 	. ./ 

Tipo Serviço 	
/.... 	. ", \ 	'-' .-„, 

--...: 'EXEC.P/ADM.,EMPREIT. SUBEMP. CONSTIR.CIVIL-,.ELET ...AUOMP 	./ /  •' 
z 

• 

Inicio Atividades.'" 	..",,,.• 2-1-703/2002 	 --- 	--.... „ 'Ç., - 	i ./ 
/ 7„,----,, 	.' 	'--...... -,., 	 ..,.... 	.,_. 

Emitida em( 	„ ; 18/10/2012 	 72 	-:::,,„-N, 	 , 	------..,_ '----.,._ 
, --'---i , 	 .7,- 

. . 	 (› 	''  \,,..:::... 	,. 	 '' 	- --- Válida até 	- • 18/04/2013 

	

/."----, - 	. , 
: 	---. 	....„/ /. 

	

'' :,, 	/' . „/ f--, 	--. 	 \-,'"\-' - -- -,... 	- - -/ Ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de São Paulo cobrarAuaisquer dividas 
provenientes de tributos que ventiã-n1 a sei -apurados ou que e..verifiquern a qualquer tempo, 
inclusive em relação ao período abrangido poresta certidão,-a-Secretariá Municipal de Finanças 
CERTIFICA que a situação fiscal:do contribuinte supramencioriadá,-referente à quitação do Imposto 
Sobre Serviços, Taxa de Fikalização detocalização,insialação e Funcionamento, Taxa de 
Fiscalização de Estabele'ci'Mento;Tà>a de Fiácalizaçãó dê:Anúncio e Taxa de Resíduos Sólidos de 
Serviços de Saúde (incidências a partir de janeiro/2011), até -a-Presente data é: 
REGULAR  

---...,---, 

Certidão expedida via IhiernetCam  basé pa Portaria SF n,  066/2002, de 28 de Setembro de 2002 e Decreto 50691, de 29 de junho de 2009. 

<2.  A aUtenticiciade desta certidão deverá ser, confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças 

•7-  

_ ..... ....,... --- -- 	(http://wWw.prefeitura.sp.gov.br/sf).  
'''''-' 

,--'7.-  

Certidão de Tributos Mobiliários 

E 

 



São Paulo, 28 de novembro de 2012. 

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das 
informações contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA: 

QUE EM PESQUISA, NO ROL NOMINAL DOS CONTRIBUINTES DOS IMPOSTOS PRE-

DIAL E TERRITORIAL URBANO DO MLTNI C IP 10 DE SAO PAULO, DATADO DE 

18/11/2012, VERIFICOU-SE QUE: 

NAO CONSTA IMOVEL CADASTRADO EM NOME DE " CONSTRUTORA OAS S . A . " . ***** 
******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 
******************************************************************** 

******************************************************************** 

******************************************************************** 

****************************************** * ********************** •  
Certidão expedida via Internet  com base na Portaria SF n.° O •e 5 de janeiro de 2012. 
Prazo de validade de 6 (seis) meses a partir da data de sua liberação com base na Portaria SE n.° 04 
de 5 de janeiro de 2012. 
Certidão emitida às 14:22:14 horas do dia 29/11/2012 (hora e data de Brasília). 
Protocolo da certidão: 20121119.14310577000104.052582 
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada até 22/11/2013, em www.prefeitura.sp.gov.br. 

*************************************1(** 

***************************************** 

Secretaria Municipal de Finanças ~num DA CIDADE DE 

2  SÃO PAULO CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS 
DADOS CADASTRAIS 

CERTIDÃO N.° 
056.265/12-3 

FL.1/1 
n u 6 / 
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068 IMPRIMIR  VOLTAR 

CAIXA 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	14310577/0001-04 
Razão SOCial:CONSTRUTORA OAS LTDA 
Endereço: 	AV ANGELICA 2330 2346/2364 7AN SL720 / CONSOLACAO / SAO 

PAULO / SP / 1228-200 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos 
devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 30/11/2012 a 29/12/2012 

Certificação Número: 2012113016441049225543 

Informação obtida em 12/12/2012, às 11:28:56. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  



Prova de Regularidade perante 
o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS 



Certidão emitida com base na Portaria Conjunta/PGFN/RFB 
n° 01, de 20 de Janeiro de 2010. 

Emitida em 25/10/2012. 
Válida até 23/04/2013. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 009672012-21200577 
Nome: CONSTRUTORA OAS LTDA 
CNPJ: 14.310.577/0001-04 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos 
com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional 
(CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas 
as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições 
previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, 
inclusive às inscritas em Divida Ativa da União (DAU), não 
abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em 
DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este 
documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 
da Lei n°8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas 
de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, 
incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade 
empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 
2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade 
empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade 
para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na 
Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 
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070 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 
COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome: CONSTRUTORA OAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 14.310.577/0001-04 

Certidão n°: 13943022/2012 
Expedição: 17/12/2012, às 10:18:52 

Validade: 14/06/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que CONSTRUTORA OAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) 
no CNPJ sob o n° 14.310.577/0001-04, CONSTA do Banco Nacional de 

Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações 

estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou 
exigibilidade suspensa: 
0252800-81.1998.5.02.0043 

0001687-89.2010.5.02.0063 
0065201-28.2006.5.04.0733 
0226700-88.1995.5.05.0018 
0060500-21.2005.5.05.0025 

9255200-79.2002.5.06.0004 
0129100-95.2009.5.08.0114 
0174100-21.2009.5.08.0114 
0249700-48.2009.5.08.0114 
0279600-76.2009.5.08.0114 

0000645-78.2010.5.08.0114 
0000686-45.2010.5.08.0114 
0001913-70.2010.5.08.0114 
0002960-79.2010.5.08.0114 
0001727-13.2011.5.08.0114 
0179700-84.2009.5.08.0126 
0258500-29.2009.5.08.0126 
0297600-88.2009.5.08.0126 
0000175-74.2011.5.08.0126 
0038800-46.2010.5.17.0003 
0000401-94.2010.5.19.0001 
0054000-02.2003.5.21.0012 
* Débito garantido por 
de bens suficientes. 

** Débito com exigibilidade suspensa. 
Total de processos: 22. 

Dúvidas e sugestões, cndttst.jus.br  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos 
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidação das Leis do 
Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da 
pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou 
garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens 
suficientes. 

Dúvidas e sugestões, c:1-1d 	t.jus.br  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA / 

Certidao NR.: 04743/12 
	

Valida ate: 31/12/2012 	Processo: F 02752/83 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada 
neste Conselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de 
seus responsaveis tecnicos,' nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referi-
da Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecài-
cos nao se encontram em debito com o CRIA-SI'. CERTIFICAMOS, mais, que esta 
certidao nao concede a empresa o direito de executar quaisquer servicos 
tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis 
tecnicos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer 
modificacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao. 

Razao social: CONSTRUTORA OAS LTDA 
C.N.P.J.: 014.310.577/0001~04 

Endereco: 	AV ANGELICA Na 2330/2346/2364 
7 ANDAR SL 720 ' 	CONSOLACAO 
01228 - 200 - SA0 PAULO 	 - SP 

Registro no CREA-SP: 0288665 

Data do registro: 14/06/1984 

Capital social: R$ ..“*.****584.999.000,00 Reais 
Atualizado em : 01/03/2012 

Observacao: 
Sem restricoes. 

OBJETIVO SOCIAL: A exploracao da atividade de engenharia civil e 
da industrie da construcao civil e pesada; inclusive gerenciamen-
to e execucao de projetos e obras; importacao e exportacao em ge-
ral;compra e venda de materiais, maquinas e equipamentos; compra 
de imoveis de terceiros e venda de imoveis proprios; locacao de 
bens moveis; aproveitamento e exploracao de jazidas minerais; ser 
vicos de dragagem e transporte/navegacao maritima,fluvial e lacus 
tre; manutencao e montagem industrial, instalacoes e montagens e—
letricas, eletronicas, eletromecanicas e mecanicas; sempre que do 

Conferido por.. 
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interesse social, podendo inclusive, constituir e participar em 
consorcio de empresas e participar como sucia ou acionista de 
outras sociedades no Brasil e no Exterior. 	. . . 

Conferido por:1,  

RESPONSAVEIS TECNICOS 

Nome: 	JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO / 
Titulo ( s ) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0300080040 
Registro Nacional do Profissional: 0502961139 
Carteira(s):008004/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 190264 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 30/04/1991 

Nome: 	JURACI FLORENCIO DE SOUZA* 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO MECANICO 

do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601901865 
Registro Nacional do Profissional: 2602915246 
Carteira(s):190186/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 03/12/1998 

Nome: 	JOSE MARIA GOMES DE ARAGAO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO DE MINAS 
do artigo 14, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060956600 
Carteira(s):010712/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060956600 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 03/12/1998 

Nome: 	HENRIQUE MARTINEZ ANDION 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFE 
Numero de registro no CREA-SP: 5060272293 
Registro Nacional do Profissional: 0502839961 
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Carteira(s):014012/D 	expedida por CREA-BA 
visada sob n. 5060272293 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/01/1999 

Nome: 	AUGUSTO CESAR FERREIRA E UZEDA 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060582960 
Registro Nacional do Profissional: 2602992607 - 
Carteira(s):018032/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060582960 	no CREA-SP 
5060582960/D 	expedida por CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/01/1999 

Nome: 	GERALDO CORREIA SANTOS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933 e do artigo 07, da Resolucao 218 de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060917231 
Registro Nacional do Profissional: 0502997508 
Carteira(s):004005/D 	 expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060917231 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/01/1999 

Nome: 	CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060811680 
Registro Nacional do Profissional: 0500588996 
Carteira(s):013224/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060811680 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 28/01/1999 

Nome: 	AGENOR FRANKLIN MAGALHAES MEDEIROS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 

Conferido por: , 

O TABELIÃO DE NOTAS- SP 
J. PauloRobertoFe 	das- abeliãO 

Rua Marc 	 1.?  
AUTENTICO a present 	p reprogràfi coniorrne o co- 
gulai a num apreso n. na càle I 	loa Douro 

olneaLaY "." S2P .  
1.115_229 01.?103 

3 



Cj O TABEUÃO DE NO 
PaubRoberlo Perr-

Ruo MO !C. 
AtiraiNCOJWeSinef 
gnalamma;:res:,m^ 

&Pado, 

Atessandr 	Braga 
SELOS kC 	OS POR VER.V RR Ruiu° R$ UB 

s -Ta "  
r,  

fl3P3e1er.nj 	3LY0 

3 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CREA-SP 

Continuacao da certidao 04743/12 	Folha: 4 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060171084 
Registro Nacional do Profissional: 0502959860 
Carteira(s):004025/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 29/05/2000 

Nome: 	ARAREN RIBEIRO DIAS TRINDADE 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060631150 
Registro Nacional do Profissional: 0502840250 
Carteira(s):010388/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060631150 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 29/05/2000 

Nome: 	JOSE ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
dos artigos OB e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061261945 
Registro Nacional do Profissional: 0502960361 
Carteira(s):027616/D 	expedida por CREA-HA 

visada sob n. 5061261945 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 14/12/2001 

Nome: 	JANO ANDRADE FREIRE 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28, exceto alínea "g" e 29, exceto alínea "a", do Decreto 
Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
do artigo 04, da Resolucao 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600534630 
Registro Nacional do Profissional: 2603042920 
Carteira(s):053463/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: -CGR 002 
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/7  Nome: 	CEGAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFIA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061527817 
Registro Nacional do Profissional: 2602918512 
Carteira(s):5061527817/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 17/04/2002 

Nome: 	JOSE NOGUEIRA FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFIA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061554865 
Carteira(s):008438/D 	expedida por CREA-HA 

visada sob n. 5061554865 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 26/04/2002 

Nome: 	YVES LUCIEN DE MELO VERCOSA 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07 da Resolucao 218, de 29/06/73 do CONFIA, exceto .Portos". 
Numero de registro no CREA-SP: 5061711266 
Carteira(s):PE-013229-D 	expedida por CREA-PE/FN 

visada sob n. 5061711266 	no CRIA-SI' 
Data de inicio de Responsabilidade TeCnica: 10/07/2002 

Nome: 	ELADIO ALVES DE MOURA FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFIA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060634239 
Registro Nacional do Profissional: 0502856505 
Carteira(s):022948/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060634239 	no CRIA-SI' 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/05/2003 

Nome: 	SERGIO FOCAL MANCINELLI JUNIOR 
Titulo(s) e atribuicoes : 
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ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, 
Numero de registro no CREA-SP: 0600980153 
Registro Nacional do Profissional: 2602995991 
Carteira(s):098015/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 22/10/2003 

Nome: 	MARCOS ANTONIO BORGRI 
Titulo(s) e atribuicoes : 

do CONFEA. 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5062106684 
Carteira(s):017971/D 	expedida por CREA-PR 

visada sob n. 5062106684 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 17/12/2004 

Nome: 	GETULIO KAZUO ISRIZUKA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601591746 
Registro Nacional do Profissional: 2602285471 
Carteira(s):159174/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 28/12/2005 

Nome: 	EVANDRO PIRES DALTRO JUNIOR 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061534826 
Registro Nacional do Profissional: 0505579251 
Carteira(s):023964/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5061534826 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 05/02/2007 

Nome: 	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060840375 
Registro Nacrnal do Profissional: 1802962042 
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Carteira(s):017320/D 	expedida por CREA-PE/FN 
visada sob n. 5060840375 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/03/2007 

Nome: 	ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060370381 
Carteira(s):017640/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060370381 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/02/2008 

Nome: 	JOSE VAGNER MENDONCA CHAGAS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061250212 
Registro Nacional do Profissional: 2602990086 
Carteira(s):5061250212/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/02/2008 

Nome: 	CELSO GOMES DE MATTOS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0500499109 
Carteira(s):049910/D 	expedida por CREA-RJ 

visada sob n. 183358 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 15/10/2008 

Nome: ALAN BRANDAO COUTO 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO MECANICO 
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061555180 
Carteira(s):001675/D 	expedida por CREA-RJ 

visada sob n. 5061555180 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 15/10/2008 
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Nome: 	ANTONIO CEZAR DE OLIVEIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 216, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
do artigo 04, da Resolucao 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5062451088 
Registro Nacional do Profissional: 0501199101 
Carteira(s):9395/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob,n. 5062451088 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 22/04/2010 

Nome: 	MARCELO ARCINE 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5063164242 
Registro Nacional do Profissional: 2607598648 
Carteira(s):5063164242/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 22/04/2010 

Nome: 	CESAR DE ARAUJO MATA PIRES 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0300087451 
Registro Nacional do Profissional: 0502866861 
Carteira(s):008745/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 162037 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 30/06/2010 

Nome: 	FRANCISCO GERMANO BATISTA DA SILVA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061898475 

expedida por CREA-PE/FN 
visada sob n. 5061898475 	no CREA-SP 

Data de inic o de Responsabilidade Tecnica: 19/07/2010 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CREA-SP 

Continuacao da certidao 04743/12 	Folha: 9 

Nome: 	JAIME VICENTE CASERTA SCATENA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600847742 
Registro Nacional do Profissional: 2602984540 
C5rteira(s):084774/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 04/07/2011 

Nome: 	DENISE OLIVEIRA SENATTI 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRA CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601671780 
Registro Nacional do Profissional: 2602913138 
Carteira(s):167178/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 23/03/2012 

Nome: 	ANTONIO CARLOS PEREIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0682367649 
Registro Nacional do Profissional: 2602163449 
Carteira(s):236764/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/05/2012 

Nome: 	GUSTAVO RODRIGUES ZINN 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

TECNICO EM EDIFICACOES 
do artigo 03, da Resolucao 262, de 28 de julho de 1979, do CONFEA 
Numero de registro no CREA-SP: 5060614771 
Registro Nac,ional do Profissional: 2602916161 

11 

- CONTINUA - 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CREA-SP 

Continuacao da certidao 04743/12 	Folha: 10 

Carteira(s ) :5060614771/D 	expedida por CREA-SP 
5060614771/ TD 	expedida por CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 10/07/2012 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO n°: 347/2012 

Válida até: 31/12/2012 

Razão social: CONSTRUTORA OAS LTDA 
Sede: SH/S QD 06 CJ A BL E SL 1901 

ASA SUL 
Cidade: BRASILIA /DF 
Capital: R$ 584.999.000,00 
Registro n°: 2139 - Data do registro: 13/01/1987 
CNPJ: 14.310.577/0009-61 

OBJETIVOS SOCIAIS: 
A exploracao da atividade de engenharia civil e da industria da construcao civil e pesada; inclusive gerenciamento e execucao de 
projetos e obras; importacao e exportacao em geral; compra e venda de imoveis proprios; locacao de bens moveis; aproveitamento 
e exploracao de jazidas minerais; servicos de dragagem e transporte/navegacao maritima, fluvial e lacustre; manutencao e 
montagem industrial, instalaeocs e montagens eletricas, eletronicas, eletromecanicas e mecanicas; sempre que do interesse socil, 
podendo inclusive, construir e participar em consorcio de empresas e participar como socia ou acionista de outras sociedades no 
Brasil e no Exterior. 	  OBSERVACAO: REGISTRO 
CONCEDIDO PARA DESEMPENHO DAS ATIVIDADES CONSTANTES NO OBJETO SOCIAL E COMPATIVE1S COM AS 
ATRIBUICOES DOS RESPONSAVEIS TECN1COS. 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Nome: AGENOR VALLADAO NETO 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 851056475/D-RJ Visada no Crea-DF em: 28/02/2012 
Data de início da responsabilidade técnica: 23/03/2012 
CPF: 739,329.817-15 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 (AT.01 A 18) 

Nome: ANDRE LUIZ BASTOS PETITINGA 
Tftulo(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 22649/D-BA Visada no Crea-DF em: 11 /1 2/1990 
Data de início da responsabilidade técnica: 02/11/2001 
CPF: 358.164.815-68 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N°: 347/2012 PAG: 02 

Nome: ANTONIO CARLOS PEREIRA 
Titulo(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira: 236764/D-SP Visada no Crea-DF em: 30/07/2007 
Data de início da responsabilidade técnica: 17/12/2008 
CPF: 084.052.918-06 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 08 
RES 218/73 ART 09 

Nome: CESAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 5061527817/D-SP Visada no Crea-DF em: 07/05/2004 
Data de início da responsabilidade técnica: 27/05/2004 
CPF: 781.236.315-53 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

Nome: EVANDRO JOSE DE VASCONCELOS SILVA 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 8371/D-AL Visada no Crea-DF em: 01/02/2012 
Data de início da responsabilidade técnica: 08/03/2012 
CPF: 786.345.714-91 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

Nome: FELLIPE CASCIANO LINHARES 
Título(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira: 5062169974/D-SP Visada no Crea-DF em: 04/10 S05 
Data de início da responsabilidade técnica: 03/02/2006 
CPF: 307.626.128-27 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 08 

j 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N°: 347/2012 PAG: 03 

RES 218/73 ART 09 

Nome: GILSON NEI LIMA DO NASCIMENTO 
Titulo(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 4415/D-AL Visada no Crea-DF em: 01/02/2012 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 08/03/2012 
CPF: 384.942.214-34 
Atribuições; 

RES 218/73 ART 07 

Nome: HENRIQUE MARTINEZ ANDION 
Titulo(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 14012/D-BA Visada no Crea-DF em: 28/02/2012 
Data de início da responsabilidade técnica: 26/04/2012 
CPF: 232.361.165-87 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

Nome: JANO ANDRADE FREIRE 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 53463/D-SP Visada no Crea-DF em: 30/10/2001 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 31/10/2001 
CPF: 919.299.118-15 
Atribuições: 

DEC 23569/33 ART 28 (EXC. G) 
DEC 23569/33 ART 29 (BCD) 
RES 359/91 ART 04 

Nome: JERONEVIO DOIVIENICO DE BARAUNA VANZELLOTTI 
Titulo(s): ENGENHEIRO CIVIL E ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
Carteira: 821029208/D-RJ Visada no Crea-DF em: 15/07/2009 
Data de início da responsabilidade técnica: 22/09/2009 
CPF: 630.963.587-53 
Atribuições: 

DEC 23569/33 ART 28 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO 1‘1°: 347/2012 PAG: 04 

DEC 23569/33 ART 29 
RES 359/91 ART 04 

Nome: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 8004/D-BA Visada no Crea-DF em: 06/12/1978 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 24/02/1999 
CPF: 078.105.635-72 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

Nome: JOSE ALEXANDRE CANDARELA PEREIRA 
Título(s): ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Carteira: 276161D-BA Visada no Crea-DF em: 31/07/2007 
Data de início da responsabilidade técnica: 17/12/2008 
CPF: 616.381.535-15 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 09 

Nome: JOSE LUNGUINHO FILHO 
TItulo(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 3391/D-PB Visada no Crea-DF em: 18/06/2007 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 04/09/2008 
CPF: 274.649.114-15 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 
RES 218/73 ART 25 

Nome: JURACI FLORENCIO DE SOUZA 
Título(s): ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira: 190186/D-SP Visada no Crea-DF em: 11/08/2003 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 11/08/2003 
CPF: 205.495.471-34 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 12 
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Denielie Leite Maio 
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Matricula n° 299106 

0[2[M-129 SOAS Qd. 901 Conj. D - Brasilia-DF - CEP 70390-010 
Tel: *55(61) 3961-2800 Fax: +55 (61) 3321-1581 
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www.creadiorg.br  
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N°: 347/2012 PAG: 05 

Nome: LEONARDO LOPES CANCADO MENDONCA 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 78072/D-MG Visada no Crea-DF em: 11/04/2012 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 18/04/2012 
CPF: 995.517.566-49 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

Nome: MARCO AUFtELIO ALVES LIMA 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 10000/D-DF Data da Expedição: 09/11/1998 
Data de início da responsabilidade técnica: 25/11/2011 
CPF: 647.501.671-34 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 (EXC. PORTOS, RIOS, CANAIS) 

Nome: PAULO ROBERTO VENUTO 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 232801D-MG Visada no Crea-DF em: 26/09/19 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 03/12/2002 
CPF: 316.851.456-04 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 
DEC 23569/33 ART 28 
DEC 23569/33 ART 29 

Nome: RAFAEL MAGALHAES CAVALCANTE 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 16305/D-DF Data da Expedição: 28/01/2009 
Data de inicio da responsabilidade técnica: 22/09/2009 
CPF: 002.114.131-27 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N°: 347/2012 PAG: 06 

Nome: REGINALDO ASSUNCAO SILVA 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 15288/D-MG Visada no Crea-DF em: 15/08/1996 
Data de início da responsabilidade técnica: 01/03/2000 
CPF: 227.941.316-72 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 
DEC 23569/33 ART 28 
DEC 23569/33 ART 29 

Nome: RICARDO ROCHA ULIVI DA SILVA 
Titulo(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 33945/D-BA Visada no Crea-DF em: 27/08/2008 
Data de início da responsabilidade técnica: 09/09/2008 
CPF: 767.717.335-72 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

Nome: RICARDO SCHITTINI DUARTE 
Título(s): ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira: 40752/D-RJ Visada no Crea-DF em: 04/10/1995 
Data de início da responsabilidade técnica: 10/03/2001 
CPF: 497.990.887-04 
Atribuições: 

RES 218/73 ART 07 

CERTIFICAMOS que a pessoa jurídica, acima citada se encontra registrada neste Conselho, nos termos da Lei n. 5.194, 
de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, 
bem como seus responsáveis técnicos, não se encontram em débito com o Crea-DF. 

4r14 A. /6 t 1-naw, 
Danielle Leite Mala 

Assistente Administrativo 
Matricula na 299/06 
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Serviço Público Federal 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal - Crea-DF 

CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO N°: 347/2012 PAG:07 

CERTIFICAMOS, mais, que esta Certidão não concede à firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a 
participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos acima citados, dentro de suas respectivas atribuições. 

OBS.: 
a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data. 
b) A presente Certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos nela contidos e 

desde que não represente a situação correta ou atualização do registro. 

Brasília, 20 de junho de 2012 

Carimbo do Crea-DF 

wnoilL,  641 Y1',(xtht 
'91 EDUARDO CONDINI 

Chefe da Divisão de Registro e Cadastro - DRC 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CA  
Válida soment 	 ação do Crea-SP 

AT1-01-190-048 

Folha(s) n°: 1 de 2 

Referente à(s) ART(s) 564826, 82202003016702J 	 e 822020030167047-2 
	089 

CERTIFICAMOS, para os deviclOS fins e,acordo'com os 	_ ;',6°'e6? da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos-árquiyOX6i,egistrip déAcervO,TOCnièb;doprofiásional abaixo mencionado: 

13ËNISE;OLIVEIRA-.BENATT 
:>..Efigenheira 	"- 

0601671780 

Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA:., 
.. 	. , -",,,, 

-Co-Ret Onsável Técnica por Execução na-áráa daEngeriliariaCivil Cein-strução do 
- — 

CERTIDÃO N°: 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP IV° 

,buições 

Atividade(s) Té"é-S 
nica(s) Realizadat(s),-Teatro_ Estadual da Cidade de Araras::." 

Local da bbra/sèrviço' 

4  - 
N,EspétifiCadas'COnfçrméfAtéStado`ánexo;'lithita 

- 	° 
V.. DonaKe'riata, s/ 

. 	„ - ‘,Cipntrat,yál; R$229:2,41.48,pXa-(a9b.s,t0/90 
'1.i°,‘A-ditKid:'1, 'R$ 203M4?.:006,-8/:(deérribr090) 

(fevereiro/91)  

Cidade 

Valor 

réré.s., 

as'àà'atrAiiçá'es aórr;‘. 

-esquina conía`Rua Diãmantes:e São-Francisco 7 Centro-:' 
; 

Período 	 13/08/90 a-15/03/9t 

Contratante Companhia de Deserivolirrientb:Hábitaciohál Urbaiço do Estado de Sã O' Paulo 
CDHU- 	 ' ' - - 	• 	. 

C--tratada 	-ãonstrutOra OAS Ltda

Q288665 1 

**A profissional declarou que.houve'à partiCipãção de outros ;, • 

CERTIFICÁMOS, finalmente,que-faz(em) parte integrante da presente_ Ce 
emitido(s) pela 'contratante ou órgão público,-  &quem . cabe a responsabilida 
veracidade'do que-  nele(s) consta(m), cuja(s) cópia(i).,encontra(rnse-arquivada(ã),n 
processo A-0007:2-8/03 	- , 	- 

LLÁSP N" 



CREA-SP 
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• Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

0 9 0 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO — CAT 

• Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

AT1-01-190-048 

Folha(s) n°: 2 d 

sto de 2003 
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IMPORTANTE: Apresente certidão e valida somente corno 	O Acervo-Técnico é todOiexperiéncia,adqUirida ao longo da vida do profissional, • 
compatível mim suasafribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal 

4.•• 	ít. 
„ 

• acervo técnico do profissional certificado. 

MNISEIEMABENATv;    a sua validade 

O
d.
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.0

1.
30

3 



PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
TEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERMOf erninino,••copa, depositos 
CN1C O EXP ED1 1-A PELO 
REA-SPSOBW

. 	
- 'Foyer.(Cota 1.50) 

aulo 	Salão de exposição, sanitários masculino e feminino 	e 

- Congressistas (Cota - 2.30) 

Duas amplas salas, um salão de exposição, anfiteatro pa 

ra convençoes com 123 lugares, sanitários masculino , e 
e serviços. 

Atestamos para os devidos fins que a Construtora0AS LTDA., -fir 
ma sediada na cidade de Salvador - BA., realizou 	para 	a 
• Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano de Estado de 

São Paulo - CDHU, com sede à Avenida Paulista, n2  2240 - 	São 
Paulo/SP de acordo com o Contrato de Empreitada sem numero 

assinado em 08 de Agosto de .1990, sob a fiscalização da Brascon 

sult Engenharia de Projetos Ltda., a construção do TEATRO. ESTA- 
_ 

DUAL DA CIDADE DE ARARAS, com as seguintes características : 

- Descriçao Sumaria : ------------------- 

A obra consiste na execução 4e um Teatro de 	conformação. 

circular com 36,00 m. de diametro e altura variavel entre 

22,00 e 28,00 m., em concreto armado, com acabamento.  ex. - 
terno impermeabilizante de.  cor branca. Internamente exis-

tem tres níveis, assim distribuídos : 

1 

AGASE paraplegicos, bem como 
:NISTRATIVOS 

- Plateia (Cota + 5.30) 

camarins. 

InstalaçOes de plateia com 466 lugares, bem como palc 

ssandro Perega aga 
SELOS HE.COLH:COS EG 

O DE 
oberioFer 
Mnrconj 
_fltU CO caixas d'água, bombeamento 

wr:!Igoto, sprinkler. 

Teatro possui equipamento comple 

VERBA VALOR RECEBIDO RS 435m 200 TR, atendendo a todos os níve' 
9 

d, 

• 
COD& 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - 

Secretaria do Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Av. Paulista, 2 2 4 0 - CEP. 01310 - São Paulo - SP Tel.(PABX) 285-1022 Te1ex1136456 DESP -BR 

TAS 	• ..."" 
124 

• progrâfica c 
prte repr 

com todos os equipamentos de 

-ca, incluindo-se os diversos 

Anexo subterrãneo onde ficaffl 

ntos 

ã%nsão , 

ar de 	substação, condicionado, 

cenotecnica e ilumino 

pisos tecnicos.Y 

instalatados todos os equi 

quadro de baixa 

aguas pluviais e 

ndicion do i/ 

bem como/" 

DHU 1 )̀  

• 1596 
• . •segue 

ATESTADO 

S O 
SWO PAUL 

MARA RODRIGUES RAMOS; 
Departamento de Anotações Técnicas 

091 
5 

o REA  E A 

INTEGRAN1E DA 
DE ACERVO -1-e 
DIDA 

Ari-01-190-048 

J/±5' 

tblt UOUUMENIU L 1-"A. T 

CEM 
TÈCN1CA 



Ei[KI 	/N.‘1/4  

ES FE E DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO 
DE ACERVO -TÉCNICO EXPE-,, 
DIDA PELO C.R. C.41.PUP 
SO 

K11- 01-190-048 

."4  instalaçoes e instalaçOes completas dê proteça9'7ac11s 
cas, hidráulicas, esgoto, etc./ 

MARA RODRIGUES RAMOS:, 
Departamento de Anotações TéClIkES 

92 Principais quantitativos de serviços executados :  
I/  

- Área construída : 3.300 m2 
- Nimero de pavimento : 03 
- Forma para concreto aparente : 15.300 m2 
- Cimbramento metálico : 19.630 m3 

Concreto 
0T,NS 
ries rTabe 

12 
ográlto 

anC, reprod 

mado controle rigoroso, FCK 100 KG/CM2 

eto armado, controle rigoroso, FCK 150 KG/CM2, apa 
. 400 m3 

reto armado, controle rigoroso, FCK 180 KG/CM2 
ufflummk.a4,3M3 

- Concreto armado, controle rigoroso, FCK 250 KG/CM2 
869 m3 

r  Concreto protendido, controle rigoroso, FCK 250 KG/CM2 
aparente = 1.320 m3 

- Armação CA 50/60, inclusive corte e dobra : 311.650 KC. 
- Armaçao para proteçao, inclusive corte e dobra 

8.870 KG)/  
- Escavação mecanica em material de lã categoria, inclu- 

PRESENTE DOCUMENTO É PARTESiVe carga, transporte, descarga e espalhamento a' uma 
1TEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
ÉCNICO EXPEDIDA NEI7A2DATA PELi S tariC ia de 8 KM = 11.335 m3 
REA-' 	DEIN'  •r-1-9‘.0 3 -2-,  

- Escavação mecanica em material organico saturado, in 
São Paulo, De0 / 	0,5 

Aterro mecanico compactado a 95/.PN, incluindo-se a im 
portação de terra = 8.170 m3 

Fornecimento e instalação de estruturas metálicas para 
, 

mezaninos, passrelas, pisos tecnicos, escadas, marq 
ses = 95.300 KG'. 
Piso de concreto externo = 2.163 m2 
Tirantes protendidos de 40 T = 134 m 
Alvenarias em diversas espessuras = 4 
Forro de gesso em placas = 1.580 m2 

clusive carga, transporte, descarga e espalhamento 	a 

TÉCNICAX a  A 
RCA

INISTRATIVOS 
CECIL 	ZUE R G GASE uma distancia de 8 KM = 11.235 m3 Ij 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU 
Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Av. Paulista, 2 2 40 - CEP. 01310- São Paulo - SP Tel. (PABX) 285-1022 Telex 1136456 DESP - BR 1597 .segue 



Altszwid3 

ES I ,DUCUMEN I O E PARTE 
INTEGRANTE DA CERT1 
DE ACERVO 
DIDA P 	 rA S P 
SO 

•093 
- Impermeabilização para cobertura:wAfO.WàgLag.sRp,e:,.:2 si 

taTÇ ma de aplicação de elastomerospe~feArg 	 m2 

IMpermeabilizaçOes diversas em lajes de sub-pressão 

5.419 m2 

- Tratamento de Concreto aparente .= 2.085 m2 

- Revestimento termo acUstico = 915 m2 

- Pinturas diversas = 8.706 m2 

- Aplicação de carpete em piso e parede = 3.935 m2 

- InstalaçOes completas de força, iluminação predial 	e 
de emergencia• para o Teatro com capacidade . instalada 

de 600 KVA. 

- InstalaçOes completas de água, esgoto, águas pluviais, 

e combate a incendio, .incluindo-se sistema 	de 
sprinkler. 

- InstalaçOes completas de ar condicionado, incluindo-se 

fornecimento e montagem de todos os equipamentos 

dutos, etc., com capacidade instalada de 200 TR. 

- InstalaçOes completas de cénotecnica, incluindo-se for 

necimento e instalação de 40 TON de estruturas metáli-

cas para os diversos pisos tecnicos bem como todos os 

acessorios como cortinas, bambolinas, cicloramas, pal-

co em madeira etc. 

- InstalaçOes completas de iluminaça avg5NARN.,‘, ncluindo - 
-se o fornecimento e instalação 	esa de 9 ontrole 
computadorizada 72 canais e 11 S;1' fl dctiversas 
capacidades. 

- Fornecimento e instalação de eI 	doCREASR 	de 
palco de 3.50 x 6.00 M, com percur. 	e capa- 
cidade de 2.000 KG. 

C2LPJLJ[ 
tAT-1.- 01-190-048 

.! 
- Fornecimento e instalação de 589 poltronas para 

- DENOT^: 
d'versos auditCrios. 	 Á  

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE"  
rtoFernand 	frão r.crm 	 INTEGRANTE DA, CERTIDÃO DE ACERVO r to. na p 

o 

semodo de execução contrat R 

	

Morrnetrori- 	
TÉCWICO EXPEDWA N-CTA DATA PELC - SP SOB  

201grirg : 13/08/90 
ra Sr.na 	Conclusa() : 15/01/91 

franeâ R$ 

RCA 

São Paulo, 10' /0% /03 . 

-KAZUE FUG 	ASE 
INISTRATK*OS 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do'. 

Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Av. Pou listo , 2 2 40 - CEP. 01310- São Paulo - SP Tel. (PABX) 285-1022 

de São Paulo - C DHU 

Telex 1136456 DESP - BR 1[59a j 
segue 



mE)Gow /%‘\ 
ESTE DOCUMEN1C É PAR-IA 
INTEGRANTE DA C...._,=SVIÇAV Ali- 01190-048 
DE ACERVO '6-1F4.nPE- 
0 I D ,.., ItaL 	 C R E A - 
SCS 71 	V  

SÃO PA 	 094 
4 	- Período efetivo de execução :  

Início :.J3/08/90..  

Conclusão : 15/03/91 

R 	RAMOS 
',Departamento. de Anotaçõe8 Téc“1".1 

5 	- Valor inicial do contrato :  

Cr$ 229.241.483,03 (Duzentos e vinte e nove milhOes, du 

zentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta 	e 
tres cruzeiros e tres centavos). 

6 	- Io = Abril/90 

7 	- Valor do 12  Aditamento, de 21/12/90 : 

Cr$ 203.484.006,87 (Duzentos e tres milhOes, quatrocentos 

e oitenta e quatro mil, seis cruzeiros e oitenta e 	sete 
centavos). 

8 	- Valor do 22  Aditamento, de 22/02/91 :  

Cr$ 184.252.268,27 (Cento e oitenta e q 

zentos e cinquenta e dois mil, duzento 

cruzeiros e vinte e sete centavos). 

- Valor total faturado a preços iniciais  

Cr$ 616.977.758,17 (Seiscentos e dezesseis 	, nove- 

Mesmo& 
.6finSalt 

centos e setenta e sete mil, setecentos e cinquenta 

oito cruzeiros e dezessete centavos) 
O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE RA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIM NESTA DATA PELO pponsaveis Tecnicos : 	 CREA-SP SOB 	Wr> 3 Q..  • 

São P ulo,J / 	/ 	. .O 	03 

erega Wagn 
oos papmiu  „ároa.g,At-4:à% Carlos Godoy Matos' 

Eng° Civil - Crea 8221 D - 29° egião 

Antonio Carlos Menendez 

Eng° Civil - Crea 65.650/D 	egião 
(Gerente de Contrato) 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - 

Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Av. Paulista, 2 2 4 O - CEP. 01310- São Paulo - SP Tel. (PABX) 285-1022 Telex 1136456 DESP - BR 	15 99 
... segue' 

e 

O DE N 
_do Frt 

Mamam 
~teco 

pluentado 
co,,,,d.forai?a'r2- 

'"Cn'la8t'S e abra suarez 
- Crea 4115 D - 3° Regido. 	CECI 

TECMC 
GASE 

DMINISTRATIV66 
DRCA 



AT1-014901048 
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ESTE DOCUMENTO ÉOTE 
INTEGRANTE.,„DOEINT 1 0/5.0  

DE ACcRyle.r:"..,:1C0 EXP;" 
- S P 

5*  
81` 2  

0'5 

Alessandra Pere 
SROSCInetexxis 

' CECIL 
TÉCNICA 

UE FUGI r,  A 
STRA 

CA 

exxi9"  

DA 1,1r17' 

 

A IND RAIES 
(ESCR. AU 	• 

Custas Gentili'. S/ Verba 

IA 

E 9 
o 
,a 

DHU -• li 

H /N.\\\ 

Edson Nusdeo 

Eng2  Civil - Crea 113.070/D 6a Região 

(Gerente de obra) 

Alcides Guarda() Martins Filho 
Eng2  Civil - Crea 79.531/D - 6a Região 
(Gerente de Produção) 

I D ) 

Denise Benati 

Eng. a Civil - Crea 167.178/D - 

(Gerente de Planejamento) 

João Batista de Mello Farias 

(Mestre Geral) 

MARA RODRIGUES RAMOS: 
Departamento de Anot2çõet, TicrIr 

DE NOTAS 
rto Fernandes 
one n 1 

Cop3rew-
60 na 

Atestamos ainda que todo o fornecimento de materiais, mão de obra 
ootteAR8 	pamentos necessários à conclusão da obra ficaram sob res 

idade da Construtora OAS LTDA.; declaramos que todos 	os 
foram executados dentro dos melhores padrOes tecnicos de 

em vigor, tendo sido atendidas todas as especifica 

diçOes e prazos constratuais, não havendo qualquer re 

ue desabone a capacidade tecnica da referida firma 	na 
ao de serviços executados para realização da obra. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDI,Df,  NAVA>, DATA PELO 
OREA-SP SOB N° 	  

São Paulo, IC)  02.1 03 . 
São Paulo, 09 de abril de 1991 

Re 

/ 
0 TABELIONATO 

s 	LUCIANO DE MARIA SCHIMINT i 
. A CONSOLAÇÃO 1-TEL. 231-4052 / 

ltheço per emelhae a a 

r ‘MU.É/  
26 GE 4. V . a 1931 

IO ROBERTO MORAES G 

tendente de 

ão e Control --A111111".:  

Crea 37.895/D 

6a Re.i.o 

f

21.° CURATO DA CAPITAL 
Rua da Consolação, 931 
Fone: { 231-4052 

Companhia de -DesenvQjenfo HaitacionI e Urbano do Estado de São 
Secretaria da Fiabitação e Desenvolvimento Urbano 

Av. Paulista, 2 2 40 - CEP. 01310 - São Paulo - SP Tel. (PASX) 285-1022 Telex 1136456 DESP - BR 



t bro de 2009 São Paulo, 	q arta-f 

O AcevtíTécnico é toda a expár c' adquirida ao longo da_vi 
do profissional, compatível com as atribuições 	ais, n9 
cabendo qualquer limitação temporal à sua v 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo AT1 - 01.203.17 (01/01) 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida somente com autenticação do CREA-SP 

Folha(s) n°: 1 de 1 

096 
Referente à(s) ART(s) 8210200404857171 e 92221220080214875 

CERTIFICAMOS, 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 	CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES FILHO  

Titulo(s) 	 Engenheiro Civil 

Cr.r,4SpNO 	5061527817 

Au ,ouições 	Artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA. 

Atividade(s) Téc- 	Co-Responsável Técnico por Projeto, Execução de Obra e Execução de Instalação na 
nica(s) Realizada(s) Área da Engenharia Civil - Execução do Novo Paço Municipal, compreendendo a 

elaboração dos projetos executivos, obras civis e demais obras complementares. 

Quantificação 	Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima. 

Local da obra/serviço Avenida Prefeito José Lozano Araújo, s/n.° 

Cidade 	 Paulínia 	 Estado SP 

Valor 	 Contratual: R$ 77.800.000,00 (Agosto/04) 
Aditivo: R$ 3.921.120,00 (Setembro/05) 
Aditivo: R$ 15.514.443,82 (Abril/06) 

Alessandra Pot? 
SELOS hECOLHISOXPI4V,E.  

**0 profissional declarou que houve a participação de outros profis,si ais** 
**A presente Certidão de Acervo Técnico cancela e substitui a ant .riormente emitida por este Con 	em 
27/06/2008, sob o n.° SZO-82363** 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) docu 	o(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

Período 	 19/08/04 a 18/05/07 

Contratante 	Prefeitura Municipal de Paulínia 

c__.fratada 	Consórcio Paço Paulínia (no período de 23/09/04 

CREASP N° 	0684137 

Conferido: Sonia man - GRE5 - Oeste 

iRTANTE: A presente certidão é valida somente 
como acervo técnico do profissional certificado. 
”pi;x"nv2 AIÍiÍ 
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Agent 
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nistrativo I 
ste Neg. 30i.3-: 
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AT1 01.203.179 (01/56) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULíNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

097 	- 

   

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o CONSÓRCIO PAÇO PAULNIA, constituído pelas 
empresas Construtora OAS Ltda, com participação de 50% e Construbase Engenharia Ltda, com 
participação de 50%, estabelecido em São Paulo, na Av. Angélica, 2330/2346 — 6° Andar — 
Higienópolis — São Paulo - SP, CEP 01.228-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 
06.912.929/0001-73, executou para a Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, sediada na Rodovia 
Prefeito José Lozano Araújo, 1515 — Parque Brasil 500 - Paulínia — SP, a obra Novo Paço 
Municipal, compreendendo a elaboração dos projetos executivos, obras civis e demais obras 
complementares, situada na Avenida Prefeito José Lozano Araújo - s/n° - Parque Brasil 500 — 
Paulínia - SP, objeto do contrato n° 91/2004, firmado em 16/08/2004, sob a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, com as características descritas abaixo. 

1- DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Em um terreno com área aproximada de 114.100,00 metros quadrados, foi projetado e 
executado o novo Paço Municipal de Paulínia, dividido em dois blocos distintos. 

O primeiro bloco é o prédio da nova sede da Prefeitura Municipal de Paulínia, com área de 
19.214,00 metros quadrados, formado por um anel externo em dois pavimentos (pavimento 
térreo e pavimento superior) e corpo central em três pavimentos (sub-solo, onde se localiza 
a garagem, pavimento térreo e pavimento superior) executados em elementos estruturais 
pré-moldados de concreto. 

O outro bloco abriga o Theatro Municipal de Paulínia, com capacidade para público de 1.351 
lugares sentados, com área de 12.512,00 metros quadrados, com sete pavimentos sendo: 
dois sub-solos, pavimento térreo, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento 
e pavimento técnico, executado em elementos estruturais de concreto armado moldados "in 
loco". 

O complexo dispõe de uma passagem subterrânea para pedestres interligando o Paço 
Municipal e o Theatro. 

O empreendimento caracteriza uma obra moderna, compreendendo todo o fornecimento, 
çã 	

e 
instalao e montagem para os serviços de construção civil, instalações hidráulicas, 
elétricas e mecânicas, estrutura metálica, telefonia, ar condicionado, proteção passiva 
contra incêndio em estrutura, prevenção de incêndio, circuito interno de som e CFTV, 
sistema de elevadores, carpetes e pisos especiais, paisagismo, urbanização, sinalização 
horizontal, vertical e viária, comunicação visual, drenagem e limpeza da obra. 

Área total construída: 31.726 O 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
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18.798,00 m2  

2.1.2. Execução de tapume da obra construído em placas pré-moldadas de concreto armado 
fixadas em pilaretes de concreto 	 3.289,80 m2  

2.1.3. Execução de escritórios, vestiários, alojamentos, depósitos e oficinas no canteiro de 
obra 	 1.187,99m2 

2.1.3. Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes metálicos tipos fachadeiro, torre e 
escadas  	 31.570,00 m2  x mês 

2.2. Fundações 

NOSS3ndr0 PerGir3 Braga 
2.2.1. Fundação espe 	tipo profundathiexecutadaR ncori0 ê.1`.-tacas tipo hélice contínua, 

monitoradas, caracterizadas pela escavação de solo através de um trado continuo, 
possuidor de hélices em torno de um tubo central vazado pelo qual se faz injeção do 
concreto, equipado com computador para registro da escavação até o término da 
concretagem. 

2.2.1.1. Estaca hélice continua 0 30cm, com capacidade de carga para 45 tf 	8.736,90 m 

2.2.1.2. Estaca hélice continua 0 35cm, com capacidade de carga para 50 tf 	1.954,40 m 

2.2.1.3. Estaca hélice continua 0 40cm, com capacidade de carga para 60 tf 	1.012,80 m 

2.2.1.4. Estaca hélice continua 0 50cm, com capacidade de carga para 80 tf 	686,70 m 

2.2.1.5. Estaca hélice continua 0 60cnn, com capacidade de carga para 250 tf 	1.132,20 m 

2.2.1.6. Estaca hélice continua 0 70cm, com capacidade de carga para 380 tf 	989 

cimento/m3, brita O slump 20±2 

2.2.3. Escavação de valas e cavas 

2.2.4. Fornecimento, lançamento e cura de concreto ma 	K 10 MPa 	 334,08 m 

2.2.5. Fornecimento, montagem yesmontagem de form 	ara fundações 	6.821,47 m 

2.2.6. Fornecimento, corte, dobr 	montagem de armadura em aço CA-50 	113.843 22 kg 

dek  
2.2.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural consumo mínimo de 400 kg ihe 

	2.252,99 rn---)Q.  
12.818,57 m3  

2- PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

2.1. Serviços Preliminares 

2.1.1. Locação da obra 	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULíNIA O98 
ESTADO DE SÃO PAULO 



2.3.2.3. Fornecimento, montagem, instalação e proten 
Ton, 301/2" CP 190 RB7 	  

2.3.2.4. Fornecimento e aplicaç,aç de concreto proj 
cimento 

de tirantes permanentes para 33 et.,  
2.204,00 m 

consumo mínimo de 400 kg de 
70,65 m3  

3 
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2.2.7. Fornecimento, lançamento e 
tecnológico 	  

 

cura de concreto estrutural FCK 25 MPa, com controle 
1.070,08 m3  

  

2.2.8. Fornecimento, lançamento e 
tecnológico 	  

cura de concreto estrutural FCK 30 MPa, com controle 
714,34m3  

 

2.2.9. Reaterro compactado 

2.3. Estruturas de Concreto 

2.3.1. Moldado "in loco" 

2.3.1.1. Fornecimento, moldagem e desmoldagenn 

O PRES.ES.TE.1).<)GUNIEME160ffl-en3  
INTEORANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TrrC141C0 EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
CREA-SP Ne,W, N'1„52(2_8 7.603 

Sônta NI r 	hprr 
Asr.,,nte 	,atPio I 

UG1 C', 	'51Q -•;e(-). 3i.gjt,  
de forma plastificava para concreto 

aparente 	 25.663,07 m2  

2.3.1.2. Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 	366.935,77 kg 

2.3.1.3. Fornecimento e montagem de tela soldada em aço CA-60 	 32.827,81 kg 

2.3.1.4. Fornecimento, lançamento e cura de concreto magro FCK 10 MPa 	471,18 rn3  

2.3.1.5. Fornecimento, lançamento e cura de concreto estrutural FCK 25 MPa, com controle 
tecnológico 	 1.218,30 m3  

2.3.1.6. Fornecimento, lançamento e cura de concreto estrutural FCK 30 MPa, com controle 
tecnológico 	 714,34 rn3  

2.3.1.7. Bombeamento de concreto 	  

2.3.1.8. Fornecimento e execução de cimbra 

2.3.1.9. Fornecimento e instalação de lo 

	7.265,34 rri3  

d 	 m3  

....15.450,77 rn2  

2.3.2. Execução de 169,29 m de muro e contuikagokeyn 	Ora a , 	111, executado com 
estacas hélice continua monitor 	s, diâmetr0060-,teRnicjuJap9,Stg$30$0hclarizadas por uma 
viga de concreto armado, o 	oram fixados 116 tirantes permanentes para poste 
projeção de concreto. 

2.3.2.1. Estaca hélice continua 0 60cm, com capacidade de carga para 250 tf 	3.813,30 m 

2.3.2.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural consumo mínimo de 400 kg de 
cimento, brita O slump 20±2, com controle tecnológico 	 1.397,27 m3  
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2.3.3. Execução de Torre D'água com formas do tipo deslizante, com diâmetro externo de 5,60 
m, diâmetro interno de 5,00 m, altura 30,45 m, com 05 níveis de lajes, compondo duas 
células para reservação de água, sendo a inferior com capacidade para 215.000 litros e a 
superior com capacidade para 59.000 litros. 

2.3.3.1. Fornecimento, montagem, deslizamento e desmontagem de forma tipo 
deslizante 
	

1.012,34 m2  

2.3.3.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural FCK 25 MPa com controle 
tecnológico 	 174,36 m3  

2.3.3.3. Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 	13.866,70 kg 

2.3.4. Pré-moldado de Concreto Armado e Protendido. 

Elementos estruturais fabricados com concreto estrutural FCK 25 MPa, armados com aço CA-
25 e CA-50 e protendidos com cabos de aço CP-190 RB. 

2.3.4.1. Fabricação, transporte e montagem de 126 pilares pré moldados, com condutor 
interno para drenagem de águas pluviais 	 220,34 m3  

2.3.4.2. Fabricação, transporte e montagem de 198 vigas pré moldadas e protendidas para 
vãos de até 20,00m 	 926,06 m3  

2.3.4.3. Fabricação, transporte e montagem de 88 vigas pré moldadas tipo calha para 
captação e drenagem de águas pluviais para vãos de até 20,00m 	393,03 m3  

2.3.4.4. Fornecimento e montagem de lajes alveolares, h: 25cm, sobrecarga até 300 kg/m2, 
para vãos de até 10,00 m 	 9.854,87m2  

2.3.4.5. Fabricação, transporte e montagem de painéis de fechamento pré moldados e 
protendidos, com enchimento interno com poliestireno expandido, para vãos de até 
15,00 m, com características termo-acústicas 	 2.351,42 m2  

2.3.4.6. Fabricação, transporte e montagem de telhas tipo "W" pré moldadas e protendida 
para cobertura, com vão de até 15,00 m 	 7.800,00 m 

2.3.4.7. Fornecimento e montagem de lajes em concreto celular autoclavado, para sobrecarga 
até 500 	m2 	 204,16 m2  

rolc000. 	 (5 
,Wâ08,54 m de muro de cofftnço, ,com altura IVian 	e 2,50 m a 5,00 m, 

20cm, mont IMERiitiffilChWtkA 	amai-miga baldrame 
E&RANTE DA CERTIDÃO WACE-EV.0  .1.017,48 M2  
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2.4. Alvenarias e Vedações 
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2.4.1. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MO'iaGtl:WW1-  VrÉsâtefi9M5(39 
cm, assentados em argamassa de cimento e areia 	 8.856,32 m2  

2.4.2. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 14x19x39 
cm, assentados em argamassa de cimento e areia 	 10.749,49 m2  

2.4.3. Alvenaria de vedação em bloco de concreto 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 9x19x39 cm, 
assentados em argamassa de cimento e areia 	 1.426,73 m2  

2.4.4. Alvenaria de vedação em tijolo comum 5x10x20 cm, assentados em argamassa de 
cimento e areia 	 1.378,11 m2  

2.4.5. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 19x19x39 
cm, preenchidos com argamassa grout e assentados em argamassa de cimento e 
areia 	 210,64m2  

2.4.6. Fornecimento e instalação de divisória com altura de 2,70 m, piso teto com painéis inteiros 
(sem bandeiras), com espessura de 70mm, estrutura em alumínio anodizado, calha com 
divisão no rodapé para passagem de fiação, isolamento acústico em lã-de-rocha, 
revestimento dos painéis em laminado melamínico texturizado fosco Office gray, sobre base 
de aglomerado de alta densidade de 15mm, modulação de 1250mm 	1.762,77 m2  

2.4.7. Fornecimento e instalação de divisória com altura de 2,70 m, piso teto com painéis de 
920mm de altura, 70mm de espessura, até o teto em vidro duplo de 5mm, transparente, com 
micro persianas de 16mm, com controle de cabo embutido, estrutura em alumínio 
anodizado, calha com divisão no rodapé para passagem de fiação, isolamento acústico em 
lã-de-rocha, revestimento dos painéis em laminado melamínico texturizado fosco Office 
gray, sobre base de aglomerado de alta densidade de 15mm, modulação de 
1250mm 	1.224.19m2  

• çà‘S‘ • ( AME': 	ARTE PREFEITURA UNICIP4, 
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2.4.8. Fornecimento e instalação de divisória box sanitário de granito polido espessura 
30mm 	 212,59m2  

2.4.9. Fornecimento e instalação de divisória sanitária em laminado estrutural ref. Neocom, 
estruturadas em perfis de alumínio, batentes anodizados foscos, acessórios cromados — 
Cor: branca, incluindo portas, dobradiças e fechos 	 347,80 m2  

2.4.10. Fornecimento e instalação de estrutura metálica para fechamento de elevadores 
panorâmicos, em perfil laminado pintado com tinta automotiva cor branca com peso de 
27.534,20 kg, revestimento externo em vidro laminado incolor espessura 14mm, em pe 
retas e modeladas, área de 77,64 m2  	O 

2.5. Revestimentos de Paredes 
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2.5.1. Fornecimento, preparo e aplicação de emboço com argamassa de cimento, cal, areia e 
aditivos não tóxicos, com retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
conforme estabelecido na NBR 13281, com resistência à compressão de 4,0 a 8,0 
MPa 	 29.231,75 m2  

2.5.2. Fornecimento, preparo e aplicação de reboco com argamassa de cimento, cal, areia e 
aditivos não tóxicos, com retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
conforme estabelecido na NBR 13281, com resistência à compressão de 4,0 a 8,0 
MPa 	 23.062,20 m2  

2.5.3. Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada 10x10 cm, na cor branca ref. 
Eliane, em argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit 	2.871,87 m2  

2.5.4. Fornecimento e assentamento de carpete em rolo tipo buclê alto tráfego da linha 
Starnylon, Fabricação: São Carlos, espessura 12mm 	 146,67 rn2  

2.5.5. Fornecimento e aplicação de pintura epóxi Suvinil em paredes e pisos 	569,19 m2  

2.5.6. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil sobre massa corrida...17 	797,81 m2  

2.5.7. Fornecimento e aplicação de pintura zebrada de sinalização, acrílica Suvinil nas paredes 
da garagem do subsolo 	 469,40 m2  

2.5.8. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil em paredes sem massa 
corrida 	 3.550,24 m2  

2.5.9. Tratamento e aplicação de verniz poliuretano em concreto aparente, com lixamento da 
superfície com lixadeiras elétricas, utilizando abrasivos de carbureto de silício, estucamento 
de toda superfície com cimento comum, cimento branco e aditivo acrílico, polimento manual 
fino com lixa para massa fina, aplicação de seladora acrílica a base de água - Denverniz 
Acqua e aplicação de verniz poliuretano - Denverniz PU 	 5.930,08 m2  

2.5.10. Revestimento tipo Fulget Tradicional tipo GR.0 com espessura entre 08 e 10 mm sobre 
placas de concreto pré-moldadas chapiscadas e emboçadas 	 2.767,17 m2  

2.5.11. Fornecimento e assentamento de cerâmica tipo Porcelanato polido Portinari 30x30cm, 
cor: diamante flash, com argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 802,35 m2  
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2.6.2. Fornecimento e montagem de forro em fibra mineral, espessura 15 mm tipo Armstrong 
GEORGIAN borda reta (lay-in), modulação 1250x625mm, com pintura antifungos tipo 
Biblock, suspenso por perfis metálicos de aço branco clicado, nacional RollFor base 24mm, 
pintado em branco, incluindo a fixação em laje com tirantes de arame rígido, com regulador 
de nível próprio do sistema 	 14.387,74 m2  

2.6.3. Fornecimento e montagem de fechamento vertical em gesso acartonado, com materiais 
para fixação e materias para tratamento de juntas próprios do sistema, com 01 face de placa 
Standard LST 12,5 mm 	 369,14 m2  

2.6.4. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil em tetos sem massa 
corrida 	 3.566,00 m2  

2.6.5. Fornecimento e mont 
25mm, malha de 
10mm 	 

tipo Colméia Fm tEtg-rifrik,,,Cimcvágili:~,f4RED, altura de 
nnodalãO0ANiê p£25Rnoká2Usiliimrce base de 

TÊCNiC0 EXPEDIÇdk Na  IA QATA PaQ...778,97 m2  
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2.7.1. Contra piso em cimentado, espessura média de 0,  cm, desempenado, argamassa 

cimento areia traço 1:3, para nivelamento e regularização e recebimento de acabamento 
final 	 24.023,66 m2  

2.7.2. Fornecimento, assentamento, rejuntamento, polimento e enceramento de pisos de alta 
resistência marca Tecnogran, de 40x40x3cm e fornecimento e fixação de cantoneiras duplas 
e grapeadas para juntas de dilatação, com preenchimento de mastigue 
branco 	 12.511,46 m2  

2.7.3. Piso em cimentado desempenado e alisado espessura 2cm com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com juntas plásticas 3/4"x1/8" Módulos de 1,80x1,80m na cor 
cinza 	 2.398,22 m2  

2.7.4. Fornecimento e assentamento de carpete em rolo tipo buclê, alto tráfego da linha Starnylon 
100% nylon, espessura 12mm, fabricação São Carlos 	 1.454,72 m2  

2.7.5. Fornecimento e assentamento de pavimentação em pedra portuguesa tipo mosaico em 
cores diversas, sobre berço de areia grossa e rejuntamento com argamassa de cimento e 
areia 	 2.214,93 m2  

2.7.6. Fornecimento e assentamento de cerâmica tipo Port bello 30x30cm, linha Lase 
derrapante em argamassa pronta para assen 	tip. Cimentcola Quartzolit....115,60 

2.7.7 Fornecimento e assentamento de tabeiras em gra 	polido tipos São Gabriel preto 
Corumbá cinza, largura 20 cm, espessura 2 cm, em 	assa pronta para assentamento 
tipo Cimentcola Quartzolit  	 528,67 m 

2.7.8 Fornecimento e assentamento de gr 
2cm, placas de 50x50cm, ontadk 
assentamento tipo Cimentcola 	artzol 

galai 3 mim 3 

2.7. Pisos 
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2.8.7 Fornecimento 
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2.7.9 Fornecimento e assentamento de granito polido tipo Corumbá na cor cinza, espessura 2 
cm, placas de 40x40cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 2.178,37 rri2  

2.7.10 Fornecimento e assentamento de granito serrado tipo Corumbá na cor cinza, espessura 2 
cm, placas de 40x40cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 1.690,64 m2  

2.7.11 Fornecimento e execução de piso com argamassa de alta resistência tipo GT-DHUR 
10mm na cor cinza, polido, juntas plásticas na cor cinza em quadros de 1,00x1,00m, e 
aplicação de duas demãos de resina poliuretano 	 803,55 m2  

2.8. Soleiras e rodapés 

2.8.1 Fornecimento e colocação de rodapé de madeira Ipê h=l0cm, fixado através de buchas 
plásticas e parafusos galvanizados, com acabamento em pintura de acordo com o 
projeto 	 479,45 m 

2.8.2. Fornecimento, assentamento, rejuntamento, polimento e enceramento de rodapé de alta 
resistência marca Tecnogran h=7cm 	 3.956,90 m 

2.8.3 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmica tipo Portobello carga pesada 8x30cm, 
linha Lase sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit..112,41 m 

2.8.4 Fornecimento e assentamento de peitoril em granito tipo Corumbá cor cinza, espessura 2 
cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 195,52m 

2.8.5 Fornecimento e execução de rodapé com argamassa de alta resistência tipo GT-DHUR 
10mm, h=10cm, cor cinza, polido, juntas plásticas na cor cinza e aplicação de duas demãos 
de resina poliuretano 	 927,22 m 

2.8.6 Fornecimento e assentamento de rodapé em granito polido tipo Corumbá 40x7x2 cm na 
cor cinza, sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 1.568,82 m 
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2.9.2 Fornecimento e Instalação de vidro laminado 10 mm, SGG STADIP Saint Gobain PVB azul 
para iluminação zenital 	 1.329,72 m2  

2.9.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis laminados e soldados, com 
aplicação de 02 (duas) demãos de primer epóxi na espessura mínima de 60 pm e aplicação 
de tinta epóxi de acabamento na cor branca com espessura mínima de 80 pm (19.395,00 
kg) 	 1.117,21m2  

2.9.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte (vigas, treliças e pilares) em 
perfis laminados e soldados, com aplicação de 02 (duas) demãos de primer epóxi na 
espessura mínima de 60 pm e aplicação de tinta epóxi de acabamento na cor branca com 
espessura mínima de 80 um (77.579,00 kg) 	 1.117,21 m2  

2.9.5 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço, revestimento em liga ZN (zinco), 
padrão B, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na cor 
bege, sistema de pó com espessura média de 50 pm 	 1.422,37 m 

2.9.6 Fornecimento e instalação de calhas em chapa de aço, revestimento em liga ZN (zinco), 
padrão B, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na cor 
bege, sistema de pó com espessura média de 50 pm 	 315,90 m 

2.9.7 Fornecimento e montagem de telha metálica trapezoidal termo acústica, referência 
PERFILOR - LR40, e= 0,65mm 	 3.875,16 m2  

2.9.8 Fornecimento, fabricação, montagem e controle de qualidade de estruturas metálicas em 
perfis laminados para cobertura, apoiadas em pilares circulares metálicos com altura 
aproximada de 19,00 m, com tratamento superficial executado com jateamento abrasivo ao 
metal quase branco (com esfera oxido de alumínio) padrão Sa2 1/2  , aplicação de uma 
demão de primer base epóxi com espessura média de 40p, e aplicação de duas demãos de 
primer / acabamento base poliuretano com espessura média de 601J, pintura intumescente 
para proteção passiva nos banzos inferiores das treliças que ficam abaixo da laje de 
cobertura, tempo de resistência ao fogo (TRRF) = 60 minutos, conforme enquadramento na 
divisão F-5, Classe P2 da tabela A da Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros e Fator 
de massividade = 160 m-1 	 260.000,00 kg 

2.9.9 Fornecimento e instalação de...„ço.ra rufos em chapa de a o ffomtlieppaiTnEliga ZN 
(zinco), padrão B, 260 gr/ m2, 	 mm, chtiPMN14 iteguiffimagg. isir."/Qices na 
cor bege, sistema de pó co 	 e 50 CNIMEXPED51)A.N.E.SIA DATA P14,40 m 

:g C;REA.-SP N36 N° 	 a  

grau 

C.— 
man 

Age 
2.10.1 Fornecimento e instalação de""tatx-ith.dg em perfis de alaffiRS,alf te16.3:'TS.  e 1200H14 

conforme norma ABNT NBR 8177, chapa sólida com espessura de 1,5mm, com pintura_A__ 
eletrostática na cor branca, incluso chumbadores, buchas, luvas telescópicas, parafusos, 

s em 	ra sintética, fitas isolantes, selantes e escovas de polipropileno, 
7.745,73 m2  

1 7 
235  

S,MS RcOwtviS Pei4 VEnW. Otr,?.  
N.3553,10(0 PCICkf Urag2 

2.10. Fechamento Externo 

Sôni iinistrativo I 

abelião 
nto,,,e instalação de victro laminado espessur. 08 mm, refletivo, com PVB azul, 

Si6D1',90 m x 1,25m, rfrca Santa a 	4 reflecta verde) em peças retas e 

'401 	
as nas bordas   	6.015,31 m2  

Ei 



051-ÇETURA 
 	' 

2.11.1.1 Porta de 0,90 x (2,10 + 0,55 cm) 

2.11.1.1 Porta de 0,80 x (2,10 + 0,55 em) 	 1.4 

2.11.1.1 Porta de 0,70 x (2,10 + 0,40 cm) 

2.11.1.1 Porta de 1,60 x (2,10 + 0,40 cm) 

	

) 	 -, ... 

-,, 

	

:// 	 21,00 un 
..,-, 
	50,00 un 

	12,00 un 

f_.'REA.--SP • 

84,00 un 

2.11.4 Fornecimento e instalação de j3çrta f• 
medindo 0,80 x 2,20 m, com recíuàdro e 
instalação 	 nUT 

9 

TÁreRtgukcerrE vidritéàncOor temperado 10mm, 
5[FP0,-,Tgl11gens e acessórios de 

rograttraconfcene on. 	 4,00 un Oitlé liV6331r3' 

'01  ; árt 
O a presente 

"tnw'Won't' 

Nessondro Po 
,ELOS 

3 G,agn 
3S PUR RELI

* 
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1 s. 

2.10.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado espessura 08 mm, refletivo, com PVB prata, 
maior módulo 1,90 m x 1,25m, marca Santa Marina, em peças retas e modeladas, lapidadas 
nas bordas 	 520,53 m2  

2.10.4 Fornecimento e instalação de vidro laminado espessura 14 mm, incolor, marca Santa 
Marina, em peças retas e modeladas lapidadas nas bordas 	 1.004,82 m2  

2.10.5 Fornecimento, preparo e aplicação de reboco paginado, com argamassa de cimento, cal, 
areia e aditivos, retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
resistência à compressão de 4,0 a 8,0 MPa, aplicação de massa corrida acrílica externa com 
lixação a luz e pintura acrílica auto brilho e paginação com perfis em alumínio tipo 
	 2.230,32 m2  

2.11. Esquadrias de madeira e marcenaria 

2.11.1 Fornecimento e instalação de Portas completas, revestimento em laminado melamínico 
texturizado, com miolo sarrafeado semi-oco de 1a  linha e requadramento de madeira 100 
mm em todo perímetro, inclusive ferragens, batente metálico com pintura esmalte sintético 
sobre base antioxidante e bandeira veneziana: 

2.11.2 Fornecimento e instalação de Porta completas, revestimento em laminado melamínico 
texturizado, com miolo sarrafeado semi-oco de 1a  linha e requadramento de madeira 100 
mm em todo perímetro, inclusive ferragens, batente ~-ip,9ffir.TH,M.R.) 0 sintético 
sobre base antioxidante: 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

TteNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
2.11.2.1 Porta de 0,60 x 2,10 m 	 cREA,sp 1,06•No• • 	• .8...60.7.10,00 u 

2.11.2.2 Porta de 0,70 x 2,10 m 

2.11.2.3 Porta de 0,80 x2,10 m 
rna;:i 

	f La.    	4,00 

	36,00 

2.11.3 Fornecimento e instalação de armário e 
portas e puxadores em aço inox escovado 	 

cas de MDF, acabamento Imbuia, com 
29,38 



2.12. Louças, metais sanitários e ei O T 
1. 	aulo Robet 

,“NIICOaP 
gaull 3 nitro 

• e> 
4,,ÁPV  

anoe110' 

cesoaloa 	
Sdni. 	. 	ri ' 	t 

Fornecimento e instai 	
1  

nistrativo I 
UGIAgen  Oeste Reg. 3013;-: 

2.12.1. Lavatório d auçasem-oduiza,  branco, com válvula, tubo fleme e elementos de 
fixação, RA 	A tã'TiECA3dEffil t9rneirw5wada, linha PRESSMATIC MESA compacta 
1/2" da D COL  >113 

.,•,iminos 	VntiA 19,00 pç 

2.12.2 Bacia de louça branca com caixa acoplada linha Ravena da DECA 	168,00 pç 

2.12.3 Válvula de descarga com acabamento anti-vandalismo, tipo DB-484-1 1/2" da 
DOCOL 	 9,00 pç 

2.12.4 Assento comum para bacia sanitária linha Ravena da DECA 	 151,00 pç 

2.12.5 Papeleira de louça branca linha Duna da DECA 	 176,00 pç 

2.12.6 Barra de apoio para deficiente físico modelo apoio THELMA 700 da UDINESE 
comprimento 90 cm 	 52,00 pç 

2.12.7 Espelho em cristal incolor, 6 mm de espessura, montado sobre compensado 12 mm e 
moldura em cantoneira de alumínio 	 187,06 

2.12.8 Ducha eletrônica luxo cromada 6500W — 220V 	 2,00 

3f3oFjlo,  o-.1  to 	 
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2.11.5 Fornecimento e instalação de porta folha dupla em vidro incolor temperado 10mnn, com 
requadro em alumínio e bandeira fixa com requadro, inclusive ferragens e acessórios de 
instalação: 

çsx5 \UMA E  

 	. 3 1 , O O un 2.11.5.1 Porta de 1,60 x 2,50m 

2.11.5.2 Porta de 2,00 x 2,50m 

2.11.5.3 Porta de 2,50 x 2,60m 

2.11.5.4 Porta de 1,60 x 2,20m (sem bandeira) 

\g. .5,00 un 

- .11,00 un 

.k? t 	9,00 un 
"'s'Nop CO\  

2.11.6 Fornecimento e instalação de porta de 80 x 170 cm, completa, em compensado de 
madeira revestido com laminado melamínico texturizado de 1a  linha, inclusive 
ferragens 	 ;,) PRESENTE DOCUMENTOS tióRuff- 

INTFORANTE DA CERTIDA0 DE ÀCE-RVO 
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
CREA-SP 5.06 N°  520  

2.12.9 Cuba de embutir oval L42, cor branca, da DECA 	 194,00 pç 

2.12.10 Mictório com válvula, fluxo automático, da DECA linha FM 712 	 43,00 pç 

2.12.11 Torneira tipo pressmatic 110 de mesa Docol, cromada 	 9 . E  . . 	.191,00 pç ---- 
O okt5,  

2.12.12 Torneira de mesa TOWER, marca DOCOL  	 ..A  '  ..9 	i 1,00 pç 
C DO\‘  

2.12.13 Misturador linha Duna assic Mesa DEC 	bamento crom 	, referência 877 
064  	 1,00 pç 

11 
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2.12.14 Misturador linha prata DECA, acabamen 	 a.3,47 	 ••• ,UU pç 
Vo1108 kEnEJ' R$ 2 35 2.12.15 Registro para chuveiro acabamento Duna Classic cromado DECA 	• 	1,00 pç 

2.12.16 Registro para chuveiro acabamento cromado DECA linha 0-50 	 30,00 pç 

2.12.17 Sifão metálico para lavatório, da Deca, código 1680C, cromado 	223,00 pç 

2.12.18 Saboneteira parede, com cristal, Duna referência Deca 2010 C61 	2,00 pç 

2.12.19 Saboneteira para sabão líquido sistema spray da linha LALEKLA evolution, da Klabin 
Kimberly na cor branca 	 146,00 pç 

2.12.20 Papeleira linha Duna Classic referência Deca 2021 C61 	 1,00 pç 

2.12.21 Toalheiro em Barra de Aço lnox 1", fixado sob bancada de mármore comprimento 
1,00 pç 2m 

PREFEITURA MUNIC 
ESTADO DE 

AT1 01.203.179 (1290( 

PAULÍNIA 108 E NOTA 
Fer 

2.12.22 Toalheiro tipo Dispenser para papel toalha interfolhado da linha Lalekla Evolution, da 
Klabin Kimberly na cor branca 	 118,00 pç 

2.12.23 Ligação flexível acabamento metálico da Docol, código 4606 C 040, 
cromado 	 204,00 pç 

2.12.24 Box em vidro temperado incolor 10mm de 3,125x2,10 m, com 1 porta de correr L= 
0,90m 	 1,00 pç 

2.12.25 Box em vidro temperado incolor 10mm em L de (1,00+1,90)x2,10 m, porta de 
abrir 	 2,00 pç 

2.12.26 Barra de apoio para deficiente físico modelo apoio THEMA pia / piso da 
34,00 pç 

2.12.27 Barra de apoio para deficiente físico modelo apoio THEMA para porta da UDINESE e 
componentes para a fixação 	 26,00 pç 

2.12.28 Chuveiro maximducha Lorenzetti 5400W 220V, cor branca 	 29,00 pç 

2.12.29 Saboneteira para chuveiro linha Evidence, da Deca,21L. 	31,00 pç 

2.12.30 Cabide Evidence Deca 2060 C EVD  	207,00 pç 

2.12.31 Bacia de louça branca para deficiente físico, linh 	9,00 

2.12.32 Assento para deficiente físico, branco, linha confo g •da(f~-8P5 	26,0 

	

2.12.33 Bancada de granito cinza Corumbá polido espessuraS010.3 	sã-O- 	57,00 

2.12.34 Bancada de granito cinza Corumbá polido espessura 2cm, incluindo saia h= 
frontão h= 10 cm: 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA FIE4_0 

2.12.34.1 Bancada 5,32crivx 0,61 m para 05 cub Epz_.sp."3.N.2:..57()..9:..kfl.16,00 un 

2.12.34.2 Bancada 1,63cm x 0,55c • el a ra 01 c  	 un 

UDINESE 

kQ 

Sã M 
A 	nistrativo I 

UCLitsi Oeste. Hog. 

12 
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",z,l, 	6,00 un 

2.12.34.4 Bancada 1,96cm x 0,55cm para 02 cubas.. 	2,00 un 
AS.. SP 

es-Tabeiião 2.12.34.5 Bancada 1,88cm x 0,55cm para 01 cub   	2 4. 	 2,00 un 
ografica tont cume o on-

pan e reproauzula Dou Fe 

2.12.34.6 Bancada 1,10cm x 0,60cm para 01 1,00 un 
DEZ.•21112 	 

2.12.34.7 Bancada 2,05cm x 0,55cm para 01
:  
	 2,00 un 

- - 7t •k 	' ' '. .- '` ^ sp .̀..-44,48,, R$ 2,35  2.12.34.8 Bancada 3,78cm x 0,60cm ra 03 cubas 	 2,00 un 'q.t.  
2.12.34.9 Bancada 2,24cm x 0,60cm (sem saia)... ......   	1,00 un 

, , -, 
2.12.34.10 Bancada 3,53cm x 0,60cm (sem saia) 	..1  	1,00 un 

2.12.34.11 Bancada 1,43cm x 0,60cm (sem saia)•:,‘,,,  CREA-SP  c., 
-1/ 4, ,.,‘ 	••;',.:- 	1,00 un 

-, .7,swo3  . 
2.12.34.12 Bancada 1,90cm x 0,60cm (sem saia) 	

,........._" 
	 2,00 un 

2.12.34.13 Bancada 2,70cm x 0,60cm (sem saia).,.'5#=f,l'FE 00 e t:I i,.1-;T:i.'T e;. FCRT: 	1,00 un 
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO 
ft CM-r."-,'e EXPEOIDA NESTA DATA•PEL:0, 	4,00 un 2.12.34.14 Bancada 7,95cm x 0,60cm (sem saia): 

	

EA-SP 	N° 520 	(9W.2-0 CR 	Se.f3 	 c/  
2.12.34.15 Bancada 7,95cm x 0,40cm (sem saia) 	 4,00 un 

fx) PrxJ1o,  0 .. 1  [o  112_1_. 

2.13. Esquadrias / Serralheria Sôni N ar, I 	, n 
Age 	istrativo I 

LIGI C':0 ,...104 este F. 30[3,- t  

2.13.1 Fornecimento e instalação de Porta em chapa de ferro de 2,00 x 2,10 m, duas folhas 
inclusive batente - Salda de Emergência 	 4,00 pç 

2.13.2 Fornecimento e instalação de Porta veneziana de ferro de 0,90 x 2,10 m, com 
ferragens 	 1,00 pç 

2.13.3 Fornecimento e instalação de Portinhola de Inspeção Reservatório Elevado 0,70x1,00 
rn 	 1,00 pç 

2.13.4 Fornecimento e instalação de Alçapão Metálico em chapa galvanizada 
0,70x0,70m 	 10,00 un 

2.13.5 Fornecimento e instalação de Escada Marinheiro largura 0,50m com guarda corpo, e 
perfil de aço galvanizado e chapa metálica galvanizada 	 28,60 

2.13.6 Fornecimento e instalação de Gradil Orsometal, altura de 2,20 m (inclusive port 
2,00x2,20 m) 	 39,93 

2.13.6 Fornecimento e instalação de Porta ventilada em chapa n° 16 galvanizada com pintura de 
fundo anti corrosiva: 

2.13.6.1 Porta dupla 1,70X 2,65 m 	 

2.13.6.2 Porta simples 0,80 X 2,55 m 

13 

2.12.34.3 Bancada 1,20cm x 0,55cm para 01 cuba 	 

E 

(j- 	4,00 pç , 	e 

	

Cope/ 	1,00 pç 



	9,00 pç 

	4,00 pç 

	2,00 pç 

	1,00 pç 

	1,00 p 

O PRESENTE IX)CUMENTQ  E PARIE ....... 1,0 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE NeRVO 
TE(..',NICO EXPEDIDA NESTA DATA PEd„() 	 
UREA-SP 13 10 N° ,5 	R7 70  4,7  

4,0 

2,00 pç 

7,00 pç 

	2,00 pç 

	2,00 pç 

14 

Pecá:), E- 1. 

Sônia Ma 
Aa 

a 
Is•trativo 

este Hog. 31113t,  
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2.13.6.3 Porta simples 0,90 X 2,55 m 	 1,00 pç 

2.13.6.4 Porta dupla PF03 2,00 X 2,15 m 	 2,00 pç 

2.13.7 Fornecimento e instalação de Veneziana fixa em chapa galvanizada n° 14 com pintura de 
fundo anti corrosiva e com tela interna: 

2.13.7.1 Veneziana 0,50x0,50 m 	 3,00 pç 

2.13.7.2 Veneziana 1,75x0,50 m 	 1,00 pç 

2.13.7.3 Veneziana 1,60x1,40 m 	 1,00 pç 

2.13.8 Fornecimento e instalação de Janela fixa, aberta em perfil de ferro, com pintura de fundo 
anti corrosiva, dimensões 3,50 x 1,00 m 	 4,00 pç 

2.13.9 Fornecimento e instalação de Veneziana fixa em chapa galvanizada n° 14, com pintura de 
fundo anti-corrosiva e eletrostática na cor branca: 

	16,00 pç 

	20,00 pç 

7 DEZ, 2012 E] 

2.13.10 Fornecimento e instalação de C ilho de lakigd~lai te 1,5mm, pintura 
8mm, de abrir: 	vullm V4211,,,C1,, RS 2,35 eletrostática com vidro laminado 

2.13.9.1 Veneziana 3,25x2,10 m 

2.13.9.2 Veneziana 1,325x0,80 m 

2.13.10.1 Caixilho 1,00x1,00 m 	 

2.13.10.2 Caixilho 0,90x0,50 m 	 

2.13.10.3 Caixilho 3,25x0,50 m 	 

2.13.10.4 Caixilho 3,19x0,50 m 	 

2.13.10.5 Caixilho 1,72x0,50 m 	 

2.13.10.6 Caixilho 2,67x0,50 m 

2.13.10.7 Caixilho 1,87x0,50 m 

2.13.10.8 Caixilho 6,95x0,50 m 	 

2.13.10.9 Caixilho 2,02x0,50 m 	 

2.13.10.10 Caixilho 1,25x0,50 m 

2.13.10.11 Caixilho 0,61x0,50 m 
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2.14. Diversos 
Sônia 
Age" 

UCA C. 	, este Reg. 301":::: 

largura de 1,20 com 
patamares de descanso (2.857,00 k)1 1,00 un 

2.14.1 Fornecimento, fabricação, montagem e controle de qualida e de estruturas metálicas em 
perfis laminados, com tratamento superficial executado com jateamento abrasivo ao metal 
quase branco (com esfera oxido de alumínio) padrão Sa2 1/2,  aplicação de uma demão de 
primer base epóxi com espessura média de 40p, e aplicação de duas demãos de pr 
acabamento base epóxi com espessura média de 60p, para a 	s estruturas: 

o 

2.14.1.1 Escada composta de dois lances, degraus em cha\p°  

1 

2.13.10.12 Caixilho 7,00x1,00 m 	 5,00 pç 

2.13.11 Fornecimento e instalação de Caixilho de alumínio em chapa sólida de 1,5mm, pintura 
eletrostática com vidro laminado de 8mm, fixo 1,68x0,50 m 	 1,00 pç 

2.13.12 Fornecimento e instalação de Porta Corta-fogo P90, acústica com barra ante-pânico: 

2.13.12.1 Porta simples 0,80x2,10 m 

2.13.12.2 Porta simples 0,90x2,10 m 

2.13.12.3 Porta simples 1,00x2,10 m 

2.13.12.4 Porta dupla 1,40x2,10 m 	 

2.13.12.5 Porta dupla 1,65x2,10 

gens, pintura 

3,00 pç 

3,00 pç 

6,00 pç 

3,00 pç 

Co prailo,  o I  10 I og  

2.14.1.2 Escada, comprimento 8,90 m, rgura, ,85 
pilares e vigas metálicas, com de us em chap 

altura 3,675 m, tendo nessa condição 
(4.536,00 kg) 	12,00 un 

15 

5 

Au 	fi,uujo Peleu
uus 	a.  

Llrag3 

VeR:;A 	f:ILL2J RS. 2;35. 	  

Paulo Ro 	Ru.• 
AllfENTCO a 
girml a mi 

DE NOT 
rtoFeçnanci 

	9,00 pç 

	1,00 pç 

23,00 pç 

14,00 pç 

10,00 pç 

	3,00 pç 2.13.12.6 Porta dupla 1,90x2,10 m 	  

2.13.13 Fornecimento e instalação de Porta veneziana em fet-
fundo anti-corrosivo e acabamento em esmalte sintétick; 

2.13.13.1 Porta simples 0,80x2,30 m 

C R EA-S P 
• 

".•</l,  03 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
	 4N.TEGRAiaTE DACERTJDACI DE AGERVQ 	 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA P0 

	 OREA SP-209B NP  S7,0  R.1 o 	 

2.13.13.2 Porta simples 1,20x2,30 m 	  

2.13.13.3 Porta dupla 1,60x2,50 m 

2.13.13.4 Porta dupla 2,40x2,30 m 
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2.15. Instalações Hidráulicas 

2.14.1.3 Escada composta de quatro lances, degraus em chapa lisa, largura de 1,20 com 
patamares de descanso (3.896,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.4 Escada do hall principal no edifício do Corpo Central, altura de 7,50 m, degraus em 
chapa lisa (11.402,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.5 Escada circular no Foyer do Theatro, com diâmetro de 7,50 m, altura de 3,75 m, e 21 
degraus em chapa lisa (8.018,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.6 Escada perfil "I", 21 em degraus em chapa lisa, altura de 11,45 m em 03 níveis 
(6.359,60 kg) 	 2,00 un 

2.14.2 Fornecimento, fabricação e montagem de guarda corpo tubular em aço inox escovado, 
com liga 304, espessura de 1,20mm e diâmetro de 50mm, emendas através de luvas 
internas, suportes para corrimão em chapa metálica com pintura eletrostática na cor branca, 
executados conforme normas técnicas ABNT 	 270,84 m 

2.14.3 Fornecimento fabricação e montagem de guarda-corpo com montantes em chapa 
metálica e pintura eletrostática na cor branca, corrimão em tubo de aço inox com liga 304, 
espessura de 1,20mm e diâmetro de 50mm com fechamento em tirantes de cabo de aço 
encapados de 3/16 em três linhas intermediárias com esticadores cromados, executados 
conforme normas técnicas ABNT 	 506,60 m 

2.14.4 Fornecimento e instalação de poltronas com encosto médio e assento rebatível, 
almofadas em espuma de poliuretano injetado, revestidas em tecido 100% lã na cor azul de 
peso mínimo 350g/m2 com assento e encosto rebatíveis através de um mecanismo 
articulado com molas amortecedoras de espuma em integral skin para um funcionamento 
suave e silencioso. Contra encosto e parte inferior do assento protegido por uma blindagem 
de polipropileno injetado. Os pedestais estruturados em perfil de aço, fixados 
individualmente. Estrutura com acabamento em pintura pó epóxi na cor preto fosco, em tubo 
de aço, com base para ser preparada para ser fixada no piso e servindo também como 
apóia braço em espuma de poliuretano integral. Painéis revestidos em vinil são utilizados 
para fechamento da estrutura entre o apóia braço e a base 	 155,00 un 

2.14.5 Fornecimento fabricação e montagem de corrimão metálico em tubo redondo de 2"x1,50 
mm, com suporte em ferro redondo maciço de ½" fixados em sapatas redondas de diâmetro 
80 mm, executados conforme normas técnicas ABNT 	 219,10 m 

necimento fabricação e montagem de guarda corpo em vidro laminado incolor 
m, com corrimão em alumínio 0 76mm, acabamento anodizado padrão inox, 

8nforme normas técnicas ABNT 	 276,18 m 

2.1 

coçniej sacrilica, e text 	 Plus, altura de 9,05 m 
ri 	v.;LCR 	, 

ijjd Concrete) tipo casca com esp. 20 mm, acabamento e 
fiAasIns_atr-avés de dispositivos de aço galvanizado, acabamento f 

ntrada do Theatro em painéis pré-fabricados arquitetônicos em GFRC (Glass 
o concreto liso, 

plicação 
	1,0 
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Sistema de distribuição de água fria feita por grMi' ade. 
uma coluna única de 0 3" em cobre a partir do pá 141, 

V2,  

01. 

etário superior por 

2.15.1.1 Quantidades: 

Tubos de cobre sem costura classe "E" 

- Tubo de cobre classe "E" 0 79mm 

- Tubo de cobre classe "E" 0 66mm 

- Tubo de cobre classe "E" 0 54mm 

- Tubo de cobre classe "E" 0 22mm 

u PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
itCNICO EXPEDIDA NESTA DATA e O 
C,REA-SP O6 N°  520 9-   40,00 m 

- Bomba de recalque d'água com vazão Q=10m3/h; Hm=22mca; P=3cv/3500rpm-220V- 
3Fases - mod. Megabloc 32-125.1 da KSB 	 1,00 pç 

- Bomba de recalque d'água com vazão Q=10m3/h; Hm=22mca; P=3cv/3500rpm-220V- 
3Fases - mod. Megabloc 32-125.1 da KSB 	 1,00 pç 

- Manômetro em aço inoxidável, tipo "Bourdon" mostrador com 4", conexão 
rosqueada1/2", escala: O a 12 kg/cm2 	 2,00 pç 

- Válvula de alivio 0 4" x 6" 
	 1,00 pç 

Tubos e conexões em PVC marron classe 15,7,5 KGF/cm2  conforme NBR 5648 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 85mm 	 96,00 m 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 60nnnn 	 126,00 m 

Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 50mm 	 708,00 m 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 32mm 	 726,00 m 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 25mm 	 738,00 m 

2.15.2 Esgoto Sanitário 

As instalações de esgoto sanitário compreendem as tubulações que, por gravi 
encaminham os esgotos dos sanitários, vestiários, copas, lanchonetes e águas provenie 
de lavagens de piso para as caixas coletoras que por gravidade leva-as à rede pública 
esgoto. 

O esgoto proveniente da pia da lan honete passa por uma caixa de g 
da gordura da água, antes de ser hçado à rede coletora de esgoto. 

DE NOTAS 
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2.15.3.1 Quantidades: 

Tubos em PVC branco série "R" conforme NBR 56 /77 

- Tubo de PVC rígido branco Série reforçad 	50mm 

_-
---soTETuRA e4  

!essandro Pereffa Draga 
,f WS i;EC,:l1112S FCR Vtie, VAL'.,' rjui,r,les,9%-n 

Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 75mm...'' ------ 4'  	186,00 m 

— Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 100 	120,00 m 

— Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 150 	 .1 	425,00 m 

18 
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2.15.2.1 Quantidades: 

Tubos em PVC branco série "R" conforme NBR 5688/77 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 40mm 	  306,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 50mm 	  327,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 75mm 	  200,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 100mm 	  606,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 150mm 	  636,00 m 

2.15.3 Águas Pluviais 

As águas pluviais provenientes das coberturas e pisos são dirigidas para calhas, condutores 
verticais e horizontais, conduzindo-os ao sistema de drenagem superficial, composto por 
caixas de passagens e tubulações que conduzem as águas, por gravidade, até o sistema de 
drenagem local. 

Nos porões e nas construções subterrâneas as águas pluviais e de infiltrações são 
conduzidas para um poço de acumulação e esgotadas por bomb 	íveis. 

2.15.4 Combate a Incêndio 

Sistema de combate a incêndio por hidrantes simples, sistema de chuveiro  automático e 
extintores fixos e manuais e sobre rodas. 

2.15.4.1 Hidrantes simples composto por: 
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 

- Esguicho regulável de 016mm; 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
INTEGRANTE DA CERTiDÃO DE ACERVO 

- Mangueira de 040mm com 30m de comprimentoMEA-sPeog N. 

- Expedição simples de 02 %;   /_,03 
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— Vazão mínima por esguicho de 200I/min; 

2.15.4.2 Chuveiros Automáticos composto por: 

— Chuveiro automático 01/2" e fator K=80(S1) tipos Pendentes e Up Right; 

— Temperatura de abertura: 79 °C; 

— Vazão mínima no chuveiro: 59,87I/minuto; 

— Pressão mínima no chuveiro: 56 KPa; 

2.15.4.3 Quantidades: 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 

or  
t.roduzida Do°u• çe 

1 7 'DEZ: 2912 	 
— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0     192,00 m 

AhnSand.:0 PC,C,U Cr33a 

,LICS F iCC1h;t::: 	 VAM 	 2,35 	 846,00 m 

	18,00 m 

— 	Caixa de hidrante tipo sobrepor 90x60x17 	 46,00 pç 
o PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 

Mangueira tipo industrial 1.1/2"x30,00 m...41,11.:EGRANTEDA-C•ERT41)ÃO•DGAGERVO 
TËCNICO EXPEDIDA NESTA D.TA P9L0 
GREA-SPeOEM°. ,52-n• ?q,&017  46,00 pç 

'ara e P5t,10,  O ‘g  1 	1 265,0 

Bico de sprinkler tipo up-right 68° x 1/2" Sont • Nlà ia 

	46,00 pç 

Manômetro em aço inoxidável, tipo "Bourdon" 
rosqueada1/2'', escala: O a 12 kg/cm2 	  

Bomba para Sprinkler - SPK-1 / SPK-2, modelo 
Q=135m3/h, Hman=68 m.c.a., Potência 45 HP 

mostrador com 4", conexão 
2,00 pç 

mod. 80-400, 

eocj 	2,00 pç 
KSB 

Bomba Jockey - SPK-2, mo elo Markgru 	mod. CH2-60, Q=1,2m3/h, Hman=75 
	1,00 pç 

19 

m.c.a, Potência 5 HP 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 	0 4" 

Esguicho sólido com requinte 16mm 	 

Bico de sprinkler tipo pendente 68° x 1/2" 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 3" 	  

• 

402,00 m 

1.128,00 m 

384,00 m 

1 	170,00 m 

	948,00 m 

	2.250,00 m 

	6,00 m 

	1,00 pç 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 2.1/2" 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 2" 	 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1.1/2" 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1.1/4" 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1" 	 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1/2" 	 

Hidrante de passeio 2.1/2" 	  
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— Tubo de PVC série "N" 0 50mm 

— Tubo de PVC série "N" 0 75 

— Tubo de PVC série "N" 0 100mm 

1 7 DEZ. 2012  El S Pau:q. 132,00 m 
Ressandro Pereira Braga 336,00 m tl.t '2:35 	 

	282,00 rn 
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2.15.5 Sistema de Água Fria - Theatro 

Sistema de distribuição de água fria por 02 bombas de recalque, com as características 
abaixo descritas, com redes de distribuição em tubos e conexões de PVC classe 15, 
soldáveis. 

— Vazão: 2,00 m3/h; 

— Altura manométrica: 30 mca 

- Montagem: monobloco. 

PRESENTE 
DOCUMENTO E PARTE 

INTEGRANTE DACERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DA A patp 
CREA-SP 90(3 N° 	.; / é / 

São 

n. 	- 	man SAgõ

e: 	
ntstr ativo 1 

este Reg. 3l)(3.-, UGI 	411 2.15.5.1 Quantidades: 

— 	Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 25mm 	 476,00 m 

— 	Tubo de PVC marron soldável classe 150 32mm 	 120,00 m 

— 	Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 40mm 	 192,00 m 

— 	Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 50mm 	 228,00 m 

— 	Tubo de PVC marron soldável classe 150 60mm 	 96,00 m 

— 	Tubo de PVC marron soldável classe 150 75mm 	 114,00 m 

- Bomba de recalque de água fria Q = 5,4 M3/H HM = 30MCA POT = 1,5 CV modelo R- 
14 AL FAB. THEBE 	 2.00 pç 

2.15.6 Esgoto Sanitário — Theatro 

A instalação de esgoto foi rigorosamente executada de acordo com as posturas sanitárias 
locais vigentes e com a NBR 8160/99, correspondente à execução dos serviços de captação 
e escoamento das águas servidas por gravidade, dos vasos sanitários e dos desconectores 
(ralos, caixas de gordura, caixas sifonadas). 

Para a cozinha, foi executada uma rede de gordura, para qual são encaminhados os 
efluentes provenientes das pias e/ou aparelhos a serem instalados, ligados a uma caixa de 
gordura especial constituída em alvenaria. 

2.15.6.1 Quantidades: 
icoÃ 

— Tubo de PVC série "N" 0 40mm.. ............. 	... 	 PPrr. Ee ..... 144,00 m 



— Tubo de PVC série "R" 0 150mm 	 S15rr 
Agen 

— Tubo de PVC Vinilfort 0 200mm 	1.J.GI. C 

126,00 m 
117811 	  

inistrativo I 
)este•Ueg::3ER%ta. 	295,00 m 

modelo R-
2.00 pç 

Bomba de recalque de água fria Q = 5,4 M3/H HM = 30MCA POT = 1,5 CV 
14 AL FAB. THEBE 

Dl preto com e roscadas 0 
	12,00 m 

Tubo de aço carbono com costura 
2.1/2" 

DIN 

lrconi 
n:ec 

S 

, 

A!ssand,ó Pefe,r3 

es roscadas 0 
	136,00 m 

Tubo de aço carbono com cos Ira 
3" 	  
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— Tubo de PVC série "N" 0 150mm 

2.15.7 Águas Pluviais — Theatro 

11r7' 

	246,00 m 

Compreende os serviços e dispositores para captação e rápido escoamento por gravidade 
das águas de chuva que venham a cair na cobertura do edifício e áreas descobertas. Redes 
executadas em tubos de PVC JE Vinilfort e PVC série R, reforçado. 

2.15.7.1 Quantidades: 

— Tubo de PVC série "R" 0 75mm 	 

— Tubo de PVC série "R" 0 100mm 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
NTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACE,RVO 
TÉCNÁC0 EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
CREA:SP.SOBN:)..52,0... 609 	78,00 m 

Peulo,„ 	J.O_    	48,00 m 

  

2.15.8 Combate a Incêndio - Theatro 

Sistema de combate a incêndio por hidrantes pressurizados por meio de bomba "Jockey", 
permitindo partidas automáticas assim que ocorra abertura de qualquer hidrante. 

O Sistema também é composto por extintores portáteis, destinados a combater "Princípio de 
Incêndio" que ficam em locais de fácil acesso, visibilidade e bem sinalizado. É composto por 
extintores do tipo: água pressurizada, gás carbônico e pó químico seco. 

2.15.8.1 Quantidades: 

— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 
6,00 m 

— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscada 
3/4" 	 6,1 Pai 

Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas ...•-;113 
1"  	 36,00 
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- Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 
4" 	 136,00 m 

- Bomba principal elétrica de hidrantes Q = 58M3/H HM = 60 MCA POT 20 CV, 
380/220V, 3500 RPM modelo RL2OB FAB. THEBE 	 2,00 cj 

- Bomba elétrica JOCKEY Q = 3,7 M3/H HM = 70 MCA POT 2 CV, 380/220V 3500 RPM 
modelo P-11/4 AL FAB. THEBE 	 1,00 cj 

- Abrigo duplo para hidrante e mangotinho 150X170X20cm 	 18,00 pç 

- Abrigo simples para hidrante 60X90X20cm 	 3,00 pç 

- Mangueira tipo predial de poliéster com revestimento interno de borracha 0 1.1/2 X 15 
mts 	 76,00 pç 

- Esguicho regulável jato sólido x neblina 16mm 	 38,00 pç  

- Esguicho regulável jato sólido x neblina 0 1" 	 os Enili.4-7- 	19,00 pç 

- Mangotinho de alta resistência 0 1"x20,00 m  	4j   	19,00 pç 

-  

- 

Extintor CO2 6kg  	7 00 pç 

Extintor PQS 4kg 	  

----KP''15  
ç,, ...., 

	 19,00 pç 

, 

- 

Extintor PQS 6kg  	36,00 pç -......„.. 

- Extintor PQS 8kg 4,00 pç 
,.) r':-:Esr_NTE riC5',UNIr:.1:i1-0.  PARTE 	 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

- Extintor de água pressurizada 10 litros 	 'iter,rico.EXPEDVA-NESTA D TAP O _18,00 pç 

CREA-SP SO8 NI' ..57 	7 
2.16. Instalações Elétricas 

2.16.1 Entradas de Energia 

:-F5o ~o,  071 10107 

O fornecimento de energia elétrica é feito em tensão primária de 11,9KV pela 
concessionária local (CPFL). Os ramais de entrada são subterrâneos, com cabos classe 
15KV que vão dos postes de entrada até as subestações do Paço Municipal e do Theatro. 
Os condutores de entrada são protegidos por eletroduto fabricado em PEAD rígido, 0 150 
mm envelopado em concreto. 

As entradas são providas de caixas de passagem em alvenaria com dimensões 1000 x 000 
x 1000 mm, com fundo falso de pedra britada ° com tampa em concreto. 

2.16.1.1 Quantidades: 

- Eletroduto tipo corrug 

- Cabo de cobre tipo EP 

	350,00 m 

5-9:<PA J 	I 
210,00 m 

l'AL3R 9'.C..2:12 R 	2.35 
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— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 700  #35mm2 	 70,00 m 

— Cabo de média tensão isolação em EPR classe 12/20 KV # 35mm2 	300,00m 

2.16.2 Cabine de Medição e Subestação 

Subestação na tensão de classe 15KV, composta de: 

• Compartimento de medição da concessionária; 

• Compartimento de proteção contendo disjuntor a vácuo TP's e TC's classe 15KV; 

• Compartimento contendo transformadores a seco encapsulados em resina epóxi, 
1000KVA cada unidade, tensão 11.900/380-220V, enrolamento secundário ligação 
"estrela" com neutro aterrado; 

• Sala de quadros de distribuição em baixa tensão, Normal 

2.16.2.1 Quantidades: 	 A!essandro pelita 

mICOLHILCS 

— Chave seccionadora 15 KV 400A acioname 	simultâneo nas tres 
com carga, sem fusíveis 	 1,00 pç 

— Chave seccionadora 15 KV 400A acionamento simultâneo nas três fases, abertura 
com carga, com fusíveis HH 130A 	 2,00 pç 

- Disjuntor a vácuo FIXO MANUAL, 630A - 15 KV - 350 MVA com relé primário 
eletrônico OCD_IL reg. 35A - Beghim /ABB 	 1,00pç 

— Transformador de força 1000KVA, 11,9KV/380-220V - tpop, encapsulado a seco em 
res térmicos PT 100, resina epóxi sob vácuo, modelo 3.15 / 1500 S Cpftl rtat0YRS 

termômetro digital com 2 contatos. (TRAFOMIL)7, .'s 
	 2,00pç 

eis — TP 13,2 KV/0,22KV, 500VA em epoxi com 
disjuntor MT 	  

ã O DE NOTAS - SP rtoFernana 

ara proteção do 
	2,00 pç 

5 

Grupo gerador de emergência de 300KVA/380-220V englobando o forneaA y1ont 
e instalação de equipamentos, materiais e serviços conforme segue: 

• Grupo Motor Gerador com motor Diesel acoplado a alternador trifásico de 380V 
potência elétrica de 300kVA em regime "Standy-By", completo com sistema de partida 
automática; composto d USCA'  (unidade de supervisão de corrente alternada). 

• Kit atenuador de ruídos; 

	

	 7 O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 

• Quadro de Transferência A 	
tica (QTA INTEGRANTE DA CERT IDÃO DE ACERVO 

ifí . ); TECNICO EXPEDIDA NESTA DAT PELO 
CREA-SP SOE N°  ,52 

• Quadro de Transferência M 	(QTM 
23 s-ãopedo, OY 1(7 In g  
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• Quadro de Comando e Controle micro-processado; 

Tanque diário de 250 litros para gerador, com controle de nível e válvula solenoide; 

Tubulação de escape de gases de combustão com silencioso tipo hospitalar; 

Baterias chumbo-ácido, com estante suporte e respectiva unidade retificadora; 

Projeto eletromecânico completo da instalação do GMG (aterramento, tubulações de 
água e óleo etc) e seus componentes em sala elétrica, de uso exclusivo do GMG; 

Instalação do GMG, de seus componentes e de todos os materiais fornecidos; 

Base metálica para montagem do grupo gerador, amortecedor de vibração e 
chumbado res; 

Ligação elétrica e eletrônica de todos os componentes do sistema, incluindo interligação 
de todos os quadros do escopo de fornecimento; 

Documentação técnica constant 
manuais de operação e man 

Comissionamento; 

"Start-Up". 

desenhos listas de materiais, relatórios de testes e 
E4 	' 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 'et_.• On  
CREA-SP SOB N° 52'() m,,,0  
%,0 NN,Jlo,  C) / 	/ 	9 • 

R 

2.16.4 Quadros 

Fornecimento, montagem, instalação e testes dos quadros de 
tensão: 

Si5ni 
Age y.àágir nistrative 1 .04111:  

UG1 C distribuiçao efFgk eân ufjãixa 

Em 

2.16.4.1 Quadro de distribuição em baixa tensão Normal e Essencial e quadros parciais. 

Quadro do tipo autoportante com estrutura principal constituída por molduras laterais com 
junções soldadas, fabricadas em chapa de aço carbono dobrado, com espessura de 
2,65mm (12USG). O invólucro (chapas de cobertura e portas) é constituído por chapa 
aço carbono espessura 1,90mm (14USG). Base em cantoneira de aço, c 	e altu 
100mm e parte traseira com placas aparafusadas. 

O grau de proteção é IP-42 e são tratados por processo químico, segui 
com espessura de acabamento entre 70 e 100 microns, atendem os seg 

— Proteção contra acidentes: dispositivo de alivio de pressão de gases causados por 
arco elétrico, porta para inspeção e manutenção com espelho em material 
transparente (policarbonato) para evitar contato com partes vivas (energizadas); 

- Barramento e conexões: barras de alimentaçã 
seção suficiente para suportar corrente 
construídos em co 	99 clo de perfil 
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Nessándro Pwora Cra31 

;ELOS F,,Z1Hibos PL V(fif3, %.aatte 



Freqüência nominal: 60Hz 	 Sônia ari 
Acent 

Corrente nominal suportável de curta duração: 4010r,; 

Corrente suportável para esforços de curto circuito: 110kA 

Potência nominal instalada: 800 kVa 

" Comando e Potência para Contadores — 220VAC — 60Hz vn  ,noNs,MIsp 
N,‘ 	- 

Sinalização e alarmes — 220VAC — 60Hz, monofásico; 

Iluminação e tomadas internas — 220VAC — 60Hz, monofásic 

Resistências de aquecimento — 220VAC — 60Hz, monofásica 

- Sistema Auxiliares: 

2.16.4.2 Quadros de Ilumin o e Tom )as 

25 
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— Relé GS: funciona em conjunto com um TC toroidal, para sinalização e desligamento 
dos disjuntores principais no caso de fuga a terra maior ou igual a 20% da In dos 
barramentos; 

— Protetores contra surtos e transientes: são divididos em dois níveis: 

Nível 1 — Nível de proteção 50KA, curva 10/350ms 

Nível 2 — Nível de proteção 20KA, curva 8/20ms 

— Medidores eletrônicos: multimedidores de grandezas elétricas, leitura digital com canal 
de comunicação RS-485 protocolo padrão Modbus RTU; 

- Disjuntores: especificados conforme projetos, atendo-se a seletividade dos 
componentes, disparadores Termo-Magnéticos; 

- Contatores: do tipo potência para manobra e comando para intertravamento e 
sinalização; 

- Comutadores: do tipo rotativo, fornecidos com plaquetas para identificação, do tipo 
manopla longa ou botões pulsadores, tensão de isolação 750VAC , tensão de trabalho 
220VAC, temperatura -20°C a 50°C; 

- Sinalizadores/Boteiras: tensão de isolação de 750VAC e tensão de trabalho 220VAC. 
Lâmpadas dos sinaleiros do tipo LED; 

- Condutores Flexíveis: cabos isolação 750VAC, classe térmica 70° C, PVC. 
O PRESENTE DOCUMENTO E PAR-FE 

— Características elétricas: 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA D TA PELO, 
CREA-SP N3E1 N° 570 

Peulo,  OI  1Ó 09'  
Tensão nominal: 380/220V 

Tensão suportável a 60Hz, 1min: 2,50V 



6ao Mà 
a pre 

mapTes 

A1055311dt0 Pelnit3 Btaga 
ueada eatolintparafuos:;',C FCIC:',1Rt 2,35 

disparadores eletromagnéticos de 10kA de 

u É-I-?ESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA IUTA PELO 
COEA-SP 506 N°  Sa') 8 766,  

Sônia 
Age , e 	trativo 1 

UGI Cz2di4)este Reg. 30tit5 
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Quadros do tipo "barramento compacto" (horizontal), com componentes fixados em trilhos 
apropriados. Caixa em chapa de aço, pintura eletrostática, flagens interior e superior, 
porta, trinco e guarnição de borracha. O grau de proteção é IP-54, atendem os seguintes 
requisitos: 

• Chapa espelho interna em policarbonato; 

• Porta etiquetas para identificação dos circuitos de saída 

• Tratamento de pintura com anticorrosivo; 

• Acabamento em esmalte sintético cinza dar 

• Barramento de cobre eletrolítico; 

• Barra de neutro isolada e com furação r 

• Todas conexões e junções prateadas; 

• Disjuntores tipo caixa moldada com 
capacidade de ruptura; 

• Disjuntor do tipo DR capacidade e sensibilidade conforme Projeto; 

• Acionamento de chaves e disjuntores somente com a porta aberta; 

• Quadros de instalação embutida com moldura regulável; 

• Quadros de instalação de sobrepor com flange superior e inferior; 

Características Elétricas 

Tensão nominal: 380/220V 

Tensão suportável 60HZ, 1 min: 1,50kV 

Freqüência nominal: 60Hz 

Corrente suportável de curta duração: 10kA 

Corrente nominal dos barramentos: 50 A 

Potência nominal instalada: 800 kVA 

Quantidade de quadros: 22 un 

SOão Paulo, 	/  10  / o 9 
2.16.5 Alimentadores 

\ 

Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação em borracha etileno- —'1-9--
propileno, encordoamento qiasse 2, forma redonda, classe de isolação 15KV, bitola 
conforme projetos. 

26 

desenhos; 

2.16.5.1 Cabos de média tensão 
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2.16.5.2 Cabos de Força Baixa Tensão 

Cabos unipolares ou multipolares, de cobre eletrolitico têmpera mole, encordoamento 
classe 5, revestimento de PVC 70° C, classe 0,61/1,00KV. 

2.16.5.3 Cabos de Iluminação 

Cabos instalados em calhas, dutos ou perfilados fechados, do tipo unipolar, de cobre 
eletrolitico, extra-flexivel, anti-chama, encordoamento classe 5, revestido de PVC 70° C, 
classe 750V. 

Cabos instalados em ambientes fechados com afluxo de público, de cobre classe 1KV, 
com isolação de baixa emissão de fumaça e halogêneos. 

2.16.5.4 Quantidades: 

- Leito tipo semi - pesado pré zincado 400x100 	  

Leito tipo semi - pesado pré zincado 300x100 	  

Leito tipo semi - pesado pré zincado 100x100 

Cabo de cobre 0,6/1KV EPR 90° #240mm2 	  )2. 
-7) 

S -.SP 
- Tabelião 
4 

tdArOhYle o en. 
lt174,4 Doo r- 

ALLossandro f",ercIrvE3Tn3 	  
SELOS RECOLLIrILOS PU L1 VERBA v,:tOR R:Uno RS 2,35 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 700  25mm2 	  

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #16mm2  

Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #10mm2  

Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #6nnm2 	 

Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #4mm2 	 

- Cabo de cobre 750V PVC 70° #95mm2  

- Cabo de cobre 750V PVC 70° #35mm2  

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #185mm2  

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #70m 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 700  #50 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 700  #35 

224,03  
	 200,00 

78,00 m 

78,00 m 

	642,00 m 

	530,00 m 

600,00 m 

	750,00 m 

700,00 m 

2.600,00 m 

5.800,00 m 

16.200,00 m 

17.600,00 m 

	7.500,00 m 
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3.450,0 

20,0 
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90 ,. 25mm2 	 INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO  - Cabo de cobre 750V P C 	 200,00 m 
TECN4C0 EXPEDIDA NESTA O 120L0r, 

- Cabo de cobre 750V PVC 7 	6mm2  C1REA-SP 908 N° S20 	7  5.250,00 m 

9r3.0 Prelo, 	i 	it) 	log 
- Cabo de cobre 750V PVC 	mm2 	 4.000,00 m 

- Cabo de cobre 750V PVC 70° #6MM2 	Sônia vlar 4r 	3.800,00 

	

Age 	• 	slrativo I 
- Cabo de cobre 750V PVC 700/ mm2 	UCI  Ca 	e.,:.',  F.L-:,, •=1.1n:.• 	5.250,00 



• Grande Hall e espaços de confraternização: luminárias 
de acrílico transparente, lâmpada 70W, vapor metálico; "" 

2.16.6.1 Quantidades: 
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O PRESENIT-E-DUCGMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERV90.520,00 
TÊ-CNiC0 EXPEDIDA MESTA y PELO 

Cabo de cobre 750V PVC 70° #1,5mm2 	CEA-.S.P.KX3.f1°...5.20. 	.092.400,00 m 

Eletrocalha lisa com tampa de encaixe 100~1°'  	1°  	  756,00 m 

2.16.6 Luminárias e acessórios 

Sônia Ma a di an 
Age 	strativo I 

tJGI Capi.ieste Neg. 30(P.-: 

Fornecimento e instalação de luminárias e todos os seus acessórios atendendo as exigências 
de cada tipo de ambiente: 

• Salas administrativas: luminárias de calha aberta de embutir em forro, para lâmpadas 
fluorescentes de 32W, com aletas, com refletor de alumínio de alto brilho; 

• Salas técnicas, corredores subterrâneos, salas de máquina e subestação: luminárias do 
tipo a prova de tempo com difusor em acrílico transparente e corpo de poliéster, com 
lâmpadas fluorescentes de 32W; 

Ressante-Pereca Urna 

— Luminária fluorescente 2x32W de embuti em forrocoirnodulado[citipp;  p4_2,Roi da 
STILLUX  	 2.232,00 pç 

Luminária fluorescentes 2x20W de embutir em forro modulado tipo SL 901 da 
STILLUX 	 92,00 pç 

Luminária fluorescente 2x32W pendente, tipo industrial calha aberta, modelo SL 211 
da STILLUX 	 236,00 pç 

Luminária fluorescente 2x32W de embutir em forro monolítico tipo SL 812 da 
STILLUX 	 81,00 pç 

Luminária decorativa com lâmpada a vapor metálico de 70W, modelo SDE 5815 da 
STILLUX 	 87,00 p 

Luminária fluorescente 2x32W pendente com difusor em policarbonato transparen 
IP 65 referência SI PENDENTE d- - ILLUX 	 22,00 

Luminária fluorescente 2x16 , pendent 
IP 65 referência SL 233 PENDENTE da 

Luminária decorativa de embutir com p 

— Luminária decorativa de em utir com protetor em vidro temperado com lâmpada vapOrgi 
metálico 70W referência J y ltaim / Stillux / Lumicenter / Similar 	18,00 pç / 

Cabo de cobre 750V PVC 700  #2,5mm2  

metálico 150W referência Jacy ltaim / S 

om difusor em policarbonato transparente, 
LUX 	 113,00 pç 

r em vidro temperado com lâmpada vapor--k-0-  
x / Lumicenter / Similar 	60,00 pç 
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- Suporte duplo para eletrocalha 150x150 

- Perfilado liso 38x38 pré zincado 	 
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— Luminária industrial, refletor em acrílico tranparente com lâmpada vapor metálico 
250W modelo 4801 Itaim / Stillux / Lumicenter / Similar 	 20,00 pç 

2.16.7 Distribuição de iluminação e tomadas 

• Execução do sistema de distribuição das instalações elétricas sendo: 

• Instalações aparentes: através de eletrodutos de aço galvanizado, perfilados para cabos, 
eletrocalha e leito tipo escada; 

Embutidos em concreto ou alvenarias: eletrodutos de PVC rígido, roscáveis; 

Instalações subterrâneas: eletrodutos carregados em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), tipo Kanaflex, diretamente enterrados no solo e envelopados em concreto 
nas travessias de vias carroçáveis; 

Caixas de passagem em instalações aparentes: em alumínio do tipo condulete para linha 
de um eletroduto e em chapa de aço tratado e pintado para feixe de eletrodutos; 

Caixas de passagem para instalações embutidas: em PVC; 

subterrâneas: em alvenaria ou concreto 
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
;NTEORANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

lb  5 	
01_ TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DAT .P,_,0 

CÉZEA-SP 03 No_32/3 	
 

8,c) Peuto, 	O / (9 9  
1.860,00 m 

Caixas de passagem para instalações 
tampa de ferro fundido. 

2.16.7.1 Quantidades: 

COM 

- Eletrocalha lisa com tampa de encaixe 150x150 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo médio Ø.•87,-4w• ,Tunik,, 	3.315,00 m 

	804,00 m 

rà).  381,00 

- Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo médi 

- Condulete multiplo de alumínio 0 3/4" 

- Eletroduto de PVC rígido preto 0 3/4" 

- Rodapé tecnico de três vias, 150x4Omm, com tampa 
fogo, com pintura eletrostática 	 2.766,00 m 

E-Ndad 
cOntolme O on 	

ls 

15 è Qou Fé gs 1 	ruptores bipolares em condu ri. r 
DEZ. 2012 -..... 2'. 

— -_ _Lw2P+T com condulete 0 3/4" 

ço pré-zincad 

para duas tomadas elétricas de 127V universal 2P+T e espaços para duas 
o Fernan, 	tlã% RJs 

,011,  o." 
e ccp,3,Cprog 

42,00 pç 

1 	111,00  

	128,00 pç 

33nCio Pere,ia L.Ifuga pludSrMa nobloco 2P+T mac e femea ref. 51020 e 51022— Pial 2.966,00 p 
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— Suporte duplo para eletroca)h 150x150 796,00 pç 
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1 2 6 

— Tomada 2P+T com placa 4"x2" Pial - Plus ref. 615124- Pial Plus 	277,00 pç 

— Tomada 2P+T para rodapé ref. S-1658 ( Steck )  	2.222,00 pç 

- Interruptor bipolar simples com placa 4" 	189,00 pç 

2.16.8 Iluminação Externa 

	

SP 	17 11E1 2012 P-1,  " 

	

Fornecimento e instalação de luminár s e /to..dos_p_p_sues 	

$ 

2,35  atendendo as 
A!essanti,o BrujJ 

• Iluminação externa do arruamento luminárias do tipo iluminação de vias públicas, 
instaladas em postes de aço, corpo de alumínio com equipamento, difusor de vidro, 
lâmpada 250W, vapor metálico, IP-65; 

• Iluminação de fachadas: luminárias tipo projetor com lâmpada 150W, vapor metálico; 

• Área de jardins: luminárias tipo decorativa com difusor de acrílico leitoso, tipo globo, com 
poste de 4m. 

2.16.8.1 Quantidades: 	 /• •/' 
.„.-----.....„,„, 

I .• '.  
I 1.1  

— 	Poste de aço cônico galv a fogo H: 10m de engasta'f,com 	kl\ ef. NP 360 - 
NP 250W com relé '-'-::1  	53,00 pç :.. ,..- 

- Poste de aço cônico galv. a fogo H: lOnn de engast 
NP 250W com relé 	  

- Eletroduto tipo corrugado 0 2" — SW 	 2.100,00 m 

- Eletroduto tipo corrugado 04" — SW 

	

	PPSENTE DOCUMENTO E PART00,00  m  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

- Luminária tipo projetor para fachadas 

	

	TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DNA Ff11,0Q .02 un 
CÉEA-SP SOE N  57d 6 76o  

- Luminária decorativa para jardins 

Sã 	lati 
2.16.9 Sistema de Lógica e Telefonia (Tubulação Seca) 	Ag 	cri szrativo 1 

uG 
O Subsistema conta com caixa de entrada tipo R1 (padrão Telebrás de alvenaria com t 
de ferro fundido e dutos subterrâneos e de distribuição em PVC. Os pontos de tele 
obedecem ao padrão de instalação da Concessionária Telefônica. 

2.16.9.1 Quantidades: 

— Eletrocalha lisa com tampa de encaixe c/ septo150x150 	 1.593,00 m 

• 40;0'4,,eitão 
-,,..conformeocn-

r,produz,aa Deu Fe 

exigências: 

ref. NP 360 - 
	22,00 pç 

/0..10.9 	105 un 
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— 	Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo médio 0 1" 	 1.152,00im 

2.16.10 Cabeamento Estruturado e Fibra Óptica 

Fornecimento, instalação e testes de cabeamento estruturado e cabeamento de fibra óptica 
atendendo os padrões de cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais 
ANSIfTIA/EIA-568-A e ISO/IEC-11801: 

• Cabos de cobre: cabos Categoria 5e UTP/ScTP, cor da capa protetora "Blue Sky"; 

• Cabeamento de Fibra óptica Multímodo; 

• Tomadas de comunicação; 

• Espelhos; 

• Conectores de fibra; 
Z: 

• Blocos de conexão de equipamentos; 	
1 7 DE 2  

A!essandro Pe;wa 

• Patch paneis de terminação de cobre TP/ScTP); 	r;Et30S 	 vatGA 	2,á5 

• Centro, painéis e bandejas de interconexão de fibra óptica; 

• Cabos cross-connect (Jumpers) e patch cords; 

• Rack padrão; 

• Cabo CIT metálico Cl-50 (interligação de Rack's) 

• Cabeamento de Backbone: cabos de 4 pares trançados não blindados / laminados 
(screened) de 100Q, UTP de cobre de 1000 multipares, feixes de cabo de cobre UTP de 
1000 ou híbridos, cabos de fibra óptica multímodo de 62,5/125 ou 50/125 microns e 
mono modo de 8,7-10 microns; 

• Sala de equipamento: equipada para conter os equipamentos de telecomunicações, 
terminadores de cabos e manobras (cross-connects). 

ms\IETut?„ 
N'vxek,  

• 

I Ryé40-1\1 

CIV • .Z01,  
• 

2.16.10.1 Quantidades: 

- Cabo de cobre Categoria 5e UTP/ScTP 

- Cabo de Fibra óptica Multímodo 	 

— Tomadas de comunicação 	 
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
ttsfr EORANT E DA CERTIDÃO DE Af.,11.-RVO 
TÉCNACO EXPEUDA NESTAÂDATA PfsiAD 
CÉEA,-SP SOB N°  5/0 7&-F-t  

	11.4 • 	  
A 	'") 

— Cabo CIT metálico Cl-50 

0.000,0 

1.300,00 m 

1.118,00 urnAa. 

	2.270,00 m 
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2.16.11 Sistema de Alarme de Incêndio 

Fornecimento, montagem, instalação, conectorização, comissionamento e treinamento do 
sistema endereçável de detecção de incêndio, composto de: 

• Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 128 endereços (ampliável para 
256), painel de controle com display de cristal líquido e incorpora fonte de alimentação, 
carregador e baterias, marca Siemens BC 8001; 

• Acionador manual endereçável quebre o vidro para uso interno, marca Siemens BDS 
121e; 

• Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-89 Db, marca Siemens UMHT; 

• Módulo de comando endereçável (setorização de atuação de sirenes), marca Siemens 
BDS 221; 

• Módulo de supervisão endereçável e programável de uma entrada, marca Siemens BDS 
132; 

• Fonte de alimentação auxiliar — 3A — 24Vcc, incorpora carregador e baterias, marca TEC 
CEL FAA 0324; 

• Material para cabeamento, fixação, conectorização e miscelãneos. 

2.16.11.1 Quantidades: 

- Central de detecção e alarme de incêndio endereçáv 

CREA-SP 
_ 

- 	Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-89 Db 	 46,00 pç 

,u 	ESENTE DOCUMENTO E PARTE 
- Detector pontual de fumaça óptico endereçawlE,3e.ANT.F.DikeER:gAGDE.AcERV.0 	46,00 pç 

TÉCNICO EXPEUDA NESTA DAT PELO 
C.:REA-SP 906 N° 

350 Peui0,  O  LIO 1_02—_ 

- Cabo flexível 2x1,5mm2 - NBR10300 

— Acionador manual endereçável 

	1,00 cj 

.200,00 m 

	46,00 pç 

o 

es12 R.  
N2DEO 

2.16.12.1 — Sistema de Proteçã 	
Re 

o Contra D cargas Atmosféricas ( PDA): 

Projetado e instalado pelo método de ola d2) e,e-r-AM 	WitRsto de esfera rolante, 

descidas com cabo 35mm2. 	 P3,10 	

iías-r-j 2",2cdp. "u a foi instalada 
raF esefigtkndimento com 

	

ffà"efiê'".• 	.1<ento geral por 
l  

SiSni 
Age 

LIG! 

man 
n:SZrali.vo 

composto por uma malha de aterramento 'eorr11.4 

2.16.12 Proteção Atmosférica / Aterramento 

Fornecimento, instalação e testes dos sistemas: 
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2.16.12.2 Sistema de Aterramento 

Em torno das edificações foi lançada uma malha de aterramento com cabos de cobre nú 
de 50mm2  enterrados e hastes de aço revestido de cobre ligados e emendados com 
soldas exotérmicas. Os seguintes equipamentos e estruturas foram aterrados: 

— Quadro de Luz e Força; 

— Motores; 

— Luminárias; 

— Grupo Gerador; 

— Postes de Iluminação Externa; 

— Eletrodutos, conduletes e perfilados; 

— Sistema de para-raios (SPDA); 

— Chillers; 

— Fan coil. 

2.16.12.3 Quantidades: 

— Cabo de cobre nú # 35mm2 	  

— 	Cabo de cobre nú# 50mm2 	  

— Presilha com rebite para cabo de cobre #35mm ,  , 

— Eletroduto de PVC rígido 0 2" 	
GREA-SP 

— Haste de cobre 3/4" x 3m 

- Caixa de inspeção de aterramento de cimento amianto 	 

3.020,00 m 

1.570,00 m 

2.015,00 pç 

	156,00 m 

119,00 pç 

98,00 pç 

- Ponto para solda exotérmica 

RA 6.13 Cabine de Medição e Subestação - Theatro 

Subestação na tensão de classe 15KV, composta de: 

• Compartimento de medição da concessionária; 

• Compartimento de proteção em chapa de aço, 
disjuntor a vácuo TP's e TC's/csej5KV; 

O PRESENTE DOCUMENTO E F-YkR, 
INTE9RANTEDACERTIDAOT.

,00 pç 

TÉCNACO EXPEDIDA NESTA DA 
CiREASP soe N° 	 O 9  

• Transformador a seco encapsulado em esina epóxi, 1500KVA, tensão 13.800/380-220V, 
ligação de enrolamento primário triân o, ligação de enrolamento secundário "estrela" 
com neutro acessível, classe 

• 02 (dois) quadros gerais de aixa tens 'o instalados em sala piçoffil ormal e_Essencial 
7-044, 



ffi 
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2.16.14 Alimentadores - Theatro 

Fornecimento, montagem, instalação e testes dos quadros 
em baixa tensão: 

f,,.:ssarttlfo 	r 
,(231JtHJe.,1V;REAr 	,BL2 35 

Confeccionados em chapa metálica, a o 	sono, com bitola mínima # 14 Tibc.5,' com 
estruturas em cantoneiras ou perfis com .itola mínima # 12 USG, as laterais e fundo dos 
quadros são executadas em chapa única e aparafusadas, grau de proteção: IP-53 (para 
uso interno). 

As portas dos quadros são executadas em um único modulo em chapa da mesma bitola 
da caixa, estas possuem juntas de vedação, de forma a garantir um nível de proteção IP-
23, dobradiças internas, fecho do tipo lingüeta acionados por chave triangular ou de 
fenda. 

As placas de montagem são removíveis e em chapa de aço com bitola # 12 USG. 

As partes inferiores ou superiores são tipo flange removíveis em chapa de aço # 14 
USG, para permitir furação para acesso de eletrodutos e cabos. 

Os quadros possuem os seguintes acessórios: 

Dispositivos (ganchos) para suspensão, dispositivo para fixação em paredes (quando 
suspensos), porta-desenhos e iluminação interna acionada quando da abertura da 
porta; 

— Portas providas de aberturas (rasgos) para ventilação, dimensionadas para permitir o 
mínimo nível de temperatura exigido pelas normas. 

— Resistências de aquecimento em 220VCA, ventiladores em 220VCA, ambos 
acionados por termostatos, localizados internamente aos quadros; 

e, 3 fases, neutro e terra, 
e conforme especificação 

ENTE DOCUMENTO E PARTE 

— Voltímetros e amperímetrs'1igitai 
GREA-SP 

2.16.14.2 Cabos e fios de energia. 
ScYni 

— Cabos de força: são em cobre tilSir rondo compactado, ishlã 
propileno (EPR), classe de isolamento 0,60/1,00KV, claA 
indicada em projeto, norma: NBR — 7285, regimento de trabalho 90 
identificados nas cores padronizadas pela norma: NBR — 6808; 

— Cabos de Iluminação: são em fio de cobre eletrolítico 100%, sólidos, isolação e 
PVC, classe de isolamento f50V, regime de trabalho = 70°C, norma: NBR — 6148. Os 
condutores são identificad com cores conforme Norma. 	— 6808; 

G 

o 0 
E‘\_1\.  

2.16.14.1 Quadros. 

— Barramentos em cobre eletrólico com 98% de condutivid 
isolamento para 600V, níveis dei.irto Ar_cuito e capaci 
própria; 	 m51"iETIM1 

.;., ,. 
— Transformadores de corr tW(tip '' 	a o 	m 

cada quadro; f 7? 1  
I  

Eâtr-fflp%.-  
1C0 EXPEDIDA NEbT AT 

CREA-SP 508 N°,90 

.4ra43 Peuto,_.01/1(2._ 40 

rman 
bigiatèrri etile 

Wilírn3 tits e 
C. Os cabos são 

34 



35 • Pc•LrWaffi 

s -,'Ieue4oN 	, 
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— Cabos de Comando: são em cobre eletrolítico 100%, constituído de cordas tipo 
redonda com seção e número de condutores indicado em projeto, os condutores são 
identificados com numeração seqüencial, isolação em Neoplene, capa em borracha 
etileno propileno (EPR), regime de trabalho = 90°C, classe de isolamento 1,00KV. 

2.16.14.3 Quantidades: 

- Cabo PP 3 X # 2,5mm' 	 1.200,00 m 

— Cabo flexível 750V classe 5 # 2,5mm2 	 25.600,00 m 

— Cabo flexível 750V classe 5 # 4mm2 	 2.500,00 m 

— Cabo flexível 750V classe 5 # 6mm2 	 1.000,00 m 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #6mrn2  	1.320,00 m 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #10mm2...f.z.(. .... 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #16mnn2..h .... 
^‘, 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #25mm2  

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #35mm2  

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #120pg,s.E.N.TE.D 3cum.EN.-r0.E.F..,AR:FE.440,00 m 
1 

— Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #185
1t1,4Wi0E0R 	DA CERTIDÃO DE AGPRVO ,ANTE 

EXPr;01Drk.NESTA ..A.PW0.200,00 
é os" 

— Quadros com potência total instalada de 1401MA-sP"   	57,00 un 

2.16.15 Distribuição de iluminação e tomadas - Theatro 	Sôn".• 	1° -  3r1 
Agen 	linistrativo I 
i C; ,ste 	_ 

Execução do sistema de distribuição das instalações elgfca s 
el 	Reg en• $1. 

utos de aço galvanizado, perfilados para 

— Embutidos em concreto ou alvenarias: eletrodutos de PVC rígido, roscáveis; 

— Instalações subterrâneas: eletrodutos carregados em PEAD (Polietileno de 
Densidade), tipo Kanaflex, diretamente enterrados no solo e envelopados em concreto 
nas travessias de vias carroçáveis; 

— Caixas de passagem em instalações aparentes: em 
linha de um eletroduto e em chapa de aço trata 

— Caixas de passagem para instai ções embu 

do tipo condulete p a 
Carf61 • eSgletrodutos; 

Fernan 	ião 
cor, ontcrrne o ar-

oc.ze3 DouFé 

....3.820,00 m 

3 	100,00 m 

	860,00 m 

80,00 m ef\T'  

2.16.15.1 Eletrodutos 

— Instalações aparentes: através de 
cabos, eletrocalha e leito tipo escada, 
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1 3 2 

— Caixas de passagem para instalações subterrâneas: em alvenaria ou concreto com 
tampa de ferro fundido. 

2.16.15.1.1 Quantidades: 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 

;,;t:.t.  1 

'ç 797,00 m 

621,00 m 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve  

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 

m 

96,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 2" 	 6,00 m 
PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico,itioRleffEeatdu.oÃo.m.AGERv.o 	42,00 m 
TÉCNiC0 EXPEDIDA NEST2,4 EWA PELO°  

Condulete de alumínio 0 3/4" 	  .900,O0 pç 

732,00 m 

30,00 m 

195,00 m 

162,00 m 

93,00 m 

Eletroduto de PVC rígido 0 3/t" 	 ijPo d/ I 	in 	ic9 

	

 	60 00 m 

	

," 	  Eletroduto de PVC rígido 0 1 	 S'oni 
Ag-rtistriivo I 

Eletroduto de PVC rígido 0 1.1/4" 	UGI.G 	sti:•+•',e.g:'3Utit 	 

Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 100x100mm chapa #20 	 

Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 300x100mm chapa #20 	 

Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 400x100mm chapa #20 	 

2.16.15.2 Interruptores, tomadas e botoeiras. 

— Interruptores e botoeiras: São para, embutir em caixas padrão corpo em Nylon em 
material termoplástico na or c 	Teclas em material fosforescente, 10 A — 250VCA, 
contatos em material não magn co (latão), tipos indicados em projeto. Parafuso de 
fixação a caixa, Bicromatizados 	6, para fuso de fixação da placa niquelado 
ambos com dimensões 32 x 1 1/ 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— 

— Tomadas: São para embutir 	aixas padrão, corpo em Nylon, com e 
termoplástico na cor cinza. Espe o em material fosforescente, 15A — 250VCA, 
silentoque, contatos e material não magnético (latão) tipos indicados em projeto. 
Parafusos de fixação a caixa, Bicromatizados NC6, parafusos de fixação da placa 
niquelados NC6, ambos com dimensões 32 x 1 %"; 

tMÁStii 	Fés: Para campainha e minuteira ,são para embutir em caixas padrão, 
PP, placa em material termoplástico na cor cinza, tecla em material 

nte,yiltri símbolos gravados (sino e lâmpada respectivamente), 20A, 250V, 
plockiv.1 • 	 — 	1 s e 	terial não 	agnético (latão), parafusos de fixação a caixa, 

6, parafuso sara placa, niquelado NC6,a os com dimensões 32 

S 2,35 \••,c, R 36 



— Iluminação áreas de 
industriais aberta com 

— Iluminação das áreas de 
fluorescentes de 9W, compa 

iário ,oficinas, subestação e outros: luminárias 
fluorescente, reator 220V, 2x40W; 

ço atrás: luminárias blindadas, com lâmp 
de cor azul e outra de cor branca; 

— Iluminação das áreas de se 	o temporário: luminárias blindadas, com lâmp 
fluorescente de 23W, compactas; 

— Iluminação dos rodapé de escadas, orientativas: luminárias de embuti 
com lâmpada fluorescente de 40W, compacta. 

alizador) s•-•) -̀(2— 

1) TABELIÃO DE NOT 
V. 	Pauto Roberto Fernandes -Ta 

co 	124 
eprograhracontorrreOln. 

parte feprOdUZId3 
 

Ds,6 88,00  p ç 

DEZ 
— Luminária dimerizada pa a lâmpada incandesce°'"3  

2.16.15.3.1 Quantidades: 

37 
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1 33 

— Variadores de luminosidade: são para embutir em caixas padrão, 50 x 100 mm, corpo 
em Nylon, placa em material termoplástico, parafusos para fixação a caixa 
bicromatizados,NC6, parafuso para fixação da placa, niquelados NC6, ambos com 
dimensões 32 x 1 1/2". lpo rotativo (potenciômetro) 220V 60HZ_potencia 1000W. 

PRESENTE DOdUMENT'U E PAI-t E E 
INTEGRANTE DA CERTIDÂO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
CREA-SP SOES ,52(-) 27609'  

— Plugue macho/fêmea 2P+T 	São Paulo, 	 10 ir) 9  1.585,00 pç 

— Tomada 2P+T em condulete 	 sõn. 	 350,00 pç 

— Interruptor simples em condulete 	 Oeste Reg. 3UU- 	110,00 pç 

— Tomada 2P+T com placa para caixa 4x2" ref.: Silentoque Pial 	 100,00 pç 

ial 	40,00 pç 

2.16.15.2.1 Quantidades: 

' 1e. 	30. 
Agen' 	nistrativo I 

Interruptor simples com placa para caixa 4x2" ref 

2.16.15.3 Iluminação. 

_s 

A iluminação do prédio segue as orientações do projétOarquitetô
A-Sr
nicps. 

CRE • •:•-, 
— Iluminação das pergolas na entrada do edifício.t.façO4Itunif* 

projetores, com lâmpada vapor de sódio de  

— Iluminação decorativa e lateral do prédio: projetores com lâmpada vapor de sódio de 
150W; 

— Iluminação do Foyer: projetores com lâmpadas vapor de mercúrio de potencias 
variadas; 

Iluminação dos escritórios da administração: luminárias de embutir em forro, com 
lâmpadas fluorescente, 4x16W, 2 reatores duplos 220V, 2x16W; 

decorativa: 02 (dois) 
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134 

— Arandela dimerizada para lâmpada incandescente de 60W modelo REE-E115 
REVOLUZ 	 22,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada halógena de 75W modelo REE-E196 
REVOLUZ 	 21,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada incandescente de 100W modelo REE-E115 
REVOLUZ 	 14,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada halógena de 100W modelo REE-E196 
REVOLUZ 	 18,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 150W modelo OL-400 
OLIVIO 	 170,00 pç 

— Projetor embutido 
OLIVIO 	 

 

no forro para lâmpada vapor metálico 250W modelo OL-400 
12,00 pç 

  

— Projetor embutido 
OLIVIO 	 

no forro para lâmpada vapor metálico 400W modelo OL-400 
39,00 pç 

 

Luminária comum para lâmpada incandescente 100W 	 282,00 pç 

Luminária para 2 lâmpadas PL de 9W 	 303,00pç 

— Projetor para lâmpada vapor metálico 150W modelo PL 2206/70 ou P-2022/PP 
LUMINI 	 228,00 pç •  

Luminária para lâmpada fluorescente 4x16W modelo FE 1594/416 LUMINI....51,00pç 

Luminária comercial aberta para 2x40W 	 25,00 pç 

Luminária blindada para 2 lâmpadas PL 9W 	 51,00 pç 

Luminária blindada para lâmpada fluorescente compacta 23W 	 111,00 pç 

— Balizador para lá ada hal 
	a de 50W modelo TOY LAMPE 	150,00 pç 

Projetor de uso ao temp 	ra lâmpada vapor metálico de 1000W modelo 
'2515/150 LUMINI 	 

Arandela triangular pris 
àINTELLIGENCE com mó 
similar 	  

-4 Luminária de balizamento para duas lâmpadas PL 9W com a inscrição 
"SAÍDA" 	  ..:3,5?.."?.\  	40,00 pç -1  

— Luminária de balizamento para duas lâmpadas PL 9W' ciii 	indicação por 
SETA 	  E0C9 	36,00 pç 

— Luminária de balizamento iara du 
auloRobe %mandes-Ta 

gpindicação de ESCADA 
DE EMERGÊNCIA 	  

g T,EaNm1-1,Cm0Ra"P',  • e jrZeP7"; 17  taao na pane 	mDefu cF"e 

	 12,00 pç 

38 

a para uma lâmpada PL de 26W modelo PLI 
ulo autônomo de emergência MAA-12 AUREON 

198,00 pç 

2,0 

J 
A5assandro 	Ora.: 
,CCS P.V;:','n;L;3S 	Fa144[1:1R 
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2.16.16 Sistema de Alarme de Incêndio - Theatro 

Fornecimento, montagem, instalação, conectorização, comissionamento e treinamento do 
sistema endereçável de detecção de incêndio, composto de: 

Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 125 endereços (ampliável para 
256), painel de controle com display de cristal líquido e incorpora fonte de alimentação, 
carregador e baterias, marca Siemens BC 8001; 

Detector pontual de fumaçada tipo óptico endereçável, marca siemens BDS 051; 

Detector pontual termovelocimétrico endereçável, marca siemens BDS 031; 

— Base de montagem para detectores endereçáveis série BDS, marca Siemens; 

— Acionador manual endereçável quebre o vidro para uso interno, marca Siemens BDS 
121e; 

— Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-90 Db, marca Siemens UMHT; 

— Módulo de comando endereçável (setorização de atuação de sirenes), marca Siemens 
BDS 221; 

— Módulo de supervisão endereçável e programável, super válvula de fluxo marca 
Siemens BDS 132; 

— Fonte de alimentação auxiliar — 3A — 24Vcc, incorpora carregador e baterias, marca 
TEC CEL FAA 0324; 

— Material para cabeamento, fixação, conectorização e miscelâneas. 

2.16.16.1 Quantidades: 

Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 125 endereços 	 1,00 cj 

O PRESENTE DOCUMENTO E PAIT100,00 rn 
INYEGRANTE DA CERTIDÃO GE ACERVO 
TECNICO EXPEDIDA NESTA  DATA PELW1,00 pç Acionador manual endereçá el 
CREKSP 306 N0S876o7 

eletrônica 24Vcc-89 Rk.peuto;_.:01.1.  /c) 	 pç — Sinalizador sonoro, 

Detector pontual de fu 	óptico endereçável 	 24,00 pç 
Semi 
Age 	; esfrativo ; 

UG 	Oeste -;E:n. 
2.16.17 Sistema de Lógica e Telefonia (Tubulação Seca) - Theatro 

O Subsistema conta com caixa de entrada tipo R1 (padrão Telebrás) de alvenaria com ta 
de ferro fundido e dutos subterrâneos e de distribuição em P 	tos de telefone 
obedecem ao ao padrão de instalação da Concessionária Telefô 

E N 
erto Ferr 

tvlott;oni 
pescou: ccp 

apreserno 

Cabo flexível 2x1,5mm2 - NBR10300 

2.16.17.1 Quantidades: 

jjO TASELlí 
I. Paulo 

R 
,UrVIRC 
Plala 

AS-SP 
s-Tabehão 
24 

rabc4conforme o 
wocrcPuzda D 

"••C-REA,S.P 	120,00 m — Eletroduto de ferro sgal 

a 

39 
,\ 

EO, 

Pore,a 8:7 
US Par7 VI 



2.16.19.2 Sistema de Aterramento 

Foi instalada barra adicional diâmetro 3/8" paralelamente às armaduras das estruturas de 
concreto armado, a fim de garantir à c. 	uidade elétrica, desde a fundação até o topo 
do prédio, essas também, interligadas 	lha de aterramento geral por cabos de co 
nu de 35mm2. 

Em torno da edificação foi lançada uma malha de aterramento com cabos de cobre nu e 
50mm2  enterrados e hastes de - revestido de cobre ligados e emendados com soldas 
exotérmicas. OpIsfel 	ni3 estruturas foram aterrados: 

▪ Roberto5•,(ndes-Tabe>„,-II o 
— eprro';fita12F4or, enrc 
0=0 fCprOd 

— Quadro de Lbiz 

— Motores; 

r,!ossans:,a PC'  
.£CC;HICO 00,1 

Ia MIM cpres 
ti  OS- 
Dou  Fe 
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— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1" 	 129,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 2" 	 48,00 m 

— Eletroduto de PVC rígido 0 3/4" 	 99,00 m 

— Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 100x5Omm chapa #20 	165,00 m 

— Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 100x100mm chapa #20 	36,00 m 

2.16.18 Sistema de Alarme de Incêndio (Tubulação Seca) - Theatr 

Para distribuição da fiação do sistema foram instaladas rede, 
aço galvanizado. 

odutos de 

s 
, ••8 

\s, C EA-SP / 
.••• • 

13Woi 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico tipo leve 0 3/4" 	 84,00 m 

f,,EM 
- Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo 14 

	

	lifE DOCUMENTO E F ART52 00  m 
R—ArITELJAERTIDA0 DF Anf---RVO 

',  

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA P„.,E' 
— Condulete de alumínio 02" 	 CREK-SP.Se43 	520' 9-7 bed 

46 00 pç 

350 PN110,  o  LJ IÔ  1  o 7 
2.16.19 Proteção Atmosférica / Aterramento - Theatro 

Sem la 	man 
Fornecimento, instalação e testes dos sistemas: 	Age 	1rralivo I 

UGI C 	esta Neg. 3out:  
2.16.19.1 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): 

Projetado e instalado pelo método de gaiola de Faraday, composto por uma malha de 
aterramento comum para todo empreendimento com resistência de aterramento não 
excedendo a 10 Ohms. Utiliza a estrutura metálica da cobertura como captor natural e os 
pilares metálicos como condutores de descida que são interligados a malha de 
aterramento geral por cabos de cobre nu de 35mm2. 

2.16.18.1 Quantidades: 



Luminárias; 

rfl 

Eletrodutos, conduletes e \Seilfiladdg'á 

(EA-SP 

2.16.19.3 Quantidades: 

Sistema de para-raios (SP 

2.18. Sinalização viária e Comunicação visual 

2.18.1 Placa de alumínio modelo GT + Al 	 

2.18.2 Placa de aço GT + GT 	
S 	G13R n[Wcuo RS 2,35 

2.18.3 Placa de alumínio modelo para Pórtico e Semi-pórtico GT + AI 	  

,ITENT 
9,f131 

§— ▪ Pauio 	erto Fe 
Marconi 

presente co 	ep 
,,,e5.r113 ..na par  

u TA BE L D 
ozo 

id2 
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Postes de Iluminação Ext 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDAC DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA Dg  _ OG  

C;REA-SP 5)6 N32 O Ó,  6 o 
Li  é O  1 7 

rrnan 
nislrativo 1 

t-teg. 

Cabo de cobre nú # 35mm2 	  250,00 m 

Cabo de cobre nü # 50mm2 	  280,00 m 

Haste de aterramento alta camada 0 5/8x2,4 metros ref. TEL-5814 	 38,00 pç 

2.17. Paisagismo 

2.17.1 Paisagismo completo nas áreas externas dos prédios incluindo o plantio de grama em 
placa tipo Esmeralda 	 31.121,78 m2  

2.17.1.1 Fornecimento e plantio de árvores e palmeiras 	 107,00 un 

2.17.1.2 Fornecimento e plantio de arbustos e trepadeiras 	 459,00 un 

2.17.1.3 Fornecimento e plantio de forrações 	  1.912,50 dz 

2.17.1.4 Plataforma com 3 mastros para fixação de Bandeira, sendo 02 unidades com altura 
de 12,50m e 01 unidade com 13,00m (1,00m para fixação) 	 1,00 un 

— 

— 

— 

	9,60 m2  

56,80 m2--9-

15,44 

2.18.4 Sinalização Horizontal com resina acrílica 	 219,92 

2.18.5 Sinalização Horizontal com termoplástico Hot -Spray 	 653,05 m2  

2.18.6 Sinalização Horizontal com termoplástico Extrudado 	 1.011,74 m2  

2.18.7 Fornecimento e coloc ção de suporte metálico, com braço projetado em coluna / 
li 	4,00 un P57/P58 
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2.18.8 Suporte de tubo galvanizado 0 = 21/2" 	 235,50 m 
cOSETURA E 

2.18.9 Fornecimento e instalação de Prisma de concreto.... 	16,00 un 

2.19. Terraplenagem 

2.19.1 Limpeza do terreno s/ destocamento de árvores 	 \::4.;/;,w,:;z4 	çrk,;,..,  

CREA-SP 

111.878,37 rn2  
., ,,::-........_---",,‘" 

2.19.2 Carga de material de limpeza de escavação, 	 22.347,67 m3  
r'RE"S"NITE DOCUMENTO E.: PARTE  

GRANTE 2.19.3 Escavação mecânica de 1 a  / 2a  categoria INTE 
T 	 NIU TÉCNICO EXPEDIDA 

DACERTIDÃO
TALItirP%. 

 RV 00. ...60 .436 04 m3  ,  

dREA-SP we N' ,Saj  4)S i t 2 O - I 	68.798,33 m32.19.4 Transporte de 1a/2a categoria até 5 km 
E..1f3o Fedo,  õ 	i0  /p 	9  2.19.5 Transporte material de limpeza ate 5 km 	 / 	 29.051,97 rri3  

2.19.6 Escavação e carga de solo em jazida 	 
Age 	ministrativo 

2.19.7 Transporte do material de jazida até DMT 1 Mate 

2.19.8 Espalhamento e compactação a 95% do Proctor normal, 
tecnológico 	  

2.20. Pavimentação 

26.466,16 rn3  

	34.406,01 m3  e.sle Reg: 01.5. 

• TABEL1 
Paulo 

Ru 
AUTENTICO 
ginal 

com controle 
	 41.456,36 m3  

0 DE NOTAS - SP 
eitoFernanes 	rião fl?COfl j 112  

rem:~ 
, 	

• 

Rcsr7r1,1ro F'ered3 Oaga I e."‘Z3452'RoPrg: portuguêg;us ,,Ecwo 	vít.,'',Z-T'AtCt, 2.20.1 Pavimento Asfaltico, Intertravado e Mos 	 At 2,35 

2.20.1.1 Fresagem de pavimento asfático espessura 5cm 	 2.105,79 m2  

2.20.1.2 lmprimadura betuminosa ligante  	 26.732,31 m2  

2.20.1.3 Imprimadura betuminosa impernneabilizante  	 22.520,73 m2  

2.20.1.4 Manta geotextil 200 g/m2  	 2.105,79 m2  

2.20.1.5 Concreto betuminoso usinado a quente modificado com polímeros, faixa "C" DER, 
com controle tecnológico 	 1.164,21 

2.20.1.6 Abertura de caixa até 50 cm 	 23.110,4 

2.20.1.7 Abertura de caixa até 60 cm 	 13.304,47 

2.20.1.8 Bota fora de material escavado 	 94.077,21 m3xkm 

2.20.1.9 Melhoria / preparo do subleito - CBR.> 5% - espessura 20 cm, com controle 
tecnológico 	 36.414,95 m2  

2.20.1.10 Base solo brita (70% em massa) - espessura 18 cm, com controle 
tecnológico  	4.053,73m3  

F E 0A,s. 
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2.20.1.14 Concreto magro, FCK 10,0 MPa, espessura 10 cm. 

2.20.2 Pavimento tipo Concreto / Guias e Sarjetas 

A!ossa.:(1,3' P 	Ordp 
iitOS tiECZ) . OS PO VC:, wrr • 

2.20.2.1 Passeio de concreto FCK 15,0 - spessura 10cm, inclusi'Vê,'319eialfro da 
	 98,99 rn3  caixa 
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2.20.1.11 Sub-base ou base solo cimento 10% - espessura 18 cm, com controle 
tecnológico 
	 1.971,28 m 

2.20.1.12 Lastro de areia espessura 4 cm 	 452,20 m3  

2.20.1.13 Piso intertravado de concreto, resistência 35 MPA, espessura 6 cm, coloridos e 
modulados 	 11.304,63 m2  

2.20.2.2 Guia moldada in loco 5x20 cm - divisa entre passeio /jardim 	 2.566,93 m 

2.20.2.2 Guia e sarjeta tipo extrusada perfil 45 cm, concreto FCK 21MPa, com controle 
tecnológico 
	 4.557,51 m 

2.21. Obras de arte corrente e Drenagem 

5,051"17-ETIli ji; . 2  

\-t's 

2.21.1 Escavação de valas e cavas até 2,00 m 

2.21.2 Reaterro compactado de valas 	 

2.21.3 Lastro de brita h=15 cm 	  
ME:SENTE DOCUMENTO E PARTE  2.21.4 Tubo de concreto 00,40 m classe CA-2 	N.-ft:GRAME CEIT1bA0 DE ACERVO 

TÉCNICO EXPEDIDA NEW 	PEt...,  O  	 2.21.5 Tubo de concreto 00,50 m classe CA-2 	CREA-SP 	N°__82U  doí dt O 9 
-34,4,,,A0, 	/  ff)  Lo  9  2.21.6 Tubo de concreto 0 0,60 m classe CA-2 	 

2.21.7 Tubo de concreto 0 0,80 m classe CA-2 
Sõn 	rman 

2.21.8 Valeta trapezoidal de concreto FCK 15,0 MPA 	A2P 	inistr.ativ4 	 
UG C 	este Reg. Mut, 

2.21.9 Canaleta retangular, acesso sub-solo 0,40x0,50 cm e grelha metálica 	 

2.21.10 Dreno profundo em tubo perfurado, 0,50x0,50 cm com manta e brita 

R 	4.009,48 rn3  

	3.201,10m3  

158,39 m3  

116,55 m 

200,50 m 

	 177,70 m 

	 358,59 m 

280,80 rrla 

27,7 

270,5 

2.21.11 Boca de lobo dupla  	 18,00 un 

2.21.12 Boca de lobo tripla  	 3,00 un 

2.21.13 Boca de leão dupla  	 6,00 un 

2.21.14 Poço de visita 	9  	23,00 un 

43 



AT1 01.203.179 (44/5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 4 0 

ESE;'•ITE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA,RATA ,REA, 
CREA-SP NDE N° 	‘)/ 7 él  
aão Paulo, 071  10 er2E_ 

Sõr 
Age 

UGI 

•,M12.11 
rnstrativo 1 

Oeste I•teg. 3(11;;-: 

2.21.15 Tampão de FoFo para PV 	 36,00 un 

2.21.16 Grelha de FoFo para boca de leão tipo GRS 135 	 12,00 un 

2.21.17 Concreto magro, FCK 10,0 MPa 	 9') . 26,72m3  
at1:15% rt0Pernand abelik iia. Matcnni ,, . JTENT1C0a eMZ,:curq4, 	 1,00 un 9,na,an,- 	nts.m.'njp 	CreVrhi: 2. erk 2.21.18 Caixa coletora tipo A1 

2.22. Ar Condicionado 

2.22.1. Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão do Paço Municipal 

Fornecimento, montagem, instalação, automação, "Start-up" e treinament9„clos„, seguintes 
sistemas: 

2.22.1.1. Sistema de Expansão Indireta, 494 TR (toneladas de refrig 

Sistema composto por: 

— 02 (dois) Chiller compressor parafuso com capacidade de 247T •e,, 
C P, EA P 

,,:3 • (rts 

z:"; I 

— 03 (três) Bombas de Água Gelada com 
30mca; 

— 02 (dois) Fan Coil 5,0 TR modelo ITC; 

— 08 (oito) Fan Coil 12,0 TR modelo ITC; 

06 (seis) Fan Coil 15,0 TR modelo ITC; 

— 03 (três) Fan Coil 18,0 TR modelo ITC; 

05 (cinco) Fan Coil 20,0 TR modelo ITC; 

— 02 (dois) Fan Coil 25,0 TR modelo ITC; 

vazão de 58,1m3/h e altura manométrica de 

— Rede hidráulica de água gelada executadas em tubos de aço carbono galvanizado, 
para diâmetros até 2" e tubos de aço carbono preto, para diâmetros maiores de 
Schedule 40, com costura, rebarba removida, isolada com polipro 
expandido 	 1.400, 

— 01 (um) painel elétrico para alimentação/proteção da CAG, tipo armário de aço; 

— 26 (vinte e seis) válvulas balanceadoras para fan c 

— 26 (vinte e seis) válvulas 02 vias para fan coil; 

— O ar é distribuído no ambiente através de redes de 'uto tipo retangular/quadrada 
fabricados em chapa galvanizada, isolado com manta d 	de vidro espessura 38mm, 
densidade de 32Kg/m3, in iuflado por grelha/difusor quadrado, retangular e linear, em 

_s 

44 
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alumínio anodizado na cor natural, interligados através de dutos flexíveis com 
colarinho circular, tipo "Aludec" fabricados em laminado de alumínio e poliéster com 
espiral de aço bronzeado 	 2.495,00 m; 

- O retorno do ar através de redes de dutos tipo retangular/quadrada fabricados em 
chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro espessura 38mm, densidade de 
32Kg/m3, interligado com grelha em alumínio anodizado na cor natural 	959,00 m; 

- A Tomada de ar externo através de Veneziana instalada na casa de máquinas 
tomando ar no corredor; 

- Caixas de Volume Variável modelo TVZ da Trox; 

- Interligação elétrica entre ponto de força até Bombas/Chillers com distâncias de 
acordo com pontos de força locados no projeto; 

- Interligação elétrica entre ponto de força até os fan coils com distâncias de acordo 
com pontos de força locados no projeto; 

- Sistema de controle, conforme fluxograma de controles, controlador Sysc Etech/HI, 
modulo de comunicação MODBUS RTU, Software de supervisão, sensores de 
temperatura e umidade, válvulas com motor atuador. 

2.22.1.2. Sistema de Expansão Direta, 10 TR (tonelada de refrigeração) 

Instalado no CPD para trabalhar no horário que o sistema indireto não estiver 
funcionando, composto de: 

- 01 (um) Multi Split com capacidade de 10,0 TR condensador remoto; 

- O ar será insuflado no ambiente através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
fabricados em chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro espessura 38mm, 
densidade de 32Kg/m3 alimentando grelha/difusor qu 	e1ngular ou linear de 
em alumínio anodizado na cor natural, através 	-giutes-ffdxp is com colarinho 
circular, tipo "Aludec" fabricados em laminado d 	 oba 	com espiral de 
aço bronzeado; 

- O retorno do ar através de abertura no forro; 
A  cp ./ 

- A Tomada de ar externo através de Venezia --̀ "fakta-tig,M a de máq 
tomando ar do corredor; 

- Interligação elétrica entre ponto de força até o Multi Split com distância máxima 
10,0 (dez) metros e entre Unidade Evaporadora e condensadora com distância 
máxima de 20,0 (vinte) metros; 

ção frigorígena (líquido e gás quente) entre Unidade Evaporadora e / 
tubos de cobre sem costura, com distância máxima de 20,0 (vinte) 

gp tubo es (-Jnjoso preto espags~ftWOCUMENTO E PARTE 
24 	 INTE9RANTE CA CERTIDÃO _AW:RVO 	/4 

'Orca contereu O Cri-
- reprOrOZI1] DOU Fe 

45 
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2.22.2.1. Climatização 

2.22.2. Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão do 

Fornecimento, montagem e instalação conforme segue: 

T • DE NOTAS - SP 
Ob rto Fornande 	1,50 

4.0,-,4 	4,, 
flio.Gp4Op4..  

erwan, 

E 
46 

rizn 
ministrativo I 

este Reg. 3131Jt, LIC 

Sb 
Ag 

AT1 01.203.179 (46/56) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA\ 
ESTADO DE SÃO PAULO 

42 

2.22.1.3. Sistema de Exaustão, 23.932 m3/h 

— O sistema de exaustão é composto por 28 (vinte e oito) unidades exaustoras de ar 
conforme abaixo: 

— 08 (oito) Exaustores centrífugos de simples aspiração com vazão de 2.378 m3/h e 
pressão de 20,0mmca; 

— 11 (onze) Exaustores centrífugos de simples aspiração com vazão de 338 m3/h e 
pressão de 20,0mmca; 

— 07 (sete) caixa de ventilação com filtro G-3 com vazão de 170 m3/h e pressão de 20,0 
mmca; 

— 02 (dois) Exaustores centrífugos de dupla aspiração com vazão de 27.200 m3/h e 
pressão de 30,0mmca; 

— O ar é exaurido dos ambientes através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
fabricados em chapa galvanizada, sem pintura, interligados por grelha de exaustão em 
alumínio anodizado na cor natural. 

— Os dutos da exaustão da garagem são pintados com 01 (uma) demão de fundo e 02 
(duas) demãos de acabamento. 

O ar depois de filtrado, desumidificado e esfriado é insuflado nos ambientes através de 
rede de dutos do tipo TDC retangular/quadrado fabricado em chapa galvanizada, 
flangeada, isolado com manta de lã de vidro com 25mm de espessura e densidade de 
20Kg/m3, alimentando grelhas/difusores e insuflando direto no vão da escada. 

Dutos flexíveis para alimentação de grelhas e difusores, pré-fabricados em alumínio com 
reforço interno de arame recozido, dotados de colarinhos de chapa galvanizada prov 
de registro de regulagem tipo borboleta e isolamento térmico com lã de vidro reves 
por alumínio. 

O retorno do ar é realizado através de aberturas nos forros/paredes até o Shaft, 
retorna para o equipamento através de rede de dutos do tipo TDC retangular/quadra 
fabricado em chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro com 25mm de 
espessura e densidade de 20 Kg/m3. 

O ar externo é obtido através de v 
instala 	offilNkis 	e máquinas. 

rsr; 

nezianagpspi,R5i., jociatri?dizeFlo AisEcor natura 
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O sistema é composto por 02 (duas) unidades exaustoras de ar com características 
técnicas conforme abaixo: 

— 01 (um) Exaustor Sirocco com vazão de 1.800 m3/h e pressão estática 
mmca; 

— 01 (um) Exaustor Sirocco com vazão de 
25mmca; 

O ar é exaurido dos ambi ntes atr 
fabricado em chapa galva izado 

Alimentação elétrica dos exau tores 
equipamentos. 

02 (dois) quadros elétricos para ali 

2.200 m3/h e pressão estática 

0 DEprevistoaNndoTsA  em projeto  , 	orojeto a 

en 
,,,, n." 124 

tt2f5tf'nf°' 

7 I ,../-;" 
ntação roteçao 

desde pont? 

47 

de rede de dutos do tipo TDC retangular/quadrado 
intura. 

A!essandrol:,,,• 

-.1-1!fffl_iscp,~ 
lepeloN 	:!3,.. 
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Rede hidráulica para sistema de água gelada e condensação com tubos de aço carbono 
galvanizado, para diâmetros até 2" e tubos de aço carbono preto, para diâmetros maiores 
de 2", Schedule 40, com costura, rebarba removidal, isolado com espuma elastomérica 
até próximo a localização dos equipamentos. 

15 (quinze) quadros elétricos para alimentação e proteção dos equipamentos. 

Alimentação elétrica dos equipamentos Mini Split, Fan Coil, Bom,NCTEhipliAercEeRTilopÃrr(e)sped:cERvo  
Resfriamento desde ponto de força prey.gatk ' to aos ecirttEPNALI.c:opE:E.L0N;;41_51.JIVIEsTNATC;AET:ARTE 

Sistema de controles conforme proj O 

1 
,6  

CREA-SP 
7 

man 
cnulis1rati,,0 1
Oee 
	

' 
3( )1,1,-. 

02 (duas) caixas de filtragem. 

2.22.2.2. Ventilação sobre o Palco 	 Ag, 
liG! . 

O sistema é composto por 02 (duas) uniaàdes ventiladoras/exaustora cie arcdrrr 
características técnicas conforme abaixo: 

— 01 (um) Gabinete de ventilação com vazão de 30.000 m3/h e pressão estática de 
10 mmca para insuflando de ar; 

— 01 (um) Gabinete de exaustão com vazão de 30.000 m3/h e pressão estática de 
8mmca para exaustão de ar; 

O ar depois de filtrado é insuflado nos ambientes através de rede de dutos do tipo TDC 
retangular/quadrado fabricado em chapa galvanizada, sem pintura. 

Alimentação elétrica dos gabinetes de ventilação desde ponto de força previsto em 
projeto aos equipamentos. 

01 (um) quadro elétrico para alimentação/proteção dos ventiladores/exaustores. 

2.22.2.3. Exaustão Sanitários 
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2.23. Impermeabilizações 

Sôni 
Age 

UGI pt 

_rrnan 
ninislrati,,o I 
3ste eg. 30(iff: 

2.23.1 Regularização e proteção 

2.23.1.1 Regularização para impermeabilização utilizando argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 sarrafeada e desempenada, com caimento mínimo de 0,5% em direção das 
saídas de água com cantos vivos e arestas arredondadas 	 5.994,81 m2  

2.23.1.2 Proteção mecânica para impermeabilização com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 sobre a impermeabilização, sarrafeada e desempenada, com caimento mínimo de 
0,5% em direção das saídas de água T 	- tréCITASítVeÁg e arestas 

arredondadas 	 "'" 	• 47,ke,, • Mfoun. • Ir , ,• •, 2.1 	 
• cberlo fr mandes - Tabelião 6.083,58 m2  

co nresemeco reprogratwconlorm 
IV a num r mpTet.n:" r,,,T,Jle wroOduEla 	Fe 

2.23.1 Impermeabilização 

• tir^ 

2.23.1.1 Impermeabilização de blocos; baldrames e paredes em contato com o solo, 
utilizando tinta asfáltica Neutrol, densidade: 0,90 g/cm3, com a ia  demão aplicando uma 
camada com Neutrol escasso com pressão, e duas demãos final com aplicação 
farta 	 3.952,08 m2  

2.23.1.2 Impermeabilização das cortinas do sub-solo, lajes de cobertura, reservatório elevado, 
espelho d'água, utilizando manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 
polímeros elastomérico (EL), estruturada com não tecido de filamentos contínuos de 
poliéster espessura 4 mm, assentada sobre primer asfáltico (ecoprimer), densidade: 
1,00g/cm3, seguindo duas etapas de aplicação, sendo a primeira uma faixa de 20 cm 
como reforço nas juntas formadas pelo encontro das placas, e a segunda aplicação de 
manta cobrindo a anterior com fixação mecânica com utilização de pinos galvanizados a 
cada 1,00 m, no sentido longitudinal 	 4.899,33 m2  

2.23.1.3 Impermeabilização dos pisos dos banheiros e poços dos elevadores, utilizando 
Viaplus-1000, revestimento impermeabilizante, semiflexível, bi-componente (A+B), à base 
de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros, resistência mecânica de até 60 
m.c.a, reforço com Vitlastic-70, solução Impermeabilizante a base de asfalto modificado 
com polímeros elastoméricos, aplicação de 3,00kg/ m2  e tela de poliéster malha 1 x 1 
mm, nos ralos e junção das paredes co o piso 	 1.898,3 

,ssandro Pera tf  
StioS miCetuiNS Ph•IVEfirti 

2.23.1.4 Impermeabilização de vigas 
através de hidro-jateament , a 
plus) em 01 (uma) demão p-ra 
membrana elástica flexível bra 
Branco), em 04,.(quatr.o) demãos 

\S2k\ 
\g 

c 	as pré-moldadas de concreto com limpeza prof 
ação de argamassa polimérica cristalizante (Ve 
amento da capilaridade da superfície e aplicação 
im -rmeabilizante e redutor de calor (Anchorflex 

médio de 1,4 a 1,8 kg/m2 	1.023,00 m2  

O PRESe*-4TE 04....)CUIVIEN P3 E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA RELI 
CREA-SP N36 N° 	97%'  
sfioNcio r)  	Ia  1  (-) 9  
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2.24. Elev 

2.23.1.6 Aro 
subeVt 
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rcdtdreiv par'if aféh u a çã o térmica de lajes, granulometria 8 -16 na laje da 
oFeinandes-Tab 'to 
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SSo Paulo,__011  f0  

62,48 m3  
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
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4.1. Elevadores da Prefeitura Municipal Sôni 
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2.23.1.5 Impermeabilização de telhas pré-moldadas em concreto com limpeza profund 
através de hídro-jateamento, calafetação de parafusos, aplicação de argamassa 
polimérica cristalizante (Vedax plus) em 01 (uma) demão para fechamento da 
capilaridade da superfície e aplicação de membrana elástica flexível branco, 
impermeabilizante e redutor de calor (Anchorflex Branco), em 03 (três) demãos, consumo 
médio de 1,0 a 1,3 kg/m2 	 7.800,00 m2  

2.24.1.1. Elevador de passageiro do Corpo Central, com velocidade de 1m/seg, 03 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 06 
passageiros (450kg) 	 01 un 

2.24.1.2. Elevador de passageiro do Corpo Central, com velocidade de 1m/seg, 03 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 
passageiros (600kg) 	 02un 

2.24.1.3. Elevador de passageiro do Anel Externo, com velocidade de 1m/seg, 02 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 
passageiros (600kg) 	 02 un 

2.24.2. Elevadores do Theatro 

2.24.2.1. Elevador de passageiro do Theatro, om velocidade de 1m/seg, 05 paradas, cabi 
Panorâmica "A" abrigada, acionamento em corrente alternada com variação de voltag 
e variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade p 
10 passageiros (750kg) 	 03 

2.24.2.2. Elevador de serviço do T eatro, 
Skylux, acionamento em corrente altern 
frequência, marca Thyssen Krupp, linha 
(600kg) 	  

velocidade de 1m/seg, 04 paradas, cabine 
com variação de voltagem e variação de 
ncedyne, capacidade para 08 passageiros 
	 01 un 

2.24.2.3. Elevador de carga do Theatro, 	ocidade de 0,5m/seg, 02 paradas, cabine 
Cargo inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de 
frequência, marca Thyssen Kr 4p, linha Frequencedyne, capacidade para 3.000 
kilos  	 01 un 

7.  
? E 
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2.25.1 Sonorização 

	

'CSS: 	PS:0ga Crau.) 

	

.• 	. ç 	 fl$. 2,35_ 
Fornecimento, montagem, instalação, testes e treinamento do sistema de sonorização nos 
edifícios do Paço Municipal com a instalação de uma central de som na sala de controle do 
pavimento térreo, de onde partem todas as alimentações para os sonofletores e potenciômetros 
das edificações, exceto para o anfiteatro que possui uma central de som independente, porém, 
interligadas entre si. 

Para distribuição da fiação do sistema foram instaladas redes de perfilados e eletrodutos de aço 
galvanizado. 

• O grau de inteligibilidade (G.I.) em todas as áreas da edificação é de 90% (noventa por 
cento). 

• 	O sistema possui resposta de freqüência na faixa de 200 à 8.000 Hz, ± 3dB, gp.cantincto boa 
qualidade e integibilidade para os programas a serem transmitidos. 	

e 
, 

• O sistema tem características de potência e irradiação uniforme dentro 
as faixas de freqüência, em todos os ambientes sonorizados. 

• O nível de pressão Sonora está 6 dB acima do ruído ambiente, con 
dinâmica de 14 dB. 

• 	O sistema é composto de: 

01 (um) Pré-amplificador setorizado marca dBS/HM, mod. PG-03 
O ;)RESENTE DOCUMENTO E PARTE 

05 (cinco) Módulos de potência marca dBS/HM mod: PA-2200NTEGRANTE DACERTIDAO DE ACERVO 
TÉCNACO EXPEDIDA NESIA pigA PELO 

03 (três) Módulos potência marca dBS/HM mod: PA-2100 CREASP 908 N° 57=609 

Dã  02 (dois) Módulos potência marca dBS/HM mod: PA-260 	o  

01 (um) Microfone dinâmico marca Superlux mod. 275-L (Japan) 	SôMa 
Agr., 	-usli-alive, 

01 (um) DVD player marca SONY mod. NS-35P 	 Lic 	 30u, 

01 (um) Equalizador gráfico marca Behringer, mod. FBQ-1502 (Germany) 

21 (vinte e um) Sonofletores tipo satélite marca dBS/DBL mod. 7X 

491 (quatrocentos e noventa e 	o-falantes' de embutir tipo arandela, mar 
DBS/DBL mod. 3306 

16 (dezesseis) Alto-falantes de embutir tip 
DBS/DBL mod. 3310 

randela com ajuste de volume, marca 

06 (seis) Ajustes de volume tipo chave vari vel .OW/60W 

02 (dois) Ajustes de volume tipo ,potenciômetro 250W/5W 

93 (noventa e três) Ajustes de )lume tipo potenciômetro 250W/4W 
50 
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— 01 (um) Rack metálico padrão 19" de 28UR marca 

— 01 (um) Pedestal/base de mesa com haste flex + botão démtén TOA E 

— 01 (um) Conjunto de cabeamento 2x1,5mm2  polarizado 

— 01 (um) Conjunto de cabos, conectores, plugs e tomadas apropWos 
da central 

de eletrodutos 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 

— 990 (novecentos e noventa) metros de eletrodutos de PVCIT gitim5few6oífiDÃO DE ACEINO 
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA i. 

— 101 (cento e um) metros de conduletes múltiplo de alumínima-tP MO6 N° 
N 

• á 

()4  l0 iC) 9 Sáo Peoulo, 

2.25.2 Circuito Fechado de TV (CFTV) do Paço Municipal e do Theatro 	Sem 	 íman 
A 	inistrativo I 

Os sistemas de segurança do Paço Municipal e do Thea4-A1 êwtsic postei§.3pof 
equipamentos de última tecnologia para gravação, visualização e controle das imagens, e 
cabos coaxiais de blindagem (malha isolante) de altíssima qualidade para transmissões de 
imagens. 

Foram adotados 02 (duas) centrais de controle e gravação micro processadas, 01 (uma) no 
Paço Municipal e 01 (uma) no Theatro, para gravação digital das imagens geradas pelas 
câmeras locadas em pontos estratégicos. As centrais têm função de multiplexador 
possibilitando a divisão da tela do monitor em telas menores, cada uma responsável pela 
visualização em tempo real de uma câmera e gravar simultaneamente todas as imagens 
geradas pelas câmeras a ele associadas. 

O sistema permite o acesso das imagens de qualquer câmera na rede local do 
empreendimento por meio de software especifico. As imagens de todas as Câmeras são 
gravadas em meio digital (CD), em 120FPS (quadros por segundo), em modo multiplexado e 
tem capacidade para armazenar, no mínimo, imagens coletadas durante 30 (trinta) dias. 

Fornecimento, montagem, instalação, testes e treinamento dos sistemas compostos de: 

2.25.2.1 CFTV Paço Municipal 

— 22 (vinte e duas) Mini câmeras marca Minitron, mod. MTV54-K0 com lente de 3,7mm 

— 22 (vinte e duas) Caixas de prot ao em alumínio anodizado marca 	 me, mod. 

— 02 (dois) Monitores 19" tipo LCD marca 	mod. L1952S 

CAP-05 

O o  
c2.9 

— 02 (dois) Computadores completos (C 	om processador Pentium IV de 2,4M 

— 02 (duas) Placas de captura mar Ge ision, mod. GV-800 com 16 @ 120Fps 

— 4.074 (quatro mil e setenta e quatro) metros 
eletrolítico tipo médio 0 1" 

— 72 (setenta e dois) metros de eletrodutos de ferro galvanizado eletrolitico médio 0 2" 

dfqgalviZ 

51 
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— 22 (vinte e duas) Fontes eletrônicas chaveadas 115-230 VAC/12VDC-500mA marca 
Blaucom 

— 02 (duas) Licenças de software Windows XP/Pro 

— 01 (um) Móvel ergométrico especifico para sistema de CFTV com acabamento em aço 
inox 

— 01 (um) Conjunto de conectares, pinos, adaptadores e tomadas para o sistema 

— 01 (um) Conjunto de acabamento RG 59 

2.25.2.2 CFTV Theatro 

— 10 (dez) Mini câmeras marca Top Way, mod. SK-0500 com lente de 3,7mm 

— 10 (dez) Caixas de proteção Dome em acrílico marca Pristalme, mod. CAP-12 

— 01 (um) Monitor 19" tipo LCD marca LG, mod. Li 952H 

— 01 (um) Computador completo (CPU) com processador Pentium IV de 2,4M 

— 01 (uma) Placa de captura marca Geovision, mod. GV-800 com 16 @ 120Fps 

— 10 (dez) Fontes eletrônicas chaveadas 115-230 VAC/12VDC-500mA marca Blaucom 

— 01 (uma) Licença de software Windows XP/Pro 

— 01 (um) No Break 220 VAC/320VA marca UPS mod. 5 a 12 min. 

— 01 (um) Móvel ergométrico especifico para sistema de CFTV com acabamento em aço 
inox 

— 01 (um) Conjunto de conectares, pinos, adaptadores e tomadas para o sistema 

— 01 (um) Conjunto de cabeamento Coaxial RG 

 

9 (730,00 m) I • 
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4- PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

Inicio: 19.08.2004 

Término: 18.05.2007 

3- PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Inicio: 19.08.2004 

Término: 18.08.2007 

5- VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 77.800.000,00 (setenta e sete milhões e oitocentos mil reais). 

6- DATA-BASE 

janeiro/2004 

7- ADITIVOS 

7.1. Aditivo n° 1, datado de 21.09.2005, de preço: 

PRE-SENTÉ DOCUMENTO E PARTE 
INTEORANTE- DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
(.*A-SP 5043 N° 	,5)--M-(79  

S.-tto 	 i  /0  

Sôni-  via 
Age 	,Entsirativo I 

UGI 	)este 

R$ 3.921.120,00 (três milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e vinte reais). 

Data-base: janeiro/2004 

7.2. Aditivo n° 2, datado de 20.04.2006, de preço: 

R$ 15.514.443,82 (quinze milhões, quinhentos e quat e mil, quatrocentos e quarenta e três 
reais e oitenta e dois centavos). 

Data-base: janeiro/2004 ç,  
a°354 ,  
cbDW 
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8-VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

8.1. R$ 97.235.563,82 (noventa e sete milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). 

9- FONTES DE RECURSOS 

9.1. Prefeitura Municipal de Paulínia. 

 

10- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

10.1. 	Augusto César Ferreira e Uzeda (OAS) 

10.2. 	César de Araújo Mata Pires Filho (OAS) 

10.3. 	Marcus Land Bittencourt Lomardo (OAS) 

10.4. 	Angelo Eduardo Pereira Barbosa (OAS) 

10.5. 	Juraci Florêncio de Souza (OAS) 

10.6. 	José Alexandre Gandarela Pereira (OAS) 

10.7. 	Fellipe Casciano Linhares (OAS) 

10.8. 	José Luis Torres Rossetti (Construbase) 

10.9. 	José Fernando Gullo (Construbase) 

10.10. 	Celso Luiz Moscardi (Construbase) 

10.11. 	Fernando Pagliuchi de Lima Horta (Co 

10.12. 	Natália de Natale (Construbase) 

10.13. 	Carlos Augusto da Silva (Construbase) 

10.14. 	Paulo César Fernandes (Construbase) 

10.15. 	Vera Lúcia Porto de Lima Schiavinato (Cons rubase)  

CREA n° 5060582960 

CREA n°5061527817 

CREA n° 5060436453 

CREA n° 10355 - D/ 3' Rg 

CREA n° 190186-D 

CREA n° 27.616-D 

CREA n° 5062169974 

CREA n° 0600416740 

CREA n° 13859- D/ 5a Rg 

CREA n° 0600427070 

CREA n.° 0600199295 

CREA n° 5068406044 

CREA n° 0601246331 

CREA n° 0600920073 

CREA n° 0600870000 

se) 

O PRESENTE DOCUMENTO E PAR.)-E 

tHTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

itiCHICO EXPEDIDA RESTA DATA PULO 

(EA-SP !SOF3 

ef,x, Ptelo,__Ci7-  I 1 	 _ 

11- EFETIVO MOBILIZADO 

11.1. Hora trabalhada de produçã 	 	 1.056.468,17 h 
VER6A VALOR RICtem RS 2,35 

11.2. Hora trabalhada de administração. 	 448.853,45 h 
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Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o forneciment 
instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a 
responsabilidade do Consórcio Paço Paulínia. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e 
segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, 
condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da 
referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra. 

Paulínia, 010  de novembro de 2007. 

Eng. JOÃO 

CREA n° 1 	2 /SP 

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 



CONFEA. 

São Pat4b. 	sexta-feira, 

O Acervo Tecnico é toda a exper 
do profissional, compatível co 
cabendo qualquer limitação te 

212 

quirida ao longo da vida 
atribuições legais, não 

oral à sua validade 

Téc. 13 
CREASP 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Estado de São Paulo AT1 - 01.203.179 (01/01) 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

Folha(s) 
CERTIDÃO N°: 

Referente à(s) ART(s) 92221220080504626 e 92221220080092701 
12 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 40, 50  e'6&. -• 
CON;EA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico cio fissi • 

ução n° 317/86 do 
baixo mencionado: 

Profissional 

Tituio(s) 

ASP .Nr°  

Atribuições 

Atividade(s) Téc-
nica(s) Realizada(s) 

JURACI FLORENCIO DE SOUZA 
Engenheiro Mecânico 

0601901865 

do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho d 

Co-Responsável Técnico por Execução de Instalação, Montagem e Projeto na área da 
Engenharia Mecânica - Elaboração dos projetos executivos, montagem e instalação 
do sistema de ar condicionado, ventilação, exaustão e dos elevadores para a 
execução do novo Paço Municipal. 

CREA-SP 

SP 
hão 

Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Esp'ecificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima. 

Av. Prefeito José Lozáno Araújo, s/n.° 

Paulínia Estado 
DE NOTA 

oFernan 

Contratual: R$ 77.800.000,00 (agosto/04) 
Aditivo: R$ 3.921.120,00 (setembro/05) 
Aditivo: R$ 15.514.443,82 (abril/06) 

Período 
	 19/08/2004 a 18/05/2007 

' 	rolante 
	Prefeitura Municipal de Pautínia. 

Contratada 
	Consórcio Paço Paulínia (no período de 23/09/2004 a 18/05/2007). 

CREASP N° 
	

0684137 

**O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 
A preserte certidão de Acervo Técnico, substitui e cancela a anteriormente emitida por este Cons o em 

10/0912008, sob n° SZC-15224** 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento( • 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela 	- O e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente 
corno acervo técnico do profissional certificado. 

r :4~1:4"fiummoug~tn-j-7M.,C10 

, 'AMbe.,1.•,•'" 
,,, 	. 	, —,-.,_, .., 'PMs35;,,,, • 

------7/' __ iePPIPN(015ãigiri%..,, 

C.!.25Gar.CIO Pe-caa Braga 
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ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o CONSORCIO PAÇO PAULNIA, constituído pelas 
empresas Construtora OAS Ltda, com participação de 50% e Construbase Engenharia Ltda, com 
participação de 50%, estabelecido em São Paulo, na Av. Angélica, 2330/2346 — 6° Andar — 
Higienópolis — São Paulo - SP, CEP 01.228-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 
06.912.929/0001-73, executou para a Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, sediada na Rodovia 
Prefeito José Lozano Araújo, 1515 — Parque Brasil 500 - Paulínia — SP, a obra Novo Paço 
Municipal, compreendendo a elaboração dos projetos executivos, obras civis e demais obras 
complementares, situada na Avenida Prefeito José Lozano Araújo - s/n° - Parque Brasil 500 — 
Paulínia - SP, objeto do contrato n° 91/2004, firmado em 16/08/2004, sob a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, com as características descritas abaixo. 

1-DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Em um terreno com área aproximada de 114.100,00 metros quadrados, foi projetado e 
executado o novo Paço Municipal de Paulínia, dividido em dois blocos distintos. 

O primeiro bloco é o prédio da nova sede da Prefeitura Municipal de Paulínia, com área de 
19.214,00 metros quadrados, formado por um anel externo em dois pavimentos (pavimento 
térreo e pavimento superior) e corpo central em três pavimentos (sub-solo, onde se localiza 
a garagem, pavimento térreo e pavimento superior) executados em elementos estruturais 
pré-moldados de concreto. 

O outro bloco abriga o Theatro Municipal de Paulínia, com capacidade para público de 1.351 
lugares sentados, com área de 12.512,00 metros quadrados, com sete pavimentos sendo: 
dois sub-solos, pavimento térreo, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento 
e pavimento técnico, executado em elementos estruturais de concreto armado moldados "in 
loco". 

O complexo dispõe de uma passagem subterrânea para pedestres interligando o Paço 
Municipal e o Theatro. 

O empreendimento caracteriza uma obra moderna, compreendendo todo o fornecimento 
instalação e montagem para os serviços de construçã civil, instalações hidráulicas 
elétricas e mecânicas, estrutura metálica, telefon 	condicionado, proteção passiva 
contra incêndio em estrutura, prevenção de incêndi, ircuito interno de som e CFTV, 
sistema de elevadores, carpetes e pisos especiais pais ismo, urbanização, sinalização 
horizontal, vertical e viária, comunicação visual, dre 	limpeza da obra. 

Área total construída: 31.726 O m2  
rRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
TECANTE DA CERTIDÃO,, DE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA(' 
ESTADO DE SÃO PAULO 
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.40 

SÃO PAULO, a..., 

ELZA ARRUDA NOVA 
GRE5..E.0  

2- PRINCIPAIS QUANTITATIVO 

2.1. Serviços Preliminares 

2.2., Fundações 

2.1.1. Locação da obra 	 18.798,00m2  

2.1.2. Execução de tapume da obra construido em placas pré-moldadas de concreto armado 
fixadas em pilaretes de concreto 	 3.289,80 m2  

2.1.3. Execução de escritórios, vestiários, alojamentos, depósitos e oficinas no canteiro de 
obra 	 1.187,99m2 

2.1.3. Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes metálicos tipos fachadeiro, torre e 
escadas 	ENCIDE.4OIA2/a5f0,00 m2  x mês 

PauloRiertoFernandesv.••Itão 

"TY 4'40: 
Nessa to Porei,:, 13;ag 

bECOIHLLS -UH VEhb:, VAIGR gl[19,00 R$ 2,35 
2.2.1. Fundação especial tipo profun 	executada com estacas tipo hélice continua, 

monitoradas, caracterizadas pela escavação de solo através de um trado continuo, 
possuidor de hélices em torno de um tubo central vazado pelo qual se faz injeção do 
concreto, equipado com computador para registro da escavação até o término da 
concretagem. 

Enfia) 	af.fá: 
gula% a 
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2.2.1.1. Estaca hélice continua 0 30cm, com capacidade de carga para 45 tf 	8.736,90 m 

2.2.1.2. Estaca hélice continua 0 35cm, com capacidade de carga para 50 tf 	1.954,40 m 

2.2.1.3. Estaca hélice continua 0 40cm, com capacidade de carga para 60 tf 	1.012,80 

2.2.1.4. Estaca hélice continua 0 50cm, com capacidade de carga para 80 tf 	686,7 

2.2.1.5. Estaca hélice continua 0 60cm, com capacidade de carga para 250 tf 	1.132,20 

2.2.1.6. Estaca hélice continua 0 70cm, com capacidade de carga para 380 tf 	989,90 m 

 Co (,,n 
2.2.3. Escavação de valas e cavas  	12.81857m3  

2.2.4. Fornecimento, lançamento e cura de concreto mag FCK 10 M& .O" 	334,08 m3  

2.2.5. Fornecimento, montagem 	esmontagem de formas para fundações 	6.821,47 m2  

2.2.6. Fornecimento, corte, dobra montagem de armadura em aço CA-50 	113.843,22 kg 

2.2.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutu 	consumo mínimo de 400 kg de 
,..E 	2.252,99 m cimento/m3, brita O slump 20±2 
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2.2.7. Fornecimento, lançamento e cura de 
tecnológico 

concreto estrutural FCK 25 MPa, com controle 
1.070,08m3  

2.2.8. Fornecimento, lançamento e 
tecnológico 	  

2.2.9. Reaterro compactado 	 

2.3. Estruturas de Concreto 

strutural FCK 30 MPa, com controle 
714,34 m3  

	 25.560,89 m3  

1-RESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA -.4DEL.0 41W P SOB 

SÃO PAULO, (0 	10 

ELZAma  Ap aRsUt f  
GRE5- 

for  2.3.1. Moldado "in loco" 

2.3.1.1. Fornecimento, moldagem e desmoldagem de 
aparente 	  

2.3.1.2. Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 366.935,77 kg 

2.3.1.3. Fornecimento e montagem de tela soldada em aço CA-60 	 32.827,81 kg 

2.3.1.4. Fornecimento, lançamento e cura de concreto magro FCK 10 MPa 	 471,18 rn3  

2.3.1.5. Fornecimento, lançamento e cura de concreto estrutural FCK 25 MPa, com controle 
tecnológico 	 1.218,30 m3  

2.3.1.6. Fornecimento, lançamento e cura de concreto estrutural FCK 30 MPa, com controle 
tecnológico 	 714,34 m3  

2.3.1.7. Bombeamento de concreto 	 7.265,34 rn3  

9EWcti4 
DE NOTAS 

2.3.1.8. Fornecimento e execução de cim EctS de aço....31.414,41 m3  

2.3.1.9. Fornecimento e instalação dei _ 
Pn• ,2frAcp..n 15.450,77 m2  

21impng ri2 0j5--"  
vyeloN 0i103' 

2.3.2. Execução de 169,29 m de m • de eonten04 Alktkral 	m, executado co 
estacas hélice continua mon adas, diâNiefi'S'O'Cm' : justapostas e solidarizadas por u 
viga de concreto armado, •nde foram fixados 116 tirantes permanentes para poste 
projeção de concreto. 

2.3.2.1. Estaca hélice continua 0 60cm, com capacidade de carga para 250 tf 	3.813,30 m 

2.3.2.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural onsumo mínimo de 400 kg de 
cimento, brita O slump 20±2, com controle tecn logico 	 1.397,27 m3  

2.3.2.3. Fornecimento, montagem, instalação e protens o de tirantes permanentes para 33 
2.204,00 m 

2.3.2.4. Fornecimento e aplicaç1á de concreto projeta .o consumo mínimo de 400 kg de 
cimento 	 9 E   0,65m3  

Ton, 301/2" CP 190 RB7 

3 
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2.3.3. Execução de Torre D'água com formas do ti deslizãhtd',c'COÈrálâtrrêtrCSêtWa5de 5,60 
m, diâmetro interno de 5,00 m, altura 30, 	m, com 05 níveis de lajes, compondo duas 
células para reservação de água, sendo a inferior com capacidade para 215.000 litros e a 
superior com capacidade para 59.000 litros. 

2.3.3.1. Fornecimento, montagem, deslizamento e desmontagem de forma tipo 
deslizante 	 1.012,34 m2  

2.3.3.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural FCK 25 MPa com controle 
tecnológico 	 174,36 m3  

2.3.3.3. Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 	13.866,70 kg 

2.3.4. Pré-moldado de Concreto Armado e Protendido. 

Elementos estruturais fabricados com concreto estrutural FCK 25 MPa, armados com aço CA-
25 e CA-50 e protendidos com cabos de aço CP-190 RB. 

Fabricação, transporte e montagem de 126 pilares pré moldados, com condutor 
çc, 2\ interno para drenagem de águas pluviais 	 220,34 m3  --.. 

&'.4.2. Fabricação, transporte e montagem de 198 vigas pré moldadas e protendidas para 
N)ãos de até 20,00m 	 926,06 m3  

. Fabricação, transporte e montagem de 88 vigas pré moldadas tipo calha para 
captação e drenagem de águas pluviais para vãos de até 20,00m 	393,03 m3  

.3.4.4. Fornecimento e montagem de lajes alveolares, h: 25cm, sobrecarga até 300 kg/m2, 
para vãos de até 10,00 m 	 9.854,87 m2  

•„2.3„4.5. Fabricação, transporte e montagem de painéis de fechamento pré moldados e 

V }(-fig • Z.% 
p 	rotendidos, com enchimento interno com poliestireno expandido, para vãos de até 

	

,Ç 	5,00 m, com características termo-acústicas 	 2.351,42 m2  
un< ‘,.. „_ 	. 
o _ _ , 1 3.4. Fabricação, transp orte e montagem de telhas tipo "W" pré moldadas e protendidas 
ze--- i•d • 	 bertura, com vão de até 15,00 m 	 7.800,00 rri__,(1 

Lcu, (•;-: . 
Lu 

ç) < o cr 000 — O 2 o  
tu ui  0 „-; .- __'w --, z z r --m Lu < , • -, 

ecução de 308,54 m de muro de contença ccw< 	.  
eácutado com lajes alveolares 20cm, mont 

ǹ  tipo canaleta 

inecimento e montagem de lajes em concreto celular autoclavado, para sobrec 
é 500 kgf/m2  	204,1 

Cni 
p altura varian. 	,50 m a 5,00 m, 

rticalmente sobre uma viga baldrame 
1.017,48 m2  

4 



AT1 01.203.179 (05/ 

1 5 DE PAULINIA PREFEITURA 
ARTE 

DE 
ESTA 

SOB 

2.4. Alvenarias e Vedações 
ELZA ARRU 

ORES- gr 

2.4.1. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MP 
cm, assentados em argamassa de cimento e areia 	  

2.4.2. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 14x19x39 
cm, assentados em argamassa de cimento e areia 	 10.749,49 m2  

2.4.3. Alvenaria de vedação em bloco de concreto 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 9x19x39 cm, 
assentados em argamassa de cimento e areia 	 1.426,73 m2  

2.4.4. Alvenaria de vedação em tijolo comum 5x10x20 cm, assentados em argamassa de 
cimento e areia 	 1.378,11 m2  

2.4.5. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 19x19x39 
cm, preenchidos com argamassa grout e assentados em argamassa de cimento e 
areia 	 210,64m2  

2.4.6. Fornecimento e instalação de divisória com altura de 2,70 m, piso teto com painéis inteiros 
(sem bandeiras), com espessura de 70mm, estrutura em alumínio anodizado, calha com 
divisão no rodapé para passagem de fiação, isolamento acústico em lã-de-rocha, 
revestimento dos painéis em laminado melamínico texturizado fosco Office gray, sobre base 
de aglomerado de alta densidade de 15mm, modulação de 1250mm 	1.762,77 m2  

2.4.7. Fornecimento e instalação de divisória com altura de 2,70 m, piso teto com painéis de 
920mm de altura, 70mm de espessura, até o teto em vidro duplo de 5mm, transparente, com 
micro persianas de 16mm, com controle de cabo embutido, estrutura em alumínio 
anodizado, calha com divisão no rodapé para passagem de fiação, isolamento acústico em 
lã-de-rocha, revestimento dos painéis em laminado melamínico texturizado fosco Office 
gray, sobre base de aglomerado de alta densidade de 15mm, modulação de 
1250mm 	1.224.19m2  

2.4.8. Fornecimento e instalação de divisória box sanitário de granito polido espessura 
30mm 	 212,59m2  

	

2.4.9. Fornecimento e instalação de divisória sanitária em laminado estrutural ref 	 Neocom, 
estruturadas em perfis de alumínio, batentes anodizados foscos, acessórios cromados — 
Cor: branca, incluindo portas, dobradiças e fechos 	 347,80 m 

2.4.10. Fornecimento e instalação de estrutura metálica para fechamento de elevador 
panorâmicos, em perfil laminado pintado com tinta automotiva cor branca com peso 
27.534,20 kg, revestimento externo em vidro laminado inco • - ipessura 1,  1, , em peç 
retas e modeladas, área de 77,64 m2 	 DE NOTAS  ' 

	

. , . 	02 un de : p  Aa.g.ERL.  I {-? • . , , , , , , ,, 1  

	

ti_1,13,..:?:,4rn.:_:._:::::. 8. y  : e 	, 

i 

opiai S' 

2.5. Revestimentos de Paredes Pg'U'iP'aloT.1° 	. 	, ..ko_ . PV,,,,,,  

	

; 	3 papeinly 01 ?lOtij' , 	/ 

2.5.1. Fornecimento, prepa o e aplic..#9- chapisco com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3, com i-eterlç de água 80 a 9^, teor cie a =prado de 8 a 18%, conforme 

	

Nossaf::Pftetf.: 	dá 

estabelecido na NBR 	281 	

,nos hECOINUO PJ.IvIR,' VAI f, 

	35,38m2  

PRESENTE DOCUMENT 
INTEGRANTE DA CERTI 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA 
DATA PELO ARE,t2gs 
N° 	5 7 r;  
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2.5.1. Fornecimento, preparo e aplicação de emboço com argamassa de cimento, cal, areia e 
aditivos não tóxicos, com retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
conforme estabelecido na NBR 13281, com resistência à compressão de 4,0 a 8,0 
MPa 	 29.231,75 m2  

2.5.2. Fornecimento, preparo e aplicação de reboco com argamassa de cimento, cal, areia e 
aditivos não tóxicos, com retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
conforme estabelecido na NBR 13281, com resistência à compressão de 4,0 a 8,0 
MPa 	 23.062,20 m2  

2.5.3. Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada 10x10 cm, na cor branca ref. 
Eliane, em argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit 	2.871,87 m2  

2.5.4. Fornecimento e assentamento de carpete em rolo tipo buclê alto tráfego da linha 
Starnylon, Fabricação: São Carlos, espessura 12mm 	 146,67 m2  

2.5.5. Fornecimento e aplicação de pintura epóxi Suvinil em paredes e pisos 	569,19 m2  

2.5.6. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil sobre massa corrida...17 	797,81 m2  

2.5.7. Fornecimento e aplicação de pintura zebrada de sinalização, acrílica Suvinil nas paredes 
da garagem do subsolo 	 469,40 m2  

2.5.8. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil em paredes sem massa 
corrida 	 3.550,24 m2  

2.5.9. Tratamento e aplicação de verniz poliuretano em concreto aparente, com lixamento da 
superfície com lixadeiras elétricas, utilizando abrasivos de carbureto de silício, estucamento 
de toda superfície com cimento comum, cimento branco e aditivo acrílico, polimento manual 
fino com lixa para massa fina, aplicação de seladora acrílica a base de água - Denverniz 
Acqua e aplicação de verniz poliuretano Denverniz PU 	 5.930,08 m2  

2.5.10. Revestimento tipo Fulget Tradicional tipo GR.0 com espessura entre 08 e 10 mm sobre 
placas de concreto pré-moldadas chapiscadas e emboçadas 	 2.767,17 m2  

2.5.11. Fornecimento e assentamento de cerâmica tipo Porcelanato polido Portinari 30x30cm, 
cor: diamante flash, com argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 802,35 m2  

2.6. Tetos 
(ABE a  " 
Pau 	tertoFe 

O 3 5) t e:cenn,  I e 

g oal 	
'''" 

ri 
2.6.1. Fornecimento e montag" 

cada 600mm, incluído fi 
próprio 	si m / • • 	 e 
perfurasà Joint 
de branco 	 

o-ern-gestrtonado Placostil F-530, espaçad 
Qt,com,Iffintg,s,ç,,clegkiRaWie BWG 10 com regulador de ni - 

eriaissprs stios para tratamento de juntas tipo fita de fibra de vidr 

	

gesso e m 	a elástica Dry Nall, incluídos tabicas metálicas pintadas 
eRF 	N E • DOCUM E NI".0 • -PAWF 2.536,43  m2  

glatIltt 	INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
,s(.ERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 

	

ràh 	 DATA PELO 	RE -SP 	SOB 

, 
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2.6.2. Fornecimento e montagem de forro em fibra mineral, espessura 15 mm tipo Armstrong 
GEORGIAN borda reta (lay-in), modulação 1250x625mm, com pintura antifungos tipo 
Biblock, suspenso por perfis metálicos de aço branco clicado, nacional RollFor base 24mm, 
pintado em branco, incluindo a fixação em laje com tirantes de arame rígido, com regulador 
de nível próprio do sistema 	 14.387,74 m2  

2.6.3. Fornecimento e montagem de fechamento vertical em gesso acartonado, com materiais 
para fixação e materias para tratamento de juntas próprios do sistema, com 01 face de placa 
Standard LST 12,5 mm 	 369,14 m2  

2.6.4. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil em tetos sem massa 
corrida 	 3.566,00 m2  

, 	
ornecimento e montagem de forro tipo Colméia em alumínio, mde1ç SM 625 D, altura de 

4. ek, malha de 62,5mm x 62,5nnm, modulação de 	x _1 50mm e base de 
TABELIÃ* DE NOTA ..;,97 m2 

	PR.EZEN TE .DOCUMENTD • E- PARTE 	 • • PáNitó Ft• • ó 	• 	elo° 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 7 

R., 
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. Contra piso em cimentado, espess 	m 	e 04 cm, desempenado, argamassa 
cimento areia traço 1:3, para nivelamento e regularização e recebimento de acabamento 
final 	 24.023,66 m2  

2.7.2. Fornecimento, assentamento, rejuntamento, polimento e enceramento de pisos de alta 
resistência marca Tecnogran, de 40x40x3cm e fornecimento e fixação de cantoneiras duplas 
e grapeadas para juntas de dilatação, com preenchimento de mastigue 
branco 	 12.511,46 m2  

2.7.3. Piso em cimentado desempenado e alisado espessura 2cm com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com juntas plásticas 3/4"x1/8" Módulos de 1,80x1,80m na cor 
cinza 	 2.398,22 m2  

2.7.4. Fornecimento e assentamento de carpete em rolo tipo buclê, alto tráfego da linha Starnylon 
100% nylon, espessura 12mm, fabricação São Carlos 	 1.454,72 m2  

2.7.5. Fornecimento e assentamento de pavimentação em pedra portuguesa tipo mosaico 
cores diversas, sobre berço de areia grossa e rejuntannento com argamassa de cimen 
areia 	 2.214,9 

2.7.6. Fornecimento e assentamento de cerâmica tipo Portobello 30x30cm, linha Lase a 
derrapante em argamassa pronta para assentamento tipo Ci entcola Quartzolit....115,60 m 

2.7.7 Fornecimento e assentamento de tabeiras e 
Corumbá cinza, largura 20 cm, espessura 2 c 
tipo Cimentcola Quartzolit 	  

 

polido tipos São Gabriel preto e 
massa pronta para assentamento 

528,67 m 

 

2.7.8 Fornecimento e assentamento de granito polido ipo orumbá na cor cinza, espessura 
2cm, placas de 50x50cm, r3ontados em dias ona sobre argamassa pronta para 
assentamento tipo Cimentcola 	artzolit 	 1.571,18 m2  

"ArG011i I 
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2.7.9 Fornecimento e assentamento de granito polido tipo Corumbá na cor cinza, espessura 2 
cm, placas de 40x40cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 2.178,37 m2  

2.7.10 Fornecimento e assentamento de granito serrado tipo Corumbá na cor cinza, espessura 2 
cm, placas de 40x40cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 1.690,64 rn2  

2.7.11 Fornecimento e execução de piso com argamassa de alta resistência tipo GT-DHUR 
10nnm na cor cinza, polido, juntas plásticas na cor cinza em quadros de 1,00x1,00m, e 
aplicação de duas demãos de resina poliuretano 	 803,55 m2  

2.8. Soleiras e rodapés 

2.8.1 Fornecimento e colocação de rodapé de madeira Ipê h=10cm, fixado através de buchas 
plásticas e parafusos galvanizados, com acabamento em pintura de acordo com o 

jeto 	 479,45m 

necimento, assentamento, rejuntamento, polimento e enceramento de rodapé de alta 
ncia marca Tecnogran h=7cm 	 3.956,90 m 

ecinnento e assentamento de rodapé cerâmica tipo Portobello carga pesada 8x30cm, 
Lase sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit. .112,41 m 

7i,:qui52441Fornecimento e assentamento de peitoril em granito tipo Corumbá cor cinza, espessura 2 
cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 

	

Quartzolit 	 195,52m 

2.8.5 Fornecimento e execução de rodapé com argamassa de alta resistência tipo GT-DHUR 
10mm, h=10cnn, cor cinza, polido, juntas plásticas na cor cinza e aplicação de duas demãos 

	

Oe resina 	poliuretano 	 927,22 m 
#- 

Forn imento e assentamento de rodapé em granito polido tipo Corumbá 40x7x2 cm na 
za, sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 

	

lit 	 1.568,82m 

cimento e assentamento de soleira em granito tipo Corumbá polido na cor cinza, 
ura 2 cm, sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 

	

olit 	 383,49 m 

ornecinnento e assentamento de peitoril e 
cm, sobre argamassa pront 

901 

2.9. Coberturas 

/) 

mármore branco, espessura 2 cm e largura 26 
o tipo Cimentcola Quartzolit 	007,24 m 

2.9.1 Fornecim, 
Glass 	 

P:.essand,o  

e Instalaç 
,5 5 	J 

e estrutura metálica pa I - Tipo Sider 
	263,06m2  

8 
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2.9.2 Fornecimento e Instalação de vidro laminado 10 mm, SGG STADIP Saint Gobain PVB azul 
para iluminação zenital 	 1.329,72 m2  

2.9.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis laminados e soldados, com 
aplicação de 02 (duas) demãos de primer epóxi na espessura mínima de 60 pm e aplicação 
de tinta epóxi de acabamento na cor branca com espessura mínima de 80 pm (19.395,00 
kg) 	 1.117,21m2 

2.9.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte (vigas, treliças e pilares) em 
perfis laminados e soldados, com aplicação de 02 (duas) demãos de primer epóxi na 
espessura minima de 60 pm e aplicação de tinta epóxi de acabamento na cor branca com 
espessura mínima de 80 pm (77.579,00 kg) 	 1.117,21 m2  

5 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço, revestimento em liga ZN (zinco), 
rão B, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na cor 

Iãã , sistema de pó com espessura media de 50 pm 	 1.422,37 m 

926 Fr4ecimento e instalação de calhas em chapa de aço, revestimento em liga ZN (zinco), 
padrã B, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na cor 
be 	sistema de pó com espessura média de 50 pm 	 315,90 m 

ornecimento e montagem de telha metálica trapezoidal termo acústica, referência 
ERFILOR - LR40, e= 0,65mm 	 3.875,16 m2  

2.9.8 Fornecimento, fabricação, montagem e controle de qualidade de estruturas metálicas em 
perfis laminados para cobertura, apoiadas em pilares circulares metálicos com altura 
aproximada de 19,00 m, com tratamento superficial executado com jateamento abrasivo ao 

o w metal quase branco (com esfera oxido de alumínio) padrão Sa2 1/2  , aplicação de uma 
ão Lie primer base epóxi com espessura média de 401.1, e aplicação de duas demãos de 

acabamento base poliuretano com espessura média de 60p, pintura intumescente 
roteção passiva nos banzos inferiores das treliças que ficam abaixo da laje de 
ra, tempo de resistência ao fogo (TRRF) = 60 minutos, conforme enquadramento na 

o F-5, Classe P2 da tabela A da Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros e Fator 
assividade = 160 m-1 	 260.000,00 kg 

ornecimento e instalação de contra rufos em chapa de aço, 
(zinco), padrão B, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com 
cor bege, sistema de pó com espessura média de 50 pm 

revestimento em liga ZN 
pintura nas duas faces na 

ABEL1 ODE„rTAS -'SP 1.054,40 m 
o  

Fernandes- bellão 

9 

2.10. Fechamento Externo 

esSyld,o 	C J,J 

2.10.1 Fornecimento e instalação de caixilhos- em perfis,  de -alurnfrila, Ii06dêâ-2T e 1200H14 
conforme norma ABNT NBR 8177, crápa sólida com/espessura de 1,5mnn, com pintura 
eletrostática na cor branca, incluso chumb. ores, uchas, luvas telescópicas, parafusos, 
gaxetas em barra sintética, fitas isolantes, el tes e escovas de polipropileno, 
	 7.745,73 m 

2.10.2 Fornecimento e instalação de viqip laminado spessur. 08 mm, refletivo, com PVB azul, 
maior módulo 1,90 m x 1,25m, yfirca Santa arma (r flecta verde) em peças retas e 
modeladas, lapidadas nas bordas   	6.015,31 m2  

C.) 

• 

 C'OuNsY 



O DE NOT 
erto Ferna 

• orconi- 
sen,  enL 

es 

SÃO PAIA.O, 

ELZA ARRUDA 
	•GRES•••nPOO 

84,00 un 

1,00 un 

	50,00 un 
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2.10.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado espessura 08 mm, refletivo, com PVB prata, 
maior módulo 1,90 m x 1,25m, marca Santa Marina, em peças retas e modeladas, lapidadas 
nas bordas 	 520,53 m2  

2.10.4 Fornecimento e instalação de vidro laminado espessura 14 mm, incolor, marca Santa 
Marina, em peças retas e modeladas lapidadas nas bordas 	 1.004,82 m2  

2.10.5 Fornecimento, preparo e aplicação de reboco paginado, com argamassa de cimento, cal, 
areia e aditivos, retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
resistência à compressão de 4,0 a 8,0 MPa, aplicação de massa corrida acrílica externa com 
fixação a luz e pintura acrílica auto brilho e paginação com perfis em alumínio tipo 
	 2.230,32 m2  

2.11. Esquadrias de madeira e marcenaria 

2.11.1 Fornecimento e instalação de Portas co pletasorevegtiniétfto ,em la)19glo melamínico 
texturizado, com miolo sarrafeado se 	co de 1alinhâ.'drrgqijáMgrtién o de madeira 100 
mm em todo perímetro, inclusive fe agens, batente metálico com pintura esmalte sintético 
sobre base antioxidante e bandeira veneziana: 

2.11.1.1 Porta de 0,90 x (2,10 + 0,55 cm) 

2.11.1.1 Porta de 0,80 x (2,10 + 0,55 cm) 

2.11.1.1 Porta de 0,70 x (2,10 + 0,40 cm) 

2.11.1.1 Porta de 1,60 x (2,10 + 0,40 cnn) 

PRESENTE DOCUMENTO E PARTh 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO CtE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA 	PELO crCISRA- SP soa  12,00 un 

2.11.2 Fornecimento e instalação de Porta completas, revestimento em laminado melamínico 
texturizado, com miolo sarrafeado semi-oco de 1a linha e requadramento de madeira 100 
mm em todo perímetro, inclusive ferragens, batente metálico 	pintura esmalte sintético 
sobre base antioxidante: 	 pauirE 0".• a 

2.11.3 Fornecimento e instalação 	ário em placas de MtYF, acabamento Imbuia, co 
portas e puxadores em aço inox covado 	 29,38 m2  

2.11.4 Fornecimento e instalação de j.Ørta folha simples em vidro incolor temperado 10mm, 
medindo 0,80 x 2,20 m, com re uadro em alumínio, inclusive ferragens e acessórios de 
instalação 	 4,00 un 

2.11.2.1 Porta de 0,60 x 2,10 m 

2.11.2.2 Porta de 0,70 x 2,10 m 

2.11.2.3 Porta de 0,80 x 2,10 m 

	10,00 un 

	4,00 un 

36, 

10 
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2.11.5 Fornecimento e instalação de porta folha dupla em vidro incolor temperado 10mm, com 
requadro em alumínio e bandeira fixa com requadro, inclusive ferragens e acessórios de 
instalação: 

2.11.5.1 Porta de 1,60 x 2,50m 	  

2.11.5.2 Porta de 2,00 x 2,50m 	  

2.11.5.3 Porta de 2,50 x 2,60m 	  

2.11.5.4 Porta de 1,60 x 2,20m (sem bandeira) 	 

31,00 un 

	5,00 un 

11,00 un 

	9,00 un 

2.11.6 Fornecimento e instalação de porta de 80 x 170 cm, completa, em compensado de 
madeira revestido com laminado melamínico texturizado de 1a  linha, inclusive 
ferragens 	 8,00 un 

2.12. Louças, metais sanitários e acessórios 

Fornecimento e instalação de: 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA _PELO eLc  t-et  
SÃO PAULO, ú 2 ij..Q o 

ELZA ARRUDA NIC ES 
CE 

2.12.1. Lavatório de louça sem coluna, branco, com válvula, tubo fk 	eme tos de 
fixação, RAVENA da DECA com torneira cromada, linha PRESSM 	A'compacta 
1/2" da DOCOL 	 19,00 pç 

2.12.2 Bacia de louça branca com caixa acoplada linha Ravena da DECA 	168,00 pç 

2.12.3 Válvula de descarga com acabamento anti-vandalismo, tipo DB-484-1 1/2" da 
DOCOL 

2.12.4 Assento comum para bacia sanit ria nha Ravena da DECA 	 151,00 pç 

2.12.5 Papeleira de louça branca linh 	a DECA 	 176,00 pç 

2.12.6 Barra de apoio para deficie 	isico modelo apoio THELMA 700 da UDINESE 
comprimento 90 cm 	 52,00 pç 

2.12.7 Espelho em cristal incolor, 6 mm de espessura, montado sobre compensado 12 mm e 
moldura em cantoneira de alumínio 	 187,06 m2  

2.12.8 Ducha eletrônica luxo cromada 6500W — 220V 	 2,00 

2.12.9 Cuba de embutir oval L42, cor branca, da DECA..n.o.T 	 94,00 

2.12.10 Mictório com válvula, fluxo automático, da DEC 	b@,y 	ert2;; 
1  o kol-A-beft9;FDa ' U. au 

.43,00 pç 
a rn,rn 

2.12.11 Torneira tipo pressmatic 110 de mesa Docol 	
ginW 	3d. 

'1•:' 

	

	 iÇi 91,00 pç 
<.0  

C64 	

Al'essa,  ndro Pere,  unri3 	.at..44,* 11 00 pç 5  2.12.12 Torneira de mesa TOWER, marca DOCOL 	  

referência 877 2.12.13 Misturador linha Duna lassic Mesa • CA adáiDg'ãr 

9,00 pç 

o 
1,00 ç p 

' 	'' i to 	11 
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2.12.14 Misturador linha prata DECA, acabamento cromado 	 1,00 pç 

2.12.15 Registro para chuveiro acabamento Duna Classic cromado DECA 	1,00 pç 

2.12.16 Registro para chuveiro acabamento cromado DECA linha C-50 	 30,00 pç 

2.12.17 Sifão metálico para lavatório, da Deca, código 1680C, cromado 	223,00 pç 

2.12.18 Saboneteira parede, com cristal, Duna referência Deca 2010 C61 	2,00 pç 

2.12.19 Saboneteira para sabão líquido sistema spray da linha LALEKLA evolution, da Klabin 
Kimberly na cor branca 	 146,00 pç 

2.12.20 Papeleira linha Duna Classic referência Deca 2021 061 	 1,00 pç 

2.12.21 Toalheiro em Barra de Aço lnox 1", fixado sob bancada de mármore comprimento 
2m 	 1,00 pç 

2.12.22 Toalheiro tipo Dispenser para papel toalha interfolhado da linha Lalekla Evolution, da 
Klabin Kimberly na cor branca 	 118,00 pç 

2.12.23 Ligação flexível acabamento metálico da Docol, código 4606 C 040, 
cromado 	 204,00 pç 

2.12.24 Box em vidro temperado incolor 10mm de 3,125x2,10 m, com 1 porta de correr L= 
0 90 m 	 1,00 pç 
' 

\g,-.M.25 Box em vidro temperado incolor 10mm em L de (1,00+1,90)x2,10 m, porta de 
`k, 	abrir 	 2,00 pç 

1 .26 Barra de apoio para deficiente físico modelo apoio THEMA pia / piso da 
UDINESE 	 34,00 pç 

Barra de apoio para deficiente físicd'modelo apoio THEMA para porta da UDINESE e 
componentes para a fixação  	 26,00 pç 

,-clro .41 tál a cu \ 
cc 	cfl o 
a. z 
< tti 

O 	

-2.12.28 Chuveiro maximducha Lorenz tti 54 OW 220V, cor branca 	  29,00 pç 

22  .29 Sab 	teira para chuveiro li a Evidence, da Deca 2011 C EVD 	 o 31,00 pç 
wwá 25%2.4z 207,00 pç de Evidence Deca 2060 EV 	  
w-,wo r'›ect ... 	,,, 
0 •,( o 
gc%o7 
U.1 Sll i-- --'1-1-1 
7. z 
t». `4.0  c) , 

saia h= 15 cm e 
o Ferna 

	16,00 

10,00 un 

12 

noF75  €11q8-:8 Ern O 21-2.34 Bancada de granito cinza Corumbá polido e 
'-- frontão h= 10 cm: : Paulo R 

nu 
AulENTIC 
gwal a 

2.12.34.1 Bancada 5,32cm x 0,60cm par 	cu 

2.12.34.2 Bancada 1,63cm x 0,55cm par 01 c 

Assento para deficiente físico, branco, linha conforto, da Deca AP52 	26,0 

3 Bancada de granito cinza Corumbá polido espessura 2cm 	 57,0 

cia de louça branca para deficiente físico, linha Deca 	 9,00 p 

grlçrP. na t.  
tUSFilE0tHIGCtag  

1500  

:;
T,,,j,ehãO 

—; 

ne 	1 
sente co.iv Peprogratty:AGMTmcoor, 

ane ,pgstpu.a. Opu.! 
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2.13. Esquadrias / Serralheria 

2.12.34.3 Bancada 1,20cm x 0,55cm para 01 cuba 	 

	

2.12.34.4 Bancada 1,96cm x 0,55cm para 02 cubas 	 

2.12.34.5 Bancada 1,88cm x 0,55cm para 01 cuba 	 

2.12.34.6 Bancada 1,10cm x 0,60cm para 01 cuba 	 

2.12.34.7 Bancada 2,05cm x 0,55cm para 01 cuba 	 

2.12.34.8 Bancada 3,78cm x 0,60cm para 03 cubas 

2.12.34.9 Bancada 2,24cm x 0,60cm (sem saia) 
xst- 

2.12.34.10 Bancada 3,53cm x 0,60cm (sem saia) 	 <4:L04p, ,c2  
•s°::;;rv- 

2.12.34.11 Bancada 1,43cm x 0,60cm (sem saia) 	 

	

Cr 	4- •(./ R- 2.1 2.34.1 2 Bancada 1,90cm x 0,60cm (sem saia) 	Q•çk•-o • çó, 	 

2.12.34.13 Bancada 2,70cm x 0,60cm (sem saia) 0,54,.-+$`,g.,09.?1.,??..)... 	 un 
32-d.c.,o 	• 0" 

2.12.34.14 Bancada 7,95cm x 0,60cm (sem saia).- ,<.;(•!<i-:' 	4,00 un  

2.12.34.15 Bancada 7,95cm x 0,40cm (sem saia)  	 4,00 un 

o 
PaufoRob 

Ruo 
AUTENTICO a pí nu  
galai a mim 	anua 

6,00 un 

2,00 un 

2,00 un 

1,00 un 

2,00 un 

2,00 un 

	1,00 un 

	1,00 un 

un 

2,00 un 

2.13.1 Fornecimento e instalação de Porta em chapa de f= rn d  20íLx.2,1O m, duas 
	I folhas 

inclusive batente - Salda de Emergência  	Nessa o Pe,e,ra Elra31 	4,00 pç ,itu,s.,:coisi.,,,,G., vEN,, kalas rtl, • R$ 2,35 

2.13.2 Fornecimento e instalação de Porta 	neziana de ferro de 0,90 x 2,10 m, com 
ferragens 	 l' 	 1,00 pç 

2.13.3 Fornecimento e instalação de P rtinhola de Inspeção Reservatório Elevado 0,70x1,00 
m 	 1,00 pç 

2.13.4 Fornecimento e instalaç de Alçapão Metálico em chapa galvanizada 
0,70x0,70m  	 10,00 un 

2.13.5 Fornecimento e instalação de E 	da Marinheiro largura 0,50m com guarda corpo, 
perfil de aço galvanizado e chapa metálica galvanizada 	 28, 

2.13.6 Fornecimento e instalação de Gradil Orsometal, altura de 2,20 m (inclusive po 
2,00x2,20 m) 	 39,93 

2.13.6 Fornecimento e instalação de Porta ventilada em chapa n° 16 galvanizada com pintura de 
fundo anti corrosiva: 

2.13.6.1 Porta dupla 1,70 X 2,65 m 	 

2.13.6.2 Porta simples 0,80 X 2,55 m 



9 O T ÃO DE NOTA 
ertoFernan1 	i. Iio 

(NFccg,i,„"•.•  
2.13.7.1 Veneziana 0,50x0,50 m 	 

2.13.7.2 Veneziana 1,75x0,50 m 

2.13.7.3 Veneziana 1,60x1,40 m Alessand 
SEIOS P.' °VENS 	1,±101-11i[CU,..„t RS 2, 
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2.13.6.3 Porta simples 0,90 X 2,55 m 	 1,00 pç 

2.13.6.4 Porta dupla PF03 2,00 X 2,15 m 	 2,00 pç 

2.13.7 Fornecimento e instalação de Veneziana fixa em chapa galvanizada n°  14 com pintura de 
fundo anti corrosiva e com tela interna: 

3,00 pç 

1,00 pç 

1,00 pç 

2.13.8 Fornecimento e instalação de Janela fixa, aberta em perfil de ferro, com pintura de fundo 
anti corrosiva, dimensões 3,50 x 1,00 m 	 4,00 pç 

2.13.9 Fornecimento e instalação de Veneziana fixa em chapa galvanizada n° 14, com pintura de 
fundo anti-corrosiva e eletrostática na cor branca: 

2.13.9.1 Veneziana 3,25x2,10 m 
	 16,00 pç 

2.13.9.2 Veneziana 1,325x0,80 m  	 20,00 pç 

2.13.10 Fornecimento e instalação de Caixilho de alu 
eletrostática com vidro laminado de 8mm, de abrir: 

!Á, 104, 
'é> 

inio em chapa sólida de 1,5mm, pintura 

2.13.10.1 Caixilho 1,00x1,00 m 

2.13.10.2 Caixilho 0,90x0,50 m 

2.13.10.3 Caixilho 3,25x0,50 m.. 

2.13.10.4 Caixilho 3,19x0,50 m 	 

2.13.10.5 Caixilho 1,72x0,50 m 

2.13.10.6 Caixilho 2,67x0,50 m 

2.13.10.7 Caixilho 1,87x0,50 m 

2.13.10.8 Caixilho 6,95x0,50 m 

2.13.10.9 Caixilho 2,02x0,50 m 

2.13.10.10 Caixilho 1,25x0,50 m 

2.13.10.11 Caixilho 0,61x0,50 m 

ENTE DOCUMENTO E PARTE 
-DA. CERXIDISQ DE  

çh-PERVO TÉCNICO EXPENDA NESTA 
SOB 

''.Z11 ARRUDA NOVAE 
uPE-5"-N1 CC ONA 

9,00 pç 

4,00 pç 

2,00 pç 

1,00 pç 

1,00  

	• 	 1,00 

	4,00 

	2,00 pç 

	 7,00 pç 

2,00 pç 

2,00 pç 

14 
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2.13.10.12 Caixilho 7,00x1,00 m 	 5,00 p 

Q0   - SP  
,e.  

Rua M 

g o •  a1 a MIM tV 

2.13.13.4 Porta dupla 20  
g. 

2.13.11 Fornecimento e instalação de Caixilho de alumínio em chapa sólida de 1,5mm, pintura 
eletrostática com vidro laminado de 8mm, fixo 1,68x0,50 m 	 1,00 pç 

2.13.12 Fornecimento e instalação de Porta Corta-fogo P90, acústica com barra ante-pânico: 

2.13.12.1 Porta simples 0,80x2,10 m 	 9,00 pç 
kké.R IA, AR 

2.13.12.2 Porta simples 0,90x2,10 m  	1,00 pç 

0,vr‘ 
2.13.12.3 Porta simples 1,00x2,10 m 	.,.;.;,', 	23,00 pç 

2.13.12.4 Porta dupla 1,40x2,10 m ".°"%,', 7,,4.- 	 .. 	14,00 pç 

2.13.12.5 Porta dupla 1,65x2,10 m  	10,00 pç 

2.13.12.6 Porta dupla 1,90x2,10 m  	 3,00 pç 

2.13.13 Fornecimento e instalação de Porta venezia em ferro, completa com ferragens, pintura 
fundo anti-corrosivo e acabamento em esm e sintético: 

PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA 	PEL'a 	CPEA-SP 
Ne 	Iqq_S— 
	sAo PAULO; 	 

3,00 pç 

3,00 pç 

6,00 pç 

3,00 pç 

2.13.13.1 Porta simples 0,80x2,30 m 	 

2.13.13.2 Porta simples 1,20x2,30 m.... 

2.13.13.3 Porta dupla 1,60x2,50 m 	 ELZA. ARRUGA. '•i( 
GRE5- SPCC 

2.14. Diversos 

te,,s 

2.14.1 Fornecim o, faISÊCZão, montagem e controle de qualidade de estruturas metálica 
P,,,s,andro 	

t 	R  

perfis la••• ados, com tratamento superficial executado com jateamento abrasivo ao 
quase branco (com esfera oxido de alumínio) padrão Sa2 ½, aplicação de uma demão 
primer base epóxi com espessura média de 401J, e aplicação de duas demãos de primer, 
acabamento base epóxi com espessura média de 60p, para as seguintes estruturas: 

2.14.1.1 Escada composta de dois lances, degraus em chapa lisa, largura de 1,20 com 
patamares de descanso (2.857,00 k ) 	 1,00 un 

2.14.1.2 Escada, comprimento 8,90 m, gura 1,85 m e altura 3,675 m, tendo nessa condição 
pilares e vigas metálicas, com de us em chapa lisa (4.536   2,00 un 

15 
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INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 

CERVO TÉCNICO EXPENDA NESTA 
TA 	PELO • c? 42p-SR SOB 

gatx, AR0 

2.15.1 Sistema de Água Fria 

2.15. Instalações Hidráulicas 

o 
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2.14.1.3 Escada composta de quatro lances, degraus em chapa lisa, largura de 1,20 com 
patamares de descanso (3.896,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.4 Escada do hall principal no edifício do Corpo Central, altura de 7,50 m, degraus em 
chapa lisa (11.402,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.5 Escada circular no Foyer do Theatro, com diâmetro de 7,50 m, altura de 3,75 m, e 21 
degraus em chapa lisa (8.018,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.6 Escada perfil "I", 21 em degraus em chapa lisa, altura de 11,45 m em 03 níveis 
(6.359,60 kg) 	 2,00 un 

2.14.2 Fornecimento, fabricação e montagem de guarda corpo tubular em aço inox escovado, 
com liga 304, espessura de 1,20mm e diâmetro de 50mm, emendas através de luvas 
internas, suportes para corrimão em chapa metálica com pintura eletrostática na cor branca, 
executados conforme normas técnicas ABNT 	 270,84 m 

2.14.3 Fornecimento fabricação e montagem de guarda-corpo com montantes em chapa 
metálica e pintura eletrostática na cor branca, corrimão em tubo de aço inox com liga 304, 
espessura de 1,20mm e diâmetro de 50mm com fechamento em tirantes de cabo de aço 
encapados de 3/16 em três linhas intermediárias com esticadores cromados, executados 
conforme normas técnicas ABNT 	 506,60 m 

2.14.4 Fornecimento e instalação de poltronas com encosto médio e assento rebatível, 
almofadas em espuma de poliuretano injetado, revestidas em tecido 51% lã na cor azul de 
peso mínimo 350g/m2 com assento e encosto rebati • atra s de um mecanismo 
articulado com molas amortecedoras de espuma em integral 	para um funcionamento 
suave e silencioso. Contra encosto e parte inferior do assento p o gido por uma blindagem 
de polipropileno injetado. Os pedestais estruturados e 	•rfil de aço, fixados 
individualmente. Estrutura com acabamento em pintura pó aipo na cor preto fosco, em tubo 
de aço, com base para ser preparada para ser fixada no p so e ervindo também como 
apóia braço em espuma de poliuretano integral. Painéis rev- .os em vinil são utilizados 
para fechamento da estrutura entre o apóia braço e a base 	 155,00 un 

2.14.5 Fornecimento fabricação e montagem de corrimão metálico em tubo redondo de 2"x1,50 
mm, com suporte em ferro redondo maciço de 1/2" fixados em sapatas redondas de diâ 
80 mm, executados conforme normas técnicas ABNT 	 21 

2.14.6 Fornecimento fabricação e montagem de guarda corpo em vidro laminado 
espessura 14mm, com corrimão em alumínio 0 76mm, acabamento anodizado padrã 
executados conforme normas técnicas ABNT 	 27 

2.14.7 Pórtico de entrada do Theatro em painéis pré-fabricados arquitetônicos em GFRC (Glass 
Fiber Reinforced Concrete) tipo casca com esp. 20 mm, acabamento externo concreto liso,( 
fixados através de dispositivos de aço galvanizado, acabamento final com aplicação del)  
massa corrida acrílica, e textura Granfino Plus, altura de 9,05 m 	 1,00 un 
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Sistema de distribuição de água fria feita por gravidade através do reservatório superior por 
uma coluna única de 0 3" em cobre a partir do pé da coluna em PVC. 

2.15.1.1 Quantidades: 

Tubos de cobre sem costura classe "E" 

— 	Tubo de cobre classe "E" 0 79mm 	  40,00 m 

— 	Tubo de cobre classe "E" 0 66mm 	  80,00 m 

— 	Tubo de cobre classe "E" 0 54mm 	  145,00 m 

— 	Tubo de cobre classe "E" 0 22mm 	  25,00 m 

Bomba de recalque d'água com vazão Q=10m3/h; Hm=22mca; P=3cv/3500rpm-220V- 
3Fases — mod. Megabloc 32-125.1 da KSB 	 1,00 pç 

Bomba de recalque d'água com vazão Q=10m3/h; Hm=22mca; P=3cv/350Orpm-220V- 
3Fases — mod. Megabloc 32-125.1 da KSB 	 1,00 pç 

- Manômetro em aço inoxidável, tipo "Bourdon" mostrador com 4", conexão 
rosqueada1/2", escala: O a 12 kg/cm2 	 2,00 pç 

— Válvula de alívio 04" x 6" 

Tubos e conexões em PVC marron classe 15,7,5 	conforme NBR 5648 

— Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 85mm  	 96,00 m 

— Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 60mm 	 126,00 m 

— Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 50mm 	 708,00 m 

1,00 pç 

ç # 
C#1. 

AOTENT!C 

1502 

— Tubo de PVC marrom soldável classe 15 

— Tubo de PVC marrom soldável class 

A[3.EL I ODE NOTAS - SP 
rte-Fernan •-•rabekje 

t 	Mor çoni 
SCfllCCflp:3f 10:n1i 

. sentad 

1 2 
on!orrne o en. 

peo 

^'' 
	1, 7 

2.15.2 Esgoto Sanitário 
A:essandro PerelDraga 

.¡EtUS httelniLuS ,--Lhksew 

As instalações de esgoto sanitário compreendem as tubulações que, por gravidade 
encaminham os esgotos dos sanitários, vestiários, copas, lanchonetes e águas proveniente 
de lavagens de piso para as caixas coletoras que por gravidade leva-as à rede pública d 
esgoto. 

O esgoto proveniente da pia da lan honete passa por uma caixa de gordura para separação 
da gordura da água, antes de ser tora de esgoto. vRESEN1E DOCUMENTO E PARTE 

NTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
CERVO TÉCNICO EXPED4DA NESTA 

TA 	BELO ne E SP SOB 
SZ 	VI 1 

SÃO PAULO, 

ELZA ARRUDA ARRUDA NOVAE' 
GRE5 	ONA 
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2.15.2.1 Quantidades: 

Tubos em PVC branco série "R" conforme NBR 5688/77 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 40mm 	  306,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 50mm 	  327,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 75mm 	  200,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 100mm 	  606,00 m 

— 	Tubo de PVC branco Série "R" 0 150mm 	  636,00 m 

2.15.3 Águas Pluviais 

As águas pluviais provenientes das coberturas e pisos são dirigidas para calhas, condutores 
verticais e horizontais, conduzindo-os ao sistema de drenagem superficial, composto por 
caixas de passagens e tubulações que conduzem as águas, por gravidade, até o sistema de 
drenagem local. 

Nos porões e nas construções subterrâneas as águas pluviais e e infiltrações são 
conduzidas para um poço de acumulação e esgotadas por bomb s s mersíveis. 

2.15.3.1 Quantidades: 

Tubos em PVC branco série "R" conforme NBR 5688/77 

— Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 50mm 

- Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 75mm. 

— Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 100m 	 

SP  
- Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 150mm. 	CREA-4. .425,00 m 

2.15.4 Combate a Incêndio 

Sistema de combate a incêndio por hidrantes simples, sistema de chuveiro automatico 
extintores fixos e manuais e sobre rodas. 

\186,00 m 

	'01.120,00 m 

	18,00 m 

2.15.4.1 Hidrantes simples composto por: 

- Esguicho regulável de 016mm; U. 	
IA0 D., n O T auloRobert érnedep:Joã, 

játENTICO":3"&sncj.e.P''.'9,ra'  od 
- Mangueira de 040mm com 30 rdtad6ffl. énropart' 

1.4 	1 1 

O PRESENTE DOCUMENTO E PA 
INTEGRANTE DA CE R1 [DÃO 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NEC 
DATA c, PELO 	CREA-SP SCS 

N O TWG !bz--r, 19  9  5  

'kRRUDA 
5 - ÇPC 4 NAL CENT 12 4 

- Expedição simples de 02 'Á; 
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- Mangueira tipo industrial 1.1/2"x30,00 m 

- Esguicho sólido com requinte 16mm 	 

- Bico de sprinkler tipo pendente 68° x 1/2" 

- Bico de sprinkler tipo up-right 68° x 1/2" 	 

- Bomba Jockey - SPK-2, modelo Markgrundfos mod. CH2-6 
m.c.a, Potência 5 HP 

—Q=1 ,2m3/h, Hman=75 

c t* 
	19 
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— Vazão mínima por esguicho de 200I/min; 

2.15.4.2 Chuveiros Automáticos composto por: 

— Chuveiro automático OW e fator K=80(SI) tipos Peglê 
auto Robe bTFeM3rnal?indesA-T,S  - ibeslifo 

cop'a'riepr'o'g'ra' 
f 
12,4, ado. na parte rc C lro.d Vou"'  

— Temperatura de abertura: 79 °C; 

— Vazão mínima no chuveiro: 59,87I/minuto; 

— Pressão mínima no chuveiro: 56 KPa; 

2.15.4.3 Quantidades: 

- Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 8" 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 6" 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 4" 

- Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 3" 	 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 2.1/2" 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 2" 	 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1.1/2" 

- Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1.1/4" 

- Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1" 	 

— Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1/2" 	 

- Hidrante de passeio 2.1/2" 	  

- Caixa de hidrante tipo sobrepor 90x60x17.., 

,Vessarldro 

, 

▪ 948,00 m 

2.250,00 m 

	6,00 m 
\o 2.  

cx ;9?  	1,00 pç 
0G0  

••?':...çtF: o. eg 	 
\irõ 

	46,00 pç 

	46,00 pç 

	46,0 

1.265,0 

	 210,00 pç 

	 18,00 m 

192,00 m 

846,00 m 

402,00 m 

	1.128,00 m 

	384,00 m 

.1 	 170,00 m 

— Válvula de governo e alarme completa 0 6" 	 2,00 pç 

— Manômetro em aço inoxidável, tipo "Bourdon" mostrador com 4", conexão 
rosqueada1/2", escala: O a 12 kg/crin2 	 2,00 pç 

— Bomba para Sprinkler - SPK-1 / SPK-2, modelo KSB Meganorm mod. 80-400, 
Q=135m3/h, Hman=68 m.c.a., Potência 45 HP 	 2,00 pç 



zo are 

Váli,almi11a! !0...1  
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2.15.5 Sistema de Água Fria - Theatro 

Sistema de distribuição de água fria por 02 bombas de recalque, com as características 
abaixo descritas, com redes de distribuição em tubos e conexões de PVC classe 15, 
soldáveis. 

— Vazão: 2,00 m3/h; 

— Altura manométrica: 30 moa; 

— Montagem: monobloco. 

2.15.5.1 Quantidades: 

— Tubo de PVC marron soldável classe 150 25mm 	 476,00 m 

— Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 32mm 	 120,00 m 

— Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 40mm 	 192,00 m 

— Tubo de PVC marron soldável classe 150 50mm  	228,00 m 

— Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 60mm  	96,00 m 

— Tubo de PVC marron soldável classe 150 75mm  	114,00 m 

- Bomba de recalque de água fria Q = 5,4 M3/H HM = 30MCA P1 = 1,5 CV modelo R- 
14 AL FAB. THEBE 	 2.00 pç 

2.15.6 Esgoto Sanitário — Theatro 

A instalação de esgoto foi rigorosamente executada de acordo com as posturas sanitárias 
locais vigentes e com a NBR 8160/99, correspondente à execução dos serviços de captação 
e escoamento das águas servidas por gravidade, dos vasos sanitários e dos desconectores 
(ralos, caixas de gordura, caixas sifonadas). 

Para a cozinha, foi executada uma rede de gordura, para qual são encaminhados os 
efluentes provenientes das pias e/ou aparelhos a serem instalados, ligados a uma caixa de 
gordura especial constituída em alvenaria. 

k) PRESENTE DOCUMENTO E PARTh 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPC)/hd,  NESTA 

2.15.6.1 Quantidades: 	 DATA,.- PELO 	 Soa 

— Tubo de PVC série "N" 0 40mm... 0,1" 

— Tubo de PVC série "N" 0 50m 

— Tubo de PVC série "N" 0 75m 

— Tubo de PVC série "N" 0 100m 

RUDA NMIA 
,00 

	 36,00 m 

	282,00 m 
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aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 
	 6,00 m 

de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 
	 36,00 m 

o de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 
/2" 	 12,00 

aço carbono com cos ra DIN 244 preto com extremidades 

C.) 

roscadas 0 
	136,00 m 
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1 7 4 

— Tubo de PVC série "N" 0 150mm 	 246,00 m 

2.15.7 Águas Pluviais — Theatro 

Compreende os serviços e dispositores para captação e rápido escoamento por gravidade 
das águas de chuva que venham a cair na cobertura do edifício e áreas descobertas. Redes 
executadas em tubos de PVC JE Vinilfort e PVC série R, reforçado. 

2.15.7.1 Quantidades: 

— Tubo de PVC série "R" 0 75mm 

— Tubo de PVC série "R" 0 100m 

— Tubo de PVC série "R" 0 150mm 

— Tubo de PVC Vinilfort 0 200 
Possand:o Pete,ra Bragl R$ 2,35 

hICUltilLuS 	vi g!). vALCK ràlt, 

- SP 
TabetIO 	78,00 m 

	48,00 m 

126,00 m 

295,00 m 

- Bomba de recalque de água fria Q = 5,4 M3/H HM = 30MCA POT = 1,5 CV modelo R- 
14 AL FAB. THEBE 	 2.00 pç 

2.15.8 Combate a Incêndio - Theatro 

_ema de combate a incêndio por hidrantes pressurizados por meio de bomba "Jockey", 
A,:t.kge ,4"ritIndo partidas automáticas assim que ocorra abertura de qualquer hidrante. 

kl: também é composto por extintores portáteis, destinados a combater "Princípio de 
'6Nue ficam em locais de fácil acesso, visibilidade e bem sinalizado. É composto por 
s 9Io tipo: água pressurizada, gás carbônico e pó químico seco. 

uantidades: 

— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades 
1/2" 	  

roscadas 0 
6,00 m 
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— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 
4" 	 136,00 m 

— Bomba principal elétrica de hidrantes Q = 58M3/H HM = 60 MCA POT 20 CV, 
380/220V, 3500 RPM modelo RL2OB FAB. THEBE 	 2,00 cj 

— Bomba elétrica JOCKEY Q = 3,7 M3/H HM = 70 MCA POT 2 CV, 380/220V 3500 RPM 
modelo P-11/4 AL FAB. THEBE 	 1,00 cj 

— Abrigo duplo para hidrante e mangotinho 150X170X20cm 	 18,00 pç 

— Abrigo simples para hidrante 60X90X20cm 	 3,00 pç 

— Mangueira tipo predial de poliéster com revestimento interno de borracha 0 1.1/2 X 15 
mts 	 76,00 pç 

	38,00 pç 

- Esguicho regulável jato sólido x neblina 0 1" 	 ...19,00 pç 

- Mangotinho de alta resistência 0 1"x20,00 m 	 .19,00 pç  

Extintor CO2 6kg  	7,00 pç 

- Extintor PQS 4kg  	19,00 pç  

Esguicho regulável jato sólido x neblina 16mm 

- Extintor PQS 6kg 	  

- Extintor PQS 8kg 	  

- Extintor de água pressurizada 10 litros 

2.16. Instalações Elétricas 

2.16.1 Entradas de Energia 

O fornecimento de energia elétrica é feito em tensão primária de 
concessionária local (CPFL). Os ramais de entrada são subterrâneos, com 
15KV que vão dos postes de entrada até as subestações do Paço Municipal 
Os condutores de entrada são protegidos por eletroduto fabricado em PEAD 
mm envelopado em concreto. 

As entradas são providas de caixas de passagem em alvenaria com dimensõe 
x 1000 mm, com fundo falso de pedra britada ri.? 	 \69111A20 o 

• Paulo Ro o Femandes 
r

AUTENTICO 	nt'e"tec‘p-':3"reP 
ginW a 

2.16.1.1 Quantidades: 

— Eletroduto tipo corrugado 0 6" - SW 

.210,00 m 

22 

DE.e/ 

x 1000 

— Cabo de cobre tipo EPR 8,7 
Ness.andrO—Pc 

5O mm 	

	350,00 m 

11,9KV pela 
cabos classe,22_ 
e do Theatro. 
rígido, 0 150 

36,00 pç 
PRESENTE DOCUMENTO E PARTI:, 

,TEGRANTE DA CERTIDÃO D.,E 	4,00
DATA . PELO 

	pç ACERVO TÉCNICO ''APnliftiA 
iP5ApP SOB 
	 18,00 pç 
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• Quadro de Comando e Controle micro-processado; 

• Tanque diário de 250 litros para gerador, com controle de nível e válvula solenoide; 

• Tubulação de escape de gases de combustão com silencioso tipo hospitalar; 

• Baterias chumbo-ácido, com estante suporte e respectiva unidade retificadora; 

• Projeto eletromecânico completo da instalação do GMG (aterramento, tubulações de 
água e óleo etc) e seus componentes em sala elétrica, de uso exclusivo do GMG; 

• 	Instalação do GMG, de seus componentes e de todos os materiais fornecidos; 

• Base metálica para montagem do grupo gerador, amortecedor de vibração e 
chumbadores; 

do sistema, incluindo interligação • Ligação elétrica e eletrônica de todos os componentes 
de todos os quadros do escopo de fornecimento; 

• Documentação técnica constante de des 	Ma 
manuais de operação e manutenção; 

• Comissionamento; 

• "Start-Up". 

materiais, relatórios de testes e 

PRESENTE DOCUMENTO :E: PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPED4DA NESTA 

Sz-c 	 
DATA PELOg gf A-SP SOB 

SÃO PAULO, 

2.16.4 Quadros 

Fornecimento, montagem, instalação e testes dos 
tensão: 

ELZA ARRUE,  
G RE 5 

dros de distribuição de forç 

2.16.4.1 Quadro de distribuição em baixa tensão Normal e Essencial e quadros paru 

Quadro do tipo autoportante com estrutura principal constituída por molduras laterais com 
junções soldadas, fabricadas em chapa de aço carbono dobrado, com espessura de 
2,65mm (12USG). O invólucro (chapas de cobertura e portas) é constituído por chapa de 
aço carbono espessura 1,90mm (14USG). Base em cantoneira de aço, com aba de altura 
100mm e parte traseira com placas aparafusadas. 

O grau de proteção é IP-42 e são tratados por processo químico, seguido de fosfatizaçao, 
com espessura de acabamento entre 70 e 100 microns, atendem os seguintes requisitos.  

— Proteção contra acidentes: dispositivo de alivio de pressão de gases causado 
arco elétrico, porta para inspeção e manutenção com espelho em 
transparente (policarbonato) para evitar contato com partes vivas (energizadas 

- Barramento e conexões: barras de alimenta 
seção suficiente para suportar corren 
construídos em cobre 99,9% de perfil r 

TrWutft? e aterrament 
2Itigt&

b 

11~ 

barramentos são 
uados; 



— Características elétricas: 

Tensão nominal: 380/220V 

Tensão suportável a 60Hz, 1min: 2,50V 

Freqüência nominal: 60Hz 
SÃO PAULO, _Cal 1  

ELZA ARRUDA 
Corrente nominal suportável de curta duração: 40kA GRES-S 

Corrente suportável para esforços de curto circuito: 110 

vRESENTE DOCUMENTO E PARTh 
INTEGRANTE DA CERT:DÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPED40A NESTA 
DATA 	C.P,pASP SO8 

G ct9 v° 

Nessat-Ard-Percy4p7i3Pz 

síteS taCit+Js 	viRe 

AT1 01.203.179 (25156) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

1 

   

— Relé GS: funciona em conjunto com um TC toroidal, para sinalização e desligamento 
dos disjuntores principais no caso de fuga a terra maior ou igual a 20% da In dos 
barramentos; 

— Protetores contra surtos e transientes: são divididos em dois níveis: 

Nível 1 — Nível de proteção 50KA, curva 10/350ms 

Nível 2 — Nível de proteção 20KA, curva 8/20ms 

— Medidores eletrônicos: multimedidores de grandezas elétricas, leitura digital com canal 
de comunicação RS-485 protocolo padrão Modbus RTU; 

— Disjuntores: especificados conforme projetos, atendo-se a seletividade dos 
componentes, disparadores Termo-Magnéticos; 

- Contatares: do tipo potência para manobra e comando para intertravamento e 
sinalização; 

- Comutadores: do tipo rotativo, fornecidos com plaquetas para identificação, do tipo 
manopla longa ou botões pulsadores, tensão de isolação 750VAC , tensão de trabalho 
220VAC, temperatura -20°C a 50°C; 

- Sinalizadores/Boteiras: tensão de isolação de 750VAC e tensão de trabalho 220VAC. 
Lâmpadas dos sinaleiros do tipo LED; 

- Condutores Flexíveis: cabos isolação 750VAC, classe térmica 70° C, PVC. 

Potência nominal instalada: 800 kVa 

- Sistema Auxiliares: 

Comando e Potência para Contadores — 220VAC — 60Hz, monofá 

Sinalização e alarmes — 220VAC 60Hz, monofásico; 

Iluminação e tomadas internas — 220VAC — 60Hz, monofásicas 
IA0 E NOTAS - S 

Resistências de aquecimento — 220X1 %604,m111;g1 	N°40-8M5.°  
AUTEN1tC0 a pie 	copia reprogralica co 

ado na par, grui a mim a 

2.16.4.2 Quadros de Iluminação e Tom -ia 

25 
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Quadros do tipo "barramento compacto" (horizontal), com componentes fixados em trilhos 
apropriados. Caixa em chapa de aço, pintura eletrostática, flagens interior e superior, 
porta, trinco e guarnição de borracha. O grau de proteção é IP-54, atendem os seguintes 
requisitos: 

• Chapa espelho interna em policarbonato; 

• Porta etiquetas para identificação dos circuitos de saída e porta desenhos; 

• Tratamento de pintura com anticorrosivo; 

• Acabamento em esmalte sintético cinza claro; 

• Barramento de cobre eletrolítico; 

• Barra de neutro isolada e com furação rosqueada e com parafusos; 

• Todas conexões e junções prateadas; 

• Disjuntores tipo caixa moldada com disparadores eletromagnéticos de 
capacidade de ruptura; 

• Disjuntor do tipo DR capacidade e sensibilidade conforme Projeto; 

• Acionamento de chaves e disjuntores somente com a porta aberta; 

• Quadros de instalação embutida com moldura regulável; 

Quadros de instalação de sobrepor com flange superior ei1 /4)i:i1T,f5FITE DA c  • 
rE;NTE DOCUMPNTO E PARTE 

—ERT;DÃO 
ACERVO TÉCNICO EXPELNDA 
DATA

DE  

PELO  I g' g- 
	NtsTA 

SOS 

10kA de 

Características Elétricas 

Tensão nominal: 380/220V 

Tensão suportável 60HZ, 1 min: 1,50kV 

Freqüência nominal: 60Hz 

Corrente suportável de curta duração: 10kA 

Corrente nominal dos barramentos: 50 A 

Potência nominal instalada: 800 kVA 

Quantidade de quadros: 22 un 

sÃo PAulo, _Q / t o 
ELZA ARRUDA 

cREA-fsP 
o TAB'ELI 
• Paulo 

pfe 
M 

S Pau'l. 

DE NOTA 
ertt.Fernandes -Tab  
rconi el. 124 

- .2,eplogvilicatofpfn,L  

2.16.5 Alimentadores AUTENT 

5 

2.16.5.1 Cabos de média tens; 
p 

Pore,r3 rag? 
SanS t‘tr,:thlu 	\lr 

Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação em borracha etileno-
propileno, encordoamento asse 2, forma redonda, classe de isolação 15KV, bitola 
conforme projetos. 
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2.16.5.2 Cabos de Força Baixa Tensão 

Cabos unipolares ou multipolares, de cobre eletrolítico têmpera mole, encordoamento 
classe 5, revestimento de PVC 70° C, classe 0,61/1,00KV. 

2.16.5.3 Cabos de Iluminação 

Cabos instalados em calhas, dutos ou perfilados fechados, do tipo unipolar, de cobre 
eletrolítico, extra-flexivel, anti-chama, encordoamento classe 5, revestido de PVC 70° C, 
classe 750V. 

Cabos instalados em ambientes fechados com afluxo de público, de cobre classe 1KV, 
com isolação de baixa emissão de fumaça e halogêneos. 

2.16.5.4 Quantidades: 

- Leito tipo semi - pesado pré zincado 400x100 

- Leito tipo semi - pesado pré zincado 300x100 

- Leito tipo semi - pesado pré zincado 100x100 

- Cabo de cobre 0,6/1KV EPR 90° #240mm2 	 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #185mm2 	 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #70mm2 	 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #50mm2 	 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #35mm2 	 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #25mm2 	 

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #16mm2 	 

2.  

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #16mm2 	 

AB'ELIA0  

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #6m 	R ia. • 
Paulo ROb 

AUTENTICO 3 
gmat a m m2 	t 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° 

soro Perol: 

te5 	; 

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #10mm 

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #6mm2  

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #4mm 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #95mm2 	 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #35mm2 	 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #25mm2 	 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #10mm2  

Nz•-•*0--‘ 
\-' o 
js.s. \ . c\ 

c, 	Õ R, - *1R  C? p • 

v 

, 	...... 
Q..3-,.•••cry 

'TA 
ernandes-Tabellão  

124 
opa rep 13tffl,  

na 	P 

• 
(ç O („?.. 

\-1/4  
• 

	2.600,00 m 

	5.800,00 m 

	16.200,00 m 

	17.600,00 m 

7.500,00 m 

3.450,00 m 

	20,00 m 

...200,00 m 

	200,00 m 

5 	250,00 m 

.4 	000,00 m 

3 	800,00 m 

5.250,00 m 

	78,00 m 

	78,00 m 

642,00 m 

530,00 m 

600,00 m 

750,00 m 

	700,00 m 
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Cabo de cobre 750V PVC 700  #2,5mm2 	  90.520,00 m 

Cabo de cobre 750V PVC 70° #1,5mm2 	  2.400,00 m 

Eletrocalha lisa com tampa de encaixe 100x100 	  756,00 m 

2.16.6 Luminárias e acessórios 

Fornecimento e instalação de luminárias e todos os seus acessórios atendendo as exigências 
de cada tipo de ambiente: 

• Salas administrativas: luminárias de calha aberta de embutir em forro, para lâmpadas 
fluorescentes de 32W, com aletas, com refletor de alumínio de alto brilho; 

• Salas técnicas, corredores subterrâneos, salas de máquina e subestação: luminárias do 
tipo a prova de tempo com difusor em acrílico transparente e corpo de poliéster, com 
lâmpadas fluorescentes de 32W; 

• Grande Hall e espaços de confraternização: lumin 
de acrílico transparente, lâmpada 70W, vapor m 

— 

— 

— 

r prismático 
Ol'AS - S r 

2.16.6.1 Quantidades: 

Luminária fluorescente 2x32W de 
STILLUX 	  

P•rN, 	, mbutir em for m 
Ness3 ndr,„,m9dulad tipo - SL 99,1 - da 

2.232,00 pç 

uminária fluorescentes 2x20W de embutir m forro modulado tipo SL 901 da 
92,00 pç 

minária fluorescente 2x32W pendente, ipo 'ndustrial calha aberta, modelo SL 211 
236,00 pç 

Luminária fluorescente 2x32W de embutir em forro monolítico tipo SL 812 da 
STILLUX 	 81,00 pç 

— Luminária decorativa com lâmpada a vapor metálico de 70W, modelo SDE 5815 da 
STILLUX 

	

	 87,00 p4 Q  

fluorescente 2x32W pendente com difusor em policarbonato transparente, 
erência SI PENDENTE da STILLUX 	 22,00 pç 

metálico 150W referência Jacy Itaim / Stillux / Lumicenter / Similar 	60,00 pç 
inária decorativa de embutir com protetor em vidro temperado com lâmpada vapor 

ria fluorescente 2x16W pendente com difusor em policarbonato transparente, 
113,00 pç 
f 

Luminária decorativa de em utir com protetor em vidro temperado com lâmpada vapor 
metálico 70W referência J y Itaim / Stillux / Lumicenter 	.milar 	0 pç 

/,'e E 
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2.16.7 Distribuição de iluminação e tomadas 
S Pa' ,o 

• Execução do sistema de distribuição das instalações etricas_Lendo 
A'Cs3.2nir0 Pe-2 8-3g3 

• Instalações aparentes: através de eletroduto 	aço g alvaniiãibt,"1:5êffilídosnpara)8ábdb, 
eletrocalha e leito tipo escada; 

• Embutidos em concreto ou alvenarias: eletrodutos de PVC rígido, roscáveis; 

• Instalações subterrâneas: eletrodutos carregados em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), tipo Kanaflex, diretamente enterrados no solo e envelopados em concreto 
nas travessias de vias carroçáveis; 

• Caixas de passagem em instalações aparentes: em alumínio do tipo condulete para linha 
de um eletroduto e em chapa de aço tratado e pintado para feixe de eletrodutos; 

• Caixas de passagem para instalações embutidas: em PVC; 

— Luminária industrial, refletor em acrílico tranparente co 
250W modelo 4801 ltaim / Stillux / Lumicenter / Similar 

pada vapor metálico 
0,00 pç 

ELIA0 5 	'TAS - SP 
auloRo- 

TICCa 
Rua 

I a mim ap 
-tesakv.  • 

IEUe4O N 
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18 

as. em ai a,' ctu 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDCA NE,STAB 

C-t  

2.16.7.1 Quantidades: 
 

sÃo PAULO,  

Eletrocalha lisa com tampa de encaixe 150x15z.A.A 	 1:860,00 m 
GR 

Suporte duplo para eletrocalha 150x150  	930,00 pç 

Perfilado liso 38x38 pré zincado 

81,00 nitc2  
---,-. 

Eletroduto de PVC rígido preto 0 3/4" 	 .485,00 
i,,-.----- 

3 

Rodapé tecnico de três vias, 150x4Omm, com tampa em cha 	o pré-zincad 
fogo, com pintura eletrostática 	 2.766,0 

f 

Módulo para duas tomadas elétricas de 127V universal 2P+T e espaços para duas 
tomadas RJs 	 1.111,00 pç 

Dois interruptores bipolares em condulete 	 128,00 pç  

— Tomada 2P+T com condulete 0 3/4" 	 42,00 pç  

Plug monobloco 2P+T macIAS e femea ref. 51020 e 51022 — Pial 	2.966,00 pç  

• Caixas de passagem para instalações subterrâne 
tampa de ferro fundido. 	 ,) 1,RESENTE DOCUMENT° 

pizortereto com 

 

8.598,00 m 

 

ou rEr44  
Eletroduto de ferro galvanizado eletrolí ico 	médio 0 	 315,00 m 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico 	médio 1"-s 	04,00 m 

Condulete multiplo de alumínio 0 3/4" 

29 



2.16.8.1 Quantidades: 

- Poste de aço cônico galv. a fogo H: 10m de enga 
NP 250W com relé 	  

ar cem uma luminária ref. NP 360 - 
53,00 pç 

k3r,273 

Q't3ShIcea,Llis 
30 
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Tomada 2P+T com placa 4"x2" Pial - Plus ref. 615124- Pial Plus 	 277,00 pç 

Tomada 2P+T para rodapé ref. S-1658 ( Steck ) 	  2.222,00 pç 

Interruptor bipolar simples com placa 4" x 2" 	  189,00 pç 

2.16.8 Iluminação Externa 

Fornecimento e instalação de luminárias e todos os seus acessórios atendendo as 
exigências: 

• Iluminação externa do arruamento luminárias do tipo iluminação de vias públicas, 
instaladas em postes de aço, corpo de alumínio com equipamento, difusor de vidro, 
lâmpada 250W, vapor metálico, IP-65; 

• Iluminação de fachadas: luminárias tipo projetor com lâmpada 150W, vapor metálico; 

• Área de jardins: luminárias tipo decorativa com difusor de acrílico leitoso, tipo globo, com 
poste de 4m. 

— Poste de aço cônico galv. a fogo H: 10m de engas r com duas luminária ref. NP 360 - 
NP 250W com relé 	 22,00 pç  

— Eletroduto tipo corrugado 0 2"— SW 	 
ESEN TE 	:3 WIEN T 	 ' 

100 00 m 
INTEGRANTE  DA CE RT 
ADERV.Q.I.ÉCNIC.D.E: XP.E.--.0.CA,..N.E.S'.;:i..‘,200,00 111 — Eletroduto tipo corrugado 04" — SW 	
DATA 	PELO 	4SP 	SOEs 
\14 	 ç  	02 un — Luminária tipo projetor para fachadas 	
SÃO PAU' O, Õ / 

— Luminária decorativa para jardins  	ELZA 'ARRUO 
GRES.,SF.CC  

2.16.9 Sistema de Lógica e Telefonia (Tubulação Seca) 

O Subsistema conta com caixa de entrada tipo R1 (padrão Telebrás) de alvenaria com ta 
de ferro fundido e dutos subterrâneos e de distribuição e PVC. Os pontos de telefones 
obedecem ao padrão de instalação da Concessionária T; -fkca. 

""̀'4•N 

- • 

	

...O.. 1; 	, O O rn 

00 pç 

— 

— 

— 

05 un 

2.16.9.1 Quantidades: 

— Eletrocalha lisa com tampa de e 

— Suporte duplo para eletroca 

.a3 
De 

LIÃO DE O 

aixe csi.s . Paul Rabo F nandes- 
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— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo médio 0 1" 	 1.152,00 m 

_3 

2.16.10 Cabeamento Estruturado e Fibra Óptica 

Fornecimento, instalação e testes de cabeamento estruturado e cabeamento de fibra óptica 
atendendo os padrões de cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais 
ANSI/TIA/EIA-568-A e ISO/IEC-11801: 

• Cabos de cobre: cabos Categoria 5e UTP/ScTP, cor da capa protetora "Blue Sky"; 

• Cabeamento de Fibra óptica Multímodo; 

• Tomadas de comunicação; 

• Espelhos; 

• Conectores de fibra; 

• Blocos de conexão de equipamentos; 

• Patch panels de terminação de cobre (UTP/ScTP); 

• Centro, painéis e bandejas de interconexão de fibra óp 

• Cabos cross-connect (Jumpers) e patch cords; 

• Reck padrão; 

• Cabo CIT metálico Cl-50 (interligação de 

• Cabeamento de Backbone: cabos de 4 pares trançados não blindados / laminados 
(screened) de 100Q, UTP de cobre de 1000 multipares, feixes de cabo de cobre UTP de 
100Q ou híbridos, cabos de fibra óptica multímodo de 62,5/125 ou 50/125 microns e 
mono modo de 8,7-10 microns; 

• Sala de equipamento: equipada para conter os equipamentos de telecomunicações, 
terminadores de cabos e manobras (cross-connects). 

2.16.10.1 Quantidades: 

0 	O DE NOTAS - SP 
aulaRab4rtoFernandes-Tabelião 

R1141 	rconi n» 124 
AUTENTICO 3 pes tecopia reprogratica conforme o ori- 
ginal a mim ap 	tado. na  pane r • • uziad Dou Fe 

Nessan 

,aUS 	;1,5 , (tgrálsisvz~ 

I-'RESENTE DOCUMENTO E P — Cabo de cobre Categoria 5e UTP/ScTP 	FSTEGRANTE• • ' DA' ''rERT it5 ̀At; ART80.000,00 
 

ACERVO TÉCNICO EXPEDiDA SESTA 
DATA 	PELO.... 	soal.iuu,uu m 

Itruf  
02.1. 

t.;!7',....,LZA ARRUO 
RE 

— Cabo de Fibra óptica Multínnodo 

— Tomadas de comunicação 

— Cabo CIT metálico CI-50... 



cREN-sP 

• Material para cabeamento, fixação, conectorização e miscelâneos. 
r 

E NOTAS SP 
A13' 	 —Ta hao -zo  

...I • P 

2.16.11.1 Quantidades: 

2.16.12 Proteção Atmosférica / Aterramento 

Fornecimento, instalação e testes dos sistemas: 

..• .cogrr 
•<,. o 

o o 
c° 

•\ •<,: • 4(' k
N  

,(t  o 
c,‘ o 9 

D 	, 
cj<,  or7 

O 

2.16.12.1 — Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosfén 

Projetado e instalado pelo método de gaiola de Faraday e pe o método de esfera rolante, 
composto por uma malha de aterramento comum para todo empreendimento com 
resistência de aterramento não xcedendo a 10 Ohms. Sobre a cobertura foi instalada 
uma malha de cabo de cobre Me 35mm2  interligada a malha 	rramento geral por 
descidas com cabo 35mm2. 	 O 

— Central de detec 

— Cabo flexi 2x1,5mm2 - NBR10300 

ê'ãlâniie de incêndio ân'éteçável, 128 endereços 

..45Toc; 

	1,00 cj 

	1.200,00 m 

	46,00 pç 

	

46,00 pç 	

46,00 

32 

— Acionador manual endereçável 

Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vc 

- Detector pontual de fumaça óptico endereçá 
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2.16.11 Sistema de Alarme de Incêndio 

Fornecimento, montagem, instalação, conectorização, comissionamento e treinamento do 
sistema endereçável de detecção de incêndio, composto de: 

• Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 128 endereços (ampliável para 
256), painel de controle com display de cristal liquido e incorpora fonte de alimentação, 
carregador e baterias, marca Siemens BC 8001; 

• Acionador manual endereçável quebre o vidro para uso interno, marca Siemens BDS 
121e; 

• Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-89 Db, marca Siemens UMHT; 

• Módulo de comando endereçável (setorização de atuação de sirenes), marca Siemens 
BDS 221; 

• Módulo de supervisão endereçável e programável de uma entrada, marca Siemens BDS 
132; 

• Fonte de alimentação auxiliar — 3A — 24Vcc, incorpora carregador e baterias, maçca TEC 
CEL FAA 0324; 	

pR 
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2.16.12.2 Sistema de Aterramento 

Em torno das edificações foi lançada uma malha de aterramento com cabos de cobre nú 
de 50mm2  enterrados e hastes de aço revestido de cobre ligados e emendados com 
soldas exotérmicas. Os seguintes equipamentos e estruturas foram aterrados: 

— Quadro de Luz e Força; 

— Motores; 

— Luminárias; 

— Grupo Gerador; 

— Postes de Iluminação Externa; 

— Eletrodutos, conduletes e perfilados; 

— Sistema de para-raios (SPDA); 

— Chillers; 

— Fan coil. 

2.16.12.3 Quantidades: 

— Cabo de cobre nú# 35mm2 	 

— Cabo de cobre nú # 50mm2 	 

- Presilha com rebite para cabo de cobre #35mm3. 

- Eletroduto de PVC rígido 02" 

— Haste de cobre 3/4" x 3m 

2.16.13 Cabine de Medição e Subestação - Theatro 

Compartimento de medição da concessionária; 

T. 

V cr!1?ÃO1.21'.' 

	3.020,00 m 

	1.570,00 m 

	2.015,00 pç 

	156,00 m 

119,00 pç 

98,00 pç 

.. ;'(.23,0D.? 	pç 

	

r.10Q, 	 

— Caixa de inspeção de aterramento de cime amianto 	 k 	- 
o 

- Ponto para solda exotérmica 	 Q 	;Ir 	(c• • 

tQC 	) 
c9 	(o 

Subestação na tensão de classe 15KV, composta de: 

Compartimento de proteção em chapa de aço, dimenscrSesO8 	Omm, contendo 
disjuntor a vácuo TP's e TC's classe 15KV; 

Transformador a seco encapsulado em resina epóxi, 1500KVA, tensão 13.800/380-220V, 
ligação de enrolamento primário triângulo, ligação de enrolamento secundário "estrela" 
com neutro acessível, classe 

• 02 (dois) quadros gerais de aixa tensão instalados em sala pr' 

	

	, ormal e 	encial. 
n( 

C9 
O 
OCC: 
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2.16.14 Alimentadores - Theatro 

Fornecimento, montagem, instalação e testes dos quadros e cabos de distribuição de força 
em baixa tensão: 

2.16.14.1 Quadros. 

Confeccionados em chapa metálica, aço carbono, com bitola mínima # 14 USG, com 
estruturas em cantoneiras ou perfis com bitola mínima # 12 USG, as laterais e fundo dos 
quadros são executadas em chapa única e aparafusadas, grau de proteção: IP-53 (para 
uso interno). 

As portas dos quadros são executadas em um único modulo em chapa da mesma bitola 
da caixa, estas possuem juntas de vedação, de forma a garantir um nível de proteção IP-
23, dobradiças internas, fecho do tipo lingüeta acionados por chave triangular ou de 
fenda. 

CCo,°  
a."'.o zo,  

09 cl Lf3.t.f. 
Z 
t1J 	QLLJ 
:2 

8 C18  
O 

0./ 0 
z 'LU LU 
LU  

ce 
'urS 	cl• 

Z •Z' 	tã 

As placas de montagem são removíveis e em chapa de aço com bitola # 12 USG. 

As partes inferiores ou superiores são tipo flange removíveis em chapa de aço # 14 
USG, para permitir furação para acesso de eletrodutos e cabos. 

Os quadros possuem os seguintes acessórios: 

- Dispositivos (ganchos) para suspensão, dispositivo para fixação em paredes (quando 
suspensos), porta-desenhos e iluminação interna acionada quando da abertura da 
porta; 

- ;Portas providas de aberturas (rasgos) para ventilação, dimensionadas para permitir o 
rBínimo nível de temperatura exigido pelas normas. 

	

stências de aquecimento em 220VCA, ventila 	em 220VCA, ambos 

	

s por termostatos, localizados internamente ao 	ros; 

entos em cobre eletrólico com 98% de condutiv s..de, 3 fases, neutro e terra, 
ento para 600V, níveis de curto circuito e capacidade conforme especificação 

te 	ransformadores de corrente (tipo janela ou com 
.r o es.t 	cada quadro; -, tu 

- Voltímetros e amperímetros digitais. 

erto Ee 
mm:e# 

presentu.tte 
nTesern2 

tfEsA , .,,p_rpiprias par 
, 

X020 

.14.2 Cabos e fios de energia. 
o!! i4jtopoprIsÇ..; 

iirei9N1,0,9'2,en} 
co_percul Brh^3 _ 

abos de força: são em cobre tipo r 	do corl , awo,pigligçN,Ç.,çgpa,es-n etileno 
pileno (EPR), classe de isolamento 0,60/1 ,0 KV,' Com seção em milímetros e 
cada em projeto, norma: NBR - 7285, regimento de trabalho 90°C. Os cabos são 
tificados nas cores padronizadas pela norma: NBR - 6808; 

bos de Iluminação: são em fio de cobre eletrolítico 100%, sólidos, isolação em 
VC, classe de isolamento 0V, regime de trabalho = 70°C, norjiia: NBR - 6148. Os 

condutores são identificad com cores conforme Norma: NB 

34 
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— Cabos de Comando: são em cobre eletrolítico 100%, constituído de cordas tipo 
redonda com seção e número de condutores indicado em projeto, os condutores são 
identificados com numeração seqüencial, isolação em Neoplene, capa em borracha 
etileno propileno (EPR), regime de trabalho = 90°C, classe de isolamento 1,00KV. 

2.16.14.3 Quantidades: 

- Cabo PP 3 X # 2,5mm2 	 1.200,00 m 

- Cabo flexível 750V classe 5 # 2,5mm2 	 25.600,00 m 

— Cabo flexível 750V classe 5 # 4mm2 	 2.500,00 m 

— Cabo flexível 750V classe 5 # 6mm2 	 1.000,00 m 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #6mm2 	 1.320,00 m 

— Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #10mm2  

	

	 3.820,00 m 
Ro 

— Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #16mm2 	 ..3.100,00 m 

— Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #25mm2 

	

	 ..860,00 m 
Ei 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #35mnn2 	 ....80,00 m 

Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #120mm2 	 440,00 m 

— Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #185mm2  	200,00 m 

— Quadros com potência total instalada de 1400 kVA 	 57,00 un 

2.16.15 Distribuição de iluminação e tomadas - Theatro 

k) pRESENTE DOCUMENTO E PARTb 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNiCo EXPED40A NESTA 
DATA S PELO C -sP soa lqg 

Execução do sistema de distribuição das instalações elétricas sendo PAULO, iQj 

ZA ARRUDA 
ORES. - 

2.16.15.1 Eletrodutos 

— Instalações aparentes: através de eletrodut 
	Ide aço 

cabos, eletrocalha e leito tipo escada; 

— Embutidos em concreto ou alvenarias: eletrodutos de PVC rígido, roscáveis; 

— Instalações subterrâneas: eletrodutos carregados em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), tipo Kanaflex, diretamente enterrados no solo e envelopados em concreto 
nas travessias de vias carroçáveis; 

ÇO T 
— Caixas de passagem em instalações aparentesUe 

linha de um eletroduto e em chapa de aço tratad 

— Caixas de passagem para insta! ções embuti 

CbC,  Ek•!` 
anizado, 

NOTAS P  
WnifilffiT be'2ulete para 

,e0e413trOdUtOS; 

Aes,;:ndro Perean 	ga 
CGA 

5 
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— Caixas de passagem para instalações subterrâneas: em alvenaria ou concreto com 
tampa de ferro fundido. 

2.16.15.1.1 Quantidades: 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 3/4" 	 1.797,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1" 	 621,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1.1/4" 	 252,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1.1/2" 	 96,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 2" 	 6,00 m 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 3" 	 42,00 m 

— Condulete de alumínio 0 3/4" 	 

— Eletroduto de PVC rígido 0 3/4" 

— Eletroduto de PVC rígido 0 1" 

1 	900,00 pç 

	732,00 m 

	60,00 m 

Eletroduto de PVC rígido 0 	 • DEZ...2Q12  E 	 30,00 m 
Viutn, 

	

trocalha perfurada pré-zi ada n s  iprwt .}4---5--a—nr„,p Rx100mm chapra #20 	195,00 m 
,Ell'S FiC01111u ,S f',14tr r. U. 0,+ , L 

	

rocalha perfurada -zincada sem tampa 300x100mm chapa #20 	162,00 m 

	

trocalha perfurada pré-zincada sem tampa 400x100mm chapa #20 	93,00 m 

.16.15.2 Interruptores, tomadas e botoeiras. 

— Interruptores e botoeiras: São para embutir em caixas pa 	corpo em Nylon em 
material termoplástico na cor cinza. Teclas em material fosfor scente, 10 A — 250VCA, , 
contatos em material não magnético (latão), tipos indicados em projeto. Parafuso de 	 
fixação a caixa, Bicromatizados NC6, para fuso de fixação da placa niquelado NC o 
•• 	• O com dimensões 32 x 1 'W; 

das: São para embutir em caixas padrão, corpo em Nylon, com espel 
plástico na cor cinza. Espelho em material fosforescente, 15A — 250VCA, linha 
oque, contatos e material não magnético (latão) tipos indicados em projeto. 
fusos de fixação a caixa, Bicromatizados NC6, parafusos de fixação da placa 

uelados NC6, ambos com dimensões 32 x 1 1/2"; 

Botões Pulsadores: Para campainha e minuteira ,são para embutir em caixas padrão, 
corpo em Nylon, placa em material termoplástico na cor cinza, tecla em material 
fosforescente com símbolos gravados (sino e lâmpada respectivamente), 20A, 250V, 
contatos em material não agnético (latão), parafusos de fixação a caixa, 
bicromatizados NC6, parafusjDara placa, niquelado NC6,ambos com dimensões 32 x 
1W'; 

36 
\ opE_ 



— Luminária dimerizada pafa lâmpada andesc 	 88,00 pç e 
itICS EICOthiDOS POP vinA 	 $ 2 
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— Variadores de luminosidade: são para embutir em caixas padrão, 50 x 100 mm, corpo 
em Nylon, placa em material termoplástico, parafusos para fixação a caixa 
bicromatizados,NC6, parafuso para fixação da placa, niquelados NC6, ambos com 
dimensões 32 x 1 1/2". Ipo rotativo (potenciômetro) 220V, 60HZ, potencia 1000W. 

2.16.15.2.1 Quantidades: 

— Plugue macho/fêmea 2P+T 	  1.585,00 pç 

— Tomada 2P+T em condulete 	  350,00 pç 

— 	Interruptor simples em condulete 	  110,00 pç 

— Tomada 2P+T com placa para caixa 4x2" ref.: Silentoque Pial 	 100,00 pç 

— 	Interruptor simples com placa para caixa 4x2" ref.: Silentoque Pial 	 40,00 pç 

2.16.15.3 Iluminação. 

A iluminação do prédio segue as orientações do projeto arquitetônico. 

— Iluminação das pergolas na entrada do edifício como iluminação decorativa: 02 (dois) 
projetores, com lâmpada vapor de sódio de 1000W; 

Iluminação decorativa e lateral do prédio: projetores com lâmpada vapor de sódio de 
150W; 

uminação do Foyer projetores com lâmpadas vapor d 	rcúrio de potencias 
dadas; 

luminação dos escritórios da administração: luminárias •embutir em forro, com 
lâmpadas fluorescente, 4x16W, 2 reatores duplos 220V, 2x16W; 

— Iluminação áreas de serviço diário ,oficinas, subestação e outros: luminárias 
industriais aberta com lâmpadas fluorescente, reator 220V, 2x40W; 

" -c)  Ilu 	ção das áreas de serviço atrás: luminárias blindadas, com lâmpad 
tes de 9W, compactas 1 de cor azul e outra de cor branca; 

ção das áreas de serviço temporário: luminárias blindadas, com lâmp 
ente de 23W, compactas; 

nação dos rodapé de escadas, orientativas: lu •ná rias de embutir (Balizador) 
S 

:1'00003 rv 

É 
4. C: 

É-16.15.3.1 Quantidades: 

om lâmpada fluorescente de 40W, compacta. 



e,  3 Ness3nd 
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— Arandela dimerizada para lâmpada incandescente de 60W modelo REE-E115 
REVOLUZ 	 22,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada halágena de 75W modelo REE-E196 
REVOLUZ 	 21,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada incandescente de 100W modelo REE-E115 
REVOLUZ 	 14,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada halágena de 100W modelo REE-E196 
REVOLUZ 	 18,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 150W modelo OL-400 
OLIVIO 	 170,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 250W modelo OL-400 
OLIVIO 	 12,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 400W modelo OL-400 
OLIVIO 	 39,00 pç 

— Luminária comum para lâmpada incandescente 100W 	 282,00 pç 

— Luminária para 2 lâmpadas PL de 9W 	 303,00pç 

— Projetor para lâmpada vapor metálico 150W modelo PL 2206/70 ou P-2022/PP 
LUMINI 	 228,00 pç 

— Luminária para lâmpada fluorescente 4x16W modelo FE 1594/416 LUMINI....51,00pç 

— Luminária comercial aberta para 2x40W 	 25,00 pç 

	51,00 pç 

—1 Luminária blindada para lâmpada fluorescente compact 

Balizador para lâmpada halágena de 50W modelo TOY LAMPE 	 

— Projetor de uso ao tempo para lâmpada vapor metálico de 
2515/1 LUMINI 	  

riangular prismática para uma lâmpada PL de 26W modelo PLI 30 
NCE com módulo autônomo de emergência MAA-12 AUREON 
	 198,00 

ária de balizamento para duas lâmpadas PL 9W com a inscrição 
40,00 pç 

iara duas 	 3.age.ecri 

para duas lâmpa 	P 	 indicação por 

u 	pauto Roberto Fr'n'37,e.s:Ttibelião 	 
Ruo 	rconi n." 2...sen,e0.n. 
BEUÃO  5 	 36,00 pç E m\cs\f-Ag°-P a 

ndidãção de ESCADA 
	 12,00 pç D 179è1VO 

Luminária blindada para 2 lâmpadas PL 9W 

a  itcj -,; 
< W (1 Z O LU t< < 
DÔ O — -.- 
Z W W 
1.1 	9<" L  
M W CO- o A" 0  a o 
2°(-) -.0 	

z 
ç; 0-11. Luminária de balizamento a o 

o  

o-  cc 'SETA cr 

k..0 D < LU 
Olt o ft 

LU til ,5_ Luminária de balizamento 
o N4  ,--' DE EMERGÊNCIA 	 

o  
11,00 pç 

.(\.ke..0.150,00 pç 

1000W modelo P- _AP 
2,00 pç 
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2.16.16 Sistema de Alarme de Incêndio - Theatro 

Fornecimento, montagem, instalação, conectorização, comissionamento e treinamento do 
sistema endereçável de detecção de incêndio, composto de: 

— Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 125 endereços (ampliável para 
256), painel de controle com display de cristal líquido e incorpora fonte de alimentação, 
carregador e baterias, marca Siemens BC 8001; 

— Detector pontual de fumaça do tipo óptico endereçável, marca siemens BDS 051; 

— Detector pontual termovelocimétrico endereçável, marca siemens BDS 031; 

.11W<C0 

.1t 
Z 

Uli < 
0°Ç Cj5 
Z W 

W O-
° X 

° 
< o  

8°0 
UJ 

Z z 
< o.  

o 
 , 

w < 1 LU 
•2 	• 

< LU  2.16.17 Sistema de Lógica e Telefonia (Tubulação Seca) - Theatro 

— Base de montagem para detectores endereçáveis série BDS, marca Siemens; 

— Acionador manual endereçável quebre o vidro para uso interno, marca Siemens BDS 
121e; 

— Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-90 Db, marca Siemens UMHT; 

Módulo de comando endereçável (setorização de atuação de sirenes), marca Siemens 
DS 221; 

ódulo de supervisão endereçável e programável, super válvula de fluxo marca 
mens BDS 132; 

onte de alimentação auxiliar — 3A — 24Vcc, incorpora carregador e baterias, marca 
EC CEL FAA 0324; 

— Material para cabeamento, fixação, conectorização e miscel eos. 

6.16.1 Quantidades: 

fr 

	

e 	Central de detecção e alarme de incêndio endereçáve 	ndereços 	1,00 cj  

	

f 5 	Cabo flexível 2x1,5mm2 - NBR10300 

> o o z • 

1.100,00 m 

doLmanual endereçável 	 21,00 pç 

or sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-89 Db 	 24,00 pç —ta 
r pontual de fumaça óptico endereçável 	  P' 'E' 

C.) 

copeo, 

O Subsistema conta com caixa de entrada tipo R1 (padrão Telebrás) de alvenaria com tampa 
de ferro fundido e dutos subterrâneos e de distribuição 	VC. Os pontos de telefones 
obedecem ao padrão de instalação da Concessio "r' 	NE NOT 	SP 

2.16.17.1 Quantidades: 

t-ina4 Pereira 5 
— 	Eletroduto de ferro galvanizado eletr ico 

ELOS RECOLHIDOS POR ORE.: MGR r.Kt,,U.JR$ 2,35 
0,00 m 

39 
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Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1" 	  129,00 m 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 2" 	  48,00 m 

Eletroduto de PVC rígido 03/4" 	  99,00 m 

Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 100x5Onnm chapa #20 	 165,00 m 

Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 100x100mm chapa #20 	 36,00 m 

2.16.18 Sistema de Alarme de Incêndio (Tubulação Seca) - Theatro 

Para distribuição da fiação do sistema foram instaladas redes de perfilados e eletrodutos de 
aço galvanizado. 

2.16.18.1 Quantidades: 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 3/4" 	 84,00 m 

Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 2" 	 552,00 m 

- 	Condulete de alumínio 0 2" 	  46,00 pç 

2.16.19 Proteção Atmosférica / Aterramento - Theatro 

Fornecimento, instalação e testes dos sistemas: 

6.19.1 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): 

Projetado e instalado pelo método de gaiola de Faraday, composto por uma malha de 
erramento comum para todo empreendimento com resistência de aterramento não 
cedendo a 10 Ohms. Utiliza a estrutura metálica da cobertura como captor natural e os 

,-,pilares metálicos como condutores de descida que são interligados a malha de 
aterramento geral por cabos de cobre nu de 35mm2. 

Fo' s a ada barra adicional diâmetro 3/8" paralelamente às armaduras das estruturas de 
mado, a fim de garantir a continuidade elétrica, desde a fundação até o ao 
essas também, interligadas a malha de aterramento geral por cabos dzO. 

.2 Sistema de Aterramento 

rno da edificação foi lançada uma malha de aterramento com cabos de cobre nu de 
u-50mm2  enterrados e hastes de aço revestido d cobre ligados e emendados com soldas 

:-) 
a: exotérmicas. Os seguintes equipamentos 	ras foram aterrados: 
,c uJ 

u- Quadro de Luz e Forç r 
111 

- Motores; 

Alessardro'rereir.1 Braga 
V1:k 	.tCh • iU,'.;; R$ 2,35 
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— Luminárias; 

— Postes de Iluminação Externa; 

— Eletrodutos, conduletes e perfilados; 

— Sistema de para-raios (SPDA); 

2.16.19.3 Quantidades: 

O 	 ESENTE DOCUMENTO E PARTE 
EGRANTE DA CERTIDÃO DE 
F2V0 TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 

PL qg gt-SP SOB 

AUL°, - 

Pereirj 13n.,ga 
— Cabo de cobre tiú # 35mnn2 r-s•n-,nmu•::  u,b,. ,.;tra 	2,'35 

	 250,00 m 

— Cabo de cobre nü # 50mm2 	 280,00 m 

— Haste de aterramento alta camada 0 5/8x2,4 metros ref. TEL-5814 	38,00 pç 

2.17. Paisagismo 

2.17.1 Paisagismo completo nas áreas externas dos prédios in lantio de grama em 
placa tipo Esmeralda  	31.121,78 m2  

2.17.1.1 Fornecimento e plantio de árvores e palmeiras 

2.17.1.2 Fornecimento e plantio de arbustos e trepadeira 

2.17.1.3 Fornecimento e plantio de forrações 	  

	107,00 un 

	459,00 un 

1.912,50 dz 

2.17.1.4 Plataforma com 3 mastros para fixação de Bandeira, sendo 02 unidades com altura 
de 12,50m e 01 unidade com 13,00m (1,00m para fixação) 	 1,00 un 

2.18. Sinalização viária e Comunicação visual 

2.18.1 Placa de alumínio modelo GT + AI 	  
GRE5-SFCC'0  

2.18.2 Placa de aço GT + GT 	

EL A•ARRUDA.NOVA P. 
CEW 

56,80 

2.18.3 Placa de alumínio modelo para Pórtico e Semi-pórtico GT AI. 	15,44 m 

2.18.4 Sinalização Horizontal com resina acrílica 	 219,92 m2  

2.18.5 Sinalização Horizontal com termoplástico Hot -Spray 	 653,05 m2  

2.18.6 Sinalização Horizontal com termoplástico Extrudado 	 1.011,74 m 

2.18.7 Fornecimento e coloc ção de suporte metálico, com braço projetado em colun 

1 
	 4,00 un P57/P58 	  

41 
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2.18.8 Suporte de tubo galvanizado 0 = 2 1/2" 	 

2.18.9 Fornecimento e instalação de Prisma de c 

2.19. Terraplanagem 
_. 	 e. 

.- (1 

2.19.1 Limpeza do terreno s/ destocar - nto de árvores 	  

í\css, u;w0Per 
, s  „,,,.. , 	 1eu ni 

111.878,37 m2  

	

é I 	co,.193. 

2.19.2 Carga de material de limpeza de escavação 	 22.347,67 m3  

2.19.3 Escavação mecânica de 13  / 2a  categoria 	 60.436,04 m3  

2.19.4 Transporte de 13/2a categoria até 5 km  	68.798,33 m3  

	

. 	e 

2.19.5 Transporte material de limpeza ate 5 km 	 ,.•`-'   	29.051,97 m3  
-11 

2.19.6 Escavação e carga de solo em jazida ',g 	 A  

	

.i. ..!.- 	26.466,16 m3  
-,_.- 

2.19.7 Transporte do material de jazida até DMT 10Km 	 CRT=A-:• 	/. 	34.406,01 m3  

2.19.8 Espalhamento e compactação a 95% 	'''Kóitór 
tecnológico 	  

.,c,..swat,t10 „P '4.  2.20. Pavimentação 

E.G.sop.t4iirtc t!,j-6 \

c 	

c)g9 D‘sc); . 

2.20.1 Pavimento Pavimento Asfalfico, Intertravado e Mosaico PortuguesP6psgc,  

2.20.1.1 Fresagem de pavimento asfático espessura 5cm....sí„.02FuL°' 

P"\-5C  2.20.1.2 Imprimadura betuminosa ligante 	 css„(f.5 'F\C  	26.7 , 1 n12  

2.20.1.3 lmprimadura betuminosa impermeabili nte. 	 22.520,73 m2  

2.20.1.4 Manta geotextil 200 g/m2 	 2.105,79 m2  

2.20.1.5 Concreto betuminoso usinado a quente m dific do com polímeros, faixa "C" DER, 
com controle tecnológico 	 1.164,21 

2.20.1.6 Abertura de caixa até 50 cm 	 23.110,48 

2.20.1.7 Abertura de caixa até 60 cm 	 13.304,47 

2.20.1.8 Bota fora de material escavado 	 94.077,21 m3xkm 

2.20.1.9 Melhoria / preparo do subleito - CBR.> 5% - espessura 20 cm, com controle 
tecnológico 	 36.414,95 m2  

2.20.1.10 Base solo brita (70% em massa) - espessur. "18 	com controle 
tecnológico 	II  	4.053,73m3  

DE 

do normal, com controle 
41.456,36 m3  

42 
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2.20.1.11 Sub-base ou base solo cimento 10% - espessura 18 cm, com controle 
tecnológico 	 1.971,28 m3  

2.20.1.12 Lastro de areia espessura 4 cm 	 452,20 m3  

2.20.1.13 Piso intertravado de concreto, resistência 35 MPA, espessura 6 cm, coloridos e 
modulados 	 11.304,63m2 

2.20.1.14 Concreto magro, FCK 10,0 MPa, espessura 10 cm 	 165,42 m3  

2.20.2 Pavimento tipo Concreto / Guias e Sarjetas 

2.20.2.1 Passeio de concreto FCK 15,0 - espessura 10cm, inclusive preparo da 
caixa 	 98,99 m3  

2.20.2.2 Guia moldada in loco 5x20 cm - divisa entre passeio /jardim 	 2.566,93 m 

2.20.2.2 Guia e sarjeta tipo extrusada perfil 45 cm, concreto FCK 21MPa, com controle 
tecnológico  	 4.557,51 m 

TABELA )0 DE NOTA.S - SP,  

Paulo 

2.21. Obras de arte corrente e Drenagem 

2.21.1 Escavação de valas e cavas até 2 	m A'Qs ''"" Pe`e'36`393  , .1A.  PO XVI B  5 2,5 9t2......ec. 	4.009,48 m3  
0  

2.21.2 Reaterro compactado de vai-   	3.201,10 3.201,10 m3  
00cP"cg9•05-)P- 5-'°  ' 

2.21.3 Lastro de brita h=15 cm 	,tÃsf..- .0:: .02?. 0?...„.„..,-'-'-- 	158,39 m3  

2.21.4 Tubo de concreto 00,40 m classe CA-2  s)  À''" ,93"'‘4s•j•-c;‘'‘(‘::,(PC;1 ----- Oq 	 ‘..‘-c-• :44::> • • de.- 1 c.01 

2.21.5 Tubo de concreto 00,50 m classe CA-2 	 
••Ç 

2.21.6 Tubo de concreto 0 0,60 m classe CA-2 	 1„o  

2.21.7 Tubo de concreto 0 0,80 m classe CA-2 

2.21.8 Valeta trapezoidal de concreto FCK 1 

2.21.9 Canaleta retangular, acesso sub-solo 0,40x 

2.21.10 Dreno profundo em tubo perfurado, 0,50x 

2.21.11 Boca de lobo dupla 	  

2.21.12 Boca de lobo tripla 	  

2.21.13 Boca de leão dupla 	 

2.21.14 Poço de visita 

com manta e b itawti.j/7&,,,,,_  270,5 

18,00 un 

	VA,00 un 

cp,wk_cp. 	un 

00 u n 

e grelha metálica 	 

116,55 m 

200,50 m 

177,70 m 

358,59 m 

280,8 

27, 

-PPD.\\\*  3 
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2.21.15 Tampão de FoFo para PV 	  36,00 un 

2.21.16 Grelha de FoFo para boca de leão tipo GRS 135 	 12,00 un 

2.21.17 Concreto magro, FCK 10,0 MPa 	n O TARE 
c. P 

2.21.18 Caixa coletora tipo A1 	 
g 

2.22. Ar Condicionado 

2.22.1. Sistema de Ar Condicionado, Ventilação Exaustão do Paço Municipal 

Fornecimento, montagem, instalação, automação, "Start-up" e treinamento dos seguintes 
sistemas: 

2.22.1.1. Sistema de Expansão Indireta, 494 TR (toneladas de refrigeração) 

Sistema composto por: 

— 02 (dois) Chiller compressor parafuso com capacidade de 247TR cada; 

E 440T.AS.,S13 	  26,72 m3  

1J? 

oberto 
flua Mil, 

lee 
t a mim af.leS, 

ernandes-Tabehào 
ni n." 124 

po.,,4m,2!:c2 ccrl'r_rrne cs,pn- 

Val;t6  

1,00 un 

— 03 (três) Bombas de Água Gelada com 
30mca; 

— 02 (dois) Fan Coil 5,0 TR modelo ITC; 

— 08 (oito) Fan Coil 12,0 TR modelo ITC; 

— 06 (seis) Fan Coil 15,0 TR modelo IT 

— 03 (três) Fan Coil 18,0 TR modelo I 

— 05 (cinco) Fan Coil 20,0 TR modelo 

— 02 (dois) Fan Coil 25,0 TR modelo ITC, 

vazão de 58,1m3/h e altura manométrica de 

YRESENTE DOCUMENTO E PRP,I.E 
INTEGRANTE DA CERTIDIV:) DE.. 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NS1  
DATA. PELO G.,RWP Sf 

OZ 	t9Li 

0 PAULO, 

5 IA AR 
GRE S.: 

— Rede hidráulica de água gelada executadas em tubos de aço carbono galvanizado 
para diâmetros até 2" e tubos de aço carbono.-preto, para diâmetros maiores de 
Schedule 40, com costura, r 	emovida, isolada com polipro 
expandido  	 1.400, 

— 01 (um) painel elétrico para alimentação/p oteç o da CAG, tipo armário de aço; 

— 26 (vinte e seis) válvulas balanceadoras rafa coil; 

— 26 (vinte e seis) válvulas 02 vias para fan oil.  

— O ar é distribuído no ambiente através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
fabricados em chapa galvanizada, isolado com manta de lã de 	spessura 38mm, 
densidade de 32Kg/m3, in flado por grelha/difusor quadra 	lar e linear, em 
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alumínio anodizado na cor natural, interligados através de dutos flexíveis com 
colarinho circular, tipo "Aludec" fabricados em laminado de alumínio e poliéster com 
espiral de aço bronzeado 	 2.495,00 m; 

— O retorno do ar através de redes de dutos tipo retangular/quadrada fabricados em 
chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro espessura 38mm, densidade de 
32Kg/m3, interligado com grelha em alumínio anodizado na cor natural 	959,00 m; 

— A Tomada de ar externo através de Veneziana instalada na casa de máquinas 
tomando ar no corredor; 

— Caixas de Volume Variável modelo TVZ da Trox; 

— Interligação elétrica entre ponto de força até Bombas/Chillers com distâncias de 
acordo com pontos de força locados no projeto; 

— Interligação elétrica entre ponto de força até os fan coils com distâncias de acordo 
com pontos de força locados no projeto; 

— Sistema de controle, conforme fluxograma de controles, co 	dor Sysc Etech/HI, 
modulo de comunicação MODBUS RTU, Software 	erioNia',Nãgagai de  Paulo 
temperatura e umidade, válvulas com motor atuador 

,•esrnn 
AUTETI 
	

41114-76.1 
124 

	_ 
zswdr, 	!7,1 

Instalado no CPD para trabalhar no hor no que o '"SiSterná---
funcionando, composto de: 

'; ar será insuflado no ambiente através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
ricados em chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro espessura 38mm, 

nsidade de 32Kg/m3 alimentando grelha/difusor quadrado, retangular ou linear de 
m alumínio anodizado na cor natural, através de dutos flexíveis com colarinho 

circular, tipo "Aludec" fabricados em laminado de alumínio e poliéster com espiral de 
aço bronzeado; 

— O retorno do ar através de abertura no forro; 

— A Tomada de ar externo através de enezia 	stalada na casa de máquina 2  
tomando ar do corredor; 

ao elétrica entre ponto de força até o Multi 
) metros e entre Unidade Evapor ora e 

de 20,0 (vinte) metros; 

ação frigorígena (líquido e gás q nte entre Unidade Evaporadora e 
ensadora com tubos de ,obre sem costu , om distância máxima de 20,0 (vinte) 

tros, isolada com tubo es njoso preto espessura 09mm. 
/4) !•< 
o 

45 

2.22.1.2. Sistema de Expansão Direta, 10 TR (tonelada 

1 (um) Multi Split com capacidade de 10,0 TR condensador remoto; 

plit com distância máxima 
condensadora com distân 
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2.22.1.3. Sistema de Exaustão, 23.932 m3/h 

- O sistema de exaustão é composto por 28 (vinte e oito) unidades exaustoras de ar 
conforme abaixo: 

- 08 (oito) Exaustores centrífugos de simples aspiração com vazão de 2.378 m3/h e 
pressão de 20,0mmca; 

- 11 (onze) Exaustores centrífugos de simples aspiração com vazão de 338 m3/h e 
pressão de 20,0mmca; 

- 07 (sete) caixa de ventilação com filtro G-3 com vazão de 170 m3/h e pressão de 20,0 
mmca; 

- 02 (dois) Exaustores centrífugos de dupla aspiração com vazão de 27.200 m3/h e 
pressão de 30,0mmca; 

- O ar é exaurido dos ambientes através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
fabricados em chapa galvanizada, sem pintura, interligados por grelha de exaustão em 
alumínio anodizado na cor natural. 

- Os dutos da exaustão da garagem são pintados com 01 (uma) demão de fundo e 02 
(duas) demãos de acabamento. 	 eç'' 

sttg-,;\2:5\ vop. 5 

09 çÇ 

'CP -6( ç' 
Fornecimento, montagem e instalação conforme segu 

N•Ss 

2.22.2.1. Climatização 

O ar depois de filtrado, desumidificado e 
rede de dutos do tipo TDC retangular 
flangeada, isolado com manta de lã de vidr 

Dutos flexíveis para alimentação de grelhas e difusores, pré-fabricados em alumínio com--*(2, 
reforço interno de arame recozido, dotados de colarinhos de chapa galvanizada provi 
de registro de regulagem tipo borboleta elsolamento térmico com lã de vidro reve 
por alumínio. 

O retorno do ar é realiza o atrave de aberturas nos forros/paredes até o Shaft, 
retorna para o equipamento atrav s e-. rede de dutos do tipo TDC retangular/quadr 
fabricado em chapa galvanizada isolado com ma 	cW viiáo com 25mm de s 
espessura e densidade de 20 Kg/ 3. 	- o T ernandes-Tabehão  

on 	 e com 	o on. 
copar.,Pre 	nou.F e in• a 	ni.d0 na cor natural, 

2.22.2. Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão do Theatro 

20Kg/m3, alimentando grelhas/difusores e insufttrzekbtiiIn>rio vão da escada. 

"c)  
• O 

ambientesrt:s-de-7.  
m chapa galvanizada, 

e/gspessura e densidade de 

O ar externo é obtido através de 
instaladas nas casas de máquinas. 

" o17 vsap II IS; 
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Rede hidráulica para sistema de água gelada e condensação com tubos de aço carbono 
galvanizado, para diâmetros até 2" e tubos de aço carbono preto, para diâmetros maiores 
de 2", Schedule 40, com costura, rebarba removida!, isolado com espuma elastomérica 
até próximo a localização dos equipamentos. 

15 (quinze) quadros elétricos para alimentação e proteção dos equipamentos. 

Alimentação elétrica dos equipamentos Mini Split, Fan Coil, Bombas, Chiller e Torres de 
Resfriamento desde ponto de força previsto em projeto aos equipamentos. 

Sistema de controles conforme projeto. 

02 (duas) caixas de filtragem. 

2.22.2.2. Ventilação sobre o Palco 

O sistema é composto por 02 (duas) unidades ventiladoras/exaustoras de ar com 
características técnicas conforme abaixo: 

— 01 (um) Gabinete de ventilação com vazão de 30.000 m3/h e pressão estática de 
10 mmca para insuflando de ar; 

— 01 (um) Gabinete de exaustão com vazão de 30.000 m3/h e pressão estática de 
8mmca para exaustão de ar; 

O ar depois de filtrado é insuflado nos ambientes através de rede de dutos do tipo TDC 
retangular/quadrado fabricado em chapa galvanizada, sem pintura. 

limentação elétrica dos gabinetes de ventilação desde ponto de força previsto em 
'et° aos equipamentos. 

m) quadro elétrico para alimentação/proteção dos ven 

3. Exaustão Sanitários WAV, 
nseibLoP.., 

I .VielciR19!5.103 

O sistema é composto por 02 (duas) unidades ex . • 
técnicas conforme abaixo: 

storas,de Par,com Características 
n$ 2,35 

Exaustor Sirocco com 

xadido dos ambientes através 
m chapa galvanizado, sem pi 

zã de 1.800 m3/h e pressão estática e 

de 2.200 m3/h e pressão estátic 

de dutos do tipo TDC retangular/quadrado 

tr./  
igi&ientação elétrica dos exaustores desde cc. 

a-  woipamentos. o 
02 (dois) quadros elétricos para ali 2ntação/proteção dos exaustores. 

• 

ponto de força previsto em projeto 

47 
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2.23. Impermeabilizações 

2.23.1 Regularização e proteção 

2.23.1.1 Regularização para impermeabilização utilizando argamassa de cimento e areia 
traço 1:3 sarrafeada e desempenada, com caimento mínimo de 0,5% em direção das 
saídas de água com cantos vivos e arestas arredondadas 	 5.994,81 m2  

2.23.1.2 Proteção mecânica para impermeabilização com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 sobre a impermeabilização, sarrafeada e desempenada, com caimento mínimo de 
0,5% em direção das saídas de água com cantos vivos e arestas 
arredondadas  	 6.083,58 m2  

:40Pg 	S SP 

2.23.1 Impermeabilização 

PessanCeo Pc'e,ra ar:1 
2.23.1.1 Impermeabilização de blocos, 	ldrames,,se,zp,àred

p
e, „em ,pointAq5 com o solo, 

utilizando tinta asfáltica Neutrol, 	sidade: 0,90 g/cm3, com a ia  demão aplicando uma 
camada com Neutrol escasso com pressão, e duas demãos final com aplicação 
farta 	 3.952,08 m2  

2.23.1.2 Impermeabilização das cortinas do sub-solo, lajes de cobertura, reservatório elevado, 
espelho d'água, utilizando manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 
polímeros elastomérico (EL), estruturada com não tecido de filamentos contínuos de 
poliéster espessura 4 mm, assentada sobre prinner asfáltico (ecoprimer), densidade: 
1,00g/cm3, seguindo duas etapas de aplicação, sendo a primeira uma faixa de 20 cm 
como reforço nas juntas formadas pelo encontro das placas, e a segunda aplicação de 
manta cobrindo a anterior com fixação mecânica com utilização de pinos galvanizados a 
cada 1,00 m, no sentido longitudinal 	 4.899,33 m2  

2.23.1.3 Impermeabilização dos pisos dos banheiros e poços dos elevadores, utilizando 
Viaplus-1000, revestimento impermeabilizant , sem 	el, bi-componente (A+B), à bas 
de cimentos especiais, aditivos minerais e \polímer 	resistência mecânica de até 
m.c.a, reforço com Vitlastic-70, solução Impermea. liza te a base de asfalto modific 
com polímeros elastoméricos, aplicação de 3,00 2/ m2  e tela de poliéster malha 1 
mm, nos ralos e junção das paredes com o piso 	 1.898,37 

2.23.1.4 Impermeabilização de vigas calhas pré-molda-s de concreto com limpeza profunda 
através de hídro-jateamento, aplicação de argamassa polimérica cristalizante (Vedax 
plus) em 01 (uma) demão para fechamento da capilaridade da superfície e aplicação de 
membrana elástica flexível branco, im rmeabilizante e redutor de calor (Anchorflex 
Branco), em 04 (quatro) dem -osa 	médio de 1,4 a 1,8 kg/m2 	1.023,00 m2  ..-----d-N, 

,•0' 1.,  
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2.23.1.5 Impermeabilização de telhas pré-moldadas em concreto com limpeza profunda 
através de hidro-jateamento, calafetação de parafusos, aplicação de argamassa 
polimérica cristalizante (Vedax plus) em 01 (uma) demão para fechamento da 
capilaridade da superfície e aplicação de membrana elástica flexível branco, 
impermeabilizante e redutor de calor (Anchorflex Branco), em 03 (três) demãos, consumo 
médio de 1,0 a 1,3 kg/m2 	 7.800,00 m2  

2.23.1.6 Argila expandida para atenuação térmica de lajes, granulometria 8 -16 na laje da 
subestação 	 62,48 m3  

2.24. E levad 

ie-P21 109-03  
"Illirr>'  I 

dor s da "refeitural\lrunici 2.24.1. 
NessandTo Pcre,,a P. 
WS CC'L VIre, 	5 2,35 

2.24.1.1. Elevador de passageiro do Corpo 
cabine Amazon inox, acionamento em 
variação de frequência, marca Thyssen 
passageiros (450kg) 	  

,com velocidade de 1 /si3pafadas, 
corrente alternada com variaçaoltagem e 
Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 06 

01 un 

2.24.1.2. Elevador de passageiro do Corpo Central, com velocidade de 1m/seg, 03 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 
passageiros (600kg) 	 02un 

2.24.1.3. Elevador de passageiro do Anel Externo, com velocidade de 1m/seg, 02 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 
passageiros (600kg) 	 02 un 

2.24.2. Elevadores do Theatro 

2.24.2.1. Elevador de passageiro do Theatro, com velocidade de 1rn/seg, 05 paradas, ca 
Panorâmica "A" abrigada, acionamento em corrente alternada com variação de voltage 
e variação de frequência, marca Thyssen 	p, I a Frequencedyne, capacidade para 
10 passageiros (750kg)  	 03 un 

2.24.2.2. Elevador de serviço do Theatro, com v 
Skylux, acionamento em corrente alternada 
frequência, marca Thyssen Krupp, linha Freq 
(600kg) 

de de 1m/seg, 04 paradas, cabine 
ariação de voltagem e variação de 
yne, capacidade para 08 passageiros 
	 01 un 

2.24.2.3. Elevador de carga do TheatroA  com velocidade de 0,5m/seg, 02 paradas, cabine 
Cargo inox, acionamento em correçte alternada com variação de voltagem e variação de 
frequência, marca Thyssen Kr9p, linha Frequencedyne, capacidade para 3.000 

01 un 

49 

kilos 
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2.25.1 Sonorização 

Fornecimento, montagem, instalação, testes e treinamento do sistema de sonorização nos 
edifícios do Paço Municipal com a instalação de uma central de som na sala de controle do 
pavimento térreo, de onde partem todas as alimentações para os sonofletores e potenciômetros 
das edificações, exceto para o anfiteatro que possui uma central de som independente, porém, 
interligadas entre si. 

Para distribuição da fiação do sistema foram instaladas redes de perfilados e eletrodutos de aço 
galvanizado. 

• O grau de inteligibilidade (G.I.) em todas as áreas da edificação é de 90% (noventa por 
cento). 

• O sistema possui resposta de freqüência na faixa de 200 à 8.000 Hz, ± 3dB, garantindo boa 
qualidade e integibilidade para os programas a serem transmitidos. 

• O sistema tem características de potência e irradiação uniforme dentro de ± 4 dB, em todas 
as faixas de freqüência, em todos os ambientes sonorizados. 

• O nível de pressão Sonora está 6 dB acima do ruído ambiente, considerando uma gama 
dinâmica de 14 dB. 

• O sistema é composto de: 

— 01 (um) Pré-amplificador setorizado marca dBS/HM, mod. PG-03 

— 05 (cinco) Módulos de potência marca dBS/HM mod: PA-2200 

— 03 (três) Módulos potência marca dBS/HM mod: PA-2100 

— 02 (dois) Módulos potência marca dBS/HM mod: PA-260 

1.4 

o 
9Q 
£2: ; 

"F".-4104144'e 
(.3 

O Cr/' .s-1  . 
_ 

° 7  

R-  q zu (2- o Aft 
(2-  O 

lu /I- 
— 01 (um) Microfone dinâmico marca Superlux mod. 275-L (Japan) 	/ 4  

— 01 (um) DVD player marca SONY mod. NS-35P 

— 01 (um) Equalizador gráfico marca Behringer, mod. FBQ-1502 (Germany) 

— 21 (vinte e um) Sonofletores tipo satélite m 	dB /DBL mod. 7X 

— 491 (quatrocentos e noventa e um) Alto-fala 	de embutir tipo arandela, marca 
DBS/DBL mod. 3306 

— 16 (dezesseis) Alto-falantes de embutir tip 	la com ajuste de volume, 	a 

	

gs 	- D B S/D BL mod. 3310 	 au ITE 
1-1/ff4 

tu 
— 06 (seis) Ajustes de volume tipo chave variável 560W/60W. 900g , 

02 (dois) Ajustes de volume tipo ,potenciômetro 250W/5W CbDEID  

— 93 (noventa e três) Ajustes de lume tipo potenciômetro 250W/4W 
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— 01 (um) Rack metálico padrão 19" de 28UR marca GKC, mod. RP-2048 

— 01 (um) Pedestal/base de mesa com haste flexível + botão de acionamento 

— 01 (um) Conjunto de cabeamento 2x1,5mm2  polarizado 

— 01 (um) Conjunto de cabos, conectores, plugs e tomadas apropriados para montagem 
da central 

— 4.074 (quatro mil e setenta e quatro) metros de eletrodutos de ferro galvanizado 
eletrolítico tipo médio 0 1" 

— 	72 (setenta e dois) metros de eletrodutos de ferro galvanizado eletrolítico médio 0 2" 

— 990 (novecentos e noventa) metros de eletrodutos de PV 	to 0 1" 
AO DE 

= 

5 P2u'O. 

2.25.2 Circuito Fechado de TV (CFTV) do Paço Municipal  

Os sistemas de segurança do Paço Munic I e do Thá6ãd cdniPbtgâ 2•Ar 
equipamentos de última tecnologia para gravação, visualização e controle das imagens, e 
cabos coaxiais de blindagem (malha isolante) de altíssima qualidade para transmissões de 
imagens. 

Foram adotados 02 (duas) centrais de controle e gravação micro processadas, 01 (uma) no 
Paço Municipal e 01 (uma) no Theatro, para gravação digital das imagens geradas pelas 
câmeras locadas em pontos estratégicos. As centrais têm função de multiplexador 
possibilitando a divisão da tela do monitor em telas menores, cada uma responsável pela 
visualização em tempo real de uma câmera e gravar simultaneamente todas as imagens 

gO1 
,gz,rdas pelas câmeras a ele associadas. 

40M/4  
.M.Wema permite o acesso das imagens de qualquer câmera na rede local do 

M`endimento por meio de software especifico. As imagens de todas as Câmeras são 
dás em meio digital (CD), em 120FPS (quadros por segundo), em modo multiplexado e 
apacidade para armazenar, no mínimo, imagens coletadas durante 30 (trinta) dias. 
R, 

imento, montagem, instalação, testes e treinamento dos sistemas compostos d 

— 101 (cento e um) metros de conduletes múltiplo de 

CFTV Paço Municipal 

o_ 

te e duas) Caixas de proteção em 
05 

.uuj <aO 
(7) 
Z O Ws< < 

O 12  o— 
Ui 'da C.) 5C12—• 
• LLI  Yr" 
0<0 - sa. 
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• z 
to 0, (S) 
w 0  

a '3 	< c) 7  

- C 's: • < w— 02 (duas) Placas de captura mar 
Co. 
o N4  
,‹ Lii 

d. L1952S 

Geovision, mod. GV-800 com 16 @ 120Fps 

lumín 

ois) Monitores 19" tipo LCD marca LG, 

(dois) Computadores completos (CPU) com processador Pentium IV de 2,4M 

vinte e duas) Mini câmeras m ca Minitr , od. MTV54-K0 com lente de 3,7mm 

51 

anodizado marca Pristalme, mod. gt,  
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FA, AR0 

— 22 (vinte e duas) Fontes eletrônicas chaveadas 115-230 VAC/12VDC-500mA marca 
Blaucom 

— 02 (duas) Licenças de software Windows XP/Pro 

— 01 (um) Móvel ergométrico especifico para sistema de CFTV com acabamento em aço 
inox 

— 01 (um) Conjunto de conectores, pinos, adaptadores e tomadas para o sistema 

— 01 (um) Conjunto de acabamento RG 59 

2.25.2.2 CFTV Theatro 

— 10 (dez) Mini câmeras marca Top Way, mod. SK-0500 com lente de 3,7mm 

— 10 (dez) Caixas de proteção Dome em acrílico marca Pristalme, mod. CAP-12 

— 01 (um) Monitor 19" tipo LCD marca LG, mod. Li 952H 

— 01 (um) Computador completo (CPU) com processador Pentium IV de 2,4M 

— 01 (uma) Placa de captura marca Geovision, mod. GV-800 com 16 @ 120Fps 

— 10 (dez) Fontes eletrônicas chaveadas 115-230 VAC/12VDC-500mA marca Blaucom 

— 01 (uma) Licença de software Windows XP/Pro 

— 01 (um) No Break 220 VAC/320VA marca UPS mod. 5 a 12 min. 

— 01 (um) Móvel ergométrico especifico para sistema de CFTV com acabamento em aço 
inox 

— 01 (um) Conjunto de conectores, pinos, adaptadores e tomadas para o sistema 

— 01 (um) Conjunto de cabeannento Coaxial RG 9 (730,00 m) 
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6- DATA-BASE 

janeiro/2004 

7- ADITIVOS 

AikELIÃ 
• Paulo Ro 

Fit 
U;ENTIC 	,r 

,j,nai a 
ift.£1.4 
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rn..e4-51fii - 3.  

táktfk. Antiti/  

Z61,  

ssandro Perc,r3  Braga  
VEnEA vcr,.g R$ 2,35 

7.1. Aditivo n° 1, datado de 21.09.2005, de preço: 

R$ 3.921.120,00 (três milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e vinte 

Data-base: janeiro/2004 

/-•RESENTE DOCUMENTO F.' PARTE  
INTEGRANTE DA CE R TIn.ÃO OI: 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA 	PELO 	ORE -`=P 	SOLz 19 "i 5  
SÃOPAuLo,.j1c  O 

ELZA ARRUDA NO 
GRE5 SEC C' ON 53 

e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e 

o 

CREA-SP
14  

ti  

7.2. Aditivo n° 2, datado de 20.04.2006, de preç 

R$ 15.514.443,82 (quinze milhões, quinhentos 
reais e oitenta e dois centav s). 

Data-base: janeiro/2004 

AT1 01.203.179 (53/56) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULíNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

   

3- PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Inicio: 19.08.2004 

Término: 18.08.2007 

4- PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

Inicio: 19.08.2004 

Término: 18.05.2007 

5-VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 77.800.000,00 (setenta e sete milhões e oitocentos mil reais). 
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9- FONTES DE RECURSOS 

9.1. Prefeitura Municipal de Paulínia. 

AT1 01.203.179 (54/56) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

8-VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

8.1. R$ 97.235.563,82 (noventa e sete milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e três reais e oitenta e dois centavos). 

10- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

10.1. 	Augusto César Ferreira e Uzeda (OAS) 

10.2. 	César de Araújo Mata Pires Filho (OAS) 

10.3. 	Marcus Land Bittencourt Lomardo (OAS) 

10.4. 	Angelo Eduardo Pereira Barbosa (OAS) 

10.5. 	Juraci Florêncio de Souza (OAS) 

10.6. 	José Alexandre Gandarela Pereira (OAS) 

10.7. 	Fellipe Casciano Linhares (OAS) 

10.8. 	José Luis Torres Rossetti (Construbase) 

10.9. 	José Fernando Gullo (Construbase) 

10.10. 	Celso Luiz Moscardi (Construbase) 

10.11. 	Fernando Pagliuchi de Lima Horta (Construbase) 

10.12. 	Natália de Natale (Construbase) 

	

10.13. 	Carlos Augusto da Silva (Construbase) 

	

10.14. 	Paulo César Fernandes (Construbase) 

	

10.15. 	Vera Lúcia Porto de Lima Schiavinato (Construbase) 

l 11.1. Hora trabalhada de produc.'EET.F':...siltí;4c\--1‘'‘"--  

„. ESEN. 

11.2. Hora trabalhada de adminisl'Ègr)  
Ot4f4N. 

s- 

11- EFETIVO MOBILIZADO 

CREA n° 5060582960 

CREA n° 5061527817 

CREA n° 5060436453 

CREA n° 10355 - D/ 3a Rg 

CREA n° 190186-D 

CREA n° 27.616-D 

CREA n° 5062169974 

CREA n° 0600416740 

CREA n° 13859- D/ 5a Rg 

CREA n° 0600427070 

CREA n.° 0600199295 

CREA n° 506840604 

CREA n° 0601246331 

CREA n° 0600920073 

CRE •° 0600870000 

knár 

4 



Quantidade Horas 

Utilização 

712,00 

6.550,00 

1.945,00 

520,00 

135,00 

147,00 

202,00 

50,00 

224,00 

300,00 n 
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9.400,00 

15.800,00 

4.000,00 

3.200,00 

8.600,00 

2.000,00 

400,00 

800,00 
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12- PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Descrição 

Pá carregadeira CAT 966 

03 

04 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

03 

01 

05 

03 

Retro escavadeira Case 580H 

Caminhão basculante truck cap. 12m3 

Pá carregadeira W20 

Motoniveladora CAT 120 B 

Rolo compactador vibratório TT SPV 753P 

Escavadeira hidráulica CAT 225 

Trator de esteiras CAT D-6 

Guindaste Madal MD30 

Guindaste IMK 25 

Bomba de sucção 

Serra circular de bancada 

Serra circular manual 

Furadeira manual de impacto 

Motor vibrador e mangote 

Serra policorte 

Martelo rompedor 

Compactador elétrico 

Máquina de cortar bloco 

Serra Clipper 

Serra circular tipo Makita 

Equipamento Tiffor 1.600kg 

Lixadeira elétrica indústrial 

Compressor de ar de 20 pés 

Quantidade 

01 

04 	 12 400,00  
'essznciro Pony3 Droga 

,iC0tHCA15 POR vERL;. v41:2020 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

2 OYS 
Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o fornecimento, 
instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a 
responsabilidade do Consórcio Paço Paulinia. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e 
segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, 
condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da 
referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra. 

Paulínia, 010  de novembro de 2007. 

CREA n° 1 	/SP 

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia do Estado de São Paulo 

TÉCNICO - CAT CERTIDÃO DE ACE A,  

Folha(s) 	1 de 2 
Válida somente com4WieggdasSi5..."€À,CREA-SP 

, 2 1 0 
Referente à(s).ART(s) 92221220080504483 e 9222'MO08012830()W 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo cori4zi.s.,..artedé:'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: 

FELLIPE CASCIANO LINHARES (no período de 18/07/2005 a 18/05/2007)  

Engenheiro Eletricista 

5062169974 

dos artigos 08 e 09 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Co-Responsável Técnico por Execução de Instalação e Projeto na área da 
Engenharia Elétrica - Elaboração dos projetos executivos e execução das instalações 
elétricas, sistema de lógica e telefonia, cabeamento estruturado e fibra óptica, circuito 
interno de som e CFTV, sistema de alarme de incêndio e sistema de iluminação para 
a execução do novo Paço Municipal. 

Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atribuições acima. 

Av. Prefeito José Lozano Araújo, s/n.° 
Paulinia 	 Estado SP 

Contratual: R$ 77.800.000,00 (agosto/2004) 
Aditivo: R$ 3.921.120,00 (setembro/2005) 
Aditivo: R$ 15.514.443,82 (abril/2006) 
19/08/2004 a 18/05/2007 

Prefeitura Municipal de Paulinia, 

Consórcio Paço Paulínia (no período de 23/09/2004 a 18/05/2007). 

0684137 

Pa 

AlessanCro Pereiro Braga 

çitn ;4.r.C0111100$ POR VERSA vALOR RECtfiin As 

"O profissional declarou que houve a participação de outro(s) profissional(is)** 
**A presente certidão de Acervo Técnico, substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho em 
0311012008, sob n° SZC-15576" 

ÁTANTE: A presente certidão é valida somente 
corno acervo técnico do profissional certificado. 

O Acervo Técnico .é toda a experiência adquirida ao longo da vida 
do profissional, compatível com suas atribuições legais, não 
cabendo qualquer limitação temporal à sua validade 

CERTIDÃO N°: 

P?clissional 

Titulo(s) 

C"'7.4 SP N° 

Azránições 

Atjvidade(s) Téc-
nica(s) Realizada(s) 

Quanigleação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Port.',40 

raterge 

Comratada 

CPJASP N° 
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2 1 1 CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão públi 	cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

como acervo técnico do profissional certificado. 
R.2TANTE: A presente certidão é valida somente 	ervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida 

do profissional, compatível com suas atribuições legais, não 
cabendo qualquer limitação temporal à sua validade 
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CERTIDÃO N°: 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
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AT1. 01.203.179 (01/56) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULíNIA ‘) 
ESTADO DE SÃO PAULO  

   

ATESTADO 

Atestamos, para os devidos fins, que o CONSÓRCIO PAÇO PAULÍNIA, constituído pelas 
empresas Construtora OAS Ltda, com participação de 50% e Construbase Engenharia Ltda, com 
participação de 50%, estabelecido em São Paulo, na Av. Angélica, 2330/2346 — 6° Andar — 
Higienópolis — São Paulo - SP, CEP 01.228-200, inscrito no CNPJ/MF sob o n.° 
06.912.929/0001-73, executou para a Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, sediada na Rodovia 
Prefeito José Lozano Araújo, 1515 — Parque Brasil 500 - Paulínia — SP, a obra Novo Paço 
Municipal, compreendendo a elaboração dos projetos executivos, obras civis e demais obras 
complementares, situada na Avenida Prefeito José Lozano Araújo - s/n° - Parque Brasil 500 — 
Paulínia - SP, objeto do contrato n° 91/2004, firmado em 16/08/2004, sob a fiscalização da 
Prefeitura Municipal de Paulínia/SP, com as características descritas abaixo. 

1- DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Em um terreno com área aproximada de 114.100,00 metros quadrados, foi projetado e 
executado o novo Paço Municipal de Paulínia, dividido em dois blocos distintos. 

O primeiro bloco é o prédio da nova sede da Prefeitura Municipal de Paulínia, com área de 
19.214,00 metros quadrados, formado por um anel externo em dois pavimentos (pavimento 
térreo e pavimento superior) e corpo central em três pavimentos (sub-solo, onde se localiza 
a garagem, pavimento térreo e pavimento superior) executados em elementos estruturais 
pré-moldados de concreto. 

O outro bloco abriga o Theatro Municipal de Paulínia, com capacidade para público de 1.351 
lugares sentados, com área de 12.512,00 metros quadrados, com sete pavimentos sendo: 
dois sub-solos, pavimento térreo, segundo pavimento, terceiro pavimento, quarto pavimento 
e pavimento técnico, executado em elementos estruturais de concreto armado moldados "in 
loco". 

O complexo dispõe de uma passagem subterrânea para pedestres interligando o Paç-A--0 
Municipal e o Theatro. 

O empreendimento caracteriza uma obra moderna, compreendendo todo o fomecimen 
instalação e montagem para os serviços de construção civil, instalações hidráulic 
elétricas e mecânicas, estrutura metálica, telefonia, ar condicionado, proteção passi 
contra incêndio em estrutura, prevenção de incêndio, circuito interno de som e C 
sistema de elevadores, carpetes e pisos especiais, paisagismo, urbanização, sinalização 
horizontal, vertical e viária, comunicação visual, drenagem e limpeza da obra. 
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2- PRINCIPAIS QUANTITA 

2.1. Serviços Preliminares 

AT1 01.203.179 (02/56) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULINIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

2.1.1. Locação da obra 	 18.798,00 m2  

2.1.2. Execução de tapume da obra construido em placas pré-moldadas de concreto armado 
fixadas em pilaretes de concreto 	 3.289,80 m2  

2.1.3. Execução de escritórios, vestiários, alojamentos, depósitos e oficinas no canteiro de 
obra 	 1.187,99m2  

2.1.3. Fornecimento, montagem e desmontagem de 	almas metálicos ti s fachadeiro, torre e 
31.57n no m2 

to Fe 	*cie 
tenni 
topÈà'repr ir 
0. na p3r, 

2.2. Fundações 

ROS:,3) PC:eJr3 Braga 

-1,US FC0. tX:25 Pud 	VA0r4 fiLtld.n 	2,35 
2.2.1. Fundação especial tipo 	unda executada com estacas tipo hélice continua, 

monitoradas, caracterizadas pela escavação de solo através de um trado continuo, 
possuidor de hélices em torno de um tubo central vazado pelo qual se faz injeção do 
concreto, equipado com computador para registro da escavação até o término da 
concretagem. 

2.2.1.1. Estaca hélice continua 0 30cm, com capacidade de carga para 45 tf 	8.736,90 m 

2.2.1.2. Estaca hélice continua 0 35cm, com capacidade de carga para 50 tf 	1.954,40 m 

2.2.1.3. Estaca hélice continua 0 40cm, com capacidade de carga para 60 tf 	1.012,80 m 

2.2.1.4. Estaca hélice continua 0 50cm, com capacidade de carga para 80 tf 	686,70 m.A-9- 

2.2.1.5. Estaca hélice continua 0 60cm, com capacidade de carga para 250 tf 	1.132,20 m 

2.2.1.6. Estaca hélice continua 0 70cm, com capacidade de carga para 380 tf 	989,9 

2.2.2. Fornecimento e lançamento de concret 
cimento/m3, brita O slunnp 20±2 	 

2.2.3. Escavação de valas e cavas 	  

consumo mínimo de 400 kg 
2.252,99 m3  

12.818,57 m3  

2.2.4. Fornecimento, lançamento e cura de concreto magro FCK 10 MPa 	 334,08 mf 

2.2.5. Fornecimento, montagem 	esmontagem de formas para fundações 	6.821,47 m2  

2.2.6. Fornecimento, corte, dobr 	montagem de armadura em aço C E 

escadas GEE. NOTAS x mês 

113.8 
o

22 kg 

o 
2 
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	3.813,30 

PosSrinef0 PCr113 11,-WY3 
,EWSI,LCDt1i0S O'" , 

.\- ecimento e aplicaç 
trTré-iitO 

,,,T,Rtztouo RS 2,35 

de concreto projetado consumo mínimo de 400 kg de 
	70,65m3 

2.2.7. Fornecimento, lançamento e cura 
tecnológico 	  

2.2.8. Fornecimento, lançamento 
tecnológico 	 

2.2.9. Reaterro compact 

2.3. Estruturas de Concreto 

de concreto estrutural FCK 25 MPa, com controle 
1.070,08 m3  

e concreto estrutural FCK 30 MPa, com controle 
714,34m3  

'01.RESENT“}OC.I.Vs4ENT.Q.U. . • • 25 560, 89 ITI3  
INTEGRANTE DA CERTI00,0 n•.5.  
ACERVO TÉCNICO EXPEDKJA NESTA 
DATA, PELO 	R -SP SOE 

g 

si-NoPAuL0,522,—,  

ELZA ARRUO 
GRE5. 

2.3.1. Moldado "in loco" 

2.3.1.1. Fornecimento, moldagem e desmoldagem de forma plastificada para concreto 
aparente 	 25.663,07 m2  

2.3.1.2. Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 	366.935,77 kg 

2.3.1.3. Fornecimento e montagem de tela soldada em aço CA-60 	 32.827,81 kg 

2.3.1.4. Fornecimento, lançamento e cura de concreto magro FCK 10 MPa 	471,18 rn3  
2.3.1.5. Fornecimento, lançamento e cura de concreto estrutural FCK 25 MPa, com controle 

tecnológico 	 1.218,30 m3  
2.3.1.6. Fornecimento, lançamento e cura de concreto estrutural FCK 30 MPa, com controle 

tecnológico 	 714,34 rn3  
2.3.1.7. Bombeamento de concreto 	 7.265,34 m3  
2.3.1.8. Fornecimento e execução de cimbramento em torres tubulares de aço....31.414,41 m3  
2.3.1.9. Fornecimento e instalação de lona plástica 	 15.450,77 m2  

2.3.2. Execução de 169,29 m de muro de contenção com altura de 4,86 m, executado com 
estacas hélice contínua monitoradas, diâmetro 60 cm, justapostas e solidarizadas por uma 
viga de concreto armado, onde foram fixados 116 tirantes permanentes para posterior 
projeção de concreto. 

2.3.2.1. Estaca hélice contínua 0 60cm, com 

DE 
oFe 

	 2.204,00 m 

ade de carga para 250 tf 

. . .2. Fornecimento e lançamento de con reto elrutural consumo mínimo de 400 kg de 

Áifirtigint 	a O slump 20±2, com contro e tec lógico 	 1.397,27 m3  
5 --rabem 

ecimento, montagem, instalação e protensão de tirantes permanentes para 33 
t11/2" CP 190 RB7 

apaci 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

2 1 5 

2.3.3. Execução de Torre D'água com formas do tipo deslizante, com diâmetro externo de 5,60 
m, diâmetro interno de 5,00 m, altura 30,45 m, com 05 níveis de lajes, compondo duas 
células para reservação de água, sendo a inferior com capacidade para 215.000 litros e a 
superior com capacidade para 59.000 litros. 

2.3.4. Pré-moldado de Concreto Armado e Prote 

2.3.3.1. Fornecimento, montagem, deslizamento e desmontagem de forma tipo 
deslizante 	 1.012,34 m2  

2.3.3.2. Fornecimento e lançamento de concreto estrutural FCK 25 MPa com controle 
tecnológico 	 174,36 m3  

2.3.3.3. Fornecimento, corte, dobra e montagem de armadura em aço CA-50 	13.866.70 kg 
g9Lie 

B'ELI 
atilo Ro 

RUO fv3 
TICO a pfesemtkco 
^,m2Preserna 

ara 	 om aço CA- Elementos estruturais fabricados com conc 
25 e CA-50 e protendidos com cabos de aço C-190 

r-Possandro Pereffa Braga 

sEIDS RECOLHIDOS POR I/ErI2A vAtOR RECIB:30 RS-  2,35 

2.3.4.1. Fabricação, transporte e ontagem de 126 pilares pré moldados, com condutor 
interno para drenagem de águas pluviais 	 220,34 m3  

2.3.4.2. Fabricação, transporte e montagem de 198 vigas pré moldadas e protendidas para 
vãos de até 20,00m 	 926,06 m3  

2.3.4.3. Fabricação, transporte e montagem de 88 vigas pré moldadas tipo calha para 
captação e drenagem de águas pluviais para vãos de até 20,00m 	393,03 m3  

2.3.4.4. Fornecimento e montagem de lajes alveolares, h: 25cm, sobrecarga até 300 kg/m', 
para vãos de até 10,00 m 	 9.854,87 m2  

2.3.4.5. Fabricação, transporte e montagem de painéis de fechamento pré moldados e 
protendidos, com enchimento interno com poliestireno expandido, para vãos de até 
15,00 m, com características termo-acústicas 	 2.351,42 m2  

2.3.4.6. Fabricação, transporte .bRtgem de telhas tipo "W" pré moldadas e protendidas 
para cobertura, com vão de até 15Q m 	 7.800,00 m2  

2.3.4.7. Fornecimento e montagem de/ajes èm concreto celular autoclavado sara s 
de até 500 kgf/m2 	  

2.3.5. Execução de 308,54 m de muro de contenção, com altura variando • - 	m a 5,00 m, 
executado com lajes alveolares 20cm, montadas verticalmente sobre uma viga baldrame 

1.017,48 m2  

SÃO PAULO, OQ, 10 

ELZA ARRUDA NOVAES 
GRE5- RPCOONAL CENTR 
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2.4. Alvenarias e Vedações 

2.4.1. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 19x19x39 
cm, assentados em argamassa de cimento e areia 	 8.856,32 m2  

2.4.2. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 14x19x39 
cm, assentados em argamassa de cimento e areia 	 10.749,49 m2  

2.4.3. Alvenaria de vedação em bloco de concreto 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 9x19x39 cm, 
assentados em argamassa de cimento e areia 	 1.426,73 m2  

2.4.4. Alvenaria de vedação em tijolo comum 5x10x20 cm, assentados em argamassa de 
cimento e areia 	 1.378,11 m2  

2.4.5. Alvenaria de vedação em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa fbk <=16 MPa, 19x19x39 
cm, preenchidos com argamassa grout e assentados em argamassa de cimento e 
areia 	 210,64m2 

2.4.6. Fornecimento e instalação de divisória com altura de 2,70 m, piso teto com painéis inteiros 
(sem bandeiras), com espessura de 70mm, estrutura em alumínio anodizado, calha com 
divisão no rodapé para passagem de fiação, isolamento acústico em lã-de-rocha, 
revestimento dos painéis em laminado melamínico texturizado fosco Office gray, sobre base 
de aglomerado de alta densidade de 15mm, modulação de 1250mm 	1.762,77 m2  

2.4.7. Fornecimento e instalação de divisória com altura de 2,70 m, piso teto com painéis de 
920mm de altura, 70mm de espessura, até o teto em vidro duplo de 5mm, transparente, com 
micro persianas de 16mm, com controle de cabo embutido, estrutura em alumínio 
anodizado, calha com divisão no rodapé para passagem de fiação, isolamento acústico em 
lã-de-rocha, revestimento dos painéis em laminado melamínico texturizado fosco Office 
gray, sobre base de aglomerado de alta densidade de 15mm, modulação de 
1250mm 	1.224.19m2  

2.4.8. Fornecimento e instalação de divisória box sanitário de granito polido espessura 
30mm 	 212,59m2 

2.4.9. Fornecimento e instalação de 
estruturadas em perfis de alumí 
Cor: branca, incluindo portas, dobra 

[sor sanitária em laminado estrutural ref. Neocom, 
entes anodizados foscos, acessórios cromados — 
e fechos 	 347,80m2  

2.5. Revestimentos de Pa 

2.4.10. Fornecimento e instalação d 
panorâmicos, em perfil laminado 
27.534,20 kg, revestimento extern 
retas e modeladas, área de 77,64 m2  

2.5.1. Forneciment 
traço 1:3, com 
estabelecido na 

icaçack ple c - aggâ 
 

deAÇ a 90 

estrutura metálica para fechamento de elevadores 
pintad6 com tinta automotiva cor branca com peso de 

vidro laminado incolor espessura 14mm, em eças—U_ 
	-1-RESENTE. DODUMENTO•E • PA-R•T 	 

INTEGRANTE DA CERTIDÂO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NE .9'• 
DATA 	PILL99  q gv,a-sp,  

`0ZG  
SÃO Po U1 	 

EUA Pf-NIRUON 

,f51.2#' .:••• • 	 • 

.•••• 

17 
---
4!ossandro Perua B 

RECO/ mous Pua v 
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2.6. Tetos 

A,essandro Pere.,3 Ekag3 

2.6.1. Fornecimento e montagem de forro e 	esso acartonado Placostii 	epaçad 
nuoiniscs 	vEnA vAtounual 	2 5 

cada 600mm, incluído fixação com tirantes de arame BWG 10 com regulador de ní 
próprio do sistema e materiais pró rios para tratamento de juntas tipo fita de fibra de vidro 

a elástica Dry Nall, incluídos tabicas metáli 	adas perfurada Joint Gard, ge o e m 
de branco 	 . ‘i,,.4111.11T8 

LI'Y'RSSENTE DOCUMENTO E PARTE 
:NTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NEST,4 
DATA PELO CREA—SP S 

—S29  
EL. .A ARRLIE,A NOVAE' 

ORES- 

!o 17 
dia^ 
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2.5.1. Fornecimento, preparo e aplicação de ernboço com argamassa de cimento, cal, areia e 
aditivos não tóxicos, com retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
conforme estabelecido na NBR 13281, com resistência à compressão de 4,0 a 8,0 
MPa 	 29.231,75m2  

2.5.2. Fornecimento, preparo e aplicação de reboco com argamassa de cimento, cal, areia e 
aditivos não tóxicos, com retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
conforme estabelecido na NBR 13281, com resistência à compressão de 4,0 a 8,0 
MPa 	 23.062,20 m2  

2.5.3. Fornecimento e assentamento de cerâmica esmaltada 10x10 cm, na cor branca ref. 
Eliane, em argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit 	2.871,87 m2  

2.5.4. Fornecimento e assentamento de carpete em rolo tipo buclê alto tráfego da linha 
Starnylon, Fabricação: São Carlos, espessura 12mm 	 146,67 m2  

2.5.5. Fornecimento e aplicação de pintura epóxi Suvinil em paredes e pisos 	569,19 m2  

2.5.6. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil sobre massa corrida...17 	797,81 m2  

2.5.7. Fornecimento e aplicação de pintura zebrada de sinalização, acrílica Suvinil nas paredes 
da garagem do subsolo 	 469,40 m2  

2.5.8. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil em paredes sem massa 
corrida 	 3.550,24 m2  

2.5.9. Tratamento e aplicação de verniz poliuretano em concreto aparente, com lixamento da 
superfície com lixadeiras elétricas, utilizando abrasivos de carbureto de silício, estucamento 
de toda superfície com cimento comum, cimento branco e aditivo acrílico, polimento manual 
fino com lixa para massa fina, aplicação de seladora acrílica a base de água - Denverniz 
Acqua e aplicação de verniz poliuretano - Denverniz PU 	 5.930,08 m2  

2.5.10. Revestimento tipo Fulget Tradicional tipo GR.0 com espessura entre 08 e 10 mm sobre 
placas de concreto pré-moldadas chapiscadas e emboçadas 	 2.767,17 m2  

2.5.11. Fornecimento e assentamento de cerâmica tipo Porcelanato polido Portinari 30x30cm, 
cor: diamante flash, com argama a pronta para asse • 	:nto tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 • . 	:§2,3_5,M2  

• 
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2.6.2. Fornecimento e montagem de forro em fibra mineral, espessura 15 mm tipo Armstrong 
GEORGIAN borda reta (lay-in), modulação 1250x625mm, com pintura antifungos tipo 
Biblock, suspenso por perfis metálicos de aço branco clicado, nacional RollFor base 24mnn, 
pintado em branco, incluindo a fixação em laje com tirantes de arame rígido, com regulador 
de nível próprio do sistema 	 14.387,74 m2  

2.6.3. Fornecimento e montagem de fechamento vertical em gesso acartonado, com materiais 
para fixação e materias para tratamento de juntas próprios do sistema, com 01 face de placa 
Standard LST 12,5 mm 	 369,14 rn2  

2.6.4. Fornecimento e aplicação de pintura PVA látex Suvinil em tetos sem massa 
corrida 	 3.566,00 m2  

2.6.5. Fornecimento e montagem de forro tipo Colméia em alumínio, modelo SM 625 D, altura de 
25mm, malha de 62,5mm x 62,5mm, modulação de 625 x 1250nnm e base de 

778,97m2  

e 04 cm, desempenado, argamassa 
ularização e recebimento de acabamento 
	 24.023,66 m2  

2.7.2. Fornecimento, assentamento, rejuntamento, polimento e enceramento de pisos de alta 
resistência marca Tecnogran, de 40x40x3cm e fornecimento e fixação de cantoneiras duplas 
e grapeadas para juntas de dilatação, com preenchimento de mastigue 
branco 

2.7.3. Piso em cimentado desempenado e alisado espessura 2cm com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 com juntas plásticas 3/4"x1/8" Módulos de 1,80x1,80m na cor 

2.398,22 m2  

2.7.4. Fornecimento e assentam çÇto de carpete em rolo tipo buclê, alto tráfego da linha Starnylon 
100% nylon, espess ira v m, fabricação São Carlos 	 1.454,72 m2  

2.7.5. Fornecimento e assen a ento de pavimentação em pedra portuguesa tipo mosaico em 
cores diversas, sobre b 	e areia grossa e rejuntamento com argamassa de cimento e1/4--XP,  
areia  	 2.214,93m2 

2.7.6. Fornecimento e as 	mento de cerâmica tipo Portobello 30x30cm, linha Lase 
derrapante em argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit....115,6 

2.7.7 Fornecimento e assentamento de tabeiras em granito polido tipos São Gabriel pre 
Corumbá cinza, largura 20 cm, espessura 2 cm, em argamassa pronta para assentame 
tipo Cimentcola Quartzolit 	 528,67 m 

2.7.8 Fornecimento e assentamento de granito polido tipo 
2cm, placas de 50x50cm, 	ontados em di q, e 

assentamento tipo Cimentcola 9artzolit 
orme o 01, 

tX,US 

kessanclro'Pere ,ra BcacJa) 
t(105 RECOPODOS P51 V".RE.: 

mal 

iMaENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA "CERTIDÃO DE 
ACERVO TrICNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA PELO ,CREA-SP SOB 
	 C, 	I cl 

'SÃ() PAULO 0 a. 
RL.ZA 

a piso em cimeíaikp 
to areia traço 1:3, para nivela 

12.511,46 m2  

cinza 

'e E 

OD 

.F.'adtc.f.R( 
Ru 

1,,j,C,N7JC 
y,nal a 

E 	r 
arcorri o 23 

rnecOpageproOdarta 
,rnaeo. 

GFernn.d.s.-.T 	1.571,18m2 

mba na cor cinza, espessura 
/5 	Ni..7,rg ? w pronta para 
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2.8.8 Fornecimento e assenta 
cm, sobre argamassa p 

2.9. Coberturas 

2.9.1 Fornecimento e Insta 
AUTENfi 

Glass 	 gmq 

toril em mármore branco, espessura 2 cm e larg 
mento tipo Cimentcola Quartzolit 	1.00 

wRESENTE +DOCUM 	DÃO DE 
ENTO E PARTE 

INTEGRANTE DA CERTI  
ACERVO 

-rÉcmco ExPeqkoè. NESTA 

DATA 	
PELO ,,,CREA-SP SOB 

\i•  g G k 
Lo,02 J 10 

- Tipo Sider 
	263,06m2  

AS - 
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eira 
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2.7.9 Fornecimento e assentamento de granito polido tipo Corumbá na cor cinza, espessura 2 
cm, placas de 40x40cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 2.178,37 m2  

2.7.10 Fornecimento e assentamento de granito serrado tipo Corumbá na cor cinza, espessura 2 
cm, placas de 40x40cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 1.690,64 m2  

2.7.11 Fornecimento e execução de piso com argamassa de alta resistência tipo GT-DHUR 
10mm na cor cinza, polido, juntas plásticas na cor cinza em quadros de 1,00x1,00m, e 
aplicação de duas demãos de resina poliuretano 	 803,55 m2  

2.8. Soleiras e rodapés 

2.8.1 Fornecimento e colocação de rodapé de madeira Ipê h=10cm, fixado através de buchas 
plásticas e parafusos galvanizados, com acabamento em pintura de acordo com o 
projeto 	 479,45m 

2.8.2. Fornecimento, assentamento, rejuntamento, polimento e enceramento de rodapé de alta 
resistência marca Tecnogran h=7cm 	 3.956,90 m 

2.8.3 Fornecimento e assentamento de rodapé cerâmica tipo Portobello carga pesada 8x30cm, 
linha Lase sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola Quartzolit..112,41 m 

2.8.4 Fornecimento e assentamento de peitoril em granito tipo Corumbá cor cinza, espessura 2 
cm sobre argamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 195,52 m 

2.8.5 Fornecimento e execução de rodapé com argamassa de alta resistência tipo GT-DHUR 
1 Omm, h=10cm, cor cinza, polido, juntas plásticas na cor cinza e aplicação de duas demãos 
de resina poliuretano 	 927,22 m 

2.8.6 Fornecimento e assentame 
	de rodapé em granito polido tipo Corumbá 40x7x2 cm na 

cor cinza, sobre'---k assa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 1.568,82 m 

2.8.7 Fornecimento e assent mento de soleira em granito tipo Corumbá polido na cor cinza,--- Q___  
espessura 2 cm, sopre 'rgamassa pronta para assentamento tipo Cimentcola 
Quartzolit 	 383,49 m 
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2.9.2 Fornecimento e Instalação de vidro laminado 10 mm, SGG STADIP Saint Gobain PVB azul 
para iluminação zenital 	 1.329,72 m2  

2.9.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfis laminados e soldados, com 
aplicação de 02 (duas) demãos de primer epóxi na espessura mínima de 60 pm e aplicação 
de tinta epóxi de acabamento na cor branca com espessura mínima de 80 pm (19.395,00 
kg) 	 1.117,21m2 

2.9.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte (vigas, treliças e pilares) em 
perfis laminados e soldados, com aplicação de 02 (duas) demãos de primer epóxi na 
espessura mínima de 60 pm e aplicação de tinta epóxi de acabamento na cor branca com 
espessura mínima de 80 pm (77.579,00 kg) 	 1.117,21 m2  

2.9.5 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço, revestimento em liga ZN (zinco), 
padrão B, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na cor 
bege, sistema de pó com espessura média de 50 pm 	 1.422,37 m 

2.9.6 Fornecimento e instalação de calhas em chapa de aço, revestimento em liga ZN (zinco), 
padrão 8, 260 gr/ m2, espessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na cor 
bege, sistema de pó com espessura média de 50 pm 	 315,90 m 

2.9.7 Fornecimento e montagem de telha metálica trapezoidal termo acústica, referência 
(... PERFILOR - LR40, e= 0,65mm 	 3.875,16m2  

--- 	cf.., 
24.8 ornecimento, fabricação, montagem e controle de qualidade de estruturas metálicas em 
ott• çfis laminados para cobertura, apoiadas em pilares circulares metálicos com altura 

ximada de 19,00 m, com tratamento superficial executado com jateamento abrasivo ao 
#-tal quase branco (com esfera oxido de alumínio) padrão Sa2 IA , aplicação de uma 

demão de primer base epóxi com espessura média de 401J, e aplicação de duas demãos de 
primer / acabamento base poliuretano com espessura média de 60p, pintura intumescente 
para proteção passiva nos banzos inferiores das treliças que ficam abaixo da laje de 

	

1 	cobertura, tempo de resistência ao fogo (TRRF) = 60 minutos, conforme enquadramento na 
4 IU 
CL O 7 	 2 divisão F-5, Classe P2 da tabela A da Instrução Técnica 08 do Corpo de Bombeiros e Fator 
u.p.x. a L 'ide massividade = 160 m-1 	  

O 	tu 	
260.000,00 kg 

o 
iliwar 2 Q X ol.S1 

el 2i,N9 F 	ento e instala ao • -- contra rufos em chapa de aço, revestimento em liga ZN 
•D 141  0... , o 	

drão B, 260 gr/ m spessura 0,95mm, chapa 20, com pintura nas duas faces na 

9po 
wwo-4 (Vi rAlceFeril 

	

0, 	I z 	, sistema de pó co 	pessura média de 50 pm  	 1.054,40 m  
••1 ABELI ODEN0TAP. AS 

1. 

"12.O. 	nto Externo 
ai lu s.1 o ›..,_ 

lã - L. le~;ri;  

kesanc,,,o F'• 	ar 
2.10. Fornecimento e instalação de caixilhos 	perfis des 	 frjW akITsclfgar, 6063-T5 e 1200k11 

conforme norma ABNT NBR 8177, ch a sólida com espessura d'elf,Srfh,2ibrn pin 
eletrostática na cor branca, incluso chumbadores, buchas, luvas telescópicas, parafusos, 
gaxetas em barra sintética, fitas isolantes, selantes e escovas de polipropileno, 
	 7.745,73 m2  

2.10.2 Fornecimento e instalação de vi 
maior módulo 1,90 m x 1,25m, 
modeladas, lapidadas nas bordas 

rp laminado espessura 08 mm, refletivo, com PVB azul, 
rca Santa Marina (reflecta verde) em peças retas e 
	 6.015,31 m2 



2.11.2.2 Porta de 0,7 

2.11.2.3 Porta de 0,8 

O nn 

,10 m 
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2.10.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado espessura 08 mm, refletivo, com PVB prata, 
maior módulo 1,90 m x 1,25m, marca Santa Marina, em peças retas e modeladas, lapidadas 
nas bordas 	 520,53 m2  

2.10.4 Fornecimento e instalação de vidro laminado espessura 14 mm, incolor, marca Santa 
Marina, em peças retas e modeladas lapidadas nas bordas 	 1.004,82 m2  

2.10.5 Fornecimento, preparo e aplicação de reboco paginado, com argamassa de cimento, cal, 
areia e aditivos, retenção de água de 80 a 90%, teor de ar incorporado de 8 a 18%, 
resistência à compressão de 4,0 a 8,0 MPa, aplicação de massa corrida acrílica externa com 
lixação a luz e pintura acrílica auto brilho e paginação com perfis em alumínio tipo 
	 2.230,32 m2  

2.11. Esquadrias de madeira e marcenaria 

2.11.1 Fornecimento e instalação de Portas completas, revestimento em laminado melarnínico 
texturizado, com miolo sarrafeado semi-oco de 1a  linha e requadramento de madeira 100 
mm em todo perímetro, inclusive ferragens, batente metálico com pintura esmalte sintético 
sobre base antioxidante e bandeira veneziana: 

2.11.1.1 Porta de 0,90 x (2,10 + 0,55 cm) 
	INTEGRANTE DA cER-roTva PÇ 

ACERVO I 	
EXPENOA p4ETA. 

	

()KM PF:r,f.?•,•r;_=,,,fee 	 

s-,REV,ENTE UOCUMENTO E PART. 

2.11.1.1 Porta de 0,80 x (2,10 + 0,55 cm) 	
siko 

2.11.1.1 Porta de 0,70 x(2,10 + 0,40 cm)   ZAk•ARRu.,),:x.t,i0x  
GRE5.çPCC' 

2.11.1.1 Porta de 1,60 x(2,10 + 0,40 cm) 

2.11.2 Fornecimento e instalação de Porta completas, revestime 
texturizado, com miolo s afeado semi-oco de 1a  linha e r 
mm em todo per etro nclusive ferragens, batente metálico COM 

sobre base antoxida 

2.11.2.1 Porta de 0,60 	10 m 

ado melamínico 
nto de madeira 100 

pintura esmalte sintético 

12,00 un 

84,00 un 

1,00 un 

	50,00 un 

10,00 un 

4,00 un 

de MDF, acabamento Imb 
portas e puxadores em aço inox escovado 	 29,38 m2  

2.11.3 Fornecimento e instalação de armário 

2.11.4 Fornecimento e instalação de j5rta folha simpl 
medindo 0,80 x 2,20 m, com re uadro -erT@ 
instalação 	  

vidro incolor temperado 10mm, 

nandes-Ta ao  	 
luãivÁssf;p£,ns e acessórios de 

4,00 un • • 	• ••,...,e• ,R !PC, • PA, 
COap,es-

na: a rrurn rftr -  
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2.11.5.2 Porta de 2,00 x 2,50m 

2.11.5.3 Porta de 2,50 x 2,60m 

2.11.5.4 Porta de 1,60 x 2,20m (sem bandeira) 	 

2.11.5 Fornecimento e instalação de porta folha dupla em vidro incolor temperado 10mm, com 
requadro em alumínio e bandeira fixa com requadro, inclusive ferragens e acessórios de 
instalação: 

2.11.5.1 Porta de 1,60 x 2,50m 	  0.01k Ak2 .  

2.11.6 Fornecimento e instalação de porta de 80 x 170 cm, completa, em compensado de 
madeira revestido com laminado melamínico texturizado de 1a  linha, inclusive 
ferragens 	 o )-RESENTE DOCUMENTO E PAP.TE 	8,00 un INTEGRANTE"nA x.`;ERtIDA0 DE 

ACERVO TÈCNICO EXPENDA NESTA 
DATA PELO , q  4gz-sP Soa 
N4 	 .S2. G  I  

SÃO PAULO, (0  D-4 tú • f:)-1  2.12. Louças, metais sanitários e acessórios 

ELZA ARRUDA N VAE 
GRE5 .sFcc.0 

Fornecimento e instalação de: 

2.12.1. Lavatório de louça sem coluna, branco, com vál 	 mel e elementos de 
fixação, RAVENA da DECA com torneira cromada, linh 	MATIC MESA compacta 
1/2" da DOCOL 	 19,00 pç 

2.12.2 Bacia de louça branca com caixa acoplada linha Ravena da DECA 	168,00 pç 

2.12.3 Válvula de descarga com acabamento anti-vandalismo, tipo DB-484-1 1/2" da 
DOCOL 	 9,00 pç 

2.12.4 Assento comum para baciá sanitária linha Ravena da DECA 	 151,00 pç 

2.12.5 Papeleira de I 	ca linha Duna da DECA 	 176,00 pç 

2.12.6 Barra de apoio p 	deficiente físico modelo apoio THELMA 700 da UDINESE 
comprimento 90 cm...   	 52,00 pç -{g 

2.12.7 Espelho em crista incolir, 6 mm de espessura, montado sobre compensado 12 mm e 
moldura em cantonei 	alumínio 	 187,06 m2  

2.12.8 Ducha eletrônica luxo cromada 6500W — 220V 	  

31,00 un 

	5,00 un 

11,00 un 

	9,00 un 

2.12.9 Cuba de embutir oval L42, cor branca, da DECA 	  

2.12.10 Mictório com válvula, fluxo automático, da DECA lin 

2.12.11 Torneira tipo pressnnatic 110 de mesa Docol, 

2.12.12 Torneira de mesa TOWER, marca DOCOL 

2.12.13 Misturador linha Duna lassic Mesa DE 	aca atIL 
C64 

.194,0 

, ....43,00 

`f,c,,`9° ç  
_11_00 

lida DouFe 

pç 

cr,'RI-r-efeEiEo"RerEM1.5a,01:3 PÇ 

34  T-Lj 

11 
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2.12.14 Misturador linha prata DECA, acabamento cromado 	 1,00 pç 

2.12.15 Registro para chuveiro acabamento Duna Classic cromado DECA 	1,00 pç 

2.12.16 Registro para chuveiro acabamento cromado DECA linha C-50 	 30,00 pç 

2.12.17 Sifão metálico para lavatório, da Deca, código 1680C, cromado 	223,00 pç 

2.12.18 Saboneteira parede, com cristal, Duna referência Deca 2010 C61 	 2,00 pç 

2.12.19 Saboneteira para sabão líquido sistema spray da linha LALEKLA evolution, da Klabin 
Kimberly na cor branca 	 146,00 pç 

2.12.20 Papeleira linha Duna Classic referência Deca 2021 C61 	 1,00 pç 

2.12.21 Toalheiro em Barra de Aço Inox 1", fixado sob bancada de mármore comprimento 
2m 	 1,00 pç 

2.12.22 Toalheiro tipo Dispenser para papel toalha interfolhado da linha Lalekla Evolution, da 
Klabin Kimberly na cor branca 	 118,00 pç 

2.12.23 Ligação flexível acabamento metálico da Docol, código 4606 C 040, 
cromado 	 204,00 pç 

2.12.24 Box em vidro temperado incolor 10mm de 3,125x2,10 m, com 1 porta de correr L= 
0,90m 	 1,00 pç 

..12:25 Box em vidro temperado incolor 10mnn em L de (1,00+1,90)x2,10 m, porta de -• 
cl.)( 

arra de apoio para deficiente físico modelo apoio THEMA pia / piso da 
ESE 	 34,00 pç 

arra de apoio para deficiente físico modelo apoio THEMA para porta da UDINESE e 
ponentes para a fixação 	 26,00 pç 

2.12.28 Chuveiro m • duc Lorenzetti 5400W 220V, cor branca 	 29,00 pç 

2.12.29 Sabonetei a parai uveiro linha Evidence, da Deca 2011 C EVD 	31,00 pç 

2.12.30 Cabide Eviden 	a 2060 C EVD 	 207,00 pç -̀- 12 

1 Bacia de louç 	a para deficiente físico, linha Deca 	 9,00 pç 
o 

'g.Xst 	.21 Z32 Assento para deficiente físico, branco, linha conforto, da Deca AP52 	26,0 

ze•w=c te.itua u 	2012.33 Bancada de granito cinza Corumbá polido espessura 2cm 	 57, 
q ai ..., -o • at 

H34 B.cada de granito cinza Corumbá polido espessura 2cm, incluindo 	= 15 
a 	=-- • 	 10 cm: z o 

LIÃO E NOTAS - -I 
s 	r a)%uva.  ro c o n i n '' 

C:a.  

LTátUn&C  9 	 4. 
nal a mtrn z'. 	tIDDli rerój ' 

Paulo Robe Fernanda:, 

•X '- - "1 i- I Q- 

	

f O 	
1234.1  Bancada 5,32crá x 0,60cm para 05 c 

O. na pa 
	 16,00 un 

o ,c „< o 7• 	.2 Bancada 1,63cm x 0,55cm para O 	10,00 un 

2,00 pç 



BELIA0 
'Purd Robe' 

Rua /V,  

JQiI 
FENT!COJpr 

E I\J  TA s. 
ernandes 

ni 

A!es.w.ndrp. 
,Eu3,5 P:;;r2,JGCS1 VR 	VAICP 	R$ 2,35 
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2.12.34.3 Bancada 1,20cm x 0,55cm para 01 cuba 	 6,00 un 

2.12.34.4 Bancada 1,96cm x 0,55cm para 02 cubas 	 2,00 un 

2.12.34.5 Bancada 1,88cm x 0,55cm para 01 cuba 

2.12.34.6 Bancada 1,10cm x 0,60cm para 01 cuba 

2.12.34.7 Bancada 2,05cm x 0,55cm para 01 cuba 

2.12.34.8 Bancada 3,78cm x 0,60cm para 03 cubas.... 

2.12.34.9 Bancada 2,24cm x 0,60cm (sem saia) 	 

2.12.34.10 Bancada 3,53cm x 0,60cm (sem saia) 	  

2.12.34.11 Bancada 1,43cm x 0,60cm (sem saia) 	 4t. 
2.12.34.12 Bancada 1,90cm x 0,60cm (sem saia) 	Ao -o- '''''' 

4,„? 
4.) 

2.12.34.13 Bancada 2,70cm x 0,60cm (sem saia) 

44-4ro 2.12.34.14 Bancada 7,95cm x 0,60cm (sem saia) 	 
(,) 

zurfy1.4. f.,f4‘X. 2.12.34.15 Bancada 7,95cm x 0,40cm (sem saia) 

2.13. Esquadrias / Serralheria 
A .‘" 

o .(,?" 
,o 

2.13.1 Fornecimento e instalação de oda em chapa de ferro de 2,00 x 2,10 m, duas folhas 
inclusive batente - Saída de j rgência 	 4,00 pç 

2.13.2 Fornecimento e instaiaão de Porta veneziana de ferro de 0,90 x 2,10 m, com 
1,00 pç 

2.13.3 Fornecimento e instala 	e Portinhola de Inspeção Reservatório Elevado 0,70x1,00 
	 1,00 pç 

2.13.4 Fornecimento e instalação de Alçapão Metálico em chapa galvanizada 
0,70x0,70m 	 10,00 un 

2.13.5 Fornecimento e instalação de Escada Marinheiro largura 0,50m com guarda corpo, 
perfil de aço galvanizado e chapa metálica galvanizada 	 28, 

2.13.6 Fornecimento e instalação de Gradil Orsometal, altura de 2,20 m (inclusive p 
2,00x2,20 m) 	 39, 

2.13.6 Fornecimento e instalação de Porta ventilada em chapa n° 16 galvanizada om pintura de.  
fundo anti corrosiva: 	 t i io , 

4,00 pç'    

2.13.6.2 Porta simples 0,80 X 2,55 m 

2,00 2,00 un 

	1,00 un 	

2,00 un 

	2,00 un 

1,00 un 

1,00 un 

1,00 un 

2,00 un 

	

1,00 un 	

4,00 un 

	4,00 un 

ferragens 

2.13.6.1 Porta dupla 1,70 X2,65 m 

.1,00 pç 



4,7 497 ,•14" 

_PP c-J  
• 

	9,00 pç 

	4,00 pç 

	2,00 pç 

	1,00 pçLAQ 

1,00 pç 

1,00 p 

4,0 

2,00 

	7,00 pç 

	 2,00 pç 

	 2,00 pç 

14 

O OD 

. 	(St 
, •GY'lçç.  

34Q
o  
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2.13.6.3 Porta simples 0,90 X 2,55 m 	 1,00 pç 

2.13.6.4 Porta dupla PF03 2,00 X 2,15 m 	 2,00 pç 

2.13.7 Fornecimento e instalação de Veneziana fixa em chapa galvanizada n° 14 com pintura de 
fundo anti corrosiva e com tela interna: 

2.13.7.1 Veneziana 0,50x0,50 m 	 3,00 pç 

2.13.7.2 Veneziana 1,75x0,50 m 	 1,00 pç 

2.13.7.3 Veneziana 1,60x1,40 m 	 1,00 pç 

2.13.8 Fornecimento e instalação de Janela fixa, aberta em perfil de ferro, com pintura de fundo 
anti corrosiva, dimensões 3,50 x 1,00 m 	 4,00 pç 

2.13.9 Fornecimento e instalação de Veneziana fixa em chapa galvanizada n° 14, com pintura de 
fundo anti-corrosiva e eletrostática na cor branca: 

"66-elvg." 
2.13.9.1 Veneziana 3,25x2,10 m 	 

2.13.9.2 Veneziana 1,325x0,80 m 	 

16,00 pç 

20,00 pç I' 
r.,  

7 DEZ. 2012 

2.13.10 Fornecimento e instalação 
eletrostática com vidro lamin 	

e  8rnixm, ilh°dedeaiseirpyCCLH I  Ce 	 R "',C  VALOR R"10 iCI$ 
	 1,5mm, pintura 

2.13.10.1 Caixilho 1,00x 

2.13.10.2 Caixilho 0,90x 

2.13.10.3 Caixilho 3,25x0,50 m 	 

2.13.10.4 Caixilho 3,19x0,50 m 	 

2.13.10.5 Caixilho 1,72x0,50 m 	 

2.13.10.6 Caixilho 2,67x0,50 m 	 

2.13.10.7 Caixilho 1,87x0,50 m 	 

2.13.10.8 Caixilho 6,95x0,50 m 	 

2.13.10.9 Caixilho 2,02x0,50 m 

2.13.10.10 Caixilho 1,25x0,50 m 

2.13.10.11 Caixilho 0,61x0,50 m 
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2.13.10.12 Caixilho 7,00x1,00 m 	 5,00 pç 

2.13.11 Fornecimento e instalação de Caixilho de alumínio em chapa sólida de 1,5mm, pintura 
eletrostática com vidro laminado de 8mm, fixo 1,68x0,50 m 	 1,00 pç 

2.13.12 Fornecimento e instalação de Porta Corta-fogo P90, acústica com barra ante-pânico: 

2.13.12.1 Porta simples 0,80x2,10 m 	 9,00 pç 

2.13.12.2 Porta simples 0,90x2,10 m 	 1,00 pç 
0,5k1/4, Atinjj;, 

2.13.12.3 Porta simples 1,00x2,10 m    5 	 23,00 pç 
', ' Ai&N, 

2.13.12.4 Porta dupla 1,40x2,10 m    . '''''''- 	 	14,00 pç 

2.13.12.5 Porta dupla 1,65x2,10 m  	. -.. ,...- .."  	10,00 pç 

2.13.12.6 Porta dupla 1,90x2,10 m  	3,00 pç 

2.13.13 Fornecimento e instalação de Porta veneziana em ferro, completa com ferragens, pintura 
fundo anti-corrosivo e acabamento em esmalte sintético: 

2.14. Diversos 

1 7 DE 2012 F3 
2.14.1 Forneci rifo, fabricrooritaigem— 	e controle de qualidade de estruturas metálica 

perfis I in~om--  Iratamentg r uipp,rficial executado com jateamento abrasivo ao metal 
qu 	branciTeXcor~áó'ZiãOde alumínio) padrão Sa2 ½, aplicação de uma demão de 
primer base epóxi com espessura média de 40p, e aplicação de duas demãos de •- 
acabamento base epóxi com espessura média de 60u, para as seguintes estruturas 

ç_Pr'211'çà. 
gocpkap.:5\vo'i,, Is\V- 508 

2.13.13.1 Porta simples 0,80 	0m 	 •••• • • .01,•••t-}90.,;s9  ..,..„„..000-* 	3,00 pç 
,c0  — 

2.13.13.2 Porta simples 1,2 	O m 	  	3,00 pç 
%.9,,..».,!S^ 	6,00 pç 

2.13.13.4 Porta dupla 2,40x2,30 m 	i..... ..... e.G.,,..'... 

i"art; âg\70

'

"- 	 ,-.?°.. 

..' 
,....,....4~,•N  

JL 

e,o7,0.3103 'a 

2.13.13.3 Porta dupla 1,60x2,50 m 

O BELI 
PaoloRo 

fgtaa 
UTET:TICO a 

Vai a mi 

3,00 pç 

2.14.1.1 Escada composta de dois lances, degraus em ch 
patamares de descanso (2.857,00 k 

2.14.1.2 Escada, comprimento 8,90 m, rgura 1,85 m e alt 
pilares e vigas metálicas, com de us em chapa lisa ( 

a lisa, largura de 1,20 com 
	 1,00 un 

675 m, tendo nessa condição 
,00 kg) 	 12,00 un 

15 
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2.14.1.3 Escada composta de quatro lances, degraus em chapa lisa, largura de 1,20 com 
patamares de descanso (3.896,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.4 Escada do hall principal no edifício do Corpo Central, altura de 7,50 m, degraus em 
chapa lisa (11.402,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.5 Escada circular no Foyer do Theatro, com diâmetro de 7,50 m, altura de 3,75 m, e 21 
degraus em chapa lisa (8.018,00 kg) 	 1,00 un 

2.14.1.6 Escada perfil "I", 21 em degraus em chapa lisa, altura de 11,45 m em 03 níveis 
(6.359,60 kg) 	 2,00 un 

2.14.2 Fornecimento, fabricação e montagem de guarda corpo tubular em aço inox escovado, 
com liga 304, espessura de 1,20mm e diâmetro de 50mm, emendas através de luvas 
internas, suportes para corrimão em chapa metálica com pintura eletrostática na cor branca, 
executados conforme normas técnicas ABNT 	 270,84 m 

2.14.3 Fornecimento fabricação e montagem de guarda-corpo com montantes em chapa 
metálica e pintura eletrostática na cor branca, corrimão em tubo de aço inox com liga 304, 
espessura de 1,20mm e diâmetro de 50mm com fechamento em tirantes de cabo de aço 
encapados de 3/16 em três linhas intermediárias com esticadores cromados, executados 
conforme normas técnicas ABNT 	 506,60 m 

2.14.4 Fornecimento e instalação de poltronas com encosto médio e assento rebatível, 
almofadas em espuma de poliuretano injetado, revestidas em tecido 100% lã na cor azul de 
peso mínimo 350g/m2 com assento e encosto rebatíveis através de um mecanismo 
articulado com molas amortecedoras de espuma em integral skin para um funcionamento 
suave e silencioso. Contra encosto e parte inferior do assento protegido por uma blindagem 
de polipropileno injetado. Os pedestais estruturados em perfil de aço, fixados 
individualmente. Estrutura com acabamento em pintura pó epóxi na cor preto fosco, em tubo 
de aço, com base para ser preparada para ser fixada no piso e servindo também como 
apóia braço em espuma de poliuretano integral. Painéis revestidos em vinil são utilizados 
para fechamento da estrutura entre o apóia braço e a base 	 155,00 un 

2.14.5 Fornecimento fabricação e montagem de corrimão metálico em tubo redondo de 2"x1,50 
mm, com suporte em ferro redondo maciço de %" fixados em sapatas redondas de diâmetro 
80 mm, executados conforme normas técnicas ABNT 	 219,10 m 

rnecimen • fabricação e montagem de guarda or 	em vidro laminado incolor 
com corrimão em alumínio 0 76mm, aca 	to anodizado padrão inox, 

nforme normas técnicas ABNT  	 276,18 rn4---Q,  
• 00' 

&dê entrada do Theatro em painéis pré-fabricado 	uitetônicos em GFRC (Glass 
eillt-5?fed Concrete) tipo casca com esp. 20 mm, acabamento externo concreto liso, 

, 	'tratlés de dispositivos de aço galvanizado, acabamento final com aplicação 
ássa-c5F-Tréra acrílica, e textura Granfino Plus, altura de 9,05 m 	1 

2 n 	 Vh.Afinlin- 9, ,  

SICS 

2.15. Instalações Hidráulicas 

2.15.1 Sistema de Água Fria 

16 

eFiEÇ,ENTE DOCUMENTO E PARTE. 
414TGRÃNTE DA CERTIDÃO DE 
AC RVO TtCNICO EXPED4DA NESTA 
D A 	PELO e-d-, 	A-SR 	SOE 

HL( 

O PAULO, 

LZA ARRUDA NOVAES 
GRE5 - SPCCONAL 
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Sistema de distribuição de água fria feita por gre atr.r do reservatório superior por 
uma coluna única de 0 3" em cobre a partir do pé da co una em PVC. 

2.15.1.1 Quantidades: 

Tubos de cobre sem costura classe "E" 

- Tubo de cobre classe "E 0 79mm 	 

- Tubo de cobre classe "E" 0 66mm 

- Tubo de cobre classe "E" 0 54mm 

- Tubo de cobre classe "E" 0 22mm 

	

AkESENTE 	
COMENTOPARTE  

N.) 	 DO 	E 	
DE 

INTEGRANIE 	DA 	CERTIDÃO
ED4OA AcERvo  -TÉCMCC; EXP 	NESTA 

DATA 	
PELO neCREA-SP 	SOB 

	

ç    	40,00 m 
SÃOPAULOA.; /....k t-q..., 

ELZA AgRIUDIY•NOVAES 	
80,00 m 

	

ORES - 	CO' ONAL GEST RO 
	 145,00 m 

	 25,00 m 

- Bomba de recalque d'água com vazão Q=10m3/h; Hm=22mca; P=3cv/3500rpm-220V- 
3Fases - mod. Megabloc 32-125.1 da KSB 	 1,00 pç 

- Bomba de recalque d'água com vazão Q=10m3/h; Hm=22mca; P=3cv/3500rpm-220V- 
3Fases - mod. Megabloc 32-125.1 da KSB 	 1,00 pç 

- Manômetro em aço inoxidável, tipo "Bourdon" mostrador com 4'', conexão 
rosqueada1/2", escala: O a 12 kg/cm2 	 2,00 pç 

- Válvula de alívio 0 4" x 6" 	 1,00 pç 

Tubos e conexões em PVC marron classe 15,7,5 KGF/cm2  conforme NBR 5648 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 85mm 	 96,00 m 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 150 60mm 	 126,00 m 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 50mm 	 708,00 m 

- Tubo de PVC marrom soldável classe 15 0 32mm 	 726,00 m 

- •Tubo de PVC marrom soldável classe 150 25mm 	 738,00 m 

2.15.2 Esgoto Sanitário 

As instalações de esgoto sanitário compreendem as tub ações que, por gravida 
encaminham os esgotos dos sanitários, vestiários, copas, 	honetes e águas provenientes 
de lavagens de piso para as caixas coletoras que por gravidade leva-as à rede pública de 
esgoto. 

O esgoto proveniente da pia da lan 
da gordura da água, antes de ser 

honete passa por uma caixa de gordur 
içado à rede coletora de esgoto. 

1ASEL I 7' DE NOTAS 

F,V7iiNnC0 
geral 3 

• PauloR • 
reOrlt 11.•' 
copu repro 

re 	e.] 

o FernInde,  
4 
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coe,. 
leAlla Dou rê 
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2.15.4 Combate a Incêndio 

Sistema de combate a incêndio por hidr 
extintores fixos e manuais e sobre rodas. 

2.15.4.1 Hidrantes simples composto por: 

- Esguicho regulável de 016mm; 

2.15.2.1 Quantidades: 

Tubos em PVC branco série "R" conforme NBR 5688/77 

Tubo de PVC branco Série "R" 0 40mm 	  

— Tubo de PVC branco Série "R" 0 50mm 

— Tubo de PVC branco Série "R" 0 75mm 

— Tubo de PVC branco Série "R" 0 100 

— Tubo de PVC branco Série "R" 0 

306,00 m 

327,00 m 

200,00 m 

	606,00 m 
,s-Tnbdião 

636,00 m 
1 24 

gráfica canforme on- 
na 	rt,:5,V0rbn,c, 	r e 

1 71:IÉZ. 2012 FT71 

Nesscnoro Per3Irâ 2L3:33 

,tios EEcotHas pcn VtRiià lU:CR EiCtEriO R$ 2,35 
As águas pluviais provenientes das coberturas e pisos são dirigidas para calhas, condutores 
verticais e horizontais, conduzindo-os ao sistema de drenagem superficial, composto por 
caixas de passagens e tubulações que conduzem as águas, por gravidade, até o sistema de 
drenagem local. 

Nos porões e nas construções subterrâneas as águas pluviais e de infiltrações são 
conduzidas para um poço de acumulação e esgotadas por bombas submersíveis. 

2.15.3 Águas Pluviais 

2.15.3.1 Quantidades: 

Tubos em PVC branco série "R" conforme NBR 5688/77 

- Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 50mm 	 

- Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 75mm. 

- Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 100 

- Tubo de PVC rígido branco Série reforçada 0 150 

	18,00 m 

	186,00 m 

120,00 m 

.1.425,00 m 

simples, sistema de chuveiro automático e 

FRESENTE C;OCUMENTO E PARTk, 
li.ITEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDOOA NESTA 
DATA 

- Mangueira de 040mm com 30m de comprimergRé pAulq, Q32  / 

ELZA ARRU 
GRE5 - Expedição simples de 02 1/2; 
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- Vazão mínima por esguicho de 200I/min; 

2.15.4.2 Chuveiros Automáticos composto por: 

Chuveiro automático 01/2" e fator K=80(SI) tipos 

Temperatura de abertura: 79 °C; 

Vazão mínima no chuveiro: 59,87 Ihninut 

- Pressão mínima no chuveiro: 56 KPa; 

2.15.4.3 Quantidades: 

rtoFern 
larconi 

teserce cope 
preSerndt), 

Atess 	Per(' 

SE 

 

$ KCCIHCOS E, 

'NP 
Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1/4,  

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 8" 	 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 06" 	 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 04" 	 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 3" 	 

- 	Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 2.1/2" 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 2" 	 

	

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1.1/2" 	 

	

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1.1 /4" 	 

Tubo de ferro preto DIN 2440/78 C/C 0 1" 	 

••.<4e 
Y;cP Hidrante de passeio 2.1/2" 	  

, o  
- Caixa de hidrante tipo sobrepor 90x60x17 	 

- Mangueira tipo industrial 1.1/2"x30,00 m 

Bico de sprinkler tipo pendente 68° x 1/2" 	 

Bico de sprinkler tipo up-right 68° x 1/2" 	 

- Válvula de governo e alarme completa 0 6"  

	18,00 m 

	192,00 m 

	846,00 m 

	402,00 m 

	1.128,00 m 

	384,00 m 

	1.170,00 m 

	948,00 m 

250,00 m 

6,00 m 

1,00 pç 

46,00 pç 

46,00 pç 

46,00 pç—Ce 

1.265,0 

	 210,00 

	 2,00 pç 

020 

•cQ• N",k<;,'" • Cv 

Esguicho sólido com requinte 16mm 	  

Manômetro em aço inoxidável, tipo "Bou on" mostrador com 4", conexão 
rosqueada1/2'', escala: 0 a 12 kg/cm2 	 2,00 pç 

Bomba para Sprinkler - SPK-1 / SPK-2, modelo KSB Meganorm mod. 80-400, 
Q=135m3/h, Hman=68 m.c.a., Potência 45 HP 	 2,00 pç 

Bomba Jockey - SPK-2, modelo Markgrundfos mod. CH2-60, Q=1,2m3/h, Hman=75 
m.c.a, Potência 5 HP 	1.1 	 1,00 pç 

'o 
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2.15.5 Sistema de Água Fria - Theatro 

Sistema de distribuição de água fria por 02 bombas de recalque, com as características 
abaixo descritas, com redes de distribuição em tubos e conexões de PVC classe 15, 
soldáveis. 

- Vazão: 2,00 m3/h; 

— Altura manométrica: 30 mca; 

- Montagem: monobloco. 

2.15.5.1 Quantidades: 

— Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 25mm 	 

— Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 32mm 	 

476,00 m 

o 120,00 m 
o 

	192,00 m 
o ' SP 2,22222222222 2 20 m 
ca con'orme Oen 

— Tubo de PVC marron soldável classe 15 0 40mm 

— Tubo de PVC marron soldável classe 150 50m 

— Tubo de PVC marron soldável classe 150 

Tubo de PVC marron soldável classe 15 

- Bomba de recalque de áua fria Q = 
14 AL FAB. THEBE 

reprOC.C3 DIXJ F600 m 

rnoiz 	 
	1(14,00 m 

andro Pereira Braga 

M3/H HNeL-P-s  ãtWeik 1101-~ Loit RIE,SultV2fflodelo R-
- 2.00pç 

2.15.6 Esgoto Sanitário — Theatro 

A instalação de esgoto foi rigorosamente xec 
locais vigentes e com a NBR 8160/99, correspo 
e escoamento das águas servidas por gravidad 
(ralos, caixas de gordura, caixas sifonadas). 

a de acordo com as posturas sanitárias 
te à execução dos serviços de captação 

vasos sanitários e dos desconectores 

Para a cozinha, foi executada uma rede de gordura, para qual são encaminhados 
efluentes provenientes das pias e/ou aparelhos a serem instalados, ligados a uma caixa 
gordura especial constituída em alvenaria. 

mRESENTE DOCUMENTO 
NGRANT.F 0PA :CE 

EXPE 
TA" . 	o 

19 ,1  
onits/Quantidades: 

4'.9\ 
PVC série "N" 0 40mm 

PVC série "N" 0 50mm 	 

PVC série "N"0 75mm 	 

.."Wtfo de PVC série "N" 0 100mnn 

sA0 PAULO, úa ( 

ELZA • ARRUDA VICVAC 
GRE5. qW-CC- ON 

	144,00 m 

132,00 m 

336,00 m 

	282,00 m 

20 
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2 

246,00 m 

2.15.7 Águas Pluviais — Theatro 

Compreende os serviços e dispositores para captação e rápido escoamento por gravidade 
das águas de chuva que venham a cair na cobertura do edifício e áreas descobertas. Redes 
executadas em tubos de PVC JE Vinilfort e PVC série R, reforçado. 

— Tubo de PVC série "N" 0 150mm 

2.15.7.1 Quantidades: 

— 	Tubo de PVC série "R" 0 75mm 	 

— 	Tubo de PVC série "R" 0 100mm 	 

14TEGRANTE 	DA 
ACE.RWO TáCNICO 

Ays  _ 	.., C) 

.0 mREáENTE Dt.r.ti~ItO  

DATA 	PELO  

CERTklà 	gÉ 
EXPe-:.E.104 FiÊ§1.-. 

H -1—_, 	-I 	---: 

,ÃO. PAIXO,.0  

— 	Tubo de PVC série "R" 0 150mm 	 

— 	Tubo de PVC Vinilfort 0 200mm 	 

' CÁZA ARRUDA 
GRE 0  1  

.78,00 m 

48,00 m 

126,00 m 

295,00 m 

Bomba de recalque de água fria Q = 5,4 M3/H HM = 30MC 	= 1,5 CV modelo R- 
14 AL FAB. THEBE 	 2.00 pç 

j 

2.15.8 Combate a Incêndio - Theatro 

Sistema de combate a incêndio por hidrantes pressurizados por meio de bomba "Jockey", 
permitindo partidas automáticas assim que ocorra abertura de qualquer hidrante. 

O Sistema também é composto por extintores p áteis, destinados a combater "Princípio de 
Incêndio" que ficam em locais de fácil acesso isibilidade e b 	kis& 5 	gstgipor 
extintores do tipo: água pressurizada, 	bônico e pó qui 

2.15.8.1 Quantidades: 

preto oUI.M154RM-RWS 
	 6,00 m 

— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 
3/4" 	 6,0 

— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 
1" 	 36,00 

Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 
2.1/2" 	 12,00 m 

Tubo de aço carbono com cos ra DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 3"
g  
	136,00 m 

E 

21 
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— Tubo de aço carbono com costura DIN 244 preto com extremidades roscadas 0 

4" 	 136,00 m 

— Bomba principal elétrica de hidrantes Q = 58M3/H HM = 60 MCA POT 20 CV, 
380/220V, 3500 RPM modelo RL2OB FAB. THEBE 	 2,00 cj 

— Bomba elétrica JOCKEY Q = 3,7 M3/H HM = 70 MCA POT 2 CV, 380/220V 3500 RPM 
modelo P-11/4 AL FAB. THEBE 	 1,00 cj 

— Abrigo duplo para hidrante e nnangotinho 150X170X20cm 	  

— Abrigo simples para hidrante 60X90X20cm 	  

- Mangueira tipo predial de poliéster com revestimento interno de borracha 0 
mts 	 76,00 pç 

- Esguicho regulável jato sólido x neblina 16mnn 	  

- Esguicho regulável jato sólido x neblina 0 1" 	  

- Mangotinho de alta resistência 0 1"x20,00 m 	  

- Extintor de água press 	ES%/9\118rf7A%•,•sP• 
9.0 T  

auto Roberto Fernandes - 
R.a Mírconi r," 12 

tJTENTC.93rtte erotaterstogrâti 
0:0,21 frttrn 	man. f13 parte t 

2.16. Instalações Elétri 

18,00 pç 

3,00 pç 

1.1/2 X 15 

- Extintor CO2 6kg 

- Extintor PQS 4kg 

- Extintor PQS 6kg 

Extintor PQS 8kg 

r/RESENTE 
DOCUMENTO  E PART 

OEKN 
INTEGRANTE DA 	

ONC •DE 	 

ACERVO  TÉcNico  ExPEDkOA NEVO\ 

OA 

SÃO PAULO, 
Cal' CO e) 	 

ÉLZ:A PR 

38,00 pç 

19,00 pç 

19,00 pç 

7,00 pç 

19,00 pç 

36,00 pç 

	4,00 pç 

8,00 pç 

2.16.1 Entradas de 

O forn 	ento de energia elétrica é fel 
concessionária local (CPFL). Os ramais de 
15KV que vão dos postes de entrada até as 
Os condutores de entrada são protegidos por 
mm envelopado em concreto. 

tensão primária de 11,9KV pela 
são subterrâneos, com cabos classe 

ções do Paço Municipal e do Theatro. 

9 

oduto fabricado em PEAD rígido, 0 

1 

 

As entradas são providas de caixas de passagem em alvenaria com dimensões 1000 x 1 
x 1000 mm, com fundo falso de pedra britada n.° 2 com tampa em concreto. 

2.16.1.1 Quantidades: 

— Eletroduto tipo corrugado 0 6" - SW 	 350,00 m 

— Cabo de cobre tipo EPR 8,7/15 	50 nnm2 	 210,00 m 
22 
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— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 700  #35mm2 	 70,00 m 

— Cabo de média tensão isolação em EPR classe 12/20 KV # 35mm2 	300,00m 

2.16.2 Cabine de Medição e Subestação 

Subestação na tensão de classe 15KV, composta de: 

• Compartimento de medição da concessionária; 

• Compartimento de proteção contendo disjuntor a vácuo TP's e TC's classe 15KV; 

• Compartimento contendo transformadores a seco encapsulados em resina epáxi, 
1000KVA cada unidade, tensão 11.900/380-220V, enrolamento secundário ligação 
"estrela" com neutro aterrado; 

• Sala de quadros de distribuição em baixa tensão, Normal e Essencial. 

2.16.2.1 Quantidades: 

— Chave seccionadora 15 KV 400A acionamento simultâneo nas três fases, abertura 
com carga, sem fusíveis 	 1,00 pç 

- Chave seccionadora 15 KV 400A acionamento simultâneo nas três fases, abertura 

z  o 
o 

• 'a:5N.! • •m•-- cr- 5 w o 

o  c.) 
z o 

w o • 
•••- 

Q 

.(k)  

com carga, com fusíveis HH 130A 	 2,00 pç 

Disjuntor a vácuo FIXO MANUAL, 630A - 15 KV - 350 MVA com relê primário 
eletrônico OCD_IL reg. 35A - Beghim / ABB 	 1,00pç 

o 
--zr - Transformador de força 1000KVA, 11,9KV/380-220V - IPOO, encapsulado a seco em 

resina epóxi sob vácuo, modelo 3.15 / 1500 S Comtrafo, sensores térmicos PT 100, 
l 	t 	o 	ro digital com 2 contatos. (TRAF MIL) 	 2,00pç ti 

KV/0,22KV, 500VA em epox ,rn fusíveis primário 0,5A para proteção do 
r MT  	 2,00 pç 

erador 

G po gerador de emergência de 300KVA/380-220V englobando o fome 
---,Q instalação de equipamentos, materiais e serviços conforme segue: 

"a.,. Grupo Motor Gerador com motor Diesel acoplado a alternador trifásico de 380V c 
93.) ' potência elétrica de 300kVA em regime "Standy-By", completo com sistema de partida 

automática; composto de USCA (unidade de supervisão d 	alternada). 
/' • i- 

atenuador de ruídos; 

uadro de Transferência Automática (QTA); 

Quadro de Transferência Manual (QTM 

ELIAP DE NOTAS - SP 
r.to Fernan 

esere 
Sal,: 

A)pssandro Perelrn artp 

OS MniiiDOS PR VtVALR RECtElIDO R$ 2.35 

.• 
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Comissionamento; 

• "Start-Up". 

2.16.4 Quadros 

Fornecimento, montagem, instalaçao e testes dos quadros 
tensão: 

força em baixa 

- Barrannento e conexões: barras de alimentação 
seção suficiente para suportar corrente 
construídos em cobre 99,9% de perfil atá- 

sica, neutro e aterramento com 
-circuito. Os barramentos são 

antatãnWondados; 
ernandes 	i50 

24 
.v.--riflo3 oP --ir __—.....,., 

e6Sar1,51$ PC,Inlf i Brac 	loPelf.'N •,- - • 

Nti. P..reZVO.W.; PD? .2,   - VLI.CR RICEC:23 RS 2,35 
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Quadro de Comando e Controle micro-processado; 

Tanque diário de 250 litros para gerador, com controle de nível e válvula solenoide; 

Tubulação de escape de gases de combustão com silencioso tipo hospitalar; 

Baterias chumbo-ácido, com estante suporte e respectiva unidade retificadora; 

Projeto eletromecânico completo da instalação do GMG (aterramento, tubulações de 
água e óleo etc) e seus componentes em sala elétrica, de uso exclusivo do GMG; 

Instalação do GMG, de seus componentes e de todos os materiais fornecidos; 

Base metálica para montagem do grupo gerador, amortecedor de vibração e 
chumbadores; 

Ligação elétrica e eletrônica de todos os componentes do sistema, incluindo interligação 
de todos os quadros do escopo de fornecimento; 

Documentação técnica constante de desenhos, listas de materiais, relatórios de testes e 
manuais de operação e çnanutenção; 

2.16.4.1 Quadro de distribuição em baixa tensão Normal e Essencial e quadros parciais. 

Quadro do tipo autoportante com estrutura principal c fistituída por molduras laterais com 
junções soldadas, fabricadas em chapa de aço c• rbono dobrado, com espessura de 
2,65mm (12USG). O invólucro (chapas de c Ic e - U e portas) é constituído por chapa de 
aço carbono espessura 1,90mm (14USG). Base e antoneira de aço, com aba de altura 
100mm e parte traseira com placas aparafusadas 

O grau de proteção é IP-42 e são tratados por pro 	o químico, seguido de fosfatiza 
com espessura de acabamento entre 70 e 100 microns, atendem os seguintes requi 

- Proteção contra acidentes: dispositivo de alivio de pressão de gases causado 
arco elétrico, porta para inspeção e manutenção com espelho em mater 
transparente (policarbonato) para evitar contato com partes vivas (energizadas); 
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Relé GS: funciona em conjunto com um TC toroidal, para sinalização e desligamento 
dos disjuntores principais no caso de fuga a terra maior ou igual a 20% da In dos 
barramentos; 

— Protetores contra surtos e transientes: são divididos em dois níveis: 

Nível 1 — Nível de proteção 50KA, curva 10/350ms 

Nível 2 — Nível de proteção 20KA, curva 8/20ms 

- Medidores eletrônicos: multimedidores de grandezas elétricas, leitura digital com canal 
de comunicação RS-485 protocolo padrão Modbus RTU; 

- Disjuntores: especificados conforme projetos, atendo-se a seletividade dos 
componentes, disparadores Termo-Magnéticos; 

- Contatores: do tipo potência para manobra e comando para intertravamento e 
sinalização; 

- Comutadores: do tipo rotativo, fornecidos com plaquetas para identificação, do tipo 
manopla longa ou botões pulsadores, tensão de isolação 750VAC , tensão de trabalho 
220VAC, temperatura -20°C a 50°C; 

- Sinalizadores/Boteiras: tensão de isolação de 750VAC e tensão de trabalho 220VAC. 
Lâmpadas dos sinaleiros do tipo LED; 

- Condutores Flexíveis: cabos isolação 750VAC, cl se térmica 70° C, PVC. 

— Características elétricas: 

Tensão nominal: 380/220V 

Tensão suportável a 60Hz, 'd̂   

Freqüência nominal: 60 	NeSsandro Pereaa Brap 	 cf., 
„2- JEWS FEcal nes POR VERCA vaton EEC!e'JO Ref:14.61, 

Corrente nominal suportável de curta duração: 40kA 	 5, 
° 
(./ Corrente suportável para esforços de curto circuito: 11t 	0  A  , 

	

" V 	O • 

Potência nominal instalada: 800 kV 	 'ron 

- Sistema Auxiliares: 

Comando e Potência para Conta 	— 220VAC — 60Hz, monofás 

Sinalização e alarmes — 220VAC 	z, monofásico; 

Iluminação e tomadas internas — 220VAC — 60Hz, monofásica 

Resistências de aquecimento — 220VAC — 60Hz, monofásic 

2.16.4.2 Quadros de Iluminação e Tom as 

o 

4.0 

üWT 



o 

Corrente nominal nominal dos barrannentos: 50 A 

Potência nominal instalada: 800 kVA 

Quantid 

2.16.5 Alimentador 

2.16.5.1 Cab 

ros: 22 un 
DE NOTA 

erto Fernande 	abelião 
arConi at.. 

Paulo, 

4g1§-á-01 
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Quadros do tipo "barramento compacto" (horizontal), com componentes fixados em trilhos 
apropriados. Caixa em chapa de aço, pintura eletrostática, flagens interior e superior, 
porta, trinco e guarnição de borracha. O grau de proteção é IP-54, atendem os seguintes 
requisitos: 

• Chapa espelho interna em policarbonato; 

• Porta etiquetas para identificação dos circuitos de saída e porta desenhos; 

• Tratamento de pintura com anticorrosivo; 

• Acabamento em esmalte sintético cinza claro; 

• Barramento de cobre eletrolítico; 

• Barra de neutro isolada e com furação rosqueada e com parafusos; 

• Todas conexões e junções prateadas; 

• Disjuntores tipo caixa moldada com disparadores eletromagnéticos de 10kA de 
capacidade de ruptura; 

• Disjuntor do tipo DR capacidade e sensibilidade conforme Projeto; 

• Acionamento de chaves e disjuntores somente com a porta aberta; 

• Quadros de instalação embutida com moldura regulável; 

• Quadros de instalação de sobrepor com flange superior e inferior; 

Características Elétricas 

Tensão nominal: 380/220 

Tensão suportável 60HZ, 1 

Freqüência nominal: 60Hz 

Corrente suportável de curta 

0,0c00041°,1nç4nte- 

a  vRes0+,,t 
ops CEI‘:1C-(;,—ses,IP, 

I 
‘1 tffntWoco EY..

..,Pepksv soe 

OkV 

Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação 
propileno, encordoamento qasse 2, forma redonda, classe de 
conforme projetos. 

em borracha etileno-
isolação 15KV, bitola 

E." 
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— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° # mm2 

— Cabo de cobre 0,6/1KV P 70 lOmm2  

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 7 

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 7 

m m2 

m m2 
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2.16.5.2 Cabos de Força Baixa Tensão 

Cabos unipolares ou multipolares, de cobre eletrolitico têmpera mole, encordoamento 
classe 5, revestimento de PVC 70° C, classe 0,61/1,00KV. 

2.16.5.3 Cabos de Iluminação 

Cabos instalados em calhas, dutos ou perfilados fechados, do tipo unipolar, de cobre 
eletrolítico, extra-flexivel, anti-chama, encordoamento classe 5, revestido de PVC 70° C, 
classe 750V. 

Cabos instalados em ambientes fechados com afluxo de público, de cobre classe 1KV, 
com isolação de baixa emissão de fumaça e halogêneos. 

2.16.5.4 Quantidades: 

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #185mm2  

- Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #70mm2 	 

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #50mm2 	 

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #35mm2  

— Cabo de cobre 0,6/1KV PVC 70° #25mm2  

	 78,00 m 

78,00 m 

642,00 m 

	 530,00 m 

	600,00 m 

\j,,,:gicaltrrërt, 	750,00 m 

	700,00 m 

	2.600,00 m 

	5.800,00 m 

16.200,00 m 

17.600,00 m 

	7.500,00 m 

00 

0,00 m 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #95mm2. 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #35mnn2 	 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #25mm2 	 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #16mm2 	 

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #10mm2  

— Cabo de cobre 750V PVC 70° #6nnm2  

— Cabo de cobre 750V PVC 70° m2 

— Leito tipo semi - pesado pré zincado 400x100 

- Leito tipo semi - pesado pré zincado 300x100 	  

- Leito tipo semi - pesado pré zincado 100x100 

— Cabo de cobre 0,6/1KV EPR 900  #240mm2  

CS°  -cç O 
dr,-%- totg  • " 

Yç4--  PS" 

os 

09V\-  

nT`• 

	a o .TA.E3.  

AJ 
RoberloF 

Ruo Marco 
ICOapeserae 

.17am:111:4.1W • 

.,3 	45 

20, 

200,0 

	200,00 m 

	5.250,00 m 

	4.000,00 mfn--.9 

NaTAS3.§00,00 m\ 
nandes•Tabeir 
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2.16.6 Luminárias e acessórios 

Fornecimento e instalação de luminárias e todos os seus acessórios atendendo as exigências 
de cada tipo de ambiente: 

• Salas administrativas: luminárias de calha aberta de embutir em forro, para lâmpadas 
fluorescentes de 32W, com aletas, com refletor de alumínio de alto brilho; 

• Salas técnicas, corredores subterrâneos, salas de máquina e subestação: luminárias do 
tipo a prova de tempo com difusor em acrílico transparente e corpo de poliéster, com 
lâmpadas fluorescentes de 32W; 

• Grande Hall e espaços de confraternização: luminárias 
de acrílico transparente, lâmpada 70W, vapor metáli 

2.16.6.1 Quantidades: 

- Luminária fluorescente 2x32W de embutir em forro modulado tipo SL 901 da 
STILLUX 	 2.232,00 pç 

'-'"-Luminária fluorescentes 2x20W de embutir em 
TI LLUX 

Ipminária fluorescente 2x32W pendente, 
da STILLUX 	  

Luminária fluorescente 2x32W de em 
*STILLUX 	  

em forro monolítico tipo SL 812 da 
81,00 pç 

industrial calha aberta, modelo SL 211 
	 236,00 pç 

• 

forro modulado tipo SL 901 da 
	 92,00 pç 

1'EN74 
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- Cabo de cobre 750V PVC 700  #2,5mm2 	 90.520,00 m 

- Cabo de cobre 750V PVC 700  #1,5mm2 	 2.400,00 m 

- Eletrocalha lisa com tampa de encaixe 100x100 	 756,00 m 
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- Luminária decorativa com lâmpada a vapor metálico de 70W, modelo SOE 5815 da 
STILLUX 	 87,00 pç-(0 

policarbonato 

tu tu uminária fluorescente 2x16W pendente com difusor em 
referência SL 233 PENDENTE da STILLUX 

	policarbonato 

a decorativa de embutir com protetor em vidro temperado com lâmpada vapor 
150W referência Jacy ltainn / Stillux / Lumicenter / Similar 	60,00 pç 

ia decorativa de em utir com protetor em vidro temperado com lâmpada vapor 
o 70W referência J y Itaim / Stillux / Lumicenter / Similar 	18,00 pç 
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6uminária fluorescente 2x32W pendente com difusor em 
IP 65 referência SI PENDENTE da STILLUX 	 
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— Luminária industrial, refletor em acrílico tranparente com lâmpada vapor metálico 
250W modelo 4801 ltainn / Stillux / Lumicenter / Similar 	 20,00 pç 

2.16.7 Distribuição de iluminação e tomadas 

• Execução do sistema de distribuição das instalações elétricas sendo: 

• Instalações aparentes: através de eletrodutos de aço galvanizado, perfilados para cabos, 
eletrocalha e leito tipo escada; 

• 	Embutidos em concreto ou alvenarias: eletrodutos de PVC rígido, roscáveis; 

• Instalações subterrâneas: eletrodutos carregados em PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), tipo Kanaflex, diretamente enterrados no solo e envelopados em concreto 
nas travessias de vias carroçáveis; 

• Caixas de passagem em instalações aparentes: em alumínio do tipo condulete para linha 
de um eletroduto e em chapa de aço tratado e pintado para feixe de eletrodutos; 

• 	Caixas de passagem para instalações embutidas: em PVC; 

• Caixas de passagem para instalações subterrâneas: em alvenaria ou concreto com 
tampa de ferro fundido. 

2.16.7.1 Quantidades: 

RESENTE DOCUMENTO E PARTb 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA rP8_0qcN,-sp  SOB 

dulete multiplo de alumínio 0 3/ 
--..........-- 

— Eletroduto de PVC rígido preto 0 3/ 	 1.485,00 m 

— Rodapé tecnico de três vias, 150x4Omm, com tampa em chapa de aço pré-zincado a 
fogo, com pintura eletrostática 	 2.766,00 

— Módulo para duas tomadas elétricas de 127V universal 2P+T e espaços para du 
tomadas RJs 	 1.111,00 

— 	Dois interruptores bipolares em condulete 	 128,00 pç 
I 

— Tomada 2P+T com condulete 0 3/4".... 	 s.,.soc, .42,00 pç 
es-Tabelião 

— Plug monobloco 2P+T mac 	 ,jã-MAimirr 	2.966,00 pç 
na pane reproauzga DOU F é 

- Eletrocalha lisa com tampa de encaixe 150x15tio 	ets44LQ,CQ-.! 1' 	2 '  ....1.860,00 m 
MA ARRUDA NO 

ode duplo para eletrocalha 150x150 	r,"!ne•-•T-Çcc: 	 .930,00 pç 

do liso 38x38 pré zincado  	8.598,00 m 

to de ferro galvanizado e • it o tipo médio 	3.315,00 m 

uto de ferro galvanizado eletr 	tipo médio 0 1 	804,00 m 

381,00 m 
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— Eletrocalha lisa com tardo -% 
Au 
g a mira r esenta 
roca 

S Pauto, 

•EILIS AE 
Pereira 

31.HIDOS PQ Lr,  

%fl  

2.16.9 Sistema de Lógica e Telefonia (Tubulação Seca) 	s?" 

O Subsistema conta com caixa de entrada tipo R1 (padrão Telebrás) de alvenaria com tampa 
de ferro fundido e dutos subterrâneos e de distribuição em PVC. Os pontos r• 	fones 
obedecem ao padrão de instalação da Concessionária Telefônica. 

30 
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Tomada 2P+T com placa 4"x2" Pial - Plus ref. 615124- Pial Plus 	 277,00 pç 

Tomada 2P+T para rodapé ref. S-1658 ( Steck ) 	  2.222,00 pç 

Interruptor bipolar simples com placa 4" x 2" 	  189,00 pç 

2.16.8 Iluminação Externa 

Fornecimento e instalação de luminárias e todos os seus acessórios atendendo as 
exigências: 

• Iluminação externa do arruamento luminárias do tipo iluminação de vias públicas, 
instaladas em postes de aço, corpo de alumínio com equipamento, difusor de vidro, 
lâmpada 250W, vapor metálico, IP-65; 

• Iluminação de fachadas: luminárias tipo projetor com lâmpada 150W, vapor metálico; 

• Área de jardins: luminárias tipo decorativa com difusor de acrílico leitoso, tipo globo, com 
poste de 4m. 

2.16.8.1 Quantidades: 

Poste de aço cônico galv. a fogo H: 10m de engastar com uma luminária ref. NP 360 - 
NP 250W com relé  	 53,00 pç 

duas luminária ref. NP 360 - 
	22,00 pç 

Eletroduto tipo corrugado 0 2" — SW  	2.100,00 m 

— Eletroduto tipo corrugado 0 4" —SW 	  
ifek'os çt' ' ..- 	o 

— Luminária tipo projetor para fachadas 	,%N• 4.. .5.9 0,,, 	 

— Luminária decorativa para jardins 	 G. •.k .... ,p.t, 	, 	, • • ,,,,, 	 

o . 	:••5 a e 

— 

— 

- Poste de aço cônico galv. a fogo H: 10m de engast 
NP 250W com relé 

e 

_ 	• 

0,00 m 

1 05 un 
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— 	Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo médio 0 1" 	 1.152,00 m 

2.16.10 Cabeamento Estruturado e Fibra Óptica 

Fornecimento, instalação e testes de cabeamento estruturado e cabeamento de fibra óptica 
atendendo os padrões de cabeamento de telecomunicações para edifícios comerciais 
ANSI/TIA/EIA-568-A e ISO/IEC-11801: 

Cabos de cobre: cabos Categoria 5e UTP/ScTP, cor da capa protetora "Blue Sky"; 

Cabeamento de Fibra óptica Multímodo; 

Tomadas de comunicação; 

Espelhos; 

Conectores de fibra; 

Blocos de conexão de equipamentos; 

Patch paneis de terminação de cobre (UTP/ScTP); 

Centro, painéis e bandejas de interconexão de fibra ópti 

Cabos cross-connect (Jumpers) e patch cords; 

Rack padrão; 

Cabo CIT metálico Cl-50 (interligação de Rack's) 

Cabeamento de Backbone: cabos de 4 pares trançados não blindados / laminados 
(screened) de 1000, UTP de cobre de 1000 multipares, feixes de cabo de cobre UTP de 
1000 ou híbridos, cabos de fibra óptica multímodo de 62,5/125 ou 50/125 microns e 
mono modo de 8,7-10 microns; 

• Sala de equipamento: equipada para coteç4Ss equipamentos de telecomunicações, 
terminadores de cabos e manobras (cross-c 	ects). 

meoon. 
oeureb Doo Fé 

Pomeo Leop 
Fon etri2Avc,iRECIBIN RS' 2,35 

2.16.10.1 Quantidades: 

— Cabo de cobre Categoria 5e UTP/ScTP 

— Cabo de Fibra óptica Multímodo , 

— Tomadas de comunicação 

— Cabo CIT metálico Cl-50 

GO C 
n 

•r-) 9  (4  

4"%, 

400 	Rt9  eS) 	 

	80.000,00 m 

1.300,00 m 

,00 um ---k0  
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- Acionador manual endereçável 

- Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24 

- Detector pontual de fumaça óptico en 
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2.16.11 Sistema de Alarme de Incêndio 

Fornecimento, montagem, instalação, conectorização, comissionamento e treinamento do 
sistema endereçável de detecção de incêndio, composto de: 

• Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 128 endereços (ampliável para 
256), painel de controle com display de cristal líquido e incorpora fonte de alimentação, 
carregador e baterias, marca Siemens BC 8001; 

• Acionador manual endereçável quebre o vidro para uso interno, marca Siemens BDS 
121e; 

• Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-89 Db, marca Siemens UMHT; 

• Módulo de comando endereçável (setorização de atuação de sirenes), marca Siemens 
BDS 221; 

• Módulo de supervisão endereçável e programável de uma entrada, marca Siemens BDS 
132; 

• Fonte de alimentação auxiliar - 3A - 24Vcc, incorpora carregador e baterias, marca TEC 
CEL FAA 0324; 

• Material para cabeamento, fixação 	orização e miscelâneos. 
, O.  D.E N, d. 6; 

MarG 	• 	• • 

2.16.11.1 Quantidades: 

- Central de det, e alarnfflegélMe.g_déreçáveh128 endereços 	1,00 cj 

- Cabo flexível 2x1,5mm2 - NBR10300 1.200,00 m 

46,00 pç 

46,00 pç 

2.16.12 Proteção Atmosférica / Aterrannento 

Fornecimento, instalação e testes dos sistemas: 

•,\P- 
	 c• o  cp 	 

•r3-4t' k.%4'4;' o 
{,77S 

	 41' 4 .Q`• 

ÇOJP 	‘‘'6 
yel 	 46 

.4 3 0 0 Q 
••0• ci<c. 

C q. 
C9 

9 Db 

2.16.12.1 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SP A 

Projetado e instalado pelo método de gaiola de Faraday e pelo método de esfera rolante, 
composto por uma malha de aterramento comum para todo empreendimento com 
resistência de aterramento não xcedendo a 10 Ohms. Sobre a cobertura foi instalada 
uma malha de cabo de cobre f,e 35mm2  interligada a malha de aterramento geral por 
descidas com cabo 35mm2. 	 y E 
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2.16.12.2 Sistema de Aterramento 

Em torno das edificações foi lançada uma malha de aterramento com cabos de cobre nú 
de 50mm2  enterrados e hastes de aço revestido de cobre ligados e emendados com 
soldas exotérmicas. Os seguintes equipamentos e estruturas foram aterrados: 

- Quadro de Luz e Força; 

- Motores; 

- Luminárias; 

- Grupo Gerador; 

- Postes de Iluminação Externa; 

- Eletrodutos, conduletes e perfilados; 

2.16.12.3 Quantidades: 

- Sistema de para-raios (SPDA); 

- Chillers; 

- Fan coil. 	
o r 	p,ta-s 	Vig "' 	- 'e' 
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- Cabo de cobre nú # 35mnn2 	 

- Cabo de cobre nú # 50mm2 	 

- Presilha com rebite para cabo de cobre #35mm3  

- Eletroduto de PVC rígido 0 2" 	  

- Haste de cobre 3/4" x 3m 

- Caixa de inspeção de aterrame 

- Ponto para solda exotérmica.... 

cimento amianto 	  

0,00 m 

..1.570,00 m 

.2.015,00 pç 

	156,00 m 

	119,00 pç 

98,00 pç 

223,00 pç 

2.16.13 Cabine de Medição e Subestação - Theatro 

Subestação na tensão de classe 15KV, composta de: 

• Compartimento de medição da concessionári 

• Compartimento de proteção em chapa de aço, 
disjuntor a vácuo TP's e TC's classe 15KV; 

o 
Paulo Roto: • 

R  AuTENTICOa7.1 
galai a rnm 

f,!cssc:ndro 	Bra 

RiCd3:119 R 	2,35 

dimensões 800 x 1200mm, cont 

• Transformador a seco encapsulado em resina epóxi, 1500KVA, tensão 13.800/380-220V, 
ligação de enrolamento primário triângulo, ligação de enrolamento secundário "estrela" 
com neutro acessível, classe 

• 02 (dois) quadros gerais de aixa tensão instalados em sala própria, Normal e Essencial. 
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2.16.14 Alimentadores - Theatro 

Fornecimento, montagem, instalação e testes dos quadro 
em baixa tensão: 

auto% 
Ri. J7EtJTICO 

galai a ir,,rn - 

dijatiskj4W 
O Fernanda 

força 

ZO 

2.16.14.1 Quadros. 
t,tk 	^ 

Confeccionados em chapa metálica, aço c ono, com bitolâ'ffirinima42514 p3.§G, com 
estruturas em cantoneiras ou perfis com bola mínima # 12 USG, as laterais e 'fundo dos 
quadros são executadas em chapa única e aparafusadas, grau de proteção: IP-53 (para 
uso interno). 

As portas dos quadros são executadas em um único modulo em chapa da mesma bitola 
da caixa, estas possuem juntas de vedação, de forma a garantir um nível de proteção IP-
23, dobradiças internas, fecho do tipo lingüeta acionados por chave triangular ou de 
fenda. 

As placas de montagem são removíveis e em chapa de aço com bitola # 12 USG. 

As partes inferiores ou superiores são tipo flange removíveis em chapa de aço # 14 
USG, para permitir furação para acesso de eletrodutos e cabos. 

Os quadros possuem os seguintes acessórios: 

— Dispositivos (ganchos) para suspensão, dispositivo para fixação em paredes (quando 
suspensos), porta-desenhos e iluminação interna acionada quando da abertura da 
porta; 

— Portas providas de aberturas (rasgos) para ventilação, dimensionadas para permitir o 
mínimo nível de temperatura exigido pelas normas. 

uí '  (-1 

--(5, Resiste cias de aquecimento em 220VCA, ventiladores em 220VCA, ambos 

'4541,25 ol f,-)a 
O ;7_ 

t-S\\ u• 	,,e, 
1— et 

• o c\o sfo madores de corrente (tipo j 
adro; Lu& o z va o z 4 o st to to t- 	\ to I imetros e amperímetros digitais. 

-t•-• o 4- z a Cl 
.2 	abos e fios de energia. 

41thks de força: são em cobre tipo redondo compactado, isolação e capa em etilen 
no (EPR), classe de isolamento 0,60/1,00KV, com seção em milímetros e 

em projeto, norma: NBR — 7285, regimento de trabalho 90°C. Os cabos são 
ificjados nas cores padronizadas pela norma: NBR — 6808; 

de Iluminação: são em fio de cobre eletrolítico 100%, sólidos, isolação em 
, classe de isolamento /-50V, regime de trabalho = 70°C, norma: NBR — 6148. Os 

ndutores são identificadsJcom cores conforme Norma: NBR — 6808; 
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- Cabos de Comando: são em cobre eletrolítico 100%, constituído de cordas tipo 
redonda com seção e número de condutores indicado em projeto, os condutores são 
identificados com numeração seqüencial, isolação em Neoplene, capa em borracha 
etileno propileno (EPR), regime de trabalho = 90°C, classe de isolamento 1,00KV. 

2.16.14.3 Quantidades: 

- Cabo PP 3 X# 2,5mm2 	 1.200,00 m 

	25.600,00 m 

	2.500,00 m 

- Cabo flexível 750V classe 5 # 2,5mm2 	 

- Cabo flexível 750V classe 5 # 4mm2 	 

- Cabo flexível 750V classe 5 # 6mm2  

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #6mm2  

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #10mm2 	 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #16mm2 	 

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #25mm2 	 

Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #35mnn2  

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #120mm2  

- Cabo flexível 0,6/1KV EPR 90° classe 5 #185mm2  

- Quadros com potência total instalada de 14 

ZO4 

2.16.15.1 Eletrodutos 

2.16.15 Distribuição de iluminação e tomadas - 

Execução do sistema de distribuição das instalações elétric 

c;""i•:!! 	1.000,00 m 
4N-  
	1.320,00m 

3.820,00 m 

3.100,00 m 

860,00 m 
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- Instalações aparentes: através de eletrod s de a Pe dro Pereffa orago 	— S RECO(nOS POR 
vER8.1 VA/ Cri cl o: R$ 235 

cabos, eletrocalha e leito tipo escada; 	 NE 

- Embutidos em concreto ou alvenarias: eletrodutos de PVC rígido, roscáveis; 	• 

- Instalações subterrâneas: eletrodutos carregados em PEAD (Polietileno de 
Densidade), tipo Kanaflex, diretamente enterrados no solo e envelopados em conc 
nas travessias de vias carroçáveis; 

- Caixas de passagem em instalações aparentes: em alumínio do tipo condulete para 
linha de um eletroduto e em chapa de aço tratado e pintado para feixe de eletrodutos; 

- Caixas de passagem para instai ções embutidas: em PVC.  
5? E C.) 

c'gp, 
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— Eletrocalha perfurada pré-zinc 	sem tampa 400x10 

2.16.15.2 Interruptores, tomadas e botoeiras. 
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— Caixas de passagem para instalações subterrâneas: e 
tampa de ferro fundido. 

2.16.15.1.1 Quantidades: 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 3/ 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1" 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1.1/4" 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 1.1/2" 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 2" 

— Condulete de alumínio 0%" 

— Eletroduto de PVC rígido 0 1" 

— Eletroduto de PVC rígido 0 1.1/4" 

— Eletrocalha perfurada pré-zi d em tampa 300x100mm chap #20 	162,00 m 

— Interruptores e botoeiras: São para embut" m caix9asp ard,Içospo 'ém Nylon em 
material termoplástico na cor cinza. Tec em material4dgforescentteyArlOuseg,l250VCA, 
contatos em material não magnético (latão), tipos indicados em projeto. Parafuso de 
fixação a caixa, Bicromatizados NC6, para fuso de fixação da placa niquelado NC6, 
ambos com dimensões 32 x 1 1/2"; 

— Tomadas: São para embutir em caixas padrão, corpo em Nylon, com espelho' 0  
termoplástico na cor cinza. Espelho em material fosforescente, 15A — 250VCA, linha 
silentoque, contatos e material não magnético (latão) tipos indicados em proj 
Parafusos de fixação a caixa, Bicromatizados NC6, parafusos de fixação da p 
niquelados NC6, ambos com dimensões 32 x 1 1/2"; 

— Botões Pulsadores: Para campainha e minuteira ,são para embutir em caixas padr , 
corpo em Nylon, placa em material termoplástico na cor cinza, tecla em material 
fosforescente com símbolos gravados (sino e lâmpada respectivamente), 20A, 250V, 
contatos em material não 	agnético (latão), parafusos de fixação a caixa, 
bicromatizados NC6, parafus ara placa, niquelado NC6,ambos com dimensões 32 x 
1 1/2"; 

36 

— Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico tipo leve 0 3"  ,0)  14:1 .9•SP" 
ot-,00 

oc.0  
— Eletroduto de PVC rígido 0%" 	çtç'• .0 RR 

,Olcok•! 9çè," 

.4° 	p.x)1.2 • 

Qg.5' 
— Eletrocalha perfurada pré-zincada sem tampa 1-009100mm 

	 621,00 m 

252,00 m 

	96,00 m 

	6,00 m 

	42,00 m 

90 SOpç 

	

2,00 m 	

60,00 m 

	30,00 m 

..... 195,00 m 
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Variadores de luminosidade: são para embutir em caixas padrão, 50 x 100 mm, corpo 
em Nylon, placa em material termoplástico, parafusos para fixação a caixa 
bicromatizados,NC6, parafuso para fixação da placa, niquelados NC6, ambos com 
dimensões 32 x 1 1/2". Ipo rotativo (potenciómetro) 220V, 60HZ, potencia 1000W. 

2.16.15.2.1 Quantidades: 

— Plugue macho/fêmea 2P+T 	 1.585,00 pç 

— Tomada 2P+T em condulete 	 350,00 pç 

— Interruptor simples em condulete 	 110,00 pç 

— Tomada 2P+T com placa para caixa 4x2" ref.: Silentoque Pial 	 100,00 pç 

— Interruptor simples com placa para caixa 4x2" ref.: Silentoque 	40,00 pç 

ELIÃO 

2.16.15.3 Iluminação. 

A iluminação do prédio segue as orientações do projeto ar 

• 

' ovS'Ang,P-y: 

f etôniélEC, 

— Iluminação das pergolas na entrada do e 	o como ilumiagão,  acfr, Iva. 
projetores, com lâmpada vapor de sódio de 1000W; 	

,:tus 	PCR VIGSA LGR 4Ck CIL,0 R 

— 	Iluminação decorativa e lateral do prédio: projetores com lâmpada vapor de sódio de 
• a5OW; 

• 
ação do Foyer: projetores com lâmpadas vapor de mercúrio de potencias 

2,35 

— Iluminação áreas de serviço 

mis ção: luminárias de embutir em forro, com 
res duplos 220V, 2x16W; 

,oficinas, subestação e outros: luminárias 
ente, reator 220V, 2x40W; 

atrás: luminárias blindadas, com lâmpadas 
giorescentes de 9W, compactas 1 de cor azul e outra de cor branca; 

ão das áreas de serviço temporário: luminárias blindadas, com lâmpadas 
ente de 23W, compactas; 

ção dos rodapé de escadas, orientativas: luminárias de embutir (Baliz 
mpada fluorescente de 40W, compacta. 

industriais aberta com lâmpadas 
o 

iluminação das áreas de se 

inação dos escritórios da a 
mpadas fluorescente, 4x16W, 2 

3.1 Quantidades: 

ário 
uore 

— Luminária dimerizada para lâmpada incandescente de 100W 	 88,00 pç 

37 
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— Arandela dimerizada para lâmpada incandescente de 60W modelo REE-E115 
REVOLUZ 	 22,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada halógena de 75W modelo REE-E196 
REVOLUZ 	 21,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada incandescente de 100W modelo REE-E115 
REVOLUZ 	 14,00 pç 

— Arandela dimerizada para lâmpada halógena de 100W modelo REE-E196 
REVOLUZ 	 18,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 150W modelo OL-400 
OLIVIO 	 170,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 250W modelo OL-400 
OLIVIO 	 12,00 pç 

— Projetor embutido no forro para lâmpada vapor metálico 400W modelo OL-400 
OLIVIO 	 39,00 pç 

— Luminária comum para lâmpada incandescente 100W 	 282,00 pç 

— Luminária para 2 lâmpadas PL de 9W 	 303,00pç 

— Projetor para lâmpada vapor metálico 150W modelo PL 2206/70 ou P-2022/PP 
LUMINI 	 228,00 pç 

%Luminária para lâmpada fluorescente 4x16W modelo FE 1594/416 LUMINI 	51,00pç 

tiinária comercial aberta para 2x40W 	 25,00 pç 

uniinária blindada para 2 lâmpadas PL 9W 	 51,00 pç 

inária blindada para lâmpada fluorescente compacta 23W 	 111,00 pç 

alizador para lâmpada halógena de 50W modelo TOY LAMPE 	150,00 pç 

de 1000W modelo P- 
	 2,00 pç 

Projetor de uso ao tempo para lâmpada vapor metálico 
'g,515/150 LUMINI 
ir 

— Arandela triangular prismática para uma lâmpada 	de 
,,, alTELLIGE CE com módulo autônomo de - 	.encia 
W . 
r) 

26W modelo PLI 309 
MAA-12 AUREON ou 
	 198,00 pç 

a de balizamento para duas lâmradas PL 9W 	inscrição 
.40,00 

ária de balizamento para duas lâmpadas PL 9W co 	ação 
36,0 

3 

inária de balizamento ara duas lâ 
DE EMERGÊNCIA 
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2.16.16 Sistema de Alarme de Incêndio - Theatro 

Fornecimento, montagem, instalação, conectorização, comissionamento e treinamento do 
sistema endereçável de detecção de incêndio, composto de: 

— Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 125 endereços (ampliável para 
256), painel de controle com display de cristal líquido e incorpora fonte de alimentação, 
carregador e baterias, marca Siemens BC 8001; 

— Detector pontual de fumaça do tipo óptico endereçável, marca siemens BDS 051; 

— Detector pontual termovelocimétrico endereçável, marca siemens BDS 031; 

— Base de montagem para detectores endereçáveis série BDS, marca Siemens; 

— Acionador manual endereçável quebre o vidro para uso interno, marca Siemens BDS 
121e; 

Sinalizador sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-90 Db, marca Siemens UMHT; 

Módulo de comando endereçável (setorização de atuação de sirenes), marca Siemens 
DS 221; 

ódulo de supervisão endereçável e programável, super válvula de fluxo marca 
siemens BDS 132; 

(5—/Fonte de alimentação auxiliar — 3A — 24Vcc, incorpora carregador e baterias, marca 
TEC CEL FAA 0324; 

k0f5~,s;  
— Material para cabeamento, fixação, conectorização e nniscelâneos. 

2.16.16.1 Quantidades: 

Central de detecção e alarme de incêndio endereçável, 125 endereços 	1,00 cj 

x1,5mm2 - NBR10300 	 1.100,00 m 

	 21,00 pç 

	 24,00 pç 

	 24,00 pç 

O Subsistema conta com caixa de entrada tipo R1 (padrão Telebrás) de alvenaria com ta 
de ferro fundido e dutos subterrâneos e de distribuição em PVC. Os pontos de telefones 
obedecem ao padrão de instalação da Concessionária 	íca. 

, 
DM. 

— Eletroduto de ferro gal anizado eletrol" o tip.o_lesie...a.3/.4"___ 	 
r..!esSandro Perc,ra UnIfp 

F.LCCKZ,',5 rUl vIra; vmen rE[5:;o R $ 2, 

;22 

if  

t 
0,0 9'75 'O 
WW& 

 
C) g CLIM 

t, ,c  
cr A 

i.u.o 
z 
w 
UJ  

w  0 usi  
15:1 	rr. < 

2r q Sistema de Lógica e Telefonia (Tubulação Seca) - Theatro z  — 0 

o 
—Z Cabo flexív 

or sonoro, sirene eletrônica 24Vcc-89 Db. 

pontual de fumaça óptico endereçável 

anual endereçável 

2.16.17.1 Quantidades: 

3 
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— Luminárias; 

Postes de Iluminação Externa; 

Eletrodutos, conduletes e perfilados; 

Sistema de para-raios (SPDA); 

2.16.19.3 Quantidades: 

Cabo de cobre nú # 35rnm2 	  250,00 m 

Cabo de cobre nú # 50mm2 	  280,00 m 

Haste de aterramento alta camada 0 5/8x2,4 metros ref. TEL-5814 	 38,00 pç 

2.17. Paisagismo 

2.17.1 Paisagismo completo nas áreas externas dos prédios incluindo o plantio de grama em 
placa tipo Esmeralda 	 31.121,78 m2  

o, AROU 

— 

— 

— 

2.18. Sinalização viária e Comunicação visual 

0. 
CREA-SP 

2.17.1.4 Plataforma com 3 mastros para fixação deBandein1(2 ' 9_95.Kínidades com altura 
de 12,50m e 01 unidade com 13,00m (1,00m para fixação) 	 1,00 un 

)-RESEINIE X. .MENTO 
INTEGRANTE DA CE:Frit:IA°. 01 
ACERVO TIF:CNICO EXPEDIDA NESts 
DATA 	PE

1  
LO, (-) 

yo' 	C 14 

SÃO F,ALi,  o 	  

2.18.1 Placa de alumínio modelo GT + AI 	 ELZA  ARRUCIN NO 	9,60 rTI2  
GREIY,,Ve 

2.18.2 Placa de aço GT + GT  	56,80 nti(Q 

2.18.3 Placa de alumínio modelo para Pórtico e Semi-pórtico GT A 	15,44 

2.18.4 Sinalização Horizontal com resina acrílica 	 219,9 

2.18.5 Sinalização Horizontal com termoplástico Hot -Spray  	 653,05 

2.18.6 Sinalização Horizontal com termoplástico Extrudado  	 1.011,74 m2  

2.18.7 Fornecimento e coloc çao de suporte metálico, 	aço projetado em coluna 
P57/P58 	  

2.17.1.1 Fornecimento e plantio de árvores e palmeiras 

2.17.1.2 Fornecimento e plantio de arbustos e trepadeir 

2.17.1.3 Fornecimento e plantio de forrações 

	107,00 un 

	459,00 un 

1.912,50 dz 
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...andio 

	23,00 un 

43 

2.21.14 Poço de visita 

2.20.1.11 Sub-base ou base solo cimento 10% - espessura 18 cm, com controle 
tecnológico 

	 1.971,28m3  

2.20.1.12 Lastro de areia espessura 4 cm 	 452,20 m3  

2.20.1.13 Piso intertravado de concreto, resistência 35 MPA, espessura 6 cm, coloridos e 
modulados 	 11.304,63 m2  

2.20.1.14 Concreto magro, FCK 10,0 MPa, espessura 10 cm 	 165,42 m3  

2.20.2 Pavimento tipo Concreto / Guias e Sarjetas 

2.20.2.1 Passeio de concreto FCK 15,0 - espessura 10cm, inclusive preparo da 
caixa 	 98,99 m3  

2.20.2.2 Guia moldada in loco 5x20 cm - divisa entre passeio /jardim 	 2.566,93 m 

2.20.2.2 Guia e sarjeta tipo extrusada perfil 45 cm, concreto FCK 21MPa, com controle 
tecnológico 	 4.557,51 m 

2.21. Obras de arte corrente e Drenagem 

2.21.1 Escavação de valas e cavas até 2,00 m. 

2.21.2 Reaterro compactado de valas 	 

2.21.3 Lastro de brita h=15 cm 	  

2.21.4 Tubo de concreto 0 0,40 m classe CA-2 

2.21.5 Tubo de concreto 0 0,50 m classe CA-2 

4.009,48 m3  

	3.201,10 m3  
j 	

158,39m3 
s.) YRC.€.•:-::SIE.

---()ClaWte.t41Q.Ç,  COCO.. 

ixt45 

	

	11655 
.070,x,ire. 

 

	

pzeralk\lo i _(:.:14,co' vvitç:.P.V;  se-soP... 

oxi.  P,j- v 	
, m 

090S‘-v'S2"2--J i I° v"  

	

 	0,50 m 

2.21.6 Tubo de concreto 00,60 m classe CA-2 	 .177,70 m e.‘..4k. p..ç t   

2.21.7 Tubo de concreto 0 0,80 m classe CA-2 	
GRe,;.`'G'. 	

...  

	358,59 m 

2.21.8 Valeta trapezoidal de concreto FCK 15,0 MPA 	   	280,80 m 

2.21.9 Canaleta retangular, acesso sub-solo 0,400,50  

2.21.10 Dreno profundo em tubo perfurado, 0,50x0, 

2.21.11 Boca de lobo dupla 

2.21.12 Boca de lobo tripla 	 

2.21.13 Boca de leão dupla 

.9  0 TA 
•Pa 	..oberte•FeMancles Tab6liáo 

Ua Marc on 	124 
CO3 piesenteco MP7093lic3  

gi 	a mim apyie 	3 parte 10 

NOTAS- SP 

o cri- 
Ocu Fe 	 6,00 un 

e grelha metálica 	27,70 

om manta e brita 	270,55 

8,00 

.3,00 un 
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2.21.15 Tampão de FoFo para PV 	 36,00 un 

2.21.16 Grelha de FoFo para boca de leão tipo GRS 135 	 12,00 un 

2.21.17 Concreto magro, FCK 10,0 MPa 	 26,72m3 

2.21.18 Caixa coletora tipo A1 	 1,00 un 

2.22. Ar Condicionado 

2.22.1. Sistema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão do Paço Municipal 

Fornecimento, montagem, instalação, automação, "Start-up" e treinamento dos seguintes 
sistemas: 

2.22.1.1. Sistema de Expansão Indireta, 494 TR (toneladas de refrigeração) 

Sistema composto por: 

- 02 (dois) Chiller compressor parafuso com capacidade de 247TR cada; 

- 03 (três) Bombas de Água Gelada com vazão de 58,1m3/h e altura manométrica de 
30mca; 

- 02 (dois) Fan Coil 5,0 TR modelo ITC; 

- 08 (oito) Fan Coil 12,0 TR modelo ITC; 

- 06 (seis) Fan Coil 15,0 TR modelo ITC; 

- 03 (três) Fan Coil 18,0 TR modelo ITC; 

osaii--77 .- 05 (cinco) Fan Coil 20,0 TR modelo ITC; 

02 (dois) Fan Coil 25,0 TR modelo ITC; 

%.) YRESENTE DOCUMENTO E EARTk. 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPENDA NESTA 
DATA. PELO r, A.-SP 5013 
\ 	Z G  191  
SÃO PAULO, ..Q..21 
ELZA ARRUDA N ihOV jr  GRE5. gECC; 

,V1 

-4\láçde hidráulica de água gela 
,,P9ra diâmetros até 2" e tubo de a , 

chedule 40, com costura, 
/..'expandido 	  .• 	. 

---AvNo3 01 (um) painel elétrico para alime 	/proteção da C 

ecutadas em tubos de aç ca • no galvanizade: 
carbono preto, para diâmetros maiores de 2" 
rba removida, isolada com poliprole 

1.400,00 

- 26 (vinte e seis) válvulas balanceadoras para fan 

- 26 (vinte e seis) válvulas 02 vias para fan coil.  

o AU TENT:' Prese 
presen 

Pdulg, I 	[-EU LI 

- O ar é distribuído no ambiente através de re 	de-dut e ..44poJeiflgUlar)qUadrada 
fabricados em chapa galvanizada, isolado c• mantaX,W,c1MEIPP3 espeWa--3-8mm, 
densidade de 32Kg/m3, in üflado por 	a/difusor quadiaU'rãt'ár;dbfárd Flinêãr, em 
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alumínio anodizado na cor natural, interligados através de dutos flexíveis com 
colarinho circular, tipo "Aludec" fabricados em laminado de alumínio e poliéster com 
espiral de aço bronzeado 	 2.495,00 m; 

— O retorno do ar através de redes de dutos tipo retangular/quadrada fabricados em 
chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro espessura 38mm, densidade de 
32Kg/m3, interligado com grelha em alumínio anodizado na cor natural 	959,00 m; 

— A Tomada de ar externo através de Veneziana instalada na casa de máquinas 
tomando ar no corredor; 

— Caixas de Volume Variável modelo TVZ da Trox; 

— Interligação elétrica entre ponto de força até Bombas/Chillers com distâncias de 
acordo com pontos de força locados no projeto; 

— Interligação elétrica entre ponto de força até os fan coils com distâncias de acordo 
com pontos de força locados no projeto; 

— Sistema de controle, conforme fluxograma de controles, controlador Sysc Etech/HI, 
modulo de comunicação MODBUS RTU, Software de supervisão, sensores de 
temperatura e umidade, válvulas com motor atuador. 

2.22.1.2. Sistema de Expansão Direta, 10 TR (tonelada de refrigeração) 

stalado no CPD para trabalhar no horário que o sistema indireto não estiver 
onando, composto de: 

Mm) Multi Split com capacidade de 10,0 TR condensador remoto; 
o 

será insuflado no ambiente através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
cados em chapa galvanizada, isolado com manta de lã de vidro espessura 38mm, 
sidade de 32Kg/m3 alimentando grelha/difusor quadrado, retangular ou linear de 
alumínio anodizado na cor natural, através de dutos flexíveis com colarinho 

circular, tipo "Aludec" fabricados em laminado de alumínio e poliéster com espiral d 
aço bronzeado; 

— 00 retorno do ar através de abertura no forro; 

da de ar externo através 
ar do corredor; 

ção elétrica entre ponto de forç 
ez) metros e entre Unidade E 

a de 20,0 (vinte) metros; 

Multi Split com distância máxima de 
ora e condensadora com dist 

gação frigorígena (líquido e gás quente) entre Unidade Evapora 
ondensadora com tubos de , obre sem costura, com distância máxima de 20,0 ( 

metros, isolada com tubo es njoso preto espessura 	m. 

IÃO DE N 
ob 

ssw,d,;. Pet.vf.: 
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2.22.1.3. Sistema de Exaustão, 23.932 m3/h 

— O sistema de exaustão é composto por 28 (vinte e oito) unidades exaustoras de ar 
conforme abaixo: 

08 (oito) Exaustores centrífugos de simples aspiração com vazão de 2.378 m3/h e 
pressão de 20,0mmca; 

11 (onze) Exaustores centrífugos de simples aspiração com vazão de 338 m3/h e 
pressão de 20,0mnnca; 

07 (sete) caixa de ventilação com filtro G-3 com vazão de 170 m3/h e pressão de 20,0 
mmca; 

02 (dois) Exaustores centrífugos de dupla aspiração com vazão de 27.200 m3/h e 
pressão de 30,0mmca; 

O ar é exaurido dos ambientes através de redes de dutos tipo retangular/quadrada 
fabricados em chapa galvanizada, sem pintura, interligados por grelha de exaustão em 
alumínio anodizado na cor natural. 

Os dutos da exaustão da garagem são pintados com 01 (uma) demão de fundo e 02 
(duas) demãos de acabamento. 

istema de Ar Condicionado, Ventilação e Exaustão do Theatro 

trnento, montagem e instalação conforme segue: 

•=k.  
L11 

Climatização 

O ar depois de filtrado, desumidificado e resfriado é insuflado nos ambientes através d 
rede de dutos do tipo TDC retangular/quadrado fabricado em chapa galvaniz 
flangeada, isolado com manta de lã de vidro com 25mm de espessura e densidad 

• 20Kg/m3, alimentando grelhas/difusores e insuflando direto no vão da escada. 

Putas flexíveis para alimentação de grelhas e difusores, pré-fabricados em alumínio c 
orço interno de arame recozido, dota ..s de o aíinhos de chapa galvanizada provida 

'.e r:0 .. stro de regulagenn tipo borboleta e isola nto térmico com lã de vidro revestida . 
- o 	l' mínio. 

ti  o 

orn para o equipamento através de red 	utos do tipo TDC retangular/quadrado 
uras os forros/paredes até o Shaft, onde f ...• Áf) -t rno do ar é realizado através de abe 

ilkir - bri *.: do em chapa galvanizada, isolado c 	manta de lã de vidro com 25mm de t  4 , .. 	esp:- sura e densidade de 20 Kg/m3. 

,ce..é• 	z ar externo é obtido através de v•- 	em alumínio anodizado, na cor natural, 
instaladas nas casas de máquina 1 

"" • .erio Fe• 
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In 	(4, 

02 (dois) quadros elétricos para ali 

- 01 (um) Gabinete de ventilação com vazão de 30.000 m3/h e pressão estática de 
10 mmca para insuflando de ar; 

- 01 (um) Gabinete de exaustão com vazão de 30.000 m3/h e pressão estática de 
8mmca para exaustão de ar; 

t„GRoxfok.,,  ar depois de filtrado é insuflado nos ambientes através de rede de dutos do tipo TDC 
8, angular/quadrado fabricado em chapa galvanizada, sem pintura. 
14 4\ 

AP Ofltação elétrica dos gabinetes de ventilação desde ponto de força previsto em 
,prckiet6 aos equipamentos. 

0 kw  in 3 	) quadro elétrico para alimentação/proteção dos ve 

711Nnin't - 
.22.2.3. Exaustão Sanitários 5 Pau 

O sistema é composto por 02 (duas) unidades austoraO'tWrerr-,,comical-a-cterístir.as 
técnicas conforme abaixo: 

o - 01 (um) Exaustor Sirocco com vazão de 1.800 m3/h e pressão estática 
z mmca; 

urido dos ambientes atravé 
em chapa galvanizado, se 

ntação/proteção dos exaustores. C)  

• C'à 

9) EM°  

esde ponto de força previsto em projeto aos/  

!4. 

\ 

47 

vazão de 2.200 m3/h e pressão estática de 

de de dutos do tipo TDC retangular/quadrado 
a. 
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Rede hidráulica para sistema de água gelada e condensação com tubos de aço carbono 
galvanizado, para diâmetros até 2" e tubos de aço carbono preto, para diâmetros maiores 
de 2", Schedule 40, com costura, rebarba removidal, isolado com espuma elastomérica 
até próximo a localização dos equipamentos. 

15 (quinze) quadros elétricos para alimentação e proteção dos equipamentos. 

Alimentação elétrica dos equipamentos Mini Split, Fan Coil, Bombas, Chiller e Torres de 
Resfriamento desde ponto de força previsto em projeto aos equipamentos. 

Sistema de controles conforme projeto. 

02 (duas) caixas de filtragem. 

2.22.2.2. Ventilação sobre o Palco 

O sistema é composto por 02 (duas) unidades ventiladoras/exaustoras de ar com 
características técnicas conforme abaixo: 
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2.23. Impermeabilizações 

2.23.1 Regularização e proteção 

A!ess,Indro P 	ra erz,G3  
2.23.1.1 Regularização para impermeabilização utiliiàÊãO-Sijâl'haSSal'idenziffiênto e areia 

traço 1:3 sarrafeada e desempenada, com caimento mínimo de 0,5% em direção das 
saídas de água com cantos vivos e arestas arredondadas 	 5.994,81 m2  

2.23.1.2 Proteção mecânica para impermeabilização com argamassa de cimento e areia traço 
1:3 sobre a impermeabilização, sarrafeada e desempenada, com caimento mínimo de 
0,5% em direção das saídas de água com cantos vivos e arestas 
arredondadas 	 6.083,58 m2  

2.23.1 Impermeabilização 

2.23.1.1 Impermeabilização de blocos, baldrames e paredes em contato com o solo, 
utilizando tinta asfáltica Neutral, densidade: 0,90 g/cm3, com a ia  demão aplicando uma 
camada com Neutral escasso com pressão, e duas demãos final com aplicação 
farta 	 3.952,08 m2  

2.23.1.2 Impermeabilização das cortinas do sub-solo, lajes de cobertura, reservatório elevado, 
espelho d'água, utilizando manta impermeabilizante à base de asfalto modificado com 
polímeros elastomérico (EL), estruturada com não tecido de filamentos contínuos de 
poliéster espessura 4 mm, assentada sobre primer asfáltico (ecoprimer), densidade: 
1,00g/em', seguindo duas etapas de aplicação, sendo a primeira uma faixa de 20 cm 
como reforço nas juntas formadas pelo encontro das placas, e a segunda aplicação de 
manta cobrindo a anterior com fixação mecânica com utilização de pinos galvanizados a 
cada 1,00 m, no sentido longitudinal 	 4.899,33 m2  

2.23.1.3 Impermeabilização dos pisos dos banheiros e poços dos elevadores, utilizando 
Viaplus-1000, revestimento impermeabilizante, semiflexível, bi-componente (A+B), à base 
de cimentos especiais, aditivos minerais e polímeros, resistência mecânica de até 60 
m.c.a, reforço com Vitlastic-70, solução Impermeabilizant a base de asfalto modificado 
com polímeros elastoméricos, aplicação de 3,00kg/ m 	tela de poliéster malha 1 
mm, nos ralos e junção das paredes com o piso  	 1.898,37 

2.23.1.4 Impermeabilização de vigas calhas pré-moldadas 
através de hídro-jatearnento, aplicação de argamas 
plus) em 01 (uma) demão para fechamento da capilar 
membrana elástica flexível branco, im êrmeabilizante e redutor de calor (Anchorflex 
Branco), em 04 (quatro) demãos, consu 6 médio 	14 a 1,8 kg/m2 	1.023,00 m2  

osutt. !AR 
.‘‘ 

MM élRESENTE ROENTO E PART •J 	
i- 

INTEC:RANTf 	
CF-.P.TiC;k:] 

ACERVO -rt..CNIC.0 frtFE.T.KNA NESTP. 

DATA 	
CREA-SP 

ez C 

SÃO eAut..0,12.a, 	e9g 

ELZA Ç;RAER5R.Ustrcer,!C  ci  
CREA_sp 

ncreto com limpeza profun 
imérica cristalizante (Vedax 
da superfície e aplicação de ,.X.Q 
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2.23.1.5 Impermeabilização de telhas pré-moldadas em concreto com limpeza profunda 
através de hídro-jatearnento, calafetação de parafusos, aplicação de argamassa 
polimérica cristalizante (Vedax plus) em 01 (uma) demão para fechamento da 
capilaridade da superfície e aplicação de membrana elástica flexível branco, 
impermeabilizante e redutor de calor (Anchorflex Branco), em 03 (três) demãos, consumo 
médio de 1,0 a 1,3 kg/m' 	 7.800,00 rn2  

2.23.1.6 Argila expáridip pala atenuação térmica de lajes, granulometria 8 -16 na laje da 
subestação 	 62 48  

2.24. Elevadores 

2.24.1. Elevadores 

INTEGRANTE DA 
	

I DÃO De 

ACERVO TÉ.CNiC0 'EXPU)%0A "ESTI1/4 i.e.-SR SO8 

1. E. 
PAR 

DOCUMENTO E. 	
-Tt. 

c, DATA PELO 

nicipaão 
PAUL0,--52.- 

ARRUDA NO 

GRES- 

'FAB 

es-Tabe.11 

, 41112: 	• oro; 

'(eldfiàigi • 

12 ÍTT 
A!essandro 

ELOS 
1.91U9 PS 2,35 

vRE-s" 

tqg - 
LLQ- 

ELLN 	c,ç 

2.24.1.1. Elevador de passageiro do Corpo Central, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha 
passageiros (450kg) 	  

de de 1m/ eg, 03 paradas, 
com variação de voltagem e 

requencedyne, capacidade para 06 
01 un 

2.24.1.2. Elevador de passageiro do Corpo Central, com velocidade de 1m/seg, 03 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 
passageiros (600kg) 	 02un 

2.24.1.3. Elevador de passageiro do Anel Externo, com velocidade de 1m/seg, 02 paradas, 
cabine Amazon inox, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 
variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 
passageiros (600kg) 	 02 un 

2.24.2. Elevadores do Theatro 

3 

2.24.2.1. Elevador de passageiro do Theatro, com v 	e de 1m/seg, 05 paradas, cabine 
Panorâmica "A" abrigada, acionamento em corr-' - Iternada com variação de voltagem 
e variação de frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para --)G- 
10 passageiros (750kg) 	 03 un 

2.24.2.2. Elevador de serviço do Theatro, com velocidade de 1m/seg, 04 paradas, cabine 
Skylux, acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e variação de 
frequência, marca Thyssen Krupp, linha Frequencedyne, capacidade para 08 passageiros 
(600kg) 	 01 un 

2.24.2.3. Elevador de carga do Theatro, com velocidade de 0,5m/seg, 02 paradas, cabine 
Cargo inox, acionamento em corre0e alternada com variação de voltagem e variação de 
frequência, marca Thyssen Kr 4p, linha Frequencedyne, capacidade para 3.000 
kilos  	 01 un 

49 
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2.25. Sonorização e CFTV 

2.25.1 Sonorização 

Fornecimento, montagem, instalação, testes e treinamento do sistema de sonorização nos 
edifícios do Paço Municipal com a instalação de uma central de som na sala de controle do 
pavimento térreo, de onde partem todas as alimentações para os sonofletores e potenciômetros 
das edificações, exceto para o anfiteatro que possui uma central de som independente, porém, 
interligadas entre si. 

Para distribuição da fiação do sistema foram instaladas redes de perfilados e eletrodutos de aço 
galvanizado. 

• O grau de inteligibilidade (G.I.) em todas as áreas da edificação é de 90% (noventa por 
cento). 

• O sistema possui resposta de freqüência na faixa de 200 à 8.000 Hz, ± 3dB, garantindo boa 
qualidade e integibilidade para os programas a serem transmitidos. 

• O sistema tem características de potência e irradiação uniforme dentro de ± 4 dB, em todas 
as faixas de freqüência, em todos os ambientes sonorizados. 

• O nível de pressão Sonora está 6 dB acima do ruído ambiente, considerando uma gama 
dinâmica de 14 dB. 

• O sistema é composto de: 

— 01 (um) Pré-amplificador setorizado marca dBS/HM, mod. PG-03 

— 05 (cinco) Módulos de potência marca dBS/HM mod: PA-2200 

— 03 (três) Módulos potência marca dBS/HM mod: PA-2100 

gttulTEiZ',"91 (um) DVD player marca SONY mod. NS-35P 

/DBL mod. 7X 

es de embutir tipo arandela, 

16 (dezesseis) Alto-falantes de embutir tipo arandela com ajuste de volume, 
DBS/DBL mod. 3310  

tr92:1VOZOI, 

ncia marca dBS/HM mod: PA-260 

<c- Q., 

- 02 (dois) Módulos potê 

-4/ 4., 
3-93  

• 4 	
. 

4:4c9 •—. 
o .9 

\ 

o 
ai 

• 
Ár. AT 

4: 
' 

o 
14 2 ,L4  02 

— 01 (um) Microfone dinâmico marca Superlux mod. 275-L (Japar#§-2 N 
-2 kr tt- 

--""ecT• o 
FBQ-1502 (Germa4) tai  g(um) Equalizador gráfico marca Behringer, 

..,\`inte e um) Sonofletores tipo satélite marc 

(quatrocentos e noventa e um) Alto-fala 
/DBL mod. 3306 

bnço• 

— 06 (seis) Ajustes de volume tipo chave variável 5 

— 02 (dois) Ajustes de volume tipo ,potenciôm 

— 93 (noventa e três) Ajustes de jlume tipo pot 

' NessanCro Pereira Urna 

FUOIHIDOS POR 11112a v.f [GR krterjo ns 2,35 

v9i41EIZ, 2012 f- 
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— 01 (um) Rack metálico padrão 19" de 28UR marca GKC, mod. RP-2048 

— 01 (um) Pedestal/base de mesa com haste flexível + botão de acionamento 

— 01 (um) Conjunto de cabeamento 2x1,5mm2  polarizado 

— 01 (um) Conjunto de cabos, conectores, plugs e tomadas apropriados para montagem 
da central 

— 4.074 (quatro mil e setenta e quatro) metros de eletrodutos de ferro galvanizado 
eletrolítico tipo médio 0 1" 

— 72 (setenta e dois) metros de eletrodutos de ferro galvanizado eletrolítico médio 0 2" 

~Fr 
Paulo 

Mínia 

0 CÉVIOTAS 
ortoFernandes 
IlfC0111 rl.“ 

— 990 (novecentos e noventa) metros de eletrodutos de PV 

— 101 (cento e um) metros de conduletes múltiplo de al 
00 

eme COP4LeP,  eI 

heWir),nce--"re; 
SEIOS OESOLPitOS POR ‘VESFIA 11OR RESINO R$ 2,35 

Os sistemas de segurança do Paço Mun 	I e do Theatro são compostos por 
equipamentos de última tecnologia para gravação, visualização e controle das imagens, e 
cabos coaxiais de blindagem (malha isolante) de altíssima qualidade para transmissões de 
imagens. 

Foram adotados 02 (duas) centrais de controle e gravação micro processadas, 01 (uma) no 
Paço Municipal e 01 (uma) no Theatro, para gravação digital das imagens geradas pelas 
câmeras locadas em pontos estratégicos. As centrais têm função de multiplexador 
possibilitando a divisão da tela do monitor em telas menores, cada uma responsável pela . 
visualização em tempo real de uma câmera e gravar simultaneamente todas as imagens 

04Nrieradas pelas câmeras a ele associadas. 

2.25.2 Circuito Fechado de TV (CFTV) do Paço Municipal e 

czr 
stema permite o acesso das imagens de qualquer câmera na rede local do 
eendimento por meio de software especifico. As imagens de todas as Câmeras são 
das em meio digital (CD), em 120FPS (quadros por segundo), em modo multiplexado e 
apacidade para armazenar, no mínimo, imagens coletadas durante 30 (trinta) dias. 

necimento, montagem, instalação, testes e treinamente dos sistemas compost 

2.25.2.1 CFTV Paço Municipal 
' cc u)„, 

1 
uàiZ d a  
o 	i•---  3 t z  ce Lo , 

Q,  o o -11 (-), o 	c, .-- 1  — 

z, 'z '- —‘9 --' u) „e  c_ .: — ‹ c„) 
ce,tuui,— 1 o 2,  —•,— o  .:x „ “t ui 
0 Z ct O 7 O 

22e uas) Mini câmeras marca Minitron, od. TV54-K0 com lente de 3,7mm 

duas) Caixas de proteção em alumínio anodizado marca Pristalme, mod. 

onitores 19" tipo LCD marca LG, mod. L1952S 

Computadores completos (CPU) com processador Pentium IV de 2,4M 

s) Placas de captura mar Geovision, mod. GV-800 com 16 @ 120Fps 



— 01 (um) Conjunto de conectores, pinos, adaptadores e tomadas para o sistema 

),
— 01 (um) Conjunto de cabeamento Coaxial RG1 •9 (730,00 m) 

4 
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22 (vinte e duas) Fontes eletrônicas chaveadas 115-230 VAC/12VDC-500nnA marca 
Blaucom 

— 02 (duas) Licenças de software Windows XP/Pro 

01 (um) Móvel ergométrico especifico para sistema de CFTV com acabamento em aço 
inox 

01 (um) Conjunto de conectores, pinos, adaptadores e tomadas para o sistema 

01 (um) Conjunto de acabamento RG 59 

2.25.2.2 CFTV Theatro 

— 10 (dez) Mini câmeras marca Top Way, mod. SK-0500 com lente de 3,7mm 

— 10 (dez) Caixas de proteção Dome em acrílico marca Pristalme, mod. CAP-12 

— 01 (um) Monitor 19" tipo LCD marca LG, mod. LI 952H 

— 01 (um) Computador completo (CPU) com processador Pentium IV de 2,4M 

— 01 (uma) Placa de captura marca Geovision, mod. GV-800 com 16 @ 120Fps 

— 10 (dez) Fontes eletrônicas chaveadas 115-230 VAC/12VDC-500mA marca Blaucom 

— 01 (uma) Licença de software Windows XP/Pro 

— 01 (um) No Break 220 VAC/320VA marca UPS mod. 5 a 12 min. 

— 01 (um) Móvel ergométrico especifico para sistema de CF-TV com acabamento em aço 
inox 
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3- PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Inicio: 19.08.2004 

Término: 18.08.2007 

4- PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

Inicio: 19.08.2004 

Término: 18.05.2007 

5- VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 77.800.000,00 (setenta e sete milhões e oitocentos mil reais). 

6- ADITIVOS 

pRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIOÂO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA 
PIWSTA DATA PELO CREA-SP 

soe c 9 9 s 
SÃO PAULO, _Q1 	9 
ELZA ARRUDA 

GRE5-s 

6- DATA-BASE 

janeiro/2004 

7.1. Aditivo n° 1, datado de 21.09.2005, de preço: 

R$ 3.921.120,00 (três milhões, novecentos e vinte e um mil, cento e vinte reais). 

Data-base: janeiro/2004 

7.2. Aditivo n° 2, datado de 20.04.2006, de preço: 

R$ 15.514.443,82 (quinze milhões, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta e três 
reais e oitenta e dois centav s). 

Data-base: janeiro/2004 

P;..E..s.snnc ,  o Pwe,in 
,L J5 	P03 V1.23: \C 	R 2,35 

53 



AT1 01.203.179 (54/56) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULíNIA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

8- VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

8.1. R$ 97.235.563,82 (noventa e sete milhões, duzentos e trinta e cinco mil, quinhentos e 
sessenta e três reais e oitenta e dois c 

9- FONTES DE RECURSOS 

9.1. Prefeitura Municipal de Pauli 

C13::J0.1410 PARU-. 
kEsE GRAN'f 13A CS.,..IRTIC"i4 

DE. 

RVO TC.,;41C0 	
NESTN 

PEt.0 C,'CA-SP SCO 

SA0Pg.11.0,g:Laj  

ELz/NP," 
GR ES 

10- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

10.7. 

10.8. 

10.9. 

10.10. 

10.11. 

10.12. 

10.13. 

10.14. 

10.15. 

Augusto César Ferreira e Uzeda (OAS) 

César de Araújo Mata Pires Filho (OAS) 

Marcus Land Bittencourt Lomardo (OAS) 

Angelo Eduardo Pereira Barbosa (OAS) 

Juraci Florêncio de Souza (OAS) 

José Alexandre Gandarela Pereira (OAS) 

Fellipe Casciano Linhares (OAS) 

José Luis Torres Rossetti (Constr 

José Fernando Gullo (Construba 

Celso Luiz Moscardi (Construb 

5060582960 

CREA n° 5061527817 

CREA n° 5060436453 

CREA n° 10355- D/ 3' Rg 

CREA n° 190186-D 

CREA n° 27.616-D 

DP 5062169974 
behão 

PrO
A cra°  

euzin Dou Fe 
0600416740 

j11 13859 - D/ 5a  Rg 

dro Perer,o ao 
	 0600427070 
UtOR iltCtUO RS 2,35 

CREA n.° 0600199295 

CREA n° 5068406044 

CREA n° 06012463 

CREA n° 060092007 

CREA n° 0600870000 

A n° 

E NO 
na 

;UJS ECOrH;:,5 	trEF3A 

Fernando Pagliuchi de Li 	Horta (Construbase) 

Natália de Natale (Construbase) 

Carlos Augusto da Silva (Construbase) 

Paulo César Fernandes (Construbase) 

Vera Lúcia Porto de Lima Schiavinato (Construb 

11- EFETIVO MOBILIZADO 

11.1. Hora trabalhada de produção 
	

1.056.468,17 h 

11.2. Hora trabalhada de administração. 	  448.853,4 
54 
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12- PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

Descrição 

Pá carregadeira CAT 966 

Quantidade 

01 

03 

04 

01 

01 

01 

01 

O 

O 

01 

03 

01 

Quantidade Horas 

Utilização 

712,00 

6.550,00 

1.945,00 

520,00 

135,00 

(1) 

Retro escavadeira Case 580H 

Caminhão basculante truck cap. 12m3 

Pá carregadeira W20 

Motoniveladora CAT 120 B 

Rolo compactador vibratório TT SPV 753P 

Escavadeira hidráulica CAT 225 

Trator de esteiras CAT D-6 

Guindaste Madal MD30 

Guindaste IMK 25 

Bomba de sucção 

Serra circular de bancada 

Serra circular manual 

Furadeira manual de impacto 

Motor vibrador e mangote 

Serra policorte 

Martelo rompedor 

Compactador elétrico 

Máquina de cortar bloco 	"C" Or• O 

Serra Clipper 	
.4•I 

Serra circular tipo Makita 

Equipamento Tiffor 1.600kg 

Lixadeira elétrica indústria! 

Compressor de ar de 20 pés , 

0 

sc.) 

Pftf(ws tirâp 
Stes stranos Pen VId Ot GR  30u,uu 

DE NWAI@9. 
o Fernandes 

roonv 
e•copa reprog 
CO, na pan 

01,29€4  
00 on. 

a Dou Fe 

o 

01 
NI; filla 

2.000,00 

6.000,00 

4.000,00 

9.000,00 

11.000,00 

12.400,00 

4.000,00 

9.400,00 

15.800,00 

4.000,00 

3.200,00 

8.600,00 

400,00 

05 

03 

du, 
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Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o fornecimento, 
instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a 
responsabilidade do Consórcio Paço Paulinia. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e 
segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, 
condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da 
referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra. 

Paulinia, 010  de novembro de 2007. 

Eng. JOÃO 

CREA n° 1 	/SP 

SECRETÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: 

Profissional 	: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
Número da Carteira BA 8004-D 
Visto CREA 
CREA de Origem 	:BANIA 
Titulo 	 : Engenheiro Civil 

• 
1?, 

o 

Número ART 	:377970 	 - Série: A 
Data de Anotação 	:06/07/1998 
No. ART Vinculada :377969A 
Empresa Contratada :CONSTRUTORA OAS LTDA 
\Jorna Contratante 	EMP.BRAS.DE  INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA-INFRAERO 
\lama Proprietário 	:EMP.BRAS.DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA- 

	 - SP 
Fernar, 

go- n'to ,-,,,3333 n3 

2012 

SEIOS RECaLUIDOS KM VERBA 
nndro Pefe.t3 E3,353 

 DR RUCEIS R t 

Endereço da Obra 
Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Período 

AEROPORTO INTERNACIONAL DESAII-V 
:R$ 175.495.342,06 
: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Normal 
: 24/07/2003 
:POR CONCLUSÃO 
: 01/06/1998 à 28/02/2003 

sXabõ 
124 

r31t2 CDODTMe 
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observações  
- OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIRO E OBRAS 
COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR 
- CONTRATO N 065-EG/98/0015. 
O ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA MECÂNICA E ELÉTRICA. 

*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade: EXECUCAO 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

DIRECAO 

Quantidade:14.41 

Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 
** 	 **DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**************** 
Atividade : EXECUCAO 
Descrição: ESTRUTURA METALICA 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: QUILOGRAMA(S) 
***** ************* ***********"* ************ DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	  
Atividade: EXECUCAO 
Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

********DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO******** 
Quantidade:23.476,00 

Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Atividade: EXECUCAO 
*********** ******** ***** **** " * ************DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	  

Descrição: TERRAPLENAG EM 
	

Quantidade: 640.544,00 

Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Quantidade:237.500, 

Quantidade:18.553,00 

Atividade: EXECUCAO 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453- 	11\c\: (71) 45 
Home-Page: http://www.creaba.org.br  E-Mail: treaba@creaba.org.br  



C REA-BA 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

AT1-01-198-034 	2/3  

26 

:::Nd...CAT::527/2004 • 	 Página 2 de 3 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade : EXECUCAO 
Descrição: FUNDACOES PROFUNDAS 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	 
Atividade: MANUTENCAO 	 Quantidade:23.476,00 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Quantidade: 7.260,00 

Número ART 
Data de Anotação 
No. ART Vinculada 
Empresa Contratada 
Nome Contratante 
Nome Proprietário 
Endereço da Obra 

, Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Período 

: BA0000008004000050 Série: A 
:30/03/2004 
:377970A JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
:CONSTRUTORA OAS LTDA 
:EMP.BRAS.DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA-INFRAERO 
:EMP.BRAS.DE INFRA-ESTR.AEROPORTU 	-INF ZERO 

O DE NOT 
Fernan 

re opl TI 
copr3 reV 

AEROPORTO INTERNACIONAL DE SA 
: R$ 	175.495.342,06 

: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Complementação 
: 31/03/2004 
: POR CONCLUSÃO 
: 

Nessarldro PereIra Draga 
SELOS RECOLHIDOS POR VERRA VALOR RECIBIDO.R$ 2,35 

bservaçoes 
ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA CIVIL DAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DO 	TERMINAL 	DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR 
DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES. 
CONTRATO N. 065/EG/98/0015. 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade: PROJETO 	 Quantidade:1,00 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: UNIDADE(S) 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	 
Quantidade:1 

Atividade : PROJETO 
Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA 
Nível: DIRECAO 

Atividade : PROJETO 	 Quantidade: 1,00 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 

Atividade : PROJETO 
Descrição: TERRAPLENAGEM 
N 	DIRECAO 	 Unidade: UNIDADE(S) 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador. BA - CEP 40243620- Telefone: (71) 453-8989 - Fax: (71) 453-8963 

Home-Page: http://www.creaba.org.br  E-Mall: creaba@creaba.org.br  

Atividade : PROJETO 
Descrição: ESTRUTURA METALICA 
Nível: DIRECAO Unidade: UNIDADE(S) 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	 
Quantidade:1,00 

.T.T1r1r 

Unidade: UNIDADE(S) 
DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 

Unidade: UNIDADE(S) 
DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	 

Quantidade:1,00 

3 
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DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade : PROJETO 

	
Quantidade:1,00 

Descrição: FUNDACOES PROFUNDAS 
Nível: DIRECAO 
	

Unidade: UNIDADE(S) 

Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) 
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta 
qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qua'quer 
extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 60. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais 
havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente 
certidão. 

SALVADOR/BA 31/0 

MA A DA GRACA C. SILVA FREITAS 
PERV. DE REGISTRO E CADASTRO 

Q O TABELIÃO D 	TAS - 
%J. pao:o 	ernandes -T • Robe co”; 	12 Rua r1 
frECO :  copla reP,09.' 
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Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTD. , firma sediada na Av. Angél;ci.., n° 
2.029, 80  andar, Consolação, São Paulo/SP, com CNPJ n°14.310.577/0044-44, executou para a Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO, sediada no Setor Comercial Sul, Quadra 
4, Bloco A, n°58, Brasília-DF , a obra de Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de 
Passageiros e Obras Complementares do Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, situada na Praça Gago Coutinho s/n — Salvador/BA, objeto do Contrato ,n.° 065-
EG/98/0015, firmado em 13/05/98, sob a fiscalização da Tecnosolo Engenharia e Tecnologia de solos e 

lateriais S.A, com as características descritas abaixo. 

Ernprea lÉsra$11,eira.cte infraEstii.itura• Aeroppriiikia 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO. Lt14 EpUARDO MAGALHÃES 

DIRETORW D ENGENHÁRák EMÁNÜTEiqÇÃÓ 
GER.e:N.PA. DE AMPU,INÇAQ: DESV  

4;e9l' Isttad° n° CR1"-1N  a ,rtestante 1:nc3P:  

AT 

AT1-01-193-034 

ODIv1IR AMARO BEZERàA 
plidre,L" 

aczonal 
de Salvador 

.1 	• 
1. DESCRIÇÃO SUIVIÁRIA 

Projeto e Execução das Obras e Serviços de Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de 
Passageiros e Obras complementares do Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, em Salvador/BA, sendo as obras executadas com o Aeroporto em plena 
capacidade de operação, com área total construída de 111.998,00m7, sendo 69.750,00m7 referente 
ao Terminal de Passageiros - TPS, 5.588,00m7 referente ao Terminal de Cargas — TECA, 
36.000,00m2 referente ao Edificio Garagem, e 660,00m7 referente a Subestação Principal. A obra é 
constituída pela Ampliação e Reforma do Terminal de Passageiros, Execução do Finger, Terminal 
de Cargas Aéreas, Edifício Garagem, Subestação Geral, e Reservatórios, constituindo-se ainda das 
Áreas Industrial, Área de Aviação Geral, e Área do Terminal de Cargas com área de 120.000,00m7, 
Ampliação Pátio de Aeronaves do Terminal de Passageiros (TPS) com 105.000,0. se Construção 
do Pátio de Aeronaves do Terminal de Aviação Geral (TAG) com 15.500,0 ra2 •'ebs eliação da Pista 
de Táxi com 1,5kra de extensão, e Reformulação das vias de acesso ao Aero orto, com as 
características descritas abaixo: 

1.1. 	O Edifício do Terminal de Passageiros do Aeroporto passou a ter 69.750,00m2  de área 
construída (área de ampliação 38.750,00m2  e área de reforma 31.000,00m2), constando 
com a construção de um Finger composto de 11 pontes de Embarque, além de uma 
Ampliação no lado Norte, composta de 03 pavimentos, destinados principalmente a 
parte logística. Na área existente de 31.000,00m2, que foi reformada e moderniza 
número de "check-in" foi aumentado para 64un, de maneira a atender uma de 
crescente do aeroporto. Na área de desembarque, o Aeroporto passa a contar 
com quatro esteiras transportadoras de bagagens, com balança eletrônica send 
duplas, e dois carrosséis de restituição, além disso, foi previsto espaço para mais 
esteiras, de modo a atender futuras expansões; 

.2. Construção do novo Terminal de Carga Aérea (TECA) com 5.388,00m2  de área 
co 	a. Prédio • finado ao processamento, manejo e estoque de cargas, com pé- 

Mo 	orma a permitir a paletização, contando ainda com um mezanino de 
^2-irdr, 

mcoon- rea destinado a administração, receita federal e aos órgãos de 
da Dou ré 
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fiscalização da agricultura e saúde. Havendo também um anexo de 200,00m2 de áeea, 
destinado a cargas perigosas; 

	

1.3. 	Implantação da Infra-Estrutura da nova Área de Aviação Geral, da no...,a Área 
Industrial e da nova Área de Terminal de Cargas -Área construída total 120.000,00m2 ; 

	

1.4. 	Construção do Pátio de Estacionamento de Aeronaves associado ao novo Terminal de 
Cargas Aéreas com 19.000,00m2  de área construída; 

1.5. Ampliação do Pátio de Estacionamento de Aeronaves do TPS em 60.000,00m7  de área 
construída, passando a ter no total 105.000,00m2  de área construída; 

1.6. Construção do Pátio de Estacionamento de Aeronaves na Área de Aviação Geral com 
15.500,00m2  de área construída; 

	

1.7. 	Construção do Edifício Garagem constituído de 02 pavimentos, com capacidade para 
1.400,00 veículos, tendo 36.000,00m2 de área construída; 

	

1.8. 	Construção civil da nova Subestação Elétrica Principal (SEP), com área construída de 
660,00m2, contando ainda com a construção de canaletas de concreto para instalações 
secas; 

1.9. Extensão da Pista de rolamento de Aeronaves paralela à pista de pouso 10/28 até a 
cabeceira 28, com comprimento de 1.500,00m e largura de 44,00m; 

1.10. A Drenagem de águas pluviais executada na área do Aeroporto, constituiu-se dos 
seguintes dispositivos: galerias de concreto armado, num total de 677,00m, com 
dimensões de (50 x 50)cm, implantadas sob canteiros e pistas e interligadas por Poços 
de Visita; canais trapezoidais com gabião tipo colchão reno, num total de 3.776,35m, 
com espessura de 23cm, comprimento de base de 5,00m, altura de 1,40m, manta 
geotêxtil e inclinação de 30°, localizados ao longo dos pátios e pistas de aeronaves, e que 
recebe grande volume de água, presente nesses trechos durante as chuvas; canais 
trapezoidais de concreto (CTZ), num total de 296,00m, espessura de 12cm, 
comprimento de base de 2,00m e altura média 1,00m, que d' ribui o olunie de água, 
proveniente das valetas trapezoidais para os canais de gabi es; v• as trapezoidais de 
concreto (VTZ), num total de 2.465,50m, espessura de 8cm, com mento de base de 
1,00m e altura de 50cm, que recebe as contribuições das sarjet 	s distribui tanto 
para os canais trapezoidais de concreto (CTZ), como diretament 	a os gabiões. 

1.11. Elaboração dos projetos executivos das obras e serviços de engenharia — Arquitetura,' 
Estrutura e Reforço Estrutural da Estrutura Existente, Pavimentação, Dre 
Geométrico, Instalações Elétricas, Instalações Hidráulicas, Instalações de 
Instalações Eletrônicas, Instalações de Ar Condicionado, Instalações de Prev 
Combate a Incêndio, e Comunicação Visual; 

1.12. Execução e Instalação de 970,40m2  de Comunicação Visual / Sinalização para as áreas 
internas e externas; 

1.13. Execução dos serviços de escav,açAa2,9-ArcgsneNtr.wp e de material de 1' categoria, 
com DMT até 4km num total 'Clè Is;930..4M?15n0--. 
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1.14. Demolição com equipamento pneumático tipo rompedor atlas copco tex 41 com 
remoção da pavimentação existente, sendo 41.609,85m2  do pavimento em CBUQ com 
espessura variando entre 5 e 15cm, e 7.539,01m3  do pavimento em concreto armado 
com espessura variando entre 10 a 40cm ; 

1.15. Execução dos serviços de escavação mecânica, carga, transporte, com DMT = 4km e 
espalhamento de solo com baixa capacidade de suporte num total de 173.164,67m3; 

1.16. Execução de pavimento flexível em concreto betuminoso usinado a quente -CSUQ, 
com utilização de vibro-acabadora munida de sensor eletrônico de referência, para 
controle automático do nivelamento do pavimento, com espessura variando entre 5,0 à 
12,5cm, num total de 29.138,61m3; 

1.17. Execução de pavimento flexível em PMQ, com espessura de 10,00cm, num total de 
159.196,70m2, que corresponde a 15.919,67m3; 

1.18. Execução de pavimento rígido em concreto armado de cimento Portland Tf550Kg/cm2, 
fck> 34 Mpa, e fctm>5,0Mpa, num total de 28.808,72m3, espessura=36cm, com 
planicidade controlada, dentro de exigências de acabamento rigorosas com FF maiores 
que 45 e 50, para tráfego pesado; 

1.19. Fornecimento, corte, dobra e armação de armadura em aço CA-50, para drenagens, 
fundações, estrutura de concreto convencional e pré-moldada, num total de 
3.395.557,60 Kg; 

1.20. Execução de fundações em estacas metálicas com capacidade de carga variando de 20t 
a 120t, num total de 34.250,58m. Nas regiões com limitações ao acesso do bate-estaca, 
próximas às edificações e onde houve necessidade de reforço nas fundações, foram 
projetadas estacas injetadas Tipo Raiz carga 80Tf, diâmetro de 30 ,m com 1.501,36m, 
Micro-estaca injetada em rocha com carga de trabalho 	8i f, iametro de 32cm com 
508,35m, Estaca tipo Presso Ancoragem em Rocha C=38,0 	T=26,0Tf e 11=1,2Tf, 
diâmetro de 15cm com 305,80m, e Estaca tipo Presso Anc 	m em Solo C=38,0Tf; 
T=26,0Tf e H=1,2Tf, diâmetro de 15cm com 3.573,20m; 

1.21. Fornecimento e execução de esquadrias de alumínio anod 	o da linha pele de vidro 
duplo laminado, com espessura de lOmm e 14mm intercalados por película de polivinil 
butiral, do sistema glazing (com função de isolamento termo-acústico) e esquadria de 
alumínio anodizado da linha 30 do sistema convencional, num total de 6.706,56m2  
equivalente a 46,954 

1.22. Execução de telha metálica de aço , perfil trapezoidal, pintada com tinta eletrost 
pó poliester, com espessura superior de 0,65mm e inferior de 0,50mm e isola 
termo-acústico (Lã de Rocha), de 40mm de espessura para áreas com laje e de O 
de espessura para áreas sem laje, num total de 37.932,54m2; 

1.23. Execução de revestimento de fachada utilizando painéis de dimensões variadas 
(1,25x2,10x0,10), (1,25x1,70x0,10), _(1,50 	10), (1,50x3,25x0,10), em concreto 
armado pré-moldado aaPeiligià 	 ,05m2, 	rresponde a 264,86m3; 
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1.24. Fornecimento e assentamento de Revestimento em Wall Cap, composto de 1(}0% 
alumínio anodizado, espessura 1,5mm, usando estrutura de suporte em alumínio, Para 
pilares, vigas, pontes de embarque, portões de embarque, fachadas, forros, e zaira's de 
incêndio, num total de 6.494,62m2; 

1.25. Execução de rampa de descida de veículos, complementado a estrutura de concreto 
(viaduto) de acesso ao pavimento superior (embarque), através da montagem dos 
maciços "Terra Armada", associada a aterro areia compactado e armadura3 dz. aço 
zincado, através de uma base de baldrame de concreto não armado, onde foram 
assentados as escamas pré-moldadas de concreto armado fck=25MPa, compondo o 
parâmetro externo vertical dos maciços, com juntas de palmilhas de elastômero, 
utilizadas como placas de apoio horizontal , e juntas verticais e horizontais de espuma 
de poliuretano, num total de 393,45m2. 

1.26. Execução de Reforço de Estrutura existente (trecho da Reforma) : 
Compatibilização da estrutura de concreto existente com a estrutura de concreto nova, 

• nos eixos 1 e 11, incluindo demolição de concreto armado, preparação e apicoamento de 
superfície de concreto, inclusive limpeza e pintura com sikadur 32, furos e 
chumbamento de ferros, colocação de armadura frouxa e concretagem com concreto de 
fck---30Mpa. 
Reforço entre os eixos (1-5 e H-G) / (7-8 a N-Z), nível +4,90m através do preparo e 
apicoamento de superfície, inclusive limpeza e pintura com sikadur 32, furo em 
concreto, colagem de chapas de aço, através de colocação de chumbador BILTI 
diâmetro lOmm. 
Reforço de viga de concreto existente através de consolo metálico tipo Parabolt 
diâmetro de 20mm. 
Serviços de reforço na laje protendida entre os eixos (M-T e 1-3) através de furação de 
diâmetro de 70mm e 1" em concreto, colocação de cabos externos engraxados -- Aço CP 
190 RB 15,2mm, colocação de ancoragem ativa de 4 0 15,2mm e 4 0 12,7mm, com 
injeção nos vazios dos furos entre os cabos e o concreto im g ut com sikagrout e 
concretagem da estrutura com concreto armado fck=30 	a. 

1.27. Execução de forro em Placas de gesso acartonado, revest 	com cartão de alta 
resistência, com estrutura de perfilados num total de 9. 
metálica em aço zincado com pintura epoxi poliester pó, padrão liso perfurado, 
dimensões 20x123,5cm num total de 13.767,23m2, e forro Colméia metálica e 
zincado com pintura eletrostática, dimensões 62,2x62,2cm, com isolamento acUst 
manta de lã de vidro ensacadas num total de 22.467,16m2. 

1.28. Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica em aço SAC-41 com acabamen 
pintura eletrostática, no Edifício Garagem e Estação de Transbordo com 705ton, na 
Cobertura e Marquise do T • mal de Cargas com 69ton, nas 11 Pontes de Embarque 
com 215ton, na Ca 	• e M'quinas do Terminal de Passageiros com 258ton, na 
Cobertura do S 	et&T6it 	 ãgeiros com 585ton, nas Torres de Iluminação • Paub R o 
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4 	
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""" do Terminal de Cargas (8 

e 
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unidades) com 85ton. 
1.29. Execução das seguintes instalações: 

1.29.1 Sistema de ar-condicionado do tipo "expansão indireta", utilizando água 'como 
elemento de troca de calor, resfriada a uma temperatura de 5°C, gerada na CenLral de 
Água Gelada (C.A.G.), com capacidade total de 1800TR (Toneladas de Refrigernção); 
climatização do saguão e ambientes através de condicionadores de ar tipo Fancoil, dos 
tipos "Modular" e "Standard"; Ventilação e Exaustão Mecânica através de Caixas de 
Ventilação. Os equipamentos envolvidos nos sistemas são: 
• 3 (três) Unidades Resfriadoras de Líquidos (Chiller) com compressor centrífugo, 
gás ecológico, condensação a água, capacidade nominal unitária de 600 Toneladas de 
Refrigeração; 

- 	3 (três) Torres de Resfriamento de Água, capacidade unitária 400 m3/h; 

• 4 (quatro) Bombas de Água Gelada Primárias, vazão unitária 255 m3/11, altura 
manométrica 27mca; 

• 4 (quatro) Bombas de Água Gelada Secundárias, vazão unitária 255 m3/h, altura 
manométrica 40m ca; 

• 4 (quatro) Bombas de Água de Condensação, vazão unitária 400 m3/h, altura 
manométrica 25mca; 

• 1 (um) Painel Elétrico Geral da CAG; 

• 4 (quatro) Conversores de freqüência para as bombas de água gelada 
secundárias.15 (quinze) Condicionadores de ar do tipo Fancoil modular, equipados 
com ventiladores de insuflamento e retorno, atenuadores de ruído e filtragem classe G3 
+ F3 da ABNT; 

• 22 (vinte e dois) — Condicionadores de ar do tipo Fancoil standard 

• 28 (vinte e oito) — Condicionadores de ar do tipo fancolet 
•1) E 

o Fern 
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indicionador de ar por expansão direta tipo elf-contained"; 
4 

41 ge quatro) Caixas de ventilação e exaustão; 

aixas—d volume variável (VAV), Difusores de Ar, Difusores de jato de longo 
álcai-ic-j—"Jet Nozzles", Rede de dutos ovais pré-fabricados em chapa de aço 

LOS POR VIRA VAltãmhia do, isolados termicamente em manta de lã de vidro aluminizada, 25 mm 
de espessura, Rede hidráulica de distribuição de água gelada, isolada termicamente 
com borracha elastomérica, Rede hidráulica de água de condensação. 
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1.29.2 Execução das seguintes Instalações Elétricas: 
Subestação de Distribuição em Baixa Tensão de 8000 KVA, dividindo-se em auas 
subestações abrigadas, internas, no Terminal de Passageiros, sendo uma no 'T'l:rrPu do 
Corpo do Terminal de Passageiros propriamente dito com 6.000 KVA c outra 
localizada no Pavimento Térreo do Finger, com potência Total de 2.000 KVA, 
compreendendo 03 transformadores de 2000 KVA e 02 transformadores de 1000KVA, 
02 cubículos de distribuição e controle de média tensão e 02 Painéis de DirtrP.,,uição 
Geral de Baixa Tensão; 
Subestação de Distribuição em Baixa Tensão de 1000 KVA, instalada no Terminal de 
Cargas, compreendendo 02 transformadores de 500 KVA, 01 Painel de média tensão 
blindado de distribuição e controle de média tensão e 01 Painel de Distribuição Geral 
de Baixa Tensão; 
Sistema de rede estabilizada de 190 KVA, composto por 02 No-break's de 85 KVA e 01 
No-break de 20 KVA e respectivos sistemas de baterias, instalados no Terminal de 
Passageiros; 
Sistema de rede estabilizada de 40 KVA, composto por 02 No-break's de 20 KVA e 
respectivos sistemas de baterias, instalados no Terminal de Cargas; 
Sistema de corrente contínua Vcc, composto por 02 Retificadores de 50A instalados no 
Terminal de Passageiros; 
Sistema de corrente continua Vcc, composto por 01 Retificador de 15A, 2.2 KVA, 
instalado no Terminal de Cargas; 
SGE - Sistema de Geração de Emergência composto pela instalação de 01 grupo 
gerador de 85 KVA, instalado no Terminal de Cargas; 
Sistema de Iluminação composto pela instalação de 7.272 luminárias e projetores, 
conforme descrição a seguir: 
1 - Iluminação do Balizamento Noturno composta por 349 luminárias de borda de 
pista/pátio ; 
2 - Iluminação dos Pátios do TPS e TECA composta por 17 torres de iluminação 
contendo 190 projetores, sendo 130 para lâmpadas vapor de sódio de 1000W e 60 
lâmpadas halógenas de 1500 W; 
3 - Iluminação tipo Pública composta por 18 postes de concreto e 206 postes metálicos, 
totalizando 224 postes sendo 79 instalados nas vias de acess, o TPS, 33 instalados no 
Edf. Garagem e o restante - 112 postes instalados na A a Industrial . Em todos os 
postes foram utilizados lâmpadas de 250 W; 
4 - Iluminação tipo Comercial composta por 6.733 lu 	rias e projetores instalados 
em área de 111.998m2, sendo 447 projetores e 6.286 lu .márias instaladas no Terminal 
de passageiros, Terminal de cargas, Edifício Garagem, Estação d 	ransbordo 
Subestação Principal e Ca 	ombaso O TABELIÃO  
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Painel da Casa de Bomba , auto-portante com barramento trifásico de 800A, 530V, 
para atender 01 de motor de 200 CV, 2 motores de 40 CV e 01 motor de 10 CV e 
respectivos sistemas de comando. 
Motores trifásicos — São eles: 01 de motor de 200 CV, 2 motores de 40 CV e 01 niotor 
de 10 CV instalados na Casa de Bombas, 02 motores de 15 CV instalados na Estação 
Elevatória de Esgoto. 
Quadros de Distribuição de baixa tensão totalizando 153 quadros, sendo 67 qu.ncirps no 
sistema normal e 65 no sistema de emergência e 21 na rede estabilizada; 
Sistema de condução de energia elétrica através de 3.553,70 metros de Barramento 
Blindado (Bus-way) instalados no TPS e 592km de cabos em todo o Aeroporto. 

Instalação predial na área de 111.998m2 composta pela instalação de leitos, eletrocalhas, 
perfilados, eletrodutos de PVC, galvanizados e flexíveis, dutos de piso, sistema DLP, 
interruptores, tomadas, dentre outros. 
Sistema de Proteção contra descarga atmosférica — SPDA composta por malha de 
terra, gaiola de Faraday e pára-raios tipo Franki na cobertura dos prédios e torres de 
iluminação, aterramento de todos os motores, equipamentos, partes metálicas, Quadros 
de Distribuição, tomadas e sistema de iluminação, incluindo iluminação pública. Foram 
utilizados cabos de cobre nu, haste de aterramento e conexões com solda exotérmica. 

1.29.3 Execução dos serviços de infra-estrutura em geral dos Sistemas Eletrônicos 
relacionados a seguir: 
SGU - Sistema de gerenciamento de utilidades no Terminal de Passageiros. Quantidade 
total de pontos = 964,00 
SDAI — Sistema de detecção de alarme de incêndio no Terminal de Passageiros, 
Terminal de Carga, Subestação Principal e Subestação do TECA; Quantidade de 
pontos = 2.620,00 
SISOM — Sistema de Sonorização no Terminal de Passageiros; Quantidade dos 
sonofletores = 2.235,00 
SICA — Sistema de Controle de acesso e de detecção de intrusão no Terminal de 
Passageiros; Quantidade de pontos = 167,00 
STVV — Sistema de TV de vigilância instalados no Terminal de Passageiros e Torresn_ 
de Iluminação; Quantidade de câmeras = 97,00 
SIDO — Sistema de docagem de aeronaves no Terminal ,de Passageiros ; Quantidad 
pontos = 11,00 
SDH — Sistema de data e hora universal no Termi 	de Passageiros ; Quantidade 
relógios = 30,00 
SIV — Sistema informativo de vôo no Terminal d 	ssageiros e Terminal de Carga ; 
Quantidade de visualizadores = 140,00 

— Sistema de gerenciamento de utilidades e energia corresponde ao sistema de 
Ca-P-0 _ cedglek 	o instalado em todos os Quadros de Distribuição, Quadros de 
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medidores das concessões(lojas) e equipamentos em geral, incluindo os equipamentos 
do sistema de ar condicionado, no Terminal de Passageiros, Terminal de Carga, 
Edifício Garagem, Estação de transbordo, Subestação Principal e Subestação de TP:CA 
e Casa de Bombas. Este sistema também atende as VAV's - Válvulas controladoras 
/balanceadoras de vazão de água do sistema de ar condicionado no Terminal de 
Passageiros. Quantidade de pontos = 225,00 

1.29.4 Execução do Sistema Hidro-Sanitário e GLP, incluindo fornecimento dos materiais 
e equipamentos, montagens e testes, das seguintes instalações: 
Sistema de Água Potável possui 02 sistemas de água fria independentes, sendo um 
sistema compreendendo o Terminal de Passageiros inclusive 125 lojas, Edifício 
Garagem, sistema de irrigação das jardineiras, estação de transbordo e subestação 
principal cujo sistema de bombeamento instalado na casa de bombas é formado por 
02 bombas centrífugas horizontal acopladas a motor de 40 CV e respectivos barriletes, 
manômetros, vacuômetros e pressostatos, O sistema conta com 02 reservatórios 
apoiados de 1.120m3 e 01 reservatório elevado de 400m3. O outro sistema de água fria 
•está situado no Terminal de Carga com sistema de bombeamento composto por 02 
conjunto motobomba de 15 CV com reservatório elevado de 3m3. 
Na distribuição da rede de água fria potável foram empregadas tubos de PVC 
VINLLFOR DEFOF0 de 06", tubos e conexões de PVC marrom soldável nas bitolas 
020mm a 0110mm, registros e válvulas. 
Louças e Metais Sanitários instalados em 114 sanitários (masculinos, femininos, 
deficientes físicos e infantil) e 16 copas no Terminal de Passageiros, 12 sanitários e 5 
copas no Terminal de Carga, 2 sanitários no Edifício Garagem, 3 sanitários na Estação 
de Transbordo, e 2 sanitários na Subestação Principal, sendo utilizados louças 
sanitárias (bacias sanitárias, mictórios, lavatórios e cubas) da linha Ravena e linha 
DeVille do fabricante DECA e metais (chuveiros, duchas manuais, válvulas de 
descarga, válvulas gaveta, dentre outros) da linha DECA, torneiras multiuso e 
torneiras com sensores eletrônicos da linha Docol , além de registros, hidrômetros e 
bebedouros. 
Drenagem Pluvial composta por uma rede de capt ç • de água em calhas, prumadas, x  
tubulações envelopadas em concreto, caixas de pass m em concreto e canais en,i)U 

	

toda área do Aeroporto — Terminal de Passageiro 	• Carga , Edifício Gara 

	

Estação de Transbordo, Subestação Principal, Pátio 	ronaves e Área industrial 

	

Na execução dos serviços foram empregados tubos e 	exões de PVC esgoto TCC 
bitolas de 0100mm a 0250mm, tubos de PVC perfurados de 75mm com bidim, tubos, 
manilhas e bueiros de concreto, til radial, ral9s hemisférico e grelhas. 
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O Sistema de Esgotamento Sanitário do Aeroporto possui 02 estações elevalíi ia3 de 
esgoto com instalações similares, sendo uma instalada no Terminal de passageiros 
formada por 02 bombas submersas com motor de 15 CV e vazão de 70m3/h e sistema 
de comando e controle realizado por medidor de nível ultrassônico e outra estação 
elevatória formada por 2 bombas auto escovante " Gresco ", com motor de lecv e 
vazão de 70m3/h e sistema de comando com acionamento automático, situada na nrea 
industrial; 
Na execução dos serviços foram empregados tubos e conexões de PVC esgoto T..."'C nas 
bitolas de 0100mm a 0150mm, tubos e conexões de PVC esgoto nas bitolas de 040mm 
a 0100mm, til condominiais, caixas sifonadas, ralos e grelhas. 
Execução da transferência da Casa de bombas existente no antigo Terminal de Carga 
compreendendo a desmontagem e montagem de barriletes, válvulas controladoras de 
nível e 16 conjuntos motobombas, sendo 04 motobombas de 25CV, 04 motobombas de 
15CV, 04 motobombas de 3CV e 04 motobombas de 0.75CV; 
O Sistema GLP foi instalado na praça de alimentação do Terminal de Passageiros 
utilizando tubos e conexões de aço carbono schedule 40 nas bitolas de 03/4" e 01", 
válvulas esferas com pressão de 150 psi, e conjuntos de medição, composto por caixa, 
regulador e medidor. 

1.29.5 Execução das instalações do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 
compreendendo : 
Sistema de hidrantes e extintores e sistema de sprinklers com pressão dos sistemas em 
operação de 9 KgF/cm2, sendo que o sistema de hidrantes foi instalado em todo o 
Aeroporto (Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves, Terminal de Carga, Edifício 
Garagem e Área Industrial) e o sistema de sprinklers empregado nos Terminais de 
Passageiros. Os sistemas de hidrantes e sprinklers dividem com o sistema de água 
potável o uso dos 02 reservatórios apoiados. 
O sistema de combate a incêndio possui um sistema de pressurização completo 
composto por uma bomba a diesel de 295 CV, uma bomba elétrica de 250 CV e uma 
bomba Jockey de 15 CV, 01 reservatório de expansão com instrumentação insta! 
na Casa de Bomba. O sistema possui 02 Centrais de VGA contendo cada 
respectivamente, uma estação de válvula de governo e alarme. 
Sistema de Hidrantes e Extintores compreende a instalação de 323 hidrantes com 
contendo em cada um deles 02 mangueiras de incêndio de 02 'A", 02 esguicho com 
requinte regulável de 0 2 'A", 01 Extintor de pó químico de 4 kg, 01 extintor de água 
pressurizada de 10 litros. Foram instalados 13 extin e de pó químico seco de 50kg 
no pátio de aeronaves e nas subestações e casa de 	uinas foram instalados 09 
exti to,  • 	.cg) de 6Kg ; 

0 0 TAB ' rant • men red de hidrantes foram emprega 	os de aço carbono SCH 40 1.2• Rum 
C 131 ita " 1  OMP • §4 pol., com serviços de tratamento e pintura da tubulação e ,TcNT 
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suportes, e tubos de PEAD PN20 nas bitolas 0110 mm e 0160mm incluindo cot.ões e 
solda. 
Sistema de Sprinklers compreende a instalação de 1368 bicos de sprinklers,12.fpersores 
pendente 1/2"  68° e 16 bicos de sprinklers side-wall 1/2" 68° . 
Na distribuição da rede de sprinklers foram empregados tubos de aço carbono SCH 40 
nas bitolas 01 pol. a 08 pol., eletroduto de aço galvanizado nas bitolas 01 pot, a 02 1/2 
pol. com  serviços de tratamento e pintura da tubulação e suportes. 

1.29.6 Fornecimento e Instalação de 09(nove) escadas rolantes com as dimensões, 
capacidade e quantidades abaixo descritos: 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°, largura útil 1000mm, capacidade para 9000 pessoas/h, e desnível de 4500mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 
30°, largura útil 1000mm, capacidade para 9000 pessoas/h, e desnível de 5150mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°, largura útil 800mm, capacidade para 6750 pessoas/h, e desnível de 4500mm e 
velocidade de 30m/min, 01 (uma) unidade; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°,largura útil 800mm, capacidade para 6750 pessoas/h, e desnível de 4950mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°,largura útil 800mm, capacidade para 6750 pessoas/h, e desnível de 5300mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 

1.29.7 Fornecimento e Instalação de 11(onze) Pontes de Embarque com as seguintes 
características: 
Fornecimento e Montagem de Ponte de embarque móveis (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 16/15m, 01 (uma) unidade; 
Fornecimento e Montagem de Pontes de embarque móveis (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 26/23m, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e Montagem de Pontes de embarque móveis tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 29/19m, 04 (quatro) unida es; 
Fornecimento e Montagem de Pontes de embarque móv (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 37/28m, 04 (quatro) uni 
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1.29.8 Fornecimento e Instalação de 09 (nove) elevadores de passageiros e 01 (u)fi) 
para cargas, com as seguintes características: 
Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico, com capacidade para 16 
(dezesseis) passageiros, velocidade de 30m/min e 02(duas) paradas, carga 1.120kg, 
04(quatro)unidades; 

- 	Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico, com capacidade para 32 (trinta 
e dois) passageiros, velocidade de 30m/min e 03(três) paradas, carga 2.240kg, 
02 (duas) unidades; 

- Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico especial, com capacidade 
para maca hospitalar, velocidade de 30m/min e 03(três) paradas, carga 1.120kg, 
01 (uma) unidade; 

- Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico para carga, com capacidade 
para 2.240Kg, velocidade de 30m/min, 01 (uma) unidade; 

- Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico, com capacidade para 16 
passageiros, velocidade de 30m/min e duas paradas, carga 1.120kg, 
02 (duas) unidades. 

1.29.9 Fornecimento e Instalação de Esteiras Transportadoras de Bagagens 
"automatizadas" , com as seguintes características: 
Fornecimento e Montagem de Esteira de alimentação do 1° Segmento com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, apoiada sobre a balança 
eletrônica, com 1000mm de comprimento e largura total de 616mm, num total de 66un; 
Fornecimento e Montagem de Esteira de alimentação do 20  Segmento com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, com 1500mm de 
comprimento, gabarito passa-não-passa e largura total de 616mm, num total de 66un; 
Fornecimento e Montagem de Esteira horizontais HT com correia deslizante sobre leito 
de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com comprimentos de acordo 
com lay-out e largura total de 921mm, num total de 04un; 
Fornecimento e Montagem de Esteira curva a 90° ECV-01/03 com correia deslizante 
sobre leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com dimensões de 
acordo com lay-out, num total de Olun; 
Fornecimento e Montagem de Esteira curva a 90° ECV-02/04 para triagem, com 
correia deslizante sobre leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com 
dimensões de acordo com lay-out, num total de 04un; 
Fornecimento e Montagem de Esteira vertical VT-01-04 co 
leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a que 
acordo com lay-out e largura total de 921mm, num total de 
Fornecimento e Montagem de Carrosséis de restituição CR-01/02 para triagem, tipo 

ortador de lâminas planas, com acabamento em aço carbono 12MSG, em 
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formato de meia lua, em circuito fechado, com dimensões conforme lay-out, nua, total 
de 04un. 

1.30. Gerenciamento e acompanhamento da elaboração dos Planos de Recuperação' de áreas 
degradadas, e monitoramento ambiental do Projeto Paisagístico para acompanhar a 
evolução das interferências do empreendimento sobre o meio ambiente e ãfer;cão das 
medidas minimizadoras dos impactos. O Plano de Monitoramento contempla plano 
de acompanhamento e monitoramento da qualidade das águas da área de influência do 
aeroporto; plano de gerenciamento de resíduos sólidos; plano de controle de qualidade 
do ar; e plano de controle da poluição sonora. 

1.31. Execução de urbanização e paisagismo do Terminal de Passageiros, contemplando: 
áreas externas (1.520,00m2); 130 vasos ornamentais, cada um com 0,80m2, que 
corresponde a 104,00m2; jardineiras do terraço (520,00m2); jardineiras suspensas 
(112,00m2); morro contíguo ao terminal rodoviário urbano, incluindo elaboração de 
fonte com aproximadamente 8 toneladas de pedras, espelho d'água, fornecimento de 
bomba, iluminação da fonte, vegetação com porte alto e grama em placas. 

Execução do sistema de irrigação para atendimento ao paisagismo do Terminal de 
Passageiros, contemplando as áreas externas, internas, terraço, jardineiras smspensas. 
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2.1. 	Serviços Preliminares 

	

2.1.1. 	Desmatamento, Destocamento e limpeza de 
com diâmetro até 0,15m 

	

2.1.2. 	Desmatamento, Destocamento e limpeza de 
com diâmetro até 0,15 a 0,30m 

	

2.1.3. 	Desmatamento, Destocamento e limpeza de 
com diâmetro acima de 0,30m 

2.2. 	Terraplenagem — pistas/pátios 

Escavação mecânica , 
categoria com DMT de 
Escavação mecânica , 
categoria com DMT de 

carga e transporte de material 
O a 11(m, para aterr 

re 	IA .  El AO D' 
carga e transp'ortFe„ 
1 a 2Km, para..a1eríO- 91.1amn - 
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2. 	PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 
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2.2.3. 	Escavação mecânica , carga e transporte de 
categoria com DMT de 2 a 3Km, para aterro 

	

2.2.4 	Escavação mecânica , carga e transporte de material de P 
categoria com DMT de 3 a 41(m, para aterro 

	

2.2.5 	Escavação mecânica e carga de material de la categoria para 
bota-fora 

	

2.2.6 	Transporte de material proveniente das escavações para bota- 
fora 

	

2.2.7 	Demolição mecânica e remoção de revestimento em CBUQ 

	

2.2.8 	Demolição mecânica e remoção de revestimento de concreto 
armado em pavimento 

	

2.2.9 	Escavação mecânica e carga de solo com baixa capacidade de 
suporte, para bota-fora 

	

2.2.10 	Transporte de solo com baixa capacidade de suporte até 2km 

	

2.2.11 	Espalhamento de solo com baixa capacidade de suporte 

	

2.2.12 	Espalhamento de areia proveniente das escavações 

	

2.2.13 	Compactação mecânica de aterros com areia proveniente das 
escavações, grau de compacidade superior a 80% da 
densidade aparente seca máxima para o corpo do aterro e 
100% para as camadas finais, equivalente ao grau de 
compactação superior a 90% e 95% •do PN da massa 
especifica aparente seca máxima com a energia do proctor 
modificado, para solos argilo- 	osos em geral 

	

2.2.14 	Escavação mecâni 

	

2.2.15 	Transporte de turf 

	

2.2.16 	Espalhamento d 

2.3. Pavimentação 

nessr,^cto Po:Otra Ofaga jr 
2.3.1, 	Reforço 	subleitatconihntlipiittgRai-ela de areia fina 

de duna a 95% do PN 
2.3.2. 	Fornecimento, escavação e carga de material argilo-arenoso 

de jazida 
2.3.3. 	Transporte de material argilo-arenoso de jazida 
2.3.4 	Execução de Selo de material argilo-arenoso, ( pe 

26cm), com grau de compactação superior a 95% da 
especifica aparente seca máxima com a energia do P 
Modificado (Camadas Finais) 

material de P m3  531 

280-.6%i:7;36 

326.834,54 
4. 

2.5481,234,50 

41.247,41 
7.539,01 

160.055,55 

207.363,44 
207.288,34 

2.157.995,00 

m3 	1.544.422,34 
m3 	287.428,26 
m3 	431.142,41 
m3 	431.142,41 

m3  

m3  

m3lon 
m3  

249.822,86 

87.768,77 

2.529.490,16-Xà 
7 51,53 
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2.3.5 	Execução de Base/Sub-base em brita graduada tratada com —  m3  " 
cimento (espessura 18cm), com grau de compactação 
superior a 100% da massa especifica aparente seca máxima 
com a energia do Proctor Modificado 

	

2.3.6 	Execução de Imprimação ligante com equipamento CM-30 

	

2.3.7 	Execução de Pintura de ligação com equipamento RR-1C 

	

2.3.8 	Execução de Pavimento asfáltico , em CBUQ com vibro m3  
acabadora munida de sensor eletrônico de referência, para 
controle automático do nivelamento do pavimento (espessura 
= 12,5 cm) 

	

2.3.9 	Execução de Pavimento rígido em concreto armado de m3  
.cimento Portland Tf>= 50kg/cm2, fctm > 5,0 Mpa, Fck > 34 
Mpa (espessura 36cm), com planicidade controlada, dentro 
de exigências de acabamento rigorosas com FF (unidade 
medidora de planicidade) maiores que 45 e 50, para tráfego 
pesado. 

	

2.3.10 	Execução de Abertura de juntas no pavimento rígido de m 
concreto com serra diamantada, espessura da junta de 2,0cm 

	

2.3.11 	Execução de Selagem de juntas de retração do pavimento m 
rígido com mastigue, espessura de 2,0cm 

	

2.3.12 	Fornecimento e colocação de Barras de ligação no pavimento kg 
rígido de concreto em aço CA-50 

	

2.3.13 	Fornecimento e colocação de Barras de transferência no Kg 
pavimento rígido de concreto em aço CA-25 

	

2.3.14 	Fornecimento e Colocação de malha quadrada de aço com 
10x10cm, d=6,0mm, Telcon Q283 , equivalente a 
256.431,97kg 

	

2.3.15 	Fornecimento e colocação de isopor (espessur 	) em m2  
juntas de pavimento 

	

2.3.16 	Execução de Pavimento asfáltico em PMQ (esp ssur 10cm) 	m3  

	

2.3.17 	Execução de Base/Sub-base em brita grauas. simples 
(espessura 9,5cm), com grau de compactação igual ou 
superior a 100% da massa específica aparente seca máxima ra3  
com a energia do proctor modificado 

	

2.3.18 	Execução de Piso em concreto simples, fck= 9Mpa, 
desempenado, (espessura 5cm) para calçadas 

	

2.3.19 	Aplicação de papel craft betumado no pavimen e rígido de 
concreto 	 .ú TAD _ O DE NO S — SP 
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m2 

37.291 ,91 

215.811,60 
655.416,00 
29.138,61 

28.808,72 

42.063,20 

46.009,83 

63.521,74 

72.233,89, 
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2.4.1 	Escavação, carga e transporte manual de valas de drenagem 
até 1,5m de profundidade, em material de 1a  categoria, com 
escoramento metálico continuo 

	

2.4.2 	Escavação, carga e transporte mecanizada de valas de 
drenagem até 2,0m de profundidade, em material de 1" 
categoria com escoramento metálico continuo 

	

2.4.3 	Escavação, carga e transporte mecanizada de valas de 
drenagem de 2,0m a 4,0m de profundidade, em material de 1' 
categoria com escoramento metálico continuo 

	

2.4.4 	Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura, de 
concreto magro, fck= 11 Mpa 

	

2.4.5 	Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira 
comum de tábuas de 0,30 x 0,025m 

	

2.4.6 	Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA- 
50 

	

2.4.7 	Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de 
concreto fck=20Mpa, com controle tecnológico 

	

2.4.8 	Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de 
concreto fck=15Mpa 

	

2.4.9 	Transporte de material, de 18  categoria, proveniente das 
escavações para bota-fora 

	

2.4.10 	Reaterro e compactação mecanizada de valas de drenagem 
em material de 1 categoria, a 95% do PN 

	

2.4.11 	Execução de Berço em concreto simples fck = 15Mpa, 
espessura = 0,44m para bueiro 00,80m, espessura = 0,55m 
para bueiro 01,00m, espessura = 0,66m par. • -ir. %1,20m, 
espessura = 0,83m para bueiro 01,50m 

	

2.4.12 	Fornecimento e aplicação de Manta geotê 
valetas e galerias de concreto. 

	

2.4.13 	Fornecimento e assentamento de Bueiro 
concreto armado, d=1,20m 

	

2.4.14 	Fornecimento e assentamento de Bueiro duplo tubular de m 
concreto armado, d=l ,20m 

	

2.4.15 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de 
concreto armado, d=1,00m 

	

2.4.16 	Fornecimento e assentamento de ifrpsni -1.nçl%p  
concreto armado, d0 80m 	• P,  . .-tetei:oirer ndes-Tabedo 
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Da3 	6.147,17 

m3.km  1.104.498,36 
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2.4.17 	Fornecimento e assentamento de Caixa de inspeção, tipo F 
1,00<h<2,50, em concreto armado 

	

2.4.18 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de 
concreto armado, d=0,50m 

	

2.4.19 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de m 
concreto armado, d=0,40m 

	

2.4.20 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de 
concreto, armado, d=0,3 0m 

	

2.4.21 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de 
concreto armado, d=0,60m 

	

2.4.22 	Fornecimento e assentamento de Fornecimento e 
assentamento de tubo em concreto tipo CA-2 d=1,50m 

	

2.4.23 	Execução de alvenaria de 10cm de tijolos de barro, assentada m2 

com argamassa de cimento e areia para caixas de inspeção, 
passagem e visita 

	

2.4.24 	Chapisco em cimento e areia, traço 1:3 para caixas de m2 

inspeção, passagem e visita 

	

2.4.25 	Emboço de cimento e areia, traço 1:3 para caixas de m2 

inspeção, passagem e visita 

	

2.4.26 	Massa única de argamassa de cimento, areia e saibro para m2 

caixas de inspeção, passagem e visita 

	

2.4.27 	Execução de Poço de visita, d=100cm em anel de concreto un 
pré-moldado 01,10, h=0,30m com tampa tipo capoeira 

	

2.4.28 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de 
concreto armado, d=1,20m 

	

2.4.29 	Reaterro e compactação manual de valas de drei gem, em m3  
material de ia  categoria, a 95% do PN 

	

2.4.30 	Fornecimento e assentamento de meio-fio em o creto pré- 
moldado 

	

2.4.31 	Fornecimento e colocação de Junta Fungenba 

	

2.4.32 	Fabricação, montagem e desmontagem d ormas, em m2  
compensado resinado, e=12mm 

	

2.4.33 	Escavação mecânica e carga de solo com baixa capacidade de m3  
suporte, para bota-fora 

	

2.4.34 	Transporte de solo com baixa capacidade de suporte até 2km 	m3  

	

2.4.35 	Espalhamento de solo com baixa capacidade de suporte 

	

2.4.36 	Demolição e remoção de revestimento CBUQ 

	

2.4.37 	Demolição de estruturas em concreto armapi  

	

2.4.38 	Transporte de material de la categotaW 
M.,renr 
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110,60 
10.332,97 

13.109,12 

49.86 

T 	- S P 
,ndes- dião 

ri." 124 
pr 	afrca conforme o o 

e reproduzida D 

m3  
m2  
m3  
na3  

r3c,) 
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tipo trilh 

metálica, tipo 

metálica, 

metálica, 

tipo trilho, 

tipo trilho, 
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2.4.39 	Fornecimento e assentamento de cantoneira em 
63,5x63,5x4,7 

	

2.4.40 	Escoramento continuo, em perfil I, metálico em valas de Da2 

drenagem 

	

2.4.41 	Fornecimento e assentamento de Gabião tipo colchão reno, 
h=0,23m com malha metálica 

	

2.4.42 	Fornecimento e colocação de Tampão de ferro fundido, TDA un 

;:ste 
ealstrado no 

2.5. Fundação e Estruturas 	

CREIVW'' 
600 

.. 	. . 

4.830,53 

41.333,57  

692,00 

'Asz 
i4N JrinC.3 

Chão PP§0...é,5 ... . ............ 
" 	.•.^' 

14.788,83 

3.016,49 

1.343,49 

4.418,18 

3.174,62 

1.308,17 

3.473,72 

264,75 

	

tipo 
	

39,56 

658,70.)1/41 

	

tipo trilho, 	 1.76 

	

80Tf — quantidade = 	 1.501 

dto Pc.0r3 rr 
SILOS RECOLHIDOS PD 'EROA VALOR REUNO 

2.5.1 Fundação 

2.5.1.1 	Fornecimento e 

2.5.1.2 

2.5.1.3 

2.5.1.4 

2.5.1.5 

2.5.1.6 

‘2.5.1.7 

2.5.1.8 

2.5.1.9 

2.5.1.10 

2.5.1.11 

2.5.1.12 

2.5.1.13 

cravação 
2TR68, 120ton — quantidade = 706un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
1TR57, 100ton —,quantidade = 190un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
2TR37, 70ton — quantidade = 54un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
1TR68, 60ton — quantidade = 214un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
55ton — quantidade = 178un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
1TR57, •50ton — quantidade = 70un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
1 TR37, 35ton — quantidade = 122un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
32ton — quantidade = 16un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
trilho, 1TR32 30ton — quantidade = 3un 
Fornecimento e cravação de Estaca metálica, 
1TR25, 25ton — quantidade = 40un 
Fornecimento e cravação de Estaca 
20ton — quantidade = 110un 
Execução de Estaca Tipo "Raiz" carga 
110un, diâmetro de 30cm 
Execução de Micro-estaca injetada ,em -fge.hg, -c 
trabalho C=80Tf — quantidade = 23uáiâníyíc .". 

de Estaca 

metálica, 

metálica, 

tipo trilho, 



2.5.3 Estrutura em concreto Pré-Moldado 

2.5.3.1 	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para m2  
concreto aparente, em chapa de aço 
fachada) 

2.5.3.2 

	

	Fabricação, montagem e desmontariTt 
para concreto aparente, em chapa de 

•-•• ••"&t,t, 
„ 

weie.4014 c" 31°3  

Jeí-g9612filn 1j8Uâl--e'à0 
Pau:o Ro 	 TabériNc) 

u, 	2.À71,,,craSôbft. 
rep r c 	a Co 

20 

5.678 
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2.5.1.14 

2.5.1.15 

2.5.1.16 

2.5.1.17 

2.5.1.18 

2.5.1.19 

2.5.1.20 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 .... 
gte 

Estaca tipo presso ancoragem em rocha C=38,0Tf, T=26,0Tf m 
e H=1,2Tf - quantidade = lOun, diâmetro de 15cm 
Estaca tipo presso ancoragem em solo C=38,0Tf; T=26,0Tf e m 
H=1,2Tf — quantidade = 112un, diâmetro de 15cm 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de m33  
lastro concreto com Fck>12Mpa 
Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA- kg 
50 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de m33  
concreto com Fck>25Mpa, com controle tecnológico, para 
blocos, baldrames e calhas 
Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de malha m2 

quadrada de aço com 10x10cm, d=6,0mm 
Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira m2  
comum de tábuas de 0,30 x 0,025m 

. ....... 'f•Te,St8 
51.1"..EL 

305.80 

3.573,20 

252,77 

473.271,04 

4.692,89 

1.448,34 

21.083,66 

2.5.2 Estrutura de concreto convencional 

	

2.5.2.1 	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para m2 

• concreto aparente, em chapa de compensado plastificado 
• espessura 20ram 

	

2.5.2.2 	Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço kg 
CA-50 

	

2.5.2.3 	Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cur de m3  
concreto, Fck>25Mpa, com controle tecnológico 

	

2.5.2.4 	Fornecimento e montagem de laje tipo auto-portante tell m2  
Deck" (vãos livres de 2,50m) em aço especial ga1va4izao, 
espessura 0,95mm para pavimento do edifício garagem 

	

2.5.2.5 	Fornecimento e colocação de Junta elástica expansível 
nucleada estrutural Jeene 

	

2.5.2.6 	Fornecimento e colocação de Junta de Silicone espessura m 
20mm 

51.754,37 

1.672.061,41 

11.686,54 

14.968,24 

3.883,54 

3.674,00 



(Csieã.  
Alessandro Peren 
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2.5.3.3 	Fabricação, montagem e desmontagem de formas de lajes m2  
para concreto aparente, em chapa de aço 

	

2.5.3.4 	Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de ra3  
concreto, Fck>25Mpa, com controle tecnológico e montagem 
das peças pré-moldadas com guindaste telescópico de 35 
toneladas 

	

2.5.3.3 	Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço Kg 
CA-50 

2.5.4 Estrutura Metálica 

	

2.5.4.1 	Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em aço kg 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para o 
Edifício Garagem e Estação de Transbordo(vigas principais 
com 15,00m de vão livre e vigas secundárias com 7,50m de 
vão livre) 

	

2.5.4.2 	Fornecimento e Montagem de estrutura metálica_trapezoidal, kg 
em aço SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, 
para a Cobertura e Marquise do Terminal de Cargas 
(cobertura com 3.500,00m2) 

	

2.5.4.3 	Fornecimento e Montagem de estrutura m- L. ca es aço kg 	215.143,00 
SAC-41 com acabamento em pintura eletro ,ática para as 
Pontes de embarque (11 pontes com comprimenr. • iado 
entre 21,49m e 39,38m) 

	

2.5.4.4 	Fornecimento e Montagem de estrutura metáli.s. rd aço kg 	258.391,64 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para a 
Casa de Máquinas do Terminal de Passageiros (vigas tipo 1, 
com 10,00m de vão livre e pilares com 9,53m de altura) 

	

2.5.4.5 	Fornecimento e Montagem de estrutura metálica trapezoidal, kg 
em aço SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, 
para a Cobertura do salão do Terminal de Passageiros 
(cobertura com 6.000,00m2, com treliças de 20,00m e Terças 
de 30,00m de vão livre), e para a Cobertura do saguão do 
Terminal de Passageiros (cobertura com 6.200,00m2, treliças 
de 10,00m, vigas principais de 20,00m e arcos de 9,65m de 
vão livre) 	 a o TAB  J. 	P J.o Roter;:, Fe,  

RUO Man", 
NT';;Oà,VeS 

ai a Wall up,e 

t., ps 
àet,  

exte nte5ant 
k 	5 c- • 

..... 
............ 

e. ..... . 

6\t.  
Ca\O°  :5 • c. 

51.959,37 

4.165,dó.  

665.530,33 

705.713,55 

69.384,16 
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2.5.4.5 	Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em aço kg 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para as 
Torres de Iluminação do Pátio do Terminal de Passageiros (9,,r.tra_ j;  
unidades) e do Pátio do Terminal de,a.f.gas4B  

2.6 	Arquitetura 	

gaLlte e _ins,e_parà; 
' parte 1nter 

1 altura de 19,40m 	 egistrado no 

Execuço  	

da CAT
- - - ----------- 

------------ -------- 

	

2.6.1 

 	- - -     	- - - - - - 

-- 	--- 

Alvenaria de tijolos maciços de barro E=10cm, assentados m 

:215 

63,23 

	

2.6.1.1 

	-- - ------ 'taças Calhá() 

em argamassa, traço 1:4 (cal e areia), com adição de 150kg 
de cimento por m3 

	

2.6.1.2 	Alvenaria de tijolos furados de barro E=10cm, assentados em m2 	15,68 
argamassa, traço 1:4 (cal e areia), com adição de 150kg de 
cimento por m3 

2.6.1.3 	Alvenaria de tijolos furados de barro E=20cm, assentados em m2 	49,52 
argamassa, traço 1:4 (cal e areia), com adição de 150kg de 
cimento por m3 

2.6.1.4 	Alvenaria de blocos de concreto celular E=10cm, assentados m2 	2.352,66 
em argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) 

2.6.1.5 	Alvenaria de blocos de vidro, assentados em argamassa de m2 	71,41 
cimento e areia, traço 1:3 

2.6.1.6 	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39, a - eta...s em m2 	29.081,60 
argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada ,areta. 

2.6.1.7 	Alvenaria de blocos de concreto de 19x19x39, àsent. 	em m2 	15.219,51 
argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) 

2.6.1.8 . 	Divisória com perfis metálicos e fechamento em cha 	de m2 	2.463,32 
gesso cartonado espessura 7 cm nas concessionárias 

2.6.1.9 	Divisória com perfis de aço zincado pré-pintados e painéis m2  
com miolo mineral maciço espessura 35mm nas salas da 
administração da Infraero e salas dos órgãos públicos 

2.6.1.10 	Divisórias de granito — tipo cinza andorinha, espessura de m2  
3,0cm com ferragens cromadas nos sanitários e vestiários 

2.6.1.11 	Divisória com montantes em perfis tubulares de alumínio e 
fechamento em vidro temperado, espessura = lOram na 
circulação central do Finger 	Ci  O TA 3E 	E N TAS - SP 

Pa 'obertoFern des-Vxbâo 
u. MaITG01,1 	" 12.4 

COa presenteei:- 
mrn ap,es,n! 	3 Ç.,rt - ícpro,l, 

655 

m2 pp 5,07 

ssariciro POrE:r2-5.U.n2 
SUL S 	 ,Tc. 2A vALOM 	T2,3 • oiri.dets29.9... 

IM.12/0N O! [Ca, 



DE N 	SP 
413 Ferr 	abeliâO 

a Marcorco; ; 
ca conforme o on- 

v.d“2d3 Dou Fé 

C`,i3K,0 Pueira Braga 
• •-••••='; 	 HtCES'30 R$ 2,35 

860,92 

461,67 

• 140,20 
5.288,40 

853,01 

1.156,32 

282,00 

m2 

m2 

m2 

220,98 

53 

41 

611, 

m2 

m2 

m2 

m2 

ni2 
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m2 

embarque e 

da CA 

de alumínio 

completa, com 
ocali7ada 

30, com 
Oun) nos 

Portas e caixilhos em veneziana 
completos, com ferragens 
Portas de madeira revestida com laminado melaminico, 
completas, com ferragens 
Portas e caixilhos de vidro temperado, espessura =10mm, 
completos, com ferragens 

	

2.6.2.4 	Portas em chapa de feno, completas, com ferragens 

	

2.6.2.5 	Caixilho em perfil de alumínio anodizado da linha pele de 
vidro duplo laminado do sistema Strutural glazing, (com 
função de isolamento Termo acústico), completos, com 
ferragens nas fachadas 

	

2.6.2.6 	Caixilho em perfil de alumínio anodizado da linha 30 do 
sistema convencional, completos, com ferragens nas divisões 
internas 

	

2.6.2.7 	Veneziana Industrial em Policarbonato, 
ferragens na casa de máquinas de ar-condi 
no terraço da Ampliação Norte 

	

2.6.2.8 	Portas em perfil, de alumínio anodizado da 
sistema de automatização, marca speed door 
acessos aos saguões e nos embarques e desemb 

	

2.6.2.9 	Portão em estrutura de tubo e chapa de aço (pivotante e de 
correr) no Edifício do Terminal de Cargas (TECA) 

	

2.6.2.10 	Corrimão tubular em perfis de alumínio anodizado preto 0 4" 
no viaduto de acesso ao embarque 

	

2.6.2.11 	Corrimão em alumínio, anodizado preto com fechamento em 
vidro plano laminado temperado incolor 8mm de espessura 
nas escadas e divisores de fluxos de passageiros 

	

2.6.2.12 	Guarda corpo em tubos de aço galvanizado 0 4" e suportes 0 
3" módulo de 7,10m de comprimento no Edifício Garagem 

2.6.2 

2.6.2.1 

2.6.2.2 

2.6.2.3 

2.6.1.12 	Divisória com vidro temperado 10= de 
anodizado preto e treliça metálica de 
corredor de 

espessura, rodapé 

Finger 

Esquadrias — Fornecimento e assentamento 

em alumínio 
sustentação no dese bar 	

õ 32,38 
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2.6.2.13 	Portão de Embarque (check-out) com estrutura de suporte em tua 
perfis metálicos e chapa de aço, fechamento em porta de 
correr e vidro fixo temperado e balcão de apoio em chapa 
de aço com tampo superior revestido de laminado 
melarninico 

	

2.6.2.14 	Tela em aço galvanizado tipo alambrado delimitando o m2  
Edifício Garagem 

2.6.3 Vidros e Plásticos — Fornecimento e assentamento 

	

2.6.3.1 	Vidro cristal comum, espessura 6rnm 	 m2 

	

2.6.3.2 	Vidro duplo laminado, espessura lOmm (6+4), intercalados m2 

por película de polivinil butiral 

	

2.6.3.3 	Vidro duplo laminado, espessura 14mm (8+6) , intercalados m2 

por película de polivinil butiral 

	

2.6.3.4 	Vidro temperado, espessura lOmm, incolor 	 m2 

2.6.4 Cobertura — Fornecimento e assentamento 

2.6.4.1 	Telha metálica de aço plana (tipo sanduíche), pintada com m2 	30.870,71 
tinta eletrostática a pó poliester, com espessura superior de 
0,65mm e inferior de 0,50mm e isolamento termo-acústico ( 
Lã de Rocha), de 40mm de espessura para áreas com la e de 
0,65mm de espessura para áreas sem laje 	Tera mal de 
Passageiros , Finger e Edificio do Terminal a - 

2.6.4.2 	Telha metálica de aço, pintada com tinta eletr státi a a pó m2 
	

7.061,83 
poliester, com espessura de 0,65mm no Edifício ara 

2.6.5 Revestimento de Pisos — Fornecimento e assentamento 

	

2.6.5.1 	Cimentado de argamassa — espessura = 5,0cm, nas casas de 
máquinas, nas casas de bombas e depósitos 

	

2.6.5.2 	Granito Cinza Prata em placas de 50x50cm espessura de 
2cm, acabamento polido, nas áreas dos saguões, salões, áreas 
de embarque e desembarque, administração Infraeró e salas 
de órgãos públicos 

	

2.6.5.3 	Granito Vermelho Brasília, Branco Cashmir e Preto São 
Gabriel, em placas de 50x50cm espessura.Eko  

TA$ -60 
acabamento polido nas áreas dos saguõe's1; salõe,ãs. .-Tabá 

n"
áè  

embarque e desembarque 	
.4n 

1.1t.db 	

2 
, ,r1!,,Wp:3 ter ,0 	%-rrneo 

:...10,3=M"..:. • GgRetsjqA DE AM I? Lin4.0 PESV. 7,5k  e, 	c'  no  

CPS Azt 
TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98/ 0015 • . 

.... .. .. 

ATESTADO  

11,00 

1 429,02 

376,81 
2.966,31 

2.522,52 

461,67 

m2  

m2 29.26 

8.121,67 

m2 

j 

ndro PereiL3 
SELOSefiLatHiDOS 
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2.6.5.4 	Piso monolítico de alta resistência, tipo Korodur polido, m2 

espessura lOmm, com juntas plásticas, cor cinza nas áreas de 
circulação da praça de bagagens e passeios do Finger 

	

2.6.5.5 	Piso de borracha em placas de 50x50cm, tipo pastilha, m2 

Plurigoma espessura 4,5mm, linha Gomaplac, cor cinza, nas 
áreas de circulação das pontes e casa de máquinas de ar-
condicionado da área da Reforma 

	

2.6.5.6 	Piso vinifico placas de 30x30cm, transito pesado, espessura m2 

2mm, Fademac, tipo Paviflex TP sem flash, cor cinza, nas 
áreas das casas de máquinas de elevadores e salas de check-
out das Cias Aéreas 

	

2.6.5.7 	Piso monolítico de alta resistência, anti-derrapante, tipo m2  
Korodur espessura lOrnm, com juntas plásticas, cor cinza, na 
área de estoque de cargas do Edificio do TECA 

2.6.6 Execução do Revestimento de Paredes 

4.0D 9,79 

230; V) • 

1.964,54 

3.953,25 

	

2.6.6.1 	Parede com Emboço, traço 1:2:8 (cimento, cal e saibro) 

	

2.6.6.2 	Parede com Emboço, traço 1:2:7 (cimento, cal e areia média) 

	

2.6.6.3 	Parede com Emboço, traço 1:3 (cimento e areia média) 

	

2.6.6.4 	Parede com Reboco 

	

2.6.6.5 	Parede com Azulejo 20 x 20 cm, cor branco brilhante 

	

2.6.6.6 	Parede com Cerâmica Vitreaux 7,5 x 7,5, cor gelo, v 
azul, da Portobello 

	

2.6.6.7 	Parede cora laminado melarnínico texturizado e torp 
espessura de 1,4mm, cor cinza argila, com arre is ates em 
perfil de chapa de aço inox escovado, nas áreas de 	ção 
do desembarque internacional, circulação do check- , salão 
, escritório da administração da Infraero 

	

2.6.6.8 	Painel/Fechamento composto por duas chapas de alumínio 
anodizadas de 0,5mm, unidas por uma camada de polietileno, 
espessura de 4mm, tipo Reynobond da "alcoa" ou similar, 
ref.: RB 160 PE, cor Bright Silvar metalic, nas pontes de 
embarque e portões de check-out 

	

2.6.6.9 	Revestimento de Wall Cap , composto de chapas 100% 
alumínio, cor cinza metálica, espessura de 1,5mm, usando 
estrutura de suporte em alumínio usado nos pilares, vigas e 
transições de forros nas áreas do saguão, salão, embarque e 
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2.6.6.10 	Arremate de granito cin7a prata espessura =2cm, acabamento 
polido e lustrado nas áreas de circulação de passageiros nos 
saguões de embarque e desembarque 

2.6.6.11 

	

	Isolamento acústico de paredes em placas de lã de vidro 
densidade 40kg/m3 espessura de 50mm, protegidas com 
manta Bidim 6mm de espessura e recapeada com chapa de 
aço pré-pintada perfurada (furo o 5/8" e área livre de furação 
de 57%), espessura 1,3mm, nas casas de máquinas de ar-
condicionado do TPS e do Finger 

2.6.6.12 

	

	Revestimento Termo Acústico TCA da "Fibrocell" , 
composto por Celulose Mineralizada, Incombustível aplicada 
pelo Sistema de Jateamento, espessura 2", densidade 
50Kg/m3, aplicada com cola sobre laje nervurada de 
concreto. Nas áreas de teto das casas de máquinas de ar-
condicionado do TPS e do Finger 

2.6.7 Forro — Fornecimento e assentamento 

• 2.6.7.1 

	

	Placas de gesso acartonado, revestidas com cartão de alta 
resistência, com estrutura de perfilados, nas áreas de 
sanitários, vestiários e circulações de serviço 

2.6.7.2 	Bandeja metálica em chapa de aço zincado com pintura epoxi 
poliester pó, padrão liso perfurado, dimensões 20x 	,5cm, 
da Eucatex, no saguão de embarque, circul -o ateral do 
Finger e das Pontes 

	

2.6.7.3 	Colméia metálica em aço zincado com pintura 	stática, 
dimensões 62,2x62,2cm, com isolamento acústi 	m manta 
de lã de vidro ensacadas, da Hunter Douglas, nos saguões e 
nas salas de embarque e desembarque 

2.6.8 Pintura — Fornecimento e execução 

	

2.6.8.1 	Pintura com tinta base latéx — paredes e tetos 

	

2.6.8.2 	Pintura com tinta latéx acrílica — paredes e tetos 

	

2.6.8.3 	Verniz poliuretano alifático em dois componentes, em 
superfícies de concreto aparente 

	

2.6.8.4 	Tratamento de concreto aparente, lixarnento e aplicação de 
verniz poliuretano em superfícies de concreto para 
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2.6.8.5 	Pintura de faixas horizontais e verticais com utilização de 
tinta acrílica NBR 8169, refietiva, diluída em solvente, pelo 
processo mecânico spray, com espessura de 0,6mm, no Pátio 
do TECA, Pista de Táxi, Pátio de aeronaves do terminal de 
passageiros e do pátio de aviação geral 

	

2.6.8.6 	Revestimento texturizado, em paredes, rústico, graficôte da 
"Plasticôte" , estilo graffiato vertical, cor cin7a, nas áreas de 
fachada lado oeste da Ampliação Norte e circulação da 
Administração da Infraero no terraço do Finger 

	

2.6.8.7 	Pintura com tinta base esmalte sintéticot, 	
1?) metálicas e de madeira nos guarda-cW) . 	.9F 

galvani7ado, nos portões metálicos de 

2.7 	Impermeabilização — Fornecimento e a 

Alessandro Pereu 

	

2.7.1 	Manta asfáltica com armadura 	sse 24teespessu,i, eilmmReo.m R$ kr25 
isolamento térmico, espessura de 2", aplicada em laje da área 
das torres de resfriamento 

	

2.7.2 	Manta asfáltica com armadura, classe 2, espessura 3mm, m2  
aplicada em calhas coletoras de águas pluviais e lajes de 
cobertura 

	

2.7.3 	Manta asfáltica com armadura, classe 2, espessura 4mm, m2  
aplicada nos reservatórios 

	

2.7.4 	Manta asfáltica com armadura, classe 2, anti-raiz espessura m2.  
4mm, aplicada nas jardineiras 

	

2.8 	Urbanização/F'aisagismo — Fornecimento e execução 

m2 

m2 

111 
I 	13  

tabéLtz 
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1.710,92 

6.700,61 

3.812,73 

1.462,26 

	

2.8.1 	Plantio de grama esmeralda, e sh O . 	com espessura de m2 	8.292,24 
0,06m 

	

2.8.2 	Plantio de grama esmeralda, por hidros eme dura 	 m2 	512.490,85n_ 

	

2.8.3 	Proteção de taludes de cortes e aterras • entra erosão, com m2 	20.473, 
Geoweb ( elemento em polietileno u e zado na proteção de 
taludes) 

	

2.8.4 	Proteção de taludes de valas contra erosão, com plantio de m2 	110.383, 
grama esmeralda 

	

2.8.5 	Plantio de Mudas de Árvores, tipo Chuva de Ouro - Porte u 	45,00 
1,50m 

	

2.8.6 	Plantio de Mudas de Árvores, tipo Ipê - Porte 1,50m  
E.,ste tà_tP,ste:cs, 
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2.8.7 	Plantio de Mudas de Árvores, tipo Jacarandá Mimoso - Porte un 
1,50m 

	

2.8.8 	Plantio de Mudas de Árvores, tipo Unha de Vaca - Porte un 
1,50m 

	

2.8.9 	Plantio de Mudas de Árvores, tipo Felicio - Porte 1,50m 	un 

45,00 

45,00 

48,00 

2.9 	Instalações — Fornecimento e Montagem 

  

2.9.1 Elevadores 

   

	

2.9.1.1 	Elevador hidráulico, com capacidade para 16 passageiros, un 	4,00 
com duas paradas, carga 1120kg, velocidade = 30m/min 

	

2.9.1.2 	Elevador hidráulico, com capacidade para 32 passageiros, un 	2,00 
com três paradas, carga 2240kg, velocidade = 30m/min 

	

2.9.1.3 	Elevador hidráulico, especial para maca hospitalar com três un 	1,00 
paradas, carga 1120kg, velocidade = 30m/min 

	

2.9.1.4 	Elevador hidráulico, para carga com capacidade para un 	1,00 
2.240kg, velocidade = 30m/min 	 . 

	

2.9.1.5 	Elevador hidráulico, com capacidade para 16 passageiros, un 	2,00 
com duas paradas, carga 1120kg, velocidade = 30m/min 

2.9.2 Fornecimento e montagem de Escadas Rolantes — dimensionadas de acordo com as 
normas da ABNT e normas de segurança 

	

2.9.2.1 	Escada rolante c., :: .d , - rsor de freqüência, ângulo de 30°, un 

, ; 
Lu capacidade p/ 9000 pessoas/h, 

desnível de 4500 me velocidade de 30m/min. 
largura útil 1000 ¡  

	

2.9.2.2 	Escada rolante com diversor de freqüência, ângulo de 30°, 
largura útil 1000 mm, capacidade p/ 9000 pessoas/h, 
desnível de 5150 mm, e velocidade de 30m/min 

	

2.9.2,3 	Escada rolante com inversor de freqüência, 
largura útil 800 mm, capacidade p/ 6750 pe 
de 4500 mm, e velocidade de 30m/min 

	

2.9.2.4 	Escada rolante com inversor de freqü 	s.91  e - £_, I § 2 largura útil 800 mm, capacidade p/ 6750 s/, 
de 4950 mm, e velocidade de 30m/min. 	

oa 	i 
A e5sandro Pcre,r3 Draí3 

	

2.9.2.5 	Escada rolante com inversor de :--qüência, ânstSci'cadr08,'"A  Iiii""ffi',U 2;á.  2,00 
largura útil 800 mm, capacidade p/ 6750 pessoas/h, desnível 

.,- 

.. ".?_. .................... 

de 5300 mm, e velocidade de 30m/min 	 ::.,,E, kt.,,s,:e4G.c., 	•:!,ic.- 	_ 
_leistracio no CR.A./ 
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2.9.3 Pontes de Embarque e desembarque — Finger 

2.9.3.1 Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 16/15 m 

2.9.3.2 Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 26/23 m 

2.9.3.3 Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 29/19 m 

2.9.3.4 Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 37/28 m 

2.9.4 Fornecimento e Montagem de Esteiras Transportadoras de Bagagens 
"automatizadas" 

	

2.9.4.1 	Esteira de alimentação do 1° Segmento, com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, 
apoiada sobre a balança eletrônica, com 1000mm de 
comprimento e largura total de 616mm. 

	

2.9.4.2 	Esteira de alimentação do 2° Segmento, com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, 
com 1500mm de comprimento, gabarito passa-não-passa e 
largura total de 616mm. 

	

2.9.4.3 	Conjuntos botoeira de comando para esteira de alimentação. 

	

2.9.4.4 	Esteira horizontais HT com correia deslizante sobre leito de 
chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com 
comprimentos de acordo com lay-out e largura total de 
921mm. 

	

2.9.4.5 	Esteira curva a 90° ECV-01/03 com correia deslizante sobre 
leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, 
com dimensões de acordo com lay-out. 

	

2.9.4.6 	Esteira curva a 90° ECV-02/04 para triagem, com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço carbono 12MSG, 
laminado a quente

' 
 com dimensões de acordo com lay-out. 
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2.9.4.7 	Esteira vertical VT-01-04 com correia deslizante sobre leito un 	4,00 
de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com 
comprimentos de acordo com lay-out e largura total de 
921mm 

	

2.9.4.8 	Carrosséis de restituição CR-01/02 para triagem, tipo un 
transportador de lAminas planas, com acabamento em aço 
carbono 12MSG, em formato de meia lua, em circuito 
fechado, com dimensões conforme lay-out. 

	

2.9.4.9 	Balança eletrônica para bagagem. 

	

2.9.4.10 	Passarela de manutenção em estrutura met 
chapa xadrez 1. 60x1.2 Om 

2.9.5 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Atuador eletro-hidráulico proporci 	para válvulas 
Atuadores eletrônicos 
Bacia Sanitária Linha Ravena, Mod. P.9 - Deca 
Bacia sanitária social, referência P3 Deville - DECA. 
Bebedouro ref. DF-124, 220V — ELEGE 
Cuba de Embutir Mod. L.33 - Deca 
Ducha manual ACTIVA, 1984 ACT, linha TARGA C-40 
DECA 
Lavatório Linha Ravena C.9 Coluna - Deca 
Mictório Mod. M.712 — Deca 
Porta sabão líquido LALEKLA 
Porta toalheiro LALEKLA , cromado 
Torneira Eletrônica p/ Lavatório Linha Docoltronic - Docol 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 150mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 100mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 75mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 50mm. 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 40= 
Tubos e Conexões de PVC esgoto TCC o 100 •, na 
Tubos e Conexões de PVC esgoto TC 	1. eram 

íj Tubos e Conexões de PVC esgoto TC o k; emm t  
Tubos e Conexões de PVC esgoto TCC ,á imm 
Tubo de PVC TCC Nrmilfort, com luva d -  .rrer c1=300ram 
Tubos e Conexões de PVC perfurados o 75mm, com manta 
de Bidim 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 110mm 
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Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 85mm 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 75mm 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 60.mm 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 50mm 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 40mra 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 32mm 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 25mm 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 20mm 
Tubo de PVC VINILFER DEFOF0 com junta elástica, d=4". 
Tubo de PVC VINILFER DEFOF0 com junta elástica, d=6". 
Tubo em PVC série R, d=200 mm 
Tubulação em aço carbono schedule 40, d=4" 
Válvula de Descarga modelo Público, d=1.1/2" - DECA ou 
similar. 

2.9.6 Instalações de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio 

de 

rcorn n.-  < 
CO.a oprográlicu corhrrne ah. 

r 2 p3 repr CCuida DO o Ff? 

Bicos de Sprinkler/Pendente, 1/2" 68°C, completo 
Bicos de Sprinkler/Side-Wall, 1/2" 68°C, completo 
Bomba centrifuga horizontal D-814F 4x3x8, fabricada com 
carcaça e rotor em ferro fundido, vedação por selo mecânico, 
acoplamento flexível sem espaçador, proteção de 
acoplamento, base em aço carbono, motor elétrico trifásico 
de indução de 40CV, 2 pólos, 22 
Caixa de Incêndio em chapa de aço com dimensão de 
0,70x0,90x0,17m, pintado com esmalte sintético na cor 
vermelho incêndio e tampa de vidro escrito "INCÊNDIO" 
Esguicho com requinte regulável o 2.1/2", completo 
Estação Válvula de governo e alarme, para SPK e HM, 
completa 
Estação Válvula de governo e alarme, para SPK, composta de 
válvula de governo, válvula de gaveta, gongo hidráulico 
D=8" 
Extintor de água pressurizada 10 litros, co 
Extintor de CO2, 6 kg, completo 
Extintor de pó químico seco 4Kg, complet 
Extintor pó químico 6 kg 

xtintor de 

p at 	AupyaW'''° 

químico seco, carreta 50Kg 
Rcp-pisstãib.ção de válvula redutora pressão unE 	1  00 
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Fornecimento e instalação de válvula redutora de pressão un 	 2,00 
pilotada VALLOY 8" 
Hidrante de incêndio, completo 	 un 	204,00 
Mangueira de incêndio 0 2.1/2" 	 un 	532,00 
Manômetros e manovacuômetros em caixa de aço pintado, 0 un 	 7;00 
100mm, com anel de latão, conexão de 1/2" BSP, soquete de 
latão, movimento de latão, elemento elástico 'tipo Bourdon 
em" Tombak, escalas compatíveis com a aplicação, grafadas 
em "Kgf/cm2 - 0 1/2" 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 8", completa , m 	301,90 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 6", completa , m 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 4", completa , m 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 3", completa , m 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 2.1/2", completa , m 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 2", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 1.1/4", completa , m 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 1.1/2", completa , m 	290 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH O 	1", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e 	ação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubo de aço carbono SCH 40, o 1/2", completa , 

SINSiM 	E em esmalte sintético e suportação em perfil 
2tao a fogo 

2.776,40 

2.584,40 

1.638,40 

44,00 

820,80 

686,85 

A.,55an 	Pe.reira Craga 

SEIOS Fignid3S POR.VERBA VA1OR 
ramo 	2:35 

'.:2.,.7istrado no CRIEM-3A e 
;parte intecrrante eins
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e aráve4 
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Arandela de sobrepor para lâmpada 1x26W com reator un 	24;00 
magnético 220V, e lâmpada, tipo TD-530-1/26W 
TECNOLLTX, com fonte autônoma de segurança 
Barramento 2500A, tipo BV 	 15,00 
Barramento 3300A, tipo BV-33/N100 	 33,00 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	579,40 
conexões, suportações 315 A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 160 A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 550 A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 700A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 800A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 1000 A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 1250 A 
Barramento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 225 A 
Barrarnento blindado, tipo bus 
conexões, suportações 450 A 
Cabo cobre nu lOmm2, formado por fios de cobre 
eletrolitico, têmpera mole, 
incluindo solda e fixações 
Cabo cobre nu 120mm2, 
eletrolitico, têmpera mole, 
incluindo solda e fixações 
Cabo cobre nu 16=2, 
eletrolitico, têmpera mole, 
incluindo solda e fixações 
Cabo cobre nu 35mm2, 
eletrolitico, têmpera mole, 
incluindo soldas e fixações 
Cabo cobre nu 50mm7, 
eletrolitico, têmpera mole, 
incluindo soldas e fixações 

na 

ra 

way, completo, incluindo m 

way, completo, incluindo m 

way, completo, incluindo m 

way, completo, incluindo m 

way, completo, incluindo na 

way, completo, incluindo m 

way, completo, incluindo 

way, completo, incluindo na 

1.468,70 

211,00 

172,00 

69,10 

67,00 

18,00 

624,20 

344,30 

4.385,30 

295,00 

classe de encordoamento 4, 

formado por fios de cobre 
classe de encordoamento 4, 

formado por fios de cobre na 	4.911,4 
classe de encordoamen 

formado por fios e cobre 
classe de encord 	to 4, 

formado por fios de cobre 
classe de encordoamento 4, 
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Cabo cobre nu 6mm2, formado por fios de cobre eletrolitico, 	m 	998,00 
têmpera mole, classe de encordoamento 4, incluindo solda e 
fixações 
Cabo cobre nu 70mm2, formado por fios de cobre m 	2.357,02 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4 
Cabo cobre nu 95mm2, formado por fios de cobre m 	862,50 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4 

j. 
IRt Murt' 

"Pf.:0 a ureirn,  
111,111 ,41,,  

conector 
, Cab 

- 

Cabo em cobre c/ isolamento 
completo 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 120 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 150 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 16 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 185 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 240 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 25 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 
conectores, 35 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 

es, 10,0 mm2 

para 0,6/1KV, 

para 0,6/1KV 

para 0,6/1KV, 

para 0,6/1KV 

para 0,6/1KV 

para 0,6/1KV, 

0,6/1KV, EPRB, 185mm2 
0,6/1KV, EPRB, 240mm2 
0,6/1KV, EPRB, 50ram2 
12/20KV, EPR, 50mm2 
para 0,6/1KV, EPRB, 150mm7 
para 0,6/1KV, EPRB, 185mm2 
para 0,6/1KV, EPRB, 240mm7 
para 0,6/1KV, EPRB, 35mm9 
para 0,6/1KV, EPRB, 70mm7  
para 0,6/1KV, EPRB, 95mm7 
para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 

para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 

para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 

para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 

848,50 

17.924,00 

473,00 

812,00 

1.123,9 

637, 

944,50 

567,50 

16.391,2 

100,00 
100,00 
100,00 
660,00 
100,00 
700,00 
140,00 

50,00 
120,00 
100,00 
210,00 

50 mm2 
cobre c/ isolamento 

dres, 70 mm7 
a-159,6,êta cobre c/ isolamento 

EPRB, incluindo 

EPRB, incluindo tu 

EPRB, incluindo 

, incluindo 

, incluindo 

PRB, incluindo m 

• g_tP,ste.c.c 
.f.egistrado no CR.A/13A e 

	

 	parte integrante e inseparave 
CAT 	 ........... 

... 
jLa 

4'2  '5-  4 § rges 	iitA§ ét 
-rí 

0,6/1KV, EPRB, 120m  m?, 	 300,30 

,sanclro Por a 13i.323 

POR VIHEÀ 	nÉt.e:11U tÜ.  
gteS fIECOLHID 

j 



--3_IZÇ.r..tr a - 
e.:',- istrado no CR' ..A./13- A e".• 
parte integrante e inseparáv,el 

cia CAT N° 	 

;V) 

Z. 2012. 
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111 
	

4.7(33,00 

9.37S,0,0 

131 
	

9.60C,00 

131 
	

520,00 

rn 

85,00 

2.195,00 

213.583,35 

64.289,50 

800,00 

335,50 
1.108,00 
2.220,00 
7.780,00 

889,00 
1.323,00 

630,00 
3.259,00 
1.625,00 . Dn  
8.277,71d's` 

11.053 
1.616 
1.938 
8.624,50 

818,00 
02,00 y  

m 	500,00 
, m 	5200 

"-9-4tni.77;?",5 _roçR5 .AlliA@ de 
1  

tO. 
j 

Nnssandro re,ra Braga 

,ELUS RECO iDOS POR LUSA VALOR RECIRIDO R$ 235 

4 
con!crrneu 

Doo ké 

Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 4,0 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 6,0 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, PVC, incluindo 
conectores, 10,0mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, PVC, incluindo 
conectores, 25mm9 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 6,0mm7 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 25,0mm7 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUM:EX, incluindo conectores, 10,0mm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 2,5mm2 
Cabo em cobre •  com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 4,Ornm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 6,0mm2 
Cabo em cobre nú - # 25 mm2. 
Cabo WPP 3x2,5 mm2  0,6 a 1 kv 
Cabo 4 UTP CATS 4 pares. 
Cabo coaxial teleflex tipo TF 53 C 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1  KV - # 120 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1  KV - # 150 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1  KV - # 185 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1  KV - # 35 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1  KV - # 4 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 10 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 16 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 25 mm2. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 50 =2. 

Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 6 mm2  
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 70 mm2. 
Cab 	m duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 95 mm2. 

com duplo isolamento - 0,6/1KV - # 240 
,aboccom duplo isolamento - 750 V - # 10 
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Cabo de alimentação primário de balizamento 3,6/6 KV, 10 na 	17.963,00 
=2, isolamento em XLP (polietileno reticulado), padrão 
FAA L-824.  
Cabo de cobre 1,5mm7, inclusive montagem 	 na 	12.7f;000 

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V - # 10 na 	142,00 
mm2  

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V - # 25 rn 	40,00 
mm2  

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V/1 KV - # m 	2.080,00 
16 mm2. 

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V/1 KV - # na 	7.600,00 
25 mm2. 

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V/1 KV - # m 	4.330,00 
35 mm2. 

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V/1 KV - # na 	6.040,00 
50 mm2. 

	

Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V/1 KV - # m 	750,00 
70 mm2. 
Cabo de cobre lá - # lOram2 	 m 	1.910,00 
Cabo de cobre nu #35mm2. 	 m 	195,00 
Cabo de cobre nu #70mm9. 	 na 	8.425,65 
Cabo de cobre para 6 KV # 10 mm2 	 m 	5.800,00 
Cabo de comando numerado lkv 6 x 2,5 mm2'o .. 

	

- '.' ri: 	na 	1.985,00 
Cabo EPROTENAX 12/20 kV, # 50 mm2 	t c)  NI  

	

.:.0 gil 	
na 	L200,00 

Cabo EPROTENAX 12/20 kV, # 70 mm2 	; X1 
- > 

	

F.' gp O 	na 	1.290,00 co 	,Wig; Cabo PP 3 x 4,0mm2 - 0,6 a lkv t: . 
PfZ- I- i  

O DE 	 na 	2.780,00 
Cabo telefônico CCI-1. 	 ,,, 

Ac1,011 	
na 	1.805,00 

esen.c. e • Cabo telefônico CI-50-30. 	9 n 
AUT T,C; 
 .. 	 vir rme o ft. 	m 	485,00 rzt 	Cou Fie 

Cabo telefônico CI-50-50 	 m 
Cabo telefônico CTP - AP 	-20

427,0  

	

na 	2.770,0 
Cabo Telefônico Tipo C - APL 24—A 	p 	un 	250 

	

Cabo Telefônico Ti .o CTP - APÈ'24 AWf}"tlèvlOCkiparilt 2:35 un 	62 
Cabo telefônico tipo CTP-APL P50-200 	 na 	50 
Cabo UTP não blindado, 4 pares, categoria 5 	 na 	500, 
Cabo WPP 3x2,5 mm2  0,6 a 1 kv 	 na 	928,50 
Canaleta rodapé 120 x 20 , fabricação PIAL. LEGRAND, na 	25,90 
para instalação aparente, anti-chama, incluindo c xões, 
acessórios e fixações. 
Célula fotoelétrica 110 VAC Pç 	14,00 

.çegistrado no CR13.; 
parte integrante e insepar 

da CAT  

oè 
'lã pe. lrenns alhão .re 

/ s, 
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S Patái 

^,essandro Pe 

Os NUM() 

Pregi 

Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 100A para BUS-WAY de 315A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 1000A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 160A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-1N, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 225A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 315A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 550A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 800A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 1250A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 160A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-LN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 315A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 550A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 700A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor un 
termomagnético trifásico de 90A para BUS-WAY de 315A 
Conjunto de aterramento para TF - 53 C 	 Un 
Conjunto de contraventagem ref. 50-30-3140(AMERION). 	Un 
Duto de piso 
Duto estrutural liso 25x140 ref. 5030 - MARVITEC 
Duto galvanizado, 50x5Onam, perfurado, completo, incluindo na 
conexões e fixações 
Duto galvanizado, perfurado 100x5Omm, completo, inclui 	111 

flexões ,- xações 
e 	47„.• AWALEX KL, d=150 mm. 	 na 

ALEX KL, d=75 mm. 	 na 
ALEX-KL, d=100 min 	 na 

,t. 	ALEX-KL, d50 mm 	 na 
a perfurada Galvanizada á fogo com tampa 200 50 na 

ref 4200 - MARVITEC ou similar 
POR VIr.1 VAt.UH 	IB. lis 2;3 

á 

c,30 

9.00 

173,00 

37. 00 

41,00 

10,00 

15,00 

1,00 

56,00 

61,00 

9,00 

7,00 

9,00 

2,00 
1,00 

258,00 
411,0 
199 

10.732 

7.702,80 
6.864,20 

O 

CAT N' 

(
ItgivIUZ,14. 	 

• O Ork.x4" 
Ates'.:axio 

registrado . no CP:rEAJBA ç 
	'parte integrante e itseparivel 
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Eletrocalha perfurada Galvanizada á fogo com tampa 300x50 m 	2.C71,33 
ref. 4200 - MARVITEC ou similar 

	

Eletrocalha perfurada Galvanizada á fogo com tampa 400x50 m 	2.1.2,0 
ref. 4200 - MARVITEC ou similar 

	

Eletrocalha perfurada Galvanizada á fogo com tampa 500x50 m 	1.249,00 
ref. 4200 - MARVITEC ou similar 
Eletroduto em aço galvanizado flexível 0 3/4" 	 m 	8 788,71 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 11/2" 	 m 	1.255,00 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 3/4" 	 m 	32.986,20 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 1" 	 m 	7.158,49 
Eletroduto em aço galvani7ado rígido 02" 	 m 	1.565,00 
Eletroduto FG, diam. 11/2" 	 m 	1.173,20 
Eletroduto FG, diam. 2" 	 m 	1.776,50 

	

Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, m 	20.583,80 
25mm 

	

Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, m 	2.141,40 
32mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, m 	2.216,60 
50mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, m 	2.471,50 
60mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, m 	1.910,50 
75mm 
Haste de terra Copperweld 5/8"2,40mt 	 un 	1.066,00 
Haste de terra Copperweld 5/8"x3 m. 	 UJ1 	 50,00 
Interruptor duas teclas, completo, incluindo caixa, espelho 	un 	7,00 

	

ptor Simples Ref. 611100, fabricação PIAL un 	92,00 
, para instalação aparente, anti-chama, para 

aila DLP Tipo rodapé 

Me I11ptor uma tecla, completo, incluindo caixa, espelho 	un 186,00--  )  
ara cabos 300 x 100 - ref. SRS-300-GF 	 m 	159 

	

------rélr6-  para cabos, galvanizado a fogo, ref 3100 - m 	162, Waga 

~TEC 200 x 100mm S PGP VIBBa VAIOR RECtE1U 

Leito para cabos, galvani7ado a fogo, ref. 3100 	m 	79,0 
MARVITEC 300 x 100mm 
Leito para cabos, galvanizado a fogo, re 31 
MARVITEC 400 x 100mm 
Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W com 	de 
super emergência, incluindo lâmpadas, reatores e todos os 
equipamentos necessários 	c...icontra-s 

.registrado no CRaAJBA e 
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Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W incluindo un 	2.C43,C0 
lâmpadas, reatores e todos os equipamentos necessários 

	

Luminária de embutir, fluorescente, em chapa de aço, refletor un• 	440.00 
em alumínio anodizado brilhante para 1x26W com reator 
magnético 220V e lâmpada, ref. 550 — ITAIIVI 

	

Luminária de embutir, fluorescente, em chapa de aço, refletor un 	59,00 
em alumínio anodizado brilhante para 2x26W com reator 
magnético 220V e lâmpada, ref. 551 — ITAIM 

	

Luminária fluorescente sobrepor em chapa de aço para 2 un 	10,00 
lâmpadas de 28W, com suportes para lâmpadas, reator 
eletrônico 220V e lâmpadas, ref. 401-F - ITAIM, com fonte 
autônoma de segurança. 

	

Luminária fluorescente de sobrepor, em chapa de aço un 	870,00 
2x28W, ref 401 F 

	

Luminária fluorescente de sobrepor, em chapa de aço un 	11,00 
4x28W, ref 401 F 

	

Luminária fluorescente em chapa de aço, refletor em un 	1,00 
alumínio anodizado brilhante para 2 lâmpadas de 26W, com 
suportes para lâmpadas, reator magnético 220V, e lâmpadas, 
ref. 551 - ITALIVI, com fonte autônoma de segurança. 

	

Luminária fluorescente em chapa de aço, refletor em un 	60,00 
alumínio anodizado brilhante para 2 lâmpadas de 28W, com 
suportes para lâmpadas, reator eletrônico 220V e lâmpadas, 
ref. 279 - ITAIIVI, com fonte autônoma de segurança. 

	

Luminária fluorescente em chapa de aço, refletor em un 	1.454,00 
alumínio anodizado brilhante para 2 lâmpadas de 28W, com 
suportes para lâmpadas, reator eletrônico 220V e lâmpadas, 
ref.279—ITABvI  
Luminária ao tempo, de parede, com lâmpada incandescente un 
100 W/220 V. 
Luminária ao tempo, de parede, com lâmpada mista 160 W. 	un 
Luminária blindada c/ 2 lâmpadas fluorescentes compacta un 
18W c/ reator eletrônico - tipo R525P ITAIIVI 
Luminária blindada com lâmpada incandescente 
ref. TB-30 da TECNOLUX ou similar. 
Luminária blindada para lâmpada fluorescente co 	un 	9,00 
18W 

	

Luminár" e embutir com 2 lâmpadas fluorescentes d 6W, un 	28,00 
ret.' oda TECNOLUX ou similar, e reator eletrônico 

3..ca conforme o on, 
,,produAd:..3 Doure 
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Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, un 	124,00 
refEP-1291 da TECNOLUX ou similar, e reator eletrônico 
AFP. 
Luminária de embutir com 4 lâmpadas fluorescentes de 36W, 	 13,00 
ref. EP-1291 da TECNOLUX ou similar, e reator eletrônico 
AFP. 
Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W incluindo 	 71,00 
lâmpadas, reatores e todos os equipamentos necessários. 
Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W incluindo 	 3,00 
lâmpadas, reatores e todos os equipamentos necessários. 
Luminária de sinalização de obstáculo. 	 28,00 
Luminária de sobrepor 2 x 36 ref. LBR 236 — 	 596,00 
LUMICENTER 
Luminária de sobrepor 2 x 36 ref. LER 236 — 	 46,00 
LUMICENTER 
Luminária de sobrepor à prova de explosão com 2 lâmpadas 
fluorescentes de 16W, ref. KS-100 da TECNOLUX ou 
similar, e reator eletrônico AFP. 
Luminária de sobrepor à prova de explosão com 2 lâmpadas 
fluorescentes de 36W, ref. KS-100 da TECNOLUX ou 
similar, com reator eletrônico AFP. 
Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes de 
110W, refILM-330 da TECNOLUX ou similar, e reator 
eletrônico AFP. 
Luminária decorativa tipo "olho de boi" montagem embutida 
com lâmpada PL de 12W, ref. 2423 da TECNOLUX ou 
similar. 
Luminária fluorescente 2 x 40 W, tipo sobrepor, compl. 
Luminária tipo arandela 450  blindada, ref. TB-60/2 da 
TECNOLUX ou similar, com Lâmpada Incandescente de 
100W-220V. 
Luminária tipo pendente com lente de vidro com lâmpada e 
reator vapor metálico de 400W, ref.LM 240V da 
TECNOLUX ou similar, com suporte CK-46/2 	da 
Siterco ou similar. 
Lu ufa y-10 a prova de explosão para lâmpad 

160W 

un 
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un 
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Pç 
	

1,@0 

un 	1_00 

Pç 
	

6,,00 
Pç 
	

71,00 
un 	48,00 

2,00 

3,00 

38.379,35 

82,00 

4,0c5--(0 

a un 

a 
de 
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CAT 1\1 	----- 
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DEZ, 2012 ercu io, 400 W/220 V. 

Luminária y-10 a prova de explosão para lâmpada de 40W 
45° 
Medidor de nível ultra-sônico-Milltronics programado com 
alternância de bombas, 5 saídas de contato seco, saídas 4 a 
20mA, parametrizado para dois níveis de partida das bombas, 
nível de acionamento de alarme ' 
Mufla 3,6 a 6 KV para cabo lOmm2  
Mufla de emenda 6 KV para cabo 10=2  
Mufla singela para cabo com proteção termoplástica 12/20 
KV - 50 mm2  
Mufla singela para cabo com proteção termoplástica 12/20 un 	26,00 
KV -# 70 mm2. 
NO-BREAK 85KVA, com quadro de distribuição com un 
entrada 380/220V - salda 220/127V com 4 disjuntores 
extraiveis. 
No-break trifásico de 18KVA, entrada 380/220V-60HZ e un 
salda 380/220V-60HZ. 
Perfilado perfurado, 38x38mm, completo incluindo conexões m 
e fixações 
Poste galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente un 
fiangeado, h=7,0m c/ 2 luminárias em alumínio naval c/ 
conjunto ótico multifacetado e lâmpada vapor metálico 
250W, ref. 2564/F 
Poste de concreto h=11,00 metros com cinta circular para un 	 4,00 
poste e cruzeta metálica para 02 projetores 195/110 
Poste galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente un 	30,00 
fiangeado, h=7,0m c/ 4 luminárias em alumínio naval c/ 
conjunto ótico multifacetado e lâmpada vapor, metálico 
250W, ref. 2564/D 
Poste metálico curvo duplo, H=8 m livres, com 2 luminárias un 
para iluminação pública modelo M-250/R2 Cutoff GE, com 
lampa 	reator, vapor de sódio 250 W/220 V. 

etálico curvo, H=8 m livres, com 1 luminária p 
ação pública modelo M-250/R2 Cutoff G com 

d,s4,14 da e reator, vapor de sódio 250 W/220 V. 
metálico curvo, H=8 m livres, com lumin 

na ra 	rrocurwa õètt.FÈa  
çao pública, com lâmpada e reator, v 
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Poste reto de concreto h=1 1,00m com luminária para 
iluminação pública modelo M-250/R2 Cutoff GE, com 4 
pétalas com lâmpadas e reator, vapor de sódio 250 W x 220 
V. 
Projetor em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor 
metálico de 150W, tipo JET-5, fabricação FAEL, com reator, 
ignitor 220V com lâmpada 
Projetor em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor un 
metálico de 250W, tipo JET-5, fabricação FAEL, com reator, 
ignitor 220V com lâmpada 
Projetor em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor un 
metálico de 400W, tipo JET-5, fabricação FAEL, com reator, 
ignitor 220V com lâmpada 
Projetor POWR SPOT 1000W, completo com equipamento un 
auxiliar e lâmpada vapor metálico. 
Projetor POWR SPOT 1500W, e lâmpada halógena 	un 
Projetor em alumínio fundido, com lâmpada HQI 250W, Ull 
incluindo reator, lâmpada todos os acessórios necessários 
Projetor em alumínio fundido, com lâmpada HQI 400W, IlL1 
incluindo reator, lâmpada e todos os acessórios necessários. 
Projetor em alumínio fundido, com lâmpada Vapor de un 
sódio400W, incluindo reator, lâmpada e todos os acessórios 
necessários. 
Quadro — QDBT-SU1 - 3200A/380V - Painel BT Gama un 
Blokset, com 5 colunas, corrente nominal 3200A - 50KA, 
com 2 disjuntores de entrada e 1 de interligação 3200A - 
75KA-380V tipo M32H1-STR38S (Masterpact/Schneider), 
execução fixo, comando manual, com relé STR38S (fim 
LIMITADOR com relé STR28D (funções LI), 1600A tipo 
M16N1-STR 28D; 03 un - Disjuntor 	caixa 	moldada, 
execução 	extraível, comando manual LIMITADOR 
com 	sensor termomagnético 160A (ajustável de 0,4 a lx1n) 
tipo NS160H-TM160. 
Quadro - QDBT-SU-1 - 3200A/380V - Painel BT, com 5 	un 	 1,00 
colunas, corrente nominal 3200A, 50kA, com 2 disjuntore 
de entrada e 1 de interligação 3200A - 65kA, 
E3N32R3200 (Emax/ABB),execução extraível, c 
motorizado, com relé PR 111/P-LSI, tensão auxiliar 125 
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Quadro - QDBT-SU-2 - 2500A/380V - Painel BT, com 5 
colunas, corrente nominal 2500A, 35kA, com 2 disjuntores 
de entrada e 1 de interligação 2500A - 65kA, tipo 
E3N25R2500 (EMAX/ABB), execução extraivel, comando 
motorizado, com relé PR 111/P-LSI, tensão auxiliar 125. 
Quadro - QDBT-SU2-Painel BT Gama Blokset, com 4 
colunas, corrente nominal 2500A - 35ICA, com 2 disj. entrada 
e 1 de interligação 2500A - 55ICA-380V tipo M25N1-
STR38S (Masterpact/Schneider), execução fixo, comando 
manual, com relé STR38S (funções LSI), com: 02 un - Medi 
03 un - Disj. caixa 	moldada, 	execução 	extraivel, 
comando manual LEVIITADOR com sensor 
termomagnético 160A (ajustável de 0,4 a lx1n) tipo NS160H-
TM160; 01 un- Disj. caixa moldada. 
Quadro com porta, trinco, em chapa, contendo: - 01 un-
Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 100A 15ICA; - 01 
un- Barramento neutro em cobre eletrolitico; - 01 un-
Barramento Terra em cobre eletrolitico; - 01 un- Disjuntor 
geral trifásico. 
Quadro com porta, trinco, em chapa, contendo: - 01 un-
Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 300A; - 01 un-
Barramento neutro em cobre eletrolitico; - 01 un-
Barramento Terra em cobre eletrolitico; - 01 un- Disju tõr 
geral trifásico. 
Quadro - 01 un de Barramento trifásico em cobr& eletr 
300A; - 01 un- Barramento neutro em cobre eletro 
01 un- Barramento terra em cobre eletrolitico; - 
Disjuntor geral trifásico, 250 A, c/ relé de sub-tensão. 
Quadro - QDMT-SU1/SU2 - Painel MT-11, 4KV, 630A, 
20ICA, contendo: 02 un - Célula EVI-Entrada inferior de 
cabos, c/ seccionadora sob carga SF6 c/ pára-raios / 
bloqueio Ronis; 03 un - Célula DM1 SF1 c/ dis.  
tipo SF1, motorizado 125Vcc, 630A, 20ICA c/ 
Quadro de distribuição de luz e força parci 
Quadro de distribuição de elevador, 
Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 
Barramento de neutro em cobre eletro 
de terra em cobre eletrolitico; 01 
125A 
Quadro de medição com TC, padrão CO 
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g o TAS 

dada 

it 
S Pad'o.  

Quadro - (KF) Painel de média tensão blindado, compacto cj 
em chapa de aço, composto de: - 1 seccionadora sob carga, 
com terminais para cabo #70mm2, extraivel; - 1 disjuntor 
trifásico de 630A, isol. SF-6 - 15KV, extraivel - 350 MVA — 
motorizado. 
Quadro de distribuição auto pOrtante em chapa de aço, cj 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 175A - 18kA; - 
Barramento 3F+N+T de 250A - 220/380V - 18kA; - 
Disjuntores trifásicos: 5 de 15A, 2 de 20A e 7 de 50A. 
Quadro de distribuição auto portante em chapa de aço, cj 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 630A c/ reg. 500A; - 
Barramento 3F+N+T de 500A - 220/380V - 18kA; - 
Disjuntores trifásicos: 5 de 15A, 1 de 20A, 1 de 25A, 1 de 
40A, 2 de 50A. 
Quadro - Painel blindado à prova de umidade (IP55), cj 
contendo: - 1 Disjuntor geral trifásico de 20A; - 2 chaves de 
partida tipo GSP Siemens ou similar; - Chave reversora tipo 
Pacco 50A; - Barramento 3F+N+T; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos 
Quadro - Painel blindado à prova de umidade (IP55), cj 
contendo: - 1 disjuntor geral trifásico de 70A; - 2 chaves de 
partida tipo LH4-N2250N7 c/ contador LCI-D25 c/ inversor 
de freqüência; - 1 relé ultra-sônico; - Barramento 3F+N+T. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, 
contendo: - 2 Disjuntores geral trifásicos de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 50A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 12 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, 
contendo: - 2 Disjuntores geral trifásicos de 40A - 12 
Barramento 3F+N+T de 50A - 220/380V - 12 
Disjuntores monofásicos: 20 de 15A; - Régua de 
circuitos elétricos. 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa 
composto de: - 2 disjuntores trifásicos gerais de 1000'!W' O 
KA, extraiveis, motorizados; - 2 medidores microprocessados 

Geitszgi-díaehPal RS-485 tipo PM 620; - 2 disjuntores termoma. 
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Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço, cj 	 1,00 
composto de: - 1 disjuntor trifásico geral de 630A - 50 KA, 
c/reg. de 300 e 400A fixo; - 1 disjuntor termomagnético de 
16A; - 3 transformadores- de corrente 500-5A; - Barramento 
3F+N+T - 600A 

• Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, 	cj 	 C,C0 
composto de; - 1 Disjuntor trifásico geral de 40A - 12KA; - 
Barramento 3F+N+ T - 60A - 12KA; - Disjuntores trifásicos: 
4 de 16A; - Disjuntores monofásicos: 10 de 10A. 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, 	 2,00 
composto de: - 1 Disjuntor trifásico geral de 175A - 30KA; - 
Barramento 3F+N+T - 200A - 30KA; - Disjuntores trifásicos: 
13 de 30A; - Régua de bornes p/ circuitos elétricos. 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, cj 	 3,00 
composto de; - 1 Disjuntor trifásico geral de 125A - 30kA; - 
Barramento 3F+N+T — 150A - 30KA; - Disjuntores trifásicos 
de: 8 de 30A e 2 de 15A. 
Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço, 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 5 de 15A, 4 de 20A; 1 relé Siemens 
3UG02-40-A0-007. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 8,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 7 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elé tricos. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 12 de 15A; - 1 relé Siemens 
3UG02-40-A0-007. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 
Disjuntores monofásicos: 7 de 15A; - Régua d 
circuitos elétricos. 

aço, 

s - SP 
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Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço, cj 	, 1:00 
•contendo: - Disjuntor geral trifásico de 60A - 18kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 18kA; - 
Disjuntores monofásicos: 13 de 20A; - 1 relé Siemens 
3UG02-40-A0-007. 

	

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 18kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 18kA; 
Disjuntores monofásicos: 17 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos. 

	

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 5 de 15A, 6 de 20A e 1 de 25A; - 1 
relé Siemens 3UG02-40-A0-007. 

	

Quadro de distribuição de embutir em chapa •de aço, cj 	33,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 50A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 100A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 10 de 20A e 2 de 25A; - Régua de 
bomes p/ circuitos elétricos. 

	

Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 2,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 80A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 125A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 16 de 15A, 1 de 20A e 3 de 25A; - 
Régua de bomes p/ circuitos elétricos. 
Quadro em chapa com porta-trinco, contendo: - Barramento un 
trifásico 100A, 10KA, - Barramento neutro e terra, - 02 
disjuntores com dispositivo DR, 300MA, 20A, - 01 disjuntor 
trifásico 80A, - 16 disjuntores monofásico 15, - 09 

sjuntores monofásico 2 
uadro 	chapa com porta-trinco, contendo: - 06 un 

bifásico 15A, - 01 disjuntor bifásico 20A, - 01 
ores monofásico 15A, - 01 disjuntores monofásico 

çmo Cor,- 
Da'597 contatores trifásico 40A-AC3, - 03 espaços reserva 

202rLiNntor trifásico 

Qu.idro-em chapa com porta-trinco, contendo: - Barramento un 
/Cessam:iro Pereira Braga . 
,E105 BECOWIDOS POAVERBA VAIOR 

250A, - Barramento neutro e terra, - 01 
trifásico 200A, - 43 disjuntores mon 
interruptores diferencial residual, 2 pólos, 30 
- 38 relés de impulso, 

sjuntor 
- 02 
63A, Ate 
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3 1: 6 

un 1,00 

un , 1,00 

un 2,00 

un 2,00 

uri 1.429,00 
un 549,00 
1.1.11 253,00 

un 1.080,00 

un 127,00 
un 504,00 

un 2,00 
un 3,00 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

QE-FAC-FNG-02 - Quadro elétrico para condicionador de ar 
com 1 motor de 1CV, contendo 1 disjuntor 10A,conforme 
projeto, completo 
QGD-Quadro em chapa com porta-trinco, contendo: - 
Barramento trifásico 300A, 15KA, - Barramento neutro e 
terra, - 01 disjuntor geral trifásico 250A, - 01 disjuntor 
trifásico 20A, - 02 disjuntores trifásico 50A, - 01 disjuntor 
trifásico 200A, - 03 espaços 
Retificador NO-BREAK duração mínima 1,5 horas, 220V- 
125VCC 
Sistema de Corrente Continua 125 Vcc, para autonomia de 90 
minutos com uma corrente de 50A, composto de : - 
Retificador/Carregador Microprocessado, alimentação 380 
Vca, trifásico, 60 Hz, com salda de 125 Vcc, 50 A; - Banco 
de baterias estacionárias. 

Solda exotérmica cabo x cabo. 
Solda exotérmica cabo x haste. 
Tomada 2P + T Ref. 615024, fabricação PIAL LEGRAND, 
para instalação aparente, anti-chama, para sistema DLP Tipo 
rodapé 
Tomada de embutir, completa, incluindo caixa plástica, 
espelho 
Tomada de piso 
Tomada RJ 45 Ref. 615045, fabricação PIAL LEGRAND, 
para instalação aparente, anti-chama, para sistema DLP Tipo 
rodapé. 
Transformador a seco, 1000 KVA. 
Transformador de distribuição trifásico à seco, com caixa de 
proteção, IP-20, próprio p/ instalação abrigada, encapsulado à 
vácuo, isolação em resina auto extinguivel, classe 
FF,potência=2000kVA,tensão primária = 12,6kV ± 2,5%, 
tensão secundária = 440 / 25. 
Transformador de força 500 KVA - Tap's primá.çi6s 10,2 a un 
13,8 KV e secundários de 380/220 V. 
Unidade conversora de média tensão, abaixa4 	5 KVA 	pç 
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Maciço de concreto, traço 1:3:5, dimensões 300x300x400 un 	28,00 
mm, com curva em aço galvani7ado a fogo, diâmetro nominal 
2", rosca BSP, com luva nas duas extremidades. 
Cabo de alimentação primário de balizamento 3,6/6 KV, 10 m 	39.02?},0 
mm2, isolamento em XLP(polietileno reticulado), padrão 
FAA L-824. 
Cabo de cobre nú de 10 mm2, inclusive lançamento. 	m 	17.424,30 
Haste de aterramento de aço cobreado, diâmetro 3/4" por un 	56,00 
3000 mm de comprimento. 
Grampo para haste de aterramento, tipo .GAR-644C da un 	7,00 
Bumdy ou similar. 
Conector de aterramento GB-4C da Bumdy ou similar. 	un 	463,00 
Transformador de isolamento, padrão FAA L-830, potência 1.111 	 349,00 
30/45 W, corrente primária 6,6 A e corrente secundária 6,6 
A, 60 Hz, com encapsulamento. 
Kit conector para cabo primário de alimentação. 	 un 	405,00 
Rabicho secundário para ligação no aparelho de b2li7amento un 	304,00 
noturno, de 2 condutores 12 AWG, comprimento 8m, com 
receptáculo de 2 pólos, padrão FAA L-283, estilo 8. 
Luminária elevada de borda de pista/taxiway para un 	349,00 
balizamento noturno, especificação FAA AC 150/5345-46, 
LT-861 T, com lentes em vidro aeronáutico azul, com 
acessórios, inclusive lâmpada incandescente 45 W - 6,6A. 
Transformador de corrente constante, potência 10 KW, un 
alimentação em 220 V, 60 Hz, corrente de saída 6,6 A, para 
ambiente interno, especificação FAA AC 150/5345 - 10 E. 
Disjuntor monopolar de caixa moldada, 100 A, 220 V, para un 
instalação em quadro existente, para alimentação do novo 
transformador de corrente constante. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 16 mm2  
Cabo coaxial teleflex tipo TF 53 C 
Cabo telefônico tipo CTP-APL P50-200 

ii 

 Emenda para cabo coaxial teleflex TF - 53 C 
Cabo telefônico CTP - APL 50-20 	

ares 

un 

un Cabo Telefônico Tipo CTP - APL 24 AWG de 1 

Mufla de emenda 6 KV para cabo lOmm2  
Emenda de cabo telefônico CTP - An(45(DP/M331-Ao DE NOTAS - SP 

PaWo Robe 	 -Tabdkik) Cabo em cobre nu - # 70 mm2. 

§ã"\%/"  õt0V,  

PereNa Braga 	 10~.  
ELOS RECOLHIDOS POR VER: 	VALOR RECEBIDO R 

2.9.8 Sistema de Balizamento Noturno de pista/pátio 
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ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

Solda exotérmica cabo x cabo. 	 un 	95,0,0 
Solda exotérmica cabo x haste. 	 un 	19,00 
Duto KANALEX-KL, d=100 mm 	 m 	9.230;40 
Duto Kanalex-KL, d=50mm(2"). 	 m 	751,20 

	

Cabo de comando elétrico blindado, multipar, bitola 24 x m 	350,00 
2,5mm2, classe de isolação 0,6 a 1Kv. 

	

Cabo de comando elétrico blindado, multipar, bitola 6 x m 	150,00 
2,5mm2, classe de isolação 0,6 a 1Kv. 

	

Cabo de fibra ótica CFOA - SM - AS - 80 - RA - G - 04 (4 m 	350,00 
fibras). 
Cabo telefônico CTP APL 50-10 	 m 	350,00 

	

Emendas c/ moldes Scotch Cast, tipo reta, tensão de trabalho un 	60,00 
0,6 a 1 Kv, N.° 92A1, 3M do Brasil. 
Emendas para cabos multipares, bitola 24 x 2,5mm2 	un 	6,00 
Emendas para cabo telefônico CTP APL 50-200 	 un 	3,00 
Emendas para cabo telefônico CTP APL 50-100 	 un 	17,00 
Emendas para cabo telefônico CTP APL 50-10 	 un 	3,00 
Emenda para cabo 1KV #16mm2 	 LM 	 19,00 

	

Base Metálica SN-09 com anel de neoprene de 2" com un 	38,00 
furação a 180° 

	

Base Metálica SN-09 com anel de neoprene de 2" com un 	17,00 
furação a 90° 

	

Rabicho secundário para ligação no aparelho de balizamento, un 	14,00 
de 2 condutores 12 AWG, comprimento 11 metros. 
Globo Claro Âmbar SN-05 	 un 	2,00 

2.9.9 Instalações de Ar Condicionado Central, tipo água gelada 

Unidade resfriadora (chiller) de água - capacidade efetiva 
600TR- vazão água gelada=255m3/h temp.entr.á 
gelada=12°C-temp.saida água gelada = 4°C-vaz 

salda água cond. = 35C° - tensão de 	
_ 

	

9.-árge,20we, 	00Á 3 00 
cond.=400 tril/h - temp. entr. água cond. = 2 

Sistema de ar-condicionado tipo e 
condensação a ar, vazão insuflamento. 	u 	e sai DEZ, 2012 	 
estática extema=60mmCA, rotor LIMT 	 iElade 
nominal 59400Kca1/h, gabinete vertic a 	 VALOR REC 

Peren Braga 

retorno, mod. SIVE-25-2 - TRANE 	
ligPRIVA9.49vERA  

un 
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Condicionador de ar, vazão insufiamento=13240m3/h, 
pressão estática= 60mmca, filtro G3, Capacidade 
nomina1=59400Kca1/h, gabinete vertical, mod. CLCHE-17V 
- TRANE ou similar 	 un 	2,00 
Condicionador de ar, vazão insufiamento=4375m3/h„ 
pressão estática=30ramca, filtro G3, Capacidade 
nominal=19800Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
06H - TRANE ou similar 	 1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2865m3/h„ 
pressão estática=25mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=12900Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
04H - TRANE ou similar 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insufla mento=2410m3/h, pressão 
estática=25ramca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
norainal=10800KcalJh, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
03H - TRANE ou similar 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2255m1/h, , 
pressão estática=25mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=10200Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
03H - TRANE ou similar 	 un 	2,00 
Condicionador de ar, vazão insufiamento=1485m3/h, 
pressão estática=25mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=6600Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-02H 
- TRANE ou similar 	 un 	11,00 
Condicionador de ar, vazão insufiamento=2055m3/h, pressão 
estática=25mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=9300Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-03H 
- TRANE ou similar 	 -Lm 
Condicionador de ar, vazão insufiamento=1425ra3/h, pressão 
estática=25mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=6300Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-02H 
- TRANE ou similar 	 un 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=1840m3/h, pressão 
estática=25mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=8400Kcal/h, gabinete horizontal, mod. W "VE-03H 

lar 

	

or de ar, vazão insufl• 	20m3/h, 
°̀3tVtática=30ramca, 	filtro 	G3',' 	Ca • acidade 

0Kcal/h, gabinete horizontal, nod. 	AVE- 
ou similar 
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Empresa Brasileira dO.nfra-Estrptup. Aropor,fu:ári.g' 
AEROPORTQ INTERNCIpNAL DEPUTADO Ltli5.EDUARDO.MAGPtInÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E.MAIVLITENÇÃÓ 
GERÉNp.N DE AMPLfAÇA0 DESV 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 / 0015 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=3500mVh, 
pressão estática=30mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=15900Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
04H - TRANE ou similar 	 - 2,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=4185m3/h, pressão 
estática=30ramca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=18900Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
06H - TRANE ou similar 	 un 	 1 ,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2665m3/h, pressão 
estática=25ranaca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=12000Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
03H - TRANE ou similar 	 2,00 
Condicionador de.  ar, vazão insuflamento=3760m3/h, pressão 
estática=30mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=17100KcaUh, gabinete horizontal, mod. WAVE-
06H - TRANE ou similar 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=7285m3/h, pressão 
estática=30mraca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nom  i n  al=30000Kcal/h, gabinete vertical, mod. WAVE-10V - 
TRANE ou similar 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insufiamento=6790m3/h, pressão 
estática=30mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=30000Kcal/h, gabinete vertical, mod. WAVE-10V - 
TRANE ou similar 	 un 	2,00 
Condicionador de ar tipo fan-coil baby, Capacidade nominal 
= 3024Kcal/h, gabinete horizontal 	 un 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=35315m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=27010m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade norainal=222000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 
Condicionador de ar, vazão insufiaraento=35615ra3/h, 
pressão estática externa insuflaraent=150mmca, vazão ar 
retomo=24405m3/h, pressão estática retomo=50mmca, 

pacidade ominal=222000Kcal/h, gabinete horizontal, 
tro G 	mod. T1CM-355 - T 	 un 

TAS 8124  
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ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=49500m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150ramca, vazão ar 
retorno=40015m11h, 	pressão 	estática 	estema 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=294000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=50560m3/h, 
pressão estática externa insufalmento=150mmca, vazão ar 
retorno=3921'0m3 /h, 	pressão 	estática 	externa 
retorno=50mmca, Capacidade nominal=318000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2mod. TKM- 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38200m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=100mraca, vazão ar 
retorno=29500m1/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50ramc a 	Capacidade 	no min al=234 O 00Kc al/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TKM 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=41715m3/h, 
pressão estática externa insufalmento=100mmca, vazão ar 
retomo=33145m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=246000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38950m3/h, 
pressão estática externa insuflamneto=150ramca, vazão ar 
retomo=26965m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=5 Ommc a, 	Capacidade nominal=288000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=33700m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retorno=17530m3 /h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=5 Ommc a, 	Capacidade no minal=312000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TIC. 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=33700m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150ramca, vazão ar 
retorno=16600m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retorno=50mraca, Capacidade nominal=324000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=33825m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150ram 	v o ar 

externa 
cal/h, 
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Condicionador de ar, vazão insuflamento=48540m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=36780m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=324000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	. 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=39390m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retorno=31250m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=246000KcaUh, 

• gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=47560m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
•retomo=40440m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
'retomo=50mmca, Capacidade nominal=264000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38070m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=27215m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=270000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00. 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38070m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 

• retomo=27215m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retorno=50mmca, Capacidade nominal=270000Kcal/h, 
gabinete horizontal, mod. TKM-444 - TROX o 	 un 	1,00 
Dutos convencionais em chapa de aço galvanizado # 26 	kg 	18.567,40 
Dutos convencionais em chapa de aço galvanizado # 24 	kg 	35.744,86, 
Dutos convencionais em chapa de aço galvapindo # 22 	kg 	22.135,79 
Dutos convencionais em chapa de aço galvanizado # 20 	kg 	7.900,99 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvani7ado # 24 ' 	kg 	44.508,2 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvanizado # 22 	kg 	52.803,1 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvani7ado # 20 	kg 	17.359,1 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvani7ado # 26 	k. E , 9.790,05 
Suportes para as redes de dutos convencionais, circulares, 
ovais e flexíveis, em perfis'(cantoneiras ou chatos) de aço 
carbono galvanizados, ou fitas de aço carbono galvanizado 	k 	5.896,24 
Difusores lineares de 2 aberturas orientáveis c/ caixa pies 	m 	162,00 
Difusores lineares de 4 aberturas orientáveis c/ caixa pie 	m 	518,00 
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Troffer duplo p/ insuflamento. 
Troffer simples para insuflamento (TLR-SL-22) 
Difusor p/ insuflamento/retorno Tam. 3 
Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 4 
Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 5 
Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 7 
Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 8 
Difusor ADQ-1-AG 489 x 320mm 
Difusor ADQ-1-AG 489 x 534= 
Difusor ADQ-1-AG 571 x 208mm 
Difusor ADQ-1-AG 671 x 376mm 
Difusor DU/V/400 
Difusor DQE-13-AG 471 x 208mm 
Registro de regulagem AG 625 x 225mm 
Registro de regulagem AG 625 x 425mm 
Damper TROX tipo 3N-B, motorizado (proporcional) 1320 x 
250mm - insuflamento 
Damper TROX tipo IN-B, motorizado (proporcional) 1320 x 
250mm retorno 
Manejo para spliter-damper 
Tomada de ar exterior TAE VDF-711 200 x 200mm 
Tomada de ar exterior TAE VDF-711 s/ AWK 297x 197mm 
Registro de regulagem RG 825 x 225mm 
Atenuador de ruídos DS20-150, 1400 x 1200 x 2400mra 
Atenuador de ruidos DS20-150 1400x 1050 x 2400mm 
Atenuador de ruidos DS20-150 2100 x 1200 x 2400mm 
Atenuador de ruidos DS20-150 1750x 1200 x 2400= 
Atenuador de ruidos DS20-150 1750x 1050 x 240.0mm 
Atenuador de ruidos DS20-150 
Unid. term. VAV TVZ-16 
Unid. term. VAV TVZ-20 
Unid. term. VAV TVZ-25 
Unid. temi. VAV TVZ-31 
Unid. term. VAV TVZ-40 
Caixa VAV - TVZ-12 
Caixa VAV - TVZ-14 
Manta de lã de vidro para is 
dutos, espessura = 25mm, d 
em folha de alumínio sobre p 
de poliester 

S P 

t." 

7,5 2 3 

un 287,00 
un 80,00 
un 2C,00 
un •22;00 
un 4,00 
un 2,00 
un 831,00 
un 50,00 
un 120 
un S,00 
un 5,00 
un 21,00 
un 2,00 
un 326,00 
un 97,00 

un 16,00 

Ull 15,00 
L111 251,00 
LU1 2,00 

2,00 
un 83,00 
un 2,00 
un 4,00 
un 9,00 
un 9,00 
un 1,00 

3,0tra 

74,0 
72,0 
17,00 
3,00 
4,00 
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Manta de BIDIM para tratamento termo-acústico, interno 
das redes de dutos espessura = 6,5mm 	 m2 	1.096,21 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 '/2" 
Tubulação em aço carbono galvanindo, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 3/4" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 1" 	 m 	945,76 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 11/4" 	 643,30 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 11/2" 	 m 	640,70 
Tubulação em aço carbono galvani7ado, sem costura, ASTM- 
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 2" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 21/2" 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 — 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 3" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 4" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 5" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 6" 
Tubulação em aço darbono preto, sem 

, ou ASTM-A-106 grau B, 
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Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 10" 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 12" 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 14" 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 18" 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 20" 
Curva 90° - 0 3"em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - 0 4" em aço carbono forjado, sem costura, 
AS TM-A-53 ou AS TM-A-106 (conf. AS TM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - 0 5" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - 0 6" em aço carbono forjado, sem costura, 
AS TM-A-53 ou AS TM-A-106 (conf. AS TM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - 0 8" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Curva 90° - 0 10" em aço carbono forjado, sem costura,_ 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-23, 

Affittiss;410 do ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
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Curva 90° - 0 14" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 45° - 0 8" .em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 45° - 0 10" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - o 12" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - o 18" em aço carbono forjado, sem cóstura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 45° - o 3" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 45° - o 4" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 45° - o 18" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Redução concêntrica - 0 8" x 5" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - 0 10" x 6" em aço carbono forjado, 

cura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM- 
" 	sões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
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Redução concêntrica - 0 10" x 8" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - 0 12" x 10" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 3" x 2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 3" x 2 1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM- 
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 •Icorn extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 4" x 3" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A- 
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 4" x 2 1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 6" x 5" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 8" x 6" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 12" x 8" em aço carbono forjado, 
sem costura, AS .UM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 20" x 18" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
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Redução concêntrica - o 20" x 18" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Redução concêntrica - o 6" x 4" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 5" x 4" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Redução concêntrica - o 5" x 3" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 5" x 2.1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 4" x 3" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 4" x 2.1/2" em aço carbon 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf 
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com e 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 3" x 2.1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 	 LM O 

> 4 Redução concêntrica - o 3" x 2" em aço carbono forjado, 	í?' 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 	;a1M3 DE N 
A-234), dimensões segundo ANSI-B 

1111 
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Empresa Érasil eira ele InfraEstrutura Aeroporiu ária 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GgRÉ.NaA DE AMPLIAÇÃO pEsv 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98/ 0015 

classe 

P. 
rksELIA 

Caps em aço carbono forjado, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 
(conforme ASTM-A-234),dimensões segundo ANSI-B.16.9, 
com extremos biselados para solda.0 20" 
Caps em aço carbono forjado, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 
(conforme ASTM-A-234),dimensões segundo ANSI-B.16.9, 
com extremos biselados para solda.0 18" 
Cotovelo 90° - 0 3/4" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 
Cotovelo 90° - 0 1" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 
Cotovelo 45° - 0 3/4" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 
Cotovelo 45° - 0 1" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 
Planges - 0 2 1/2" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Planges - 0 3" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Planges - 0 4" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
B•SP. 
Planges - 
classe 150, 
BSP. 
Planges - 
classe 150, 
BSP. 
Planges - 
classe 150, 
BSP. 
Planges - 0 10" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Planges 	0 12" em aço carbono forjado ASTM-A181, 

150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 

em aço carbono forjado ASTM7A181, classe 
Lf351QtTeposto, padrão ANSI -B. 16.5 rosca 13$,Rk• 	 ,-3:tp•nr,i5rAP:w 

'cegistrado no CR2.AJB- A. è 
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Empresa Brasileira de Infra-gstrutura Aeroporty 
AEROPORTO INT-éRNACIONAL DEPUTAPOLOIS EDUARDO MAI,I.HÃ.ES 

DIRETORIA:DE ENG ENFIARTÁ E IAl-EINIÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO', DESV 

60/76 

3 30.    
ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 /0015 

Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 1/2" 	 un 	14,00 
Válvulas gaveta 'corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 3/4" 	 un 	358,00 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 1" 	 un 	248,00 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 11/4" 	 un 	80,00 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 11/2" 	 Ull 	 47,00 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 2" 	 un 	18,00 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 2 1/2" 	 un 	10,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre fianges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 3" 	 un 	28,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre fianges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 

un 	29,00 . 
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Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 6" 	 un 	•7,00 
Válvulas borboleta -  do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 8" 	 un 	35,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 10" 	 un 	30,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 12" 	 un 	36,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusoso 5" 	 un 	10,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A-
536.65.45.12,haste e parafusoso 14" 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BLTNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A-
536.65.45.12,haste e parafusou, 2 1/2" 
Válvulas de retenção de portinhola dupla, em ferro fundido, 
ASTM H477-A-126-C478 Cl. 150, I470'conexões 

âcbm,a). e_.• es.14.NSI- B.16.1, C478' face plana, tampa 

1.rLon; ffa,d41019;VD de bronze, sede em BUNA "N", molas 
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AEROP9RTO- INTERNAPONAL pEP1JTADO.LUá EDyARDCLMAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO,. DESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 / 0015 

• Válvulas de retenção de portinhola dupla, em ferro fundido, 
ASTM H477-A-126-C478 Cl. 150, I470'conexões 

• flangeadas, padrão ANSI- B.16.1, C478' face plana, tampa 
aparafusada, internos de bronze, sede em BUNA "N", molas 
em aço inox.0 10" 	 un 
Juntas anti-vibração, em borracha sintética com reforços 
internos de aço e telas de material sintético para pressão de 
operação de 8 Kg/cm2, c/ flanges giratórios em aço fundido, 
padrão ANSI-B.16.5, classe 150.0 8" 	 un 	 22,00 
Juntas anti-vibração, em borracha sintética com reforços 
internos de aço e telas de material sintético para pressão de 
operação de 8 Kg/cm2, c/ flanges giratórios em aço fundido, 
padrão ANSI-B.16.5, classe 150.0 10" 

Juntas anti-vibração, em borracha sintética com reforços 
internos de aço e telas de material sintético para pressão de 
operação de 8 Kg/cm2, c/ flanges giratórios em aço fundido, 
padrão ANSI-B.16.5, classe 150.0 12" 	 un 
Filtros tipo "Y", corpo em semi-aço, ASTM-A-278, classe 
150, conexões flangeadas padrão ANSI-B.16.5, face com 
ressalto, elemento filtrante removível em chapa de aço inox 
AlS1-304.0 4" 	 • 	 un 	14,00 
Filtros tipo "Y", corpo em semi-aço, ASTM-A-278, classe 
150, conexões flangeadas padrão ANSI-B.16.5, face com 
ressalto, elemento filtrante removível em chapa de aço inox 
AIS1-304.0 8" 	 un 
Filtros tipo "Y", corpo em semi-aço, ASTM-A-278, classe 
150, conexões flangeadas padrão ANSI-B.16.5, face com 
ressalto, elemento filtrante removível em chapa de aço inox 
AISI-304.0 12" 	 un 
Purgadores de ar do tipo automático, com corpo em semi-aço 
ASTM-A-278,classe 30 internos em aço inoxidá 
conexões com rosca BSP.0 3/4" 
Suportes em perfis de aço carbono galvanizado 
tubulações de água gelada e de condensação. 
Coquilha 0 1/2" x 20,0 mm espessura (M-22) 
Coquilha 0 3/4" x 21,0 mm espessura (M-28) 
Coquilha 	1" x 21,5 mm espessura (M-35) 
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TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

un 
	

6,00 

un 
	

4,00 

:no  

Coquilha 0 2 1/2" x 24,0 mm espessura (M-76) 
Coquilha 0 3" x 24,5 mm espessura (M-89) 
Coquilha 0 4" x 25,5 mm espessura (M-114) 
Coquilha 0 5" x 26,0 mm espessura (M-140) 
Tee - 03" em aço carbono forjado, sem costura, ASTM-A-53 
ou ASTM-A-a06, extremos biselados para solda 
Tee - o 4" em aço carbono forjado, sem costura, ASTM-A-53 
ou ASTM-A-a06, extremos biselados para solda 
Tee - o 6" em aço carbono forjado, sem costura, ASTM-A-53 
ou ASTM-A-a06, extremos biselados para solda 
Tee de redução o 3" x 1" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 1.1/4" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 1.1/2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 2.1/2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, 	biselados 
para solda 
Tee de redução o 4" x 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 

Tee de redução o 5" x 2.1/2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 5" x 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 
Tee de redução o 6" x 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 
Tee de .ç d 
Dr: 1:0D, "o o 18" x 8" em aço carbono 

à1-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos 

5" em aço carbono forjado, sem 
ASTM-A-a06, extremos biselados 

4" em aço carbono forjado, se 
ASTM-A-a06, extremos biselad 

3" em aço carbono forjado, sem 
ASTM-A-a06, extremos biselados 

extremos 

forjado, sem 
biselados 	E°D 
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ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

Tee de redução o 20" x 10" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 20" x 12" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Sensor de temperatura para ar, haste rígida 100 mm 
Transmissor de pressão diferencial para ar (0-10 mmca) 
Monitor de corrente mínima (5-135 A) 
Atuador eletro-hidráulico proporcional para válvulas 
Válvula de controle tipo borboleta o 12", flangeada 
Válvula de controle tipo borboleta o 8", flangeada 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=72, flangeada - CAV-FNG-03 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=18 flangeada - CAV-FNG-04 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=70.0, flangeada - CAV-DES,01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=76.0, flangeada - CAV-DES-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=79.0, flangeada - CAV-DES-03 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=70.0, flangeada - CAV-EMB-01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=79.0, flangeada - CAV-EMB-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=76.0, flangeada - CAC-EMB-01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=76.0, flangeada - CAC-EMB-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
2.1/2", CV=54.0, flangeada - CAV-FNG-01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
2.1/2", CV=54.0, flangeada - CAV-FNG-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
2.1/2", CV=57.0, flangeada - CAV-FNG-05 
Válvula de controle de 2 vias com atuad 
2.1/2", CV=60.0, flangeada - CAV-FNG-
Válvula de controle de 2 vias com atuador 
2.1/2", CV=60.0, flangeada - CAV-E 

Ull 4.00 

un 4,00 
un 34,00 
Ull 6,00 
UL1 27,00 
un 34,00 
un 3,00 
un 4,00 

un 1,00 
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Empresa Esrasileira de Infra-Estrutura Aeroportuan.  'a 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO Miá EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETO RIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO - DEsV 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 / 0015 

Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
2.1/2", CV=65.0, flangeada - CAV-C OB -01 	 un 	1,00 
Válvula de controle de 2 vias o 1 1/2", CV=25, roscada 	un 	13,00 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=7,4, roscada 	un 	1,00 
Válvula de controle de 2 vias o 1.1/2", CV=15, roscada - 
CAV-FNG-07 	 un 	1,00 
Válvula de controle de 2 vias o 1.1/2", CV=2,6, roscada - 
FAC-FNG-03 	 un 	?,00 
Válvula de controle de 2 vias o 1.1/2", CV=2,5, roscada - 
FAC-FNG-04 	 un 
Válvula de controle de 2 vias o 1.1/2", CV=1,6, roscada - 
FAC-FNG-05 	 un 
Válvula de controle de 2 vias o 1.1/2", CV=1.6 roscada - 
FAC-FNG-06 
Válvula de controle de 2 vias o 1.1/2", CV=2.1, roscada - 
F'AC-FNG-07 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=4.7, roscada - FAC-
FNG-08 
Válvula de controle de 2 vias .ø 3/4", CV=4.0, roscada - FAC- 

• FNG-09 	 un 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 • CV=4.7, roscada - FAC- 
FNG-10 	 un 

• Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=2.9, roscada - FAC-
FNG-11 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4  CV=4.3, roscada - FAC- 4.) 

• FNG-11-A 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=4,8, roscada - FAC- 
FNG-01 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=3,2, ro 	 Ruo N. 

LAO ROb 

002 ^ FNG-02 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 • CV= 
COB-01 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 • CV= 	oscada 	Pere.ta 

COB-02 	 SEICS RECCLHICOS PCCITU VALOR FtriEzZA RS ZOO 
Válvulas controladoras/balanceadoras • e vazão de água 0 
3/4" 
Válvulas controladoras/balance oras de vazão de água 0 1" 	un 
Válvulas controladoras/balanc adoras de vazão de água 0 1 
1/4" 

a 

4 DEZ. 2Q12 
un 

un 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 
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00 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG / 98 / 0015 

14 
`o& ,,,p; • 
,,no .-ç rjande, . 

11.• a  
,,F0Oure 	, 

Válvulas controladoras/balancea.doras de vazão de água 0 1 
1/2" 
Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 2" 
Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 2 
1/2" 
Conjunto de Controles do Ar Condicionado, compreendendo 
todos os sensores de temperatura, transmissores de pressão, 
transmissores de vazão de água, pressostatos diferenciais de 
ar, chaves de nível, monitores de corrente, amadores de 
damper 
Torre de resfriamento, tipo vertical, com moto ventilador 
extrator, carcaça e tanque em fiberglass, vazão de.  água a ser 
resfriada = 400 m3/h - temperatura entrada de água=35 °C, 
temperatura salda de água=29,5 °C, temperatura bulbo úmido 
Bomba para reciclar vazão = - 400 m3/h - 	pressão 
manométrica=25 mca, motor 60CV/4polos, mod. 150-250 - 
KSB 
Amortecedor em mola helicoidal, com freqüência entre 5 e 6 
Hz, VAC 107 - X5. Com  isolação vibratório de +96,4%, das 
bombas 
Bomba para reciclar vazão=255m3/h - pressão 
manométrica=27mca, motor 40CV-4polos, mod. 125-250 — 
KSB 
Bomba para reciclar vazão=255m3/h - pressão 
manométrica=40mca, motor 60CV-4polos, mod. 125-315 — 
KSB 
Amortecedor em mola helicoidal, com freqüência entre 5 
Hz, VAC 106 - X5. Com  isolação vibratório de +96,7%, 
bombas 
Amortecedor em mola helicoidal, com freqüência entre 5 
Hz, VAC 107 - X5. Com  isolação vibratório de +96,4%, 
bombas 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor 
50CV+1 motor de 10CV, contendo 1 disjuntor geral 150A, 1 

ntor de 100A e 1 disjuntor de 20A 
adro elé o para condicionador de ar com 1 motor de 

k gr de 15CV, contendo 1 disjuntor geral 175A, 1 
4 01,25A e 1 disjuntor de 30A 
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Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de un 
75CV+1 motor de 15CV, contendo 1 disjuntor geral 200A, 1 
disjuntor de 150A e 1 disjuntor de 30A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
60CV+1 motor de 12,5CV, contendo 1 disjuntor geral 175A, 
1 disjuntor de 125A e 1 disjuntor de 30A . 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
50CV+1 motor de 7,5CV, contendo 1 disjuntor geral 150A, 1 
disjuntor de 100A e 1 disjuntor de 15A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
60CV+1 motor de 15CV, contendo 1 disjuntor geral 175A, 1 
disjuntor de 125A e 1 disjuntor de 30A 
Quadro elétrico para condicionador de ar comi motor de 
60CV , 1 motor de12,5CV, contendo: 1 disjuntor geral 
175A+1 disjuntor de 125A + 1 disjuntor de 30A + chave de 
partida estrela/triangulo. 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
7,5CV, contendo 1 disjuntor 15A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
1,5CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
1CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico -para condicionador de ar com 1 motor de 
0,5CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
3CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico para condicionador de ar 25TR's com 02 
condensadores remoto, 380V 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 0,5CV 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando. 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 
0,75CV contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e 
comando. 
Quadro elétrico para ventilador 
0,25CV contendo: disjuntor geral, 
comando. 
Quadro elétrico para ventilador 
0,33cy contendo: disjuntor geral, 

OTAS - SP 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98/ 0015 

Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 1,5CV 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando. 
QE - Caixa de Ventilação com ventilador centrifugo vazão de 
ar=2000m3/h, pressão estática=25mmCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJEL1VIEC 
QE - Caixa de Ventilação com ventilador centrífugo vazão de 
ar=1000m3/h, pressão estática=25mmCA, rotor Sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
Painel elétrico para central de água gelada contendo: 1 
disjuntor geral de 4000A, 3 disjuntores de 1000A para UR-
TPS-01/02/03, 3 chaves de partida estrela/triângulo para TR-
TPS-01/02/03 de 30CV cada, 4 chaves de partida 
estrelaJtriâ.ngulo para BAC-TP S -01 
Conversor de freqüência para BAGS-TPS-01/02/03/04, com 
tecnologia PMW (Pulse Width Modulation), motor 60CV, 
conjugado máximo 68kgf/m, regime continuo, sentido de 
rotação único, 175ORPM - mod. Ref. VLT6062-RFI 
(Danfoss) 
Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do 

• condicionador de ar modular CAV-FNG-01, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 50CV, conjugado 
máximo 56kgf/m, regime continuo, sentido de rotação único, 
177ORPM - mod. Ref. VLT6052 

• Conversor de freqüência para o ventilador de retorno do 
condicionador de ar modular CAV-FNG-01, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 10CV, conjugado 
máximo 11kgffna, regime continuo, sentido de rotação único, 
176ORPM - mod. Ref. VLT6011-RFI 
Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do 
condicionador de ar modular CAV-FNG-03, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 60CV, conjugado 
máximo 68kgEm, reg.me continuo, sentido de rotação único, 
1775RPM - mod. Ref. VLT6062 
Conversor de freqüência para o ventilador de retorno do 
condicionador de ar modular CAV-FNG-03, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 15CV, conjugado 
máximo 24kgEra, regime continuo, se 	de rotação único, 

éRIMM 	Ref. VLT6016-RFI 	 g.ste rItíestac.c, 
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Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do un 
condicionador de ar modular CAV-FNG-04, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 75CV, conjugado 
máximo 78kgf/m, regime contínuo, sentido de rotação único, 
1775RPM - mod. Ref. VLT6075 
•Conversor de freqüência para o ventilador de retomo do un 
condicionador de ar modular CAV-FNG-05, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 12,5CV, conjugado 
máximo 17kgfra, regime contínuo, sentido de rotação único, 
1160RPM - mod. Ref. VLT6016-RF 
Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do tua 
condicionador de ar modular CAV-FNG-07, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 7,5CV, conjugado 
máximo 10kgUm, regime contínuo, sentido de rotação único, 
174ORPM — mod. Ref. VLT600 
Conversor de freqüência para o ventilador de retomo do un 
condicionador de ar modular CAV-DES-02, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 7,5CV, conjugado 
máximo 10kgf/m, regime contínuo, sentido de rotação único, 
174ORPM - mod. Ref. VLT6008-RFI 
Eletroduto rígido 0 3/4" 
Eletroduto rígido 0 1" 
Eletroduto rígido 0 11/2" 
Eletroduto rígido 0 2" 
Eletroduto flexível 0 3/4" 
Eletroduto flexível 0 1" 
Eletroduto flexível 0 11/2" 
Eletroduto flexível 0 2" 
Eletrocalha 400 x 100mm 
Eletrocalha 300 x 100mm 
Eletrocalha 150 x 100 
Perfilado perfurado 11/2  
Cabo secção 2,5 mm2 
Cabo secção 4 
Cabo secção 6 mm2 
Cabo secção 10 mm2 
Cabo secção 16 riim2 
Cabo secção 25 mm2  
Cabo secção 35 mm2 
Cabo secção 50 mm2 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

Cabo secção 120 mm2 
Cabo secção 240 mm2 
Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada, em chapa un 
galvanizada tipo normal "U", 200x100mm, ref. SRS-251-GF 
da Sisa ou similar 
Redução esquerda 400X2-00, para eletrocalha, ref. 4235 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 11/4" 
Eletroduto em aço galvanizado flexível 0 1'/2" 
Eletrocalha perfurada 600x100mm 
Eletrocalha perfurada 200x100mm 
Desvio horizontal à esquerda 400x100mm 
Curva horizontal 90° 600x100mm 
Curva horizontal 90° 400x100nana 
Tê horizontal 90° 600x100mm 
Tê horizontal 90° 400x100mm 
Redução concêntrica 600x200x100 
Redução à esquerda 600x400x1 
Curva vertical interna 90° 20 
Curva de inversão 90° 600x 
Curva de inversão 90° 400x10 
Curva de inversão 90°20 
Curva horizontal 90° •0x50 para eletrocalha, ref. 4203 	un 
Curva horizontal 90° 200x50 para eletrocalha, ref 4203 	un 
Perfilado perfurado, 38x38mm, completo incluindo conexões 
e fixações 
Eletrocalha perfurada galvanizada á fogo com tampa .111 

100x5Omm ref. 4200 - MARVITEC ou similar.  
Curva vertical externa 90° 100x5Omm , para eletrocalha, ref. 
4212 
Redução concêntrica 200x100x5Onam 
Exaustor centrífugo vazão de ar--3600m3/h, pressão 
estática=30mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-450 - H1GROTEC ou similar 
Exaustor centrífugo vazão de ar=6890m3/h, pressão 
estática=30namCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-560 - H1GROTEC ou similar 
Exaustor centrífugo vazão de ar--12000m3/h, pressão 
estática=25mmCA, ro/or sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-560 - HIGROT C ou similar 
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ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Exaustor centrifugo vazão de ar=2300m3/h, pressão un 
estática=25roinCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-250 - HIGROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=4285m3/h, pressão un 
estática=30mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-355 - HIGROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=8920m3/h, pressão un 
estática=30ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-500 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=3200m3/h, pressão un 
estática=30mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-300 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=4155m3/h, pressão un 
estática=20mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-355 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=7845m3/h, pressão un 
estática=25ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-500 - IEGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=7000m3/h, pressão un 
estática=25mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-450 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=5200m3/h, pressão un 
estática=25mrnCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-400 - HIGROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=2000ro3/h, pressão un 
estática=25ramCA, rotor sirocco, simples aspiração, mod. - 
PROJELMEC 
Exaustor centrífugo vazão de ar=3800m3/h, pressão un 
estática=25ramCA, rotor sirocco, simples aspiração, mod. 
PROJELMEC 
Exaustor centrifugo vazão de ar=950m3/h, pressão un 
estática=20mmCA, rotor sirocco, simples aspiração, mod. - 
PROJELMEC 
Exaustor centrifugo vazão de ar=400m3/h, pressão un 
estática=10mmCA, rotor sirocco, d pia aspiração, mod. - 
PROJELMEC 
Exaustor centrífugo vazão • ar=1670m3/h, pressão un 

rotor sirocco ' .'la aspiração, mod. - 
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Exaustor centrifugo vazão de ar=16000m3/h, pressão 
estática=25n2unCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. - 
PROJELMEC 
Caixa de Ventilação com ventilador centrifugo vazão de 
ar=2000m3/h, pressão estática=25ramCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
Caixa de Ventilação com ventilador centrifugo vazão de un 
ar=1000m3/h, pressão estática=25mmCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
Ventilador centrifugo vazão de ar = 500m3/h, pressão estática 
=15ramCA, rotor sirocco, simples aspiração, com caixa de 
ventilação 
Grelha para exaustão AR-AG 225 x 165mm 	 1111 

Grelha para exaustão AR-AG 625 x 425mm 	 ala 

Grelha VAT-AG 225 x 125mra 	 un 
Grelha VAT-AG 225 x 165mm 	 un 
Grelha VAT-AG 325 x 165= 

CrO r 	

O 	un 
Grelha VAT-AG 325 x 225mm 	 11 

Grelha VAT-AG 425 x 225mm 	 30 

ej6r, 

	

IQ, 	L1 aujo R 

c 1 	 un 
Damper RL-B 200 x 150mm 	• 	 un 
Grelha SV-RG 325 x 225 

A'essanclro 	,ra Oras 	

un 
Grelha SH-RG 150 x 100mm 
Grelha SH-RG 750x450 	SELOS RECOLHIDOS POR VCRSA 

	

VALOR RECEBIDO R; 235 	un 
Grelha AGS-T 325x2 m 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de un 
0,75CV contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e 
comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 1,5CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 2,0CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 1,0CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 0,5CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico e comando 
Monitor de corrente mínima (5-135 A) 

»,.t.P. 	 icontra- 
(enistrado n.o CREA/BA 

parte integrante e insçpê_rtoeQ_1  

• A.,•-"' 

raçe.s Calião c Frtz-,:s 
irr"F.,4 • 

AT1-01-198-034 

72/76 
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un 	 1,00 

un 	2,00 

00 

un 	1,00 

41,00 
6,00 

15,00 
184,00 
24,00 
13,00 
12,00 
22,00 
12,00 
13,00 

6,00 
12,00 

5,00 

3 



AT1-01-198-034 

73/76 
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„e.tojr,orraride- " 2, 

Alessandra Pereira Braga sação 	. 
SELOS RECOUNOOS POR VERSA VALOR REOLOO141 

Emprea,:trasP:i 4e I rrtr 	st7utt.:AerpportuAria: 
AEROPORTO INTERNACIONAL. pEpuTApo Ltif5,,EDy.).2.RDO M.f.iGLIELkES 

DIRETO.RIA-tEENGENHÁIRÍA El1 /44ANUTENCM 
.f.15`,1217W. • 	GgRÉN1qA DE. ANIP'llAÇA0,....DES/ 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N." 065 - EG / 98/ 0015 

2.9.10 Sistema de GLP 

Tubos e conexões aço carbono Schedule 40 03/4" 
Tubos e conexões aço carbono Schedule 40 01" 
Válvula esfera 03/4" 150psi, DECA 
Válvula esfera øl" 150psi, DECA 
Conjunto de medição de GLP, completo, composto de caixa 
para medidor, regulador e medidor 

m ;62,70 
m 315,10 
un 16,00 
un 2,30 

un 16,00 

3. 	PERÍODO CONTRATUAL 

Início: 	01.06.98 
Término: 22.05.00 
Tempo Decorrido: 720 dias 

4. 	PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

Inicio: 	01.06.98 
Término: 28.02.03 
Tempo Decorrido: 1.394 dias + 339 dias de par 

5. 	VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 120.766.699,79 (Cento e vinte milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscento 
noventa e nove reais e setenta e nove centavos) 

6. DATA-BASE 

	

	 ,icor.tra-N 
xegistrado no CRè.A/BA 

09.03.98 	 1. parte integrante e inseparável 
da CAT 1\1°  

7. ADITIVOS  
gi 	 Érj"F4 

7.1. 	Aditivo n.° 01, datado de 28/09/98, de quantidade na planilha. 
7.2. 	Aditivo n.° 02, datado de 30/12/98, de quantidade na planilha. 
7.3 	Aditivo n.° 03, datado de 10/03/1999, de quantidade na planilha. 



J 
	/-(5-7Ci'•• 

Ft.tit,s/ 
tà.0) 

• 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

	

7.4 	Aditivo n.° 04, datado de 02/07/1999, de preço: R$ 10.478.802,60 e prazo 136 das 

	

7.5 	Aditivo n.° 05, datado de 10/12/1999, de preço: R$ 11.708.807,23. 

	

7.6 	Aditivo n.° 06, datado de 25/02/2000, de preço: R$ 15.032.529,56 e prazo 92 dias 

	

7.7 	Aditivo n.° 07, datado de 04/07/2000, de preço: R$ 6.920.236,31 e prazo 59 dias: 

	

7.8 	Aditivo n.° 08, datado de 24/11/2000, de preço: R$ 3.284.392,98 e prazo 61 dias. 

	

7.9 	Aditivo n.° 09, datado de 22/03/2002, de preço: R$ 11.698.780,05 e prazo 215 dias. 

	

7-.10 	Aditivo n.° 10, datado de 30/07/2002, de fiança bancária. 

	

7.11 	Aditivo n.° 11, datado de 20/02/2003, de preço: (R$ 3.995.258,52) e prazo 119 dias. 

8. VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

8.1. R$ 175.495.342,06 (cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, trezentos e quarenta e dois reais, e seis centavos) 

9. FONTES DE RECURSOS 

	

9.1 	Parte oriunda do contrato de Empréstimo 841/0C-BR, firmado entre o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) e o Banco do Nordeste do Brasil S.a. (BNB), subscrito com o 
Estado da Bahia, assegurados à CONTRATANTE através do convênio n.° 020/97/0015 - 
INFRAERO. 

9.2 	Parte Oriunda do orçamento da União, previstos no orçamento do Instituto Brasileiro de 
Turismo - EMBRATUR, e repassados à CONTRATANTE através do convênio n.° 034/98. 
• Programa de trabalho Prodetur/Salvador, Código Orçamentário 001.21606.003-
6.05.16020-3.  
• Orçamento do Governo do Estado da Bahlt 
• Contratante: Infraero-Ataero-001.218.02. 

40 

,J 01;AS - SP 
nandes -Tabeliãó 

' 124 
r.`3],ifiCacoWo 

Ii=p-Oauz,d z 9&0t.  

tt13~ 
10. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

10.1 Eng.° César de Araújo Mata Pires 
10.2 Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho 
10.3 Eng.° Antônio Carlos de Godoy Matos 
10.4 Eng.° Ricardo Fraiha Bustani 
10.5 Eng.° Toufic Karaoglan Khoury 
10.6 Eng.° Juraci FlOrêncio de Souza 
10.7 Eng.° César Mata Pires Freire de Carv 
10.8 Eng.° Paulo César Oliveira Sá 

Aiessancfro Pereira Braga 

SELOS FILCOLHIDOS POR VERSA VALOR REGEM R$ 2,:áG 
CREA n.° 	8745-D/BA 
CREA n.° 	8004-D/BA 
CREA n.° 	8221-D/PE 
CREA n.° 	4714-D/B 
CREA n.° 12020-D/B 
CREA n.° 190186-D/S 
CREA n.° 30381-D/BA 

ète'st58-DMINPr'tr?'-` 
registrado no CREA/BA è 
L' parte inte,TraLite e insparaveL 

CAT 



Quant. 
68 
02 
13 
03 
16 
01 
05 
01 
10 
02 
14 
04 
01 
01 
01 
14 
06 
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AEROPORTO INTERNACIDNAL pEPIJTADO LUIS EDIJARDOPI4A1.4-5ÀES 	

7J5/76 Çrapre,a 	 Aeropprirráda  

CiIRETORIA DE ENG ENHÁRJA EMANITTENOi0 
GERNCIA DE MPLInÃO.,•;DE$V 

,INVRAERO 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 /0015 

3 4 5 

  

10.9 Eng.° Enoque Borges Pimenta 
10.10 Eng.° Cecília Schianta Magnavita 
10.11 Arqta Ana Lucia Queiroz Sampaio 
10.12 Eng.° Antônio Cruz Vieira Júnior 
10.13 Eng.° Carlos Augusto V. Boas F. de Carvalho 
10.14 Eng.° Luiz Ricardo Sampaio de Almeida 
10.15 Eng.° Carlos Alberto Barros Teixeira 
10.16 Eng.° Nicolau Emanoel Marques Martins 
10.17 Eng.° Carlos Geraldo Campos Magalhães 
10.18 Eng.° André Dias Python 
10.19 Eng.° Roberto Zardi Ferreira 
10.20 Eng° José Alexandre Gandarela Pereira 

CREA n.° 
CREA n.° 
CREA a° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA 
CREA 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 

4947-D/BA 
15294-D/BA 
18584-D/BA 
10533-D/BA 
12741-DMA 
26314-D/BA 
12127-D/MG 

4500-D/BA 
9473-D/BA 

11.956-D/BA 
1.577-D/PB 

27.616-D/BA 

13. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

Este Ate stz.,..(..o 	r.tra-..; 

reoistrado no CR. ..AiSA e-

.... parte integrante e inseparável 
CAT 5- 

p- 
4 .!' J.-  ã_§ ãlhão 	FreStr,s 

El 

11. EFETIVO MOBILIZADO 

4.822.840 hh 

FliP5+ 

Descrição 
Caminhão Basculante - 10m3 
Caminhão Comboio 4.500L 
Caminhão Pipa 10.000L 
Escavadeira hidráulica de esteiras - Poclain 988 
Escavadeira hidráulica de esteira - FH 105 
Distribuidor de Agregados, rebocável 
Acabadora de Asfalto de pneus 
Pá Carregadeira 966 de pneus 
Retro Escavadeira 416C 
Guindaste MD-25, com lança telescópica, sobre rodas 
Trator de Esteira modelo D-6 
Trator de Esteira modelo D-8 
Usina de Asfalto à quente 
Usina de Concreto 
Usina de Solos 
Motoniveladora modelo 120G 
Trator de Pneus modelo 2105 

o O TAB 
p °Robe 

Ruo t. 
TICO a pres 

na' a.m.n1,,,, 

E NOT 

NeSSZIrld;‘) PC,Olfa 6r0g3 

;ELOS RECOLIRDOS POR VERSA VALOR RICELROO R$ 2,35 

ernandes 
ni 	1 

pa repwR 
o C:, 
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	 ..*.ÉTOPPLTP. 

.1t.w.R.• 'H..•DIIRE—Édie0ÉiÉüdÉSii,Mik:ÉÉMIrr~à 

ATESTADO 

• TERMO DE CONTRATO  N. 065 - EG /98 / 0015 

Rolo CoMpactador CA-25 de pneus, vibratório auto-propuLSor com tambor 	16 tipo pé-de-carneiro 
Rolo Liso Tandem 
• 03 . Rolo de Pneu SP-8000 1-1D 

04 ' Pá Carregadeira 930 	 o ó TABE„obc,  per_;;N:OZ9 	OZOL 	02 Pá Carregadeira 924 	 .y. 
: rl 	 61 Pá Carregadeira 959 	 ico.(,,25,n , (IV 

Caminhão Munck 	02 .. 	.. 

Rolo Autopropulsor CP-30 
_ 	L 	 05 Retro-escavadeira 580 	 ess2nCro Perç J Braga --------7.-- 	 :•4 . Guindaste com lança telescópic 	to-propulgo?,'''golS'fê"i'Õdãá 2-325ton 	 .01 

• saasNICOlsilri P 	, ^ 

	

. Guindaste com lança telescó - a, auto-propulsor, sobre rodas 35ton 	 01: Guindaste com lança telescoplca, auto-propulsor, sobre rodas 45ton 	 .01 Caminhão Distribuidor de Asfalto 
.02 Escavadeira .ide pneus poclain 80-P 
01 Pá carregadeira W-20E 

acta t 

	

Aesta.r.lo • eacorÁra-se 	07 Trator de esteira D-50 	 ... 

	

'.:e.oistrado no CRE's./B.A. e 	• 07.. :Pá carregadeira 821 
Uni-loader (Bob-Cat) : 

da CAT N° 5--- -.2- ''' L 	. \-jk 

	

_1 ?arte intenrant_e_e_ i2e _ará_v_e_..1 	00  • 

Caminhão pipa 16.000h 

	

VÃ: 	 - 02 7_ Caminhão pipa 9.000h 	
02 

--- - - —...---- 
:::4;2.ã 	ãIfiãÉi-g4 Frálirs Caminhão pipa 8.00 0h 	 .,

• 

	

.:,.f.;,,% se 7 F.I 	' 	02 

Atestamos, •ainda, que todo o fornecimento de materiais.  é mão-de-obra, bem como o 
fornecimento, instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da 
obra, ficou sob a responsabilidade da CONSTRUTORA OAS 

Declaramos que todos .os serviços foram executados 	tro dos padrões técnicos de I qualidade 	ança e das normas de engenharia em vigi  • elido sido atendidos todos os 	• prazos C 	s, condições e especificações, nã.o havendo qu quer registro que desabone a oapacid 	a da referida firma, na condução dos s 	ços executados para a re ação da Obra 	f • 

t-s1A4.,'`";„, • • Salvador, 24 de março de 2003 

Eng.° Odmir Amaro Bezerra 
. 	CRE'A n.° 21.195-D/SP 

Gerente de Ampliação do Aeroporto Internacional 
de Salvador Dep. Luis Eduardo Magalhães 



• • 	k:'5,Rrldr0 

SELOS 1:1LCCJ'US 	Vá:A ::.r.Ct.:•.3 R$ 2;25 
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AT1-01.202.237 1/3 

Fls.: 01 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1069/2006 

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado: 

PROFISSIONAL(IS) ANOTADO(S) COMO RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) PELA OBRA/ 
SERVIÇO: 

a) Nome: JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
Carteira N°: BA-000000008004/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07. 
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

(Continua em Fls.: 02) 	André Luiz Villela Feres 
Gerente da DiViSãO de Pesquisa e Arquivo 

CREA-DF Mat. 082 

Aná se Processual 

9.° ulo Roberto 
TA IÃO 

da 

Rua Miar 
NTICO aprese 

ala mim ame • 

andes-Tb 
O  124 

reprografic44 
3 parto rept 

4 DEZ. 208_, S Pa 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.br  

) Nome: ANDRE LUIZ BASTOS PETITINGA 
Carteira N°: BA-000000022649/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07. 
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

c) Nome: RICARDO SCHITTINI DUARTE 
Carteira N°: RJ-000000040752/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07. 

Eng' Eletr. FLÁVIA 
Gerente da Diviso-de 

OTAS-SP 
o 

gwdool,  

mk
opfls 

Pu. Nessandro Perua Dt3g3 
SELOS RECOLHIDOS PO VERBA VALOR RECLOVJO R $ 2,25 

LU PE IRA ARRUDA 
Técnico Administrativo 

Conseibo RestanaidetEngernheria, Arquitetura 
e kgrafiemla de Distrito Federa! 

ART N° 020806/2002 	 REGISTRADA EM 18/12/2002 

OBJETO DO CONTRATO: 

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AS OBRAS E SERVIÇOS PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO A ABRIGAR O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - BRASILIA DA 
CIDADE DE BRASILIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA 
'UNDAÇÃO DO GUINDASTE DE TORRE LIEBHRR, MODELO 66.3 HC N° DE SÉRIE 123.029, COM 
ULTILIZAÇÃO DE CONCRETO FCK 25 MPA. (ART DE COMPLEMENTAÇÃO REGISTRADA NO DIA 
27/03/2003). 1° E 2° TERMOS ADITIVOS REGISTRADOS NO DIA 21/05/03 COM A FINALIDADE DE 
PROMOVER A READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DA NOVA SEDE DO TST. 
ART DE COMPLEMENTAÇÃO REGISTRADA NO SIA 21/05/2003.3° TERMO ADITIVO REGISTRADO DIA 
29/01/2004, PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DO PRÉDIO, TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A 

1!!!5(  *E FREITAS 



Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 
e Agronomia do Distrito Pederal 

omre-orS,.P ÔpflSa 

línVellipp 

/Eng' Eletr. FLÁVIA CINTRA DE FREITAS 
Gerente da Divisão de Análise Processual 

(Continua em Fls.: 03) 

LUC ANA P 
Técnico A 

S Paulo, 140 12 
PesSandr. • rtitZ3 Gra,ja 
;ELO 	OLIU005 POR VCRRA VA REGIA= I 2,á 

tad 
RA ARRIMA 
istrativo 

D  

9Z9:1VOZO-1. 

aON'' 

5 

André 
GgoMdaW 

a Feres 
f 	Mese e Argut O TABELIÃO f) 

-DF Mat 082 	 Paulo Robe°mandes 
Ruo coni " 

AUTENTICO a p 	nte capo reprogr 
gmaI a n 	', wn 	nado. na  pane 

TA -SP 
ibe1ào 

Ronfiedort• 
tdaOmi Fè 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www.creadf.org.br  
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Fls.: 02 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO No 1069/2006 

Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

d) Nome: PAULO ROBERTO VENUTO 
Carteira N°: MG-000000023280/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL. 

Atribuições: RES 218/73 ART 07, DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29. 
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

348 

CONTRATANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA OAS LTDA 

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SAF SUL QD 08 LT 01 - BRASILIA-DF 

DOCUMENTO APRESENTADO: 

ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 03/08/2006, o qual é parte 
integrante da presente CERTIDÃO, contendo 76 folha(s). 

CMSSERVAÇÕES COMPLEMENTARES : 

CERTIDÃO CONCEDIDA "AD REFERENDUM" DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, PELO 
'ONSELHEIRO FLÁVIO CORREIA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N° 12440/2006. 
1.) De acordo com a Resolução n° 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profis-
sional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compa-
tível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica 
nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia." 
2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL. 
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com 
as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução dos 
serviços, que faz parte da presente Certidão. 
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Csinaeltio Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia do Distrito Vedara! 

SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 
3321-1581 - CEP 70390-010 

BRASÍLIA-DF 
documentacao@creadf.org.br  

www,creadf.org.br  
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Fls.: 03 

  

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1069/2006 

  

3 419 
CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão 
Normativa N° 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CONFEA. 	  

  

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresen-
tado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 6.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a 
conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste órgão apenas a veri-
ficação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resolu-
ções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções 
deste CREA/DF 	  

   

CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 3' da Resolução N°  317/86 do CONSELHO FEDE-
RAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente 
para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas. 	 

  

Brasília-DF, 08 de Setembro de 2006. 
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Gerente do Dept° de Documentação 
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JUSTIÇA DO TRABALHO  

° 
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w.  o 
Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTDA., firma serà-da 
na Av. Angélica, 2029 — 8° andar 	Consolação — São Paulo/SP, com CNPJ 
n.°14.310.577/0001-04, executou para o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - 	9-(  - — 
TST, sediado em Brasília-DF, as obras de estruturas e acabamento dos prédios da o 
nova sede do Tribunal Superior do Trabalho - TST, situado no Setor de cc 
Administração Federal Sut, Quadra 8 Lote 1, em Brasília-DF, objeto do contrato c.) 
001/2002, firmado em 17/12/2002, em regime de empreitada por preço global, com o • UJ 
as características descritas abaixo: 	 o o 
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1.0 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA - TST 

1.1 -Arquitetura 

Obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer Soares Filho, CREA 2.895/D-RJ, com 
área total de construção de 95.995,74m2, sendo constituída por um subsolo, e três 
prédios, sendo: Prédio dos Ministros com pilotis, mezanino e 6 pavimentos com 
anexo para Sessões de Turmas com 8 pavimentos; Prédio dos Funcionários com 
térreo, mezanino e 5 pavimentos e Prédio de Serviços com 1 pavimento. 
Tendo ainda 30.000 m2  de estacionamentos e calçadas externas, e 39.582m2  de 
paisagismo, totalizando uma área total de intervenção de 165.577,74m2. 

a)  SUBSOLO —Área construída - 20.616,80m2  

- No subsolo, que tem dimensões médias de 105,00x190,00m, e serve aos Prédios 
dos Ministros e Funcionários, executada em concreto armado(fck 35IMpa) com 
lajes tipo cogumelo com vãos de 10m. Estão localizados no subsolo o 
Almoxarifado, Casa de Bombas, Central de Ar Condicionado, Copas, Sala de 
Motoristas, Hall de acesso aos Prédios dos Ministros e Funcionários, Patrimônio, 
Sala de Apoio, Sala de Quadros, Vestiários, Torre de Resfriamento, além de 505 
vagas de estacionamento e reservatório inferior, em concreto armado(fck 35Mpa), 
com capacidade de 804.384,0 litros de água, dividido em duas células de 14,70 x 
7,20 x 3,80m, cada uma. 

PRÉDIO DOS MINISTROS — Área conStrUída — 30.590,81m2  

- Prédio curvo com seis.  pavimentos, .mezanino e pilotis, com dimensões de 21,00 x 
200,00m, destinado aos gabinetes dos Ministros, Ministro-Presidente, 
Corregedoria, além da Biblioteca. Auditório dos Ministros, Salão nobre, Cozinha, 
Jardim e Restatirante. 

- Prédio em estrutura de concreto armado e pr.: 	 o(fek 35 	com vãos livres 
de 30rn na região do Plenário (eixo 5"e " e 15m nas demais área.. Três escadas 
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de emergência, duas caixas d'água .superiores em concreto a n O, COM 
capacidade de 202.080 litros, cada uma. Passarela em concreto protendido com 
40m de comprimento fazendo a ligação entre seu primeiro pavimento e mezanino 
com o primeiro pavimento, e mezanino do Prédio dos Funcionários, fachadas com 
esquadria de alumínio e vidro, e empenas em concreto aparente. 
Pavimento técnico em estrutura metálica atirantado com perfis metálicos ao teto 
do 1° pavimento, em toda a extensão do prédio, servindo de plataforma de 
trabalho e manutenção das instalações. 

bi)  ANEXO PARA SESSÕES DE TURMAS —Área construída - 5.958,16m2  

- Prédio em formato poligonal com oito pavimentos e dimensões de 17 e 20m, 
destinado ao Plenário, 8 Sessões de turmas e ainda 2 Sessões SDC ,SDI, DE. 

- Prédio em estrutura de concreto armado e protendido (fck 35MPa), com vãos 
livres de 20m, paredes em concreto aparente e fachadas com esquadrias de 
alumínio e vidro. 

c)  PRÉDIO DE FUNCIONÁRIOS — Área construída - 36.548,97m2  

Prédio em formato retangular, com cinco pavimentos mezanino e térreo, com 
dimensões de 25 x 200m, destinados a Areas de Trabalho dos Funcionários, 
Centro Médico, Protocolo, Patrimônio, Autuação, Almoxarifado, Centro 
Odontológico, Agências Bancárias, Correios, Restaurante/Cozinha, Engenharia, 
Setor de Segurança/ Supervisão Predial, Sala de CPD, Sala de No-Break e 
Baterias e Auditório. 

- Prédio em estrutura de concreto armado e protendido(fck 35MPa), com vão livres 
de 20m, Três escadas de emergência em concreto, dois reservatórios superiores 
em concreto armado com duas células cada e dimensões totais de 13,00 x 16,00 
x 2,00m e capacidade de 194.590 litros cada um, fachadas com esquadria de 
alumínio e empenas em concreto aparente. 

d)  PRÉDIO DE SERVIÇOS —Área construída — 2.281,00m2  

- Prédio térreo de formato retangular, com dimensões de 20 x 114,05m, destinado a 
oficina e serviços. 

- Prédio em concreto armado(fck 35MPa) com vãos livres de 10m. Possui ainda um 
muro de arrimo em concreto armado(fck 35MPa) com 200,00m x 2,50 x 0,25m. 

- Galeria técnica subterrânea executada em concreto armado(fck 35MPa) com 
formas metálicas nas dimensões de 2,50 x 2,20 x 40,0m, ligando o Prédio de 
Serviços (Bloco C) ao subsolo dos demais Prédios. Servindo de interligação para 
todas as instalações do Prédio de Serviços com os demais Setores do complexo. 

u 
0 TABELIÃO DE NOTAS - SP 
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1.2 - Estrutura 	 DE CCDROE,,,r,".0  
DIRETcReL-GERL 

ADMENLSTRADVA 

Projeto de estrutura desenvolvido pela empresa Avantec Engenharia Ltda. 
Executado em concreto armado e protendido(fck 35MPa), o prédio tem em planta 
um trecho central em arco de 60°, com raio médio de 115m e largura de 20m, 
complementado por dois trechos retos, de aproximadamente 39m, totalizando uma 
extensão de 163,00m. Os eixos transversais principais do prédio são centralizados 
com as caixas das escadas e elevadores. Estão dispostos simetricamente em 
relação ao eixo central do arco de 60°. A simetria do prédio é quebrada pelo anexo 
que compõe o Prédio de Sessões, de fomiato irregular em planta, ocupando um. 
setor com cerca de 30° contíguo ao Prédio dos Ministros, junto à fachada mais 
extensa. 
Na fachada oposta ao Prédio de Sessões nivelada ao mezanino, está projetada urna 
grande marquise com área irregular, em planta, apoiada em quatro paredes curvas 
e, em parte, na viga de bordo do bloco B, sobre aparelhos de apoio de Neoprene 
Fretado. 
Esta fase da obra foi mareada pela alteração na concepção estrutural do bloco B 
(Prédio dos Ministros), que constituiu na inclusão de pilares adicionais entre as 
caixas das escadas e elevadores, desde o subsolo, reduzindo os vãos, a serem 
cobertos por estruturas em concreto armado. Apenas entre os eixos 5' e 6', onde se 
localiza o Plenário, não foi possível a inclusão de novos pilares, sendo mantida uma 
estrutura de transição em concreto protendido(fck 50MPa), ao nível do 1° pavimento. 
Para a criação dos novos pilares na estrutura já executada, foram necessários 
reforços e alterações de disposição de cargas as fundações. As fundações para os 
pilares adicionais dispostos no subsolo foram definidas em função das interferências 
com os tubulões existentes que serão incorporados em um mesmo bloco de 
fundação. 
Os novos blocos de fundação, devido às interferências com alguns blocos 
existentes, exigiram o envolvimento destes blocos menores, que ficaram embutidos 
na massa dos novos. Para este propósito, foi necessário o apicoamento de todas as 
faces dos blocos e das partes dos tubulões que ficaram embutidos no novo bloco. 
Foram criados 10 pilares, em concreto, adicionais à estrutura existente. Oito dos dez 
pilares adicionais coincidiram, no subsolo, com pilares de seção octogonal, que 
sustentam o pavimento térreo. Por este motivo, a seção transversal çios novos 
pilares passou a envolver os existentes, que foram totalmente apicoados até 
descobrirem os estribos. Entretanto o concreto destes novos pilares tiveram adição 
de 7% de sílica ativa, de modo a melhorar a aderência ao concreto antigo. 
Foi prevista ainda nestes pilares junta de concretagern a 35cm do fundo da laje do 
térreo. A parte superior destes pilares, sob a laje, foram preenchidos com concreto 
especial, isento de retração, garantindo o contato total com a superfície da laje do 
subsolo. 
Toda a transposição de armadura dos novos pilares pela laje do pavimento térreo foi 
realizada por furos abertos nesta laje. Objetivando a redução do número de furos 
esta transposição foi executada com barras de 32mm de diâmetro. .• 

3 
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Tendo ponto marcante de sua concepção os vãos entre pilares que são de 15m, 
mas principalmente a presença de uma transição no nível do 1° pavimento do bloco 
do Prédio dos Ministros com vão entre apoios de 28m em um sentido e 52m em• 
outro. O 1° pavimento apresenta duas situações estruturais distintas: a maior parte 
segue a concepção dos demais pavimentos em concreto armado com vão de 15m 
entre apoios e no setor do Plenário, eixo 5'a 6'com vigas protendidas de 2,8m de 
altura e 0,8 m de largura, sobre as quais se apóiam cinco pilares de sustentação dos 
pavimentos superiores do Prédio dos Ministros e de Sessões. 
A estrutura de transição (entre eixos 5'e 6') é formada por uma grelha com oito vigas 
principais protendidas, três transversais, e uma central protendida, utilizando 
concreto de alta resistência fck>= 50 MPa. Sendo necessária especial atenção em 
logística e execução, uma vez que a concretagem com cerca de 585m3 de concreto 
50 Mpa ocorreu de forma ininterrupta, utilizando concreto com adição de aditivo 
superplastificante, conferindo auto-adensamento e exigindo elevada estanqueidade 
do sistema de forma. Sendo necessário o acompanhamento relativo ao 
comportamento da temperatura do concreto devido ao calor de hidratação, com 
adição de água gelada para o amassamento do concreto e também cura rigorosa. A 
laje com 35cm de espessura também executada em concreto de 50 Mpa (98 m3) foi 
executada em seguidá, também em concretagem ininterrupta e controle de calor de 
hidratação e cura. 
Outra característica desta etapa da estrutura são os tirantes de suspensão de parte 
da estrutura do mezanino, no setor do Plenário (eixo 5'e 6). O mezanino é 
pendurado no 1° pavimento através de 5 tirantes com aço protendido galvanizado, 
encamisados com pilares metálicos. 
É importante ressaltar que apesar de se tratar de uma estrutura convencional de 
lajes e vigas, todo escoramento deste serviço foi realizado com equipamento 
especial constituído de treliça (M150) e perfis "I" metálicos distribuindo toda a carga 
de 1.650t nos apoios laterais tendo 28m de vão livre entre apoios. Esta carga foi 
distribuída em 9 linhas de treliça, cujos apoios absorviam, em média 95t. Esta 
solução de escoramento é muito utilizada na construção de pontes e foi empregada 
devido ao elevado peso inicial da estrutura na qual a laje do térreo não teria 
capacidade para suportar, transmitindo toda a carga diretamente aos blocos de 
fundação, através do reescoramento da laje do térreo. 
A protensão das vigas de transição recebeu especial atenção, uma vez que a 
mesma foi condicionada ao avanço da construção e realizada em três etapas. A 
primeira etapa, aplicação de 40 % da força inicial de protensão em todos os cabos 
das vigas protendidas (19 cabos por viga), permitindo assim a liberação de todo o 
escoramento sob esta estrutura e a execução de três pavimentos superiores e a 
parte do mezanino a ser nela suspensa. A segunda etapa da protensão foi realizada 
com mais 30 % da força inicial em todos os cabos, executada após a concretagem 
do 4° pavimento e a última protensão foi executado após a concretagem da 
cobertura dos Prédios dos Ministros (bloco B) e de Sessões. • 
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o o o 
execução no subsolo de 17.415,00m2  de pavimento em concreto armado(fck 25MPa) 	;•2". 
alisado com controle de nível, adição de endurecedor de superfície (agregado e g 2. 
aditivo) e resina protetora endurecedora e impermeabilizante. 	 ffi 
Executado também 23.000m2  de concreto armado(fck 25MPa) alisado nos < < 
estacionamentos e calçadas externas. Além de cerca de 7000m2  de estacionamento 8 

o LU em CBUQ com e=4,0 cm. 
Além disso, tivemos a execução de 23.768,00m2  de granito preto assentado sobre 'g 	— 
contra-piso e enchimento em concreto celular, 30.484m2  de piso elevado cOrn 
acabamento em tapete em placas 7mm, 2.790,00m2  de piso elevado com 5-,)e  8 
acabamento em laminado melamínico condutivo, 14.733,00 rn2de piso em cimento re; 
de alta resistência (korodur) preto e 2.132,00m2  branco. E 3.723,00m2  de carpete em 0  
rolo 100% nylon com e=10 mm. 

ar ' 

2.0 - PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 
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2.1 — Fundações 

Descrição do Serviço 	 Quantidade 
2.1.1.- Escavação mecânica de fustes de tubulões a céu aberto 

com diâmetro de 1,00m e profundidade entre 15 a 16m, 
conforme tabela 1 
	

614,97m3  
2.1.2.- Escavação manual de base alargada em • tubulões, 

conforme tabela 1. 	 260,07m3  

2.1.3.- Carga e transporte DMT = 1,00km de material excedente 
da escavação dos tubulões e blocos. 	 2.856m3 

2.1.4.- Fornecimento, corte, dobra e montagem de Aço CA-50 A 
para armação dos fustes e blocos. 	 2.037.176kg 

2.1.5.- Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura 
de concreto armado fck 20,0Mpa, em tubulões, 
preparado em usina com capacidade para 60,0m3/h, 
instalada no canteiro de obra, e controle tecnológico 
rigoroso executado por laboratório especializado 

875,04m3  

Diâmetro 
do Fuste 

(m) 

Quantidade 

(un.) 

Comprimento 
Total 

(m) 

Dimensões 
da Base 
(B x h) 

(m) 

Volume 
Total de 
Concreto 

(me) 

C.M. 
(KN) 

Menor 
Compri- 
mento 

(rri) 

Maior 
Compri- 
Mento 

.(rrl) 
1,00 49 783,00 (2,90x1,90) 875,03 5280 15,40 16,40 

TOTAIS 49 783,00 
• 
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2.2.3.2.- Montagem e desmontagem de forma com painéis 
planos estruturados com perfis metálicos e chapa de 
acabamento em compensado plastificado 12mm. 

2.2.3.3.- Forma perdida em polietileno expandido (EPS) 
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39.852,25m2  
3.738,00m3  
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2.2 - Estrutura 

Descrição do Serviço 
2.2.1.-Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura 

de concreto para estrutura, preparado em usina com 
capacidade para 60,0m3/h, instalada no canteiro de obra, 
e controle tecnológico rigoroso executado por laboratório 
especializado, sendo: 

2.2.1.1.- Concreto armado, fck =20 MPa, lançamento continuo, 
para bases de equipamentos 

2.2.1.2.- Concreto armado, fck = 25,0MPa, lançamento continuo, 
em blocos de fundação. 

2.2.1.3.- Concreto armado, fck = 25,0MPa, com lançamento 
continuo em pisos de trafego leve. 

2.2.1.4.- Concreto armado e protendido, fck = 35,0MPa, com 
adição de microsilica e lançamento continuo em pilares 
lajes e vigas 

2.2.1.5.- Concrêto protendido, fck = 50,0MPa, com adição de 
microsilica e lançamento continuo em vigas e lajes, com 
volume superior a 600 m3  

2.2.2.- Armação 	• 
2.2.2.1.- Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de 

aço CA-50 A 

2.2.2.2.- Fornecimento, colocação, protensão e injeção de nata 
de cimento de aço CP 190 RB, com 7 fios, 0 15,2mm 

2.2.3.-Forma 

2.2.3.1.- Fabricação, montagem e desmontagem de formas para 
vigas e lajes com compensado plastificado 18mm. 

DIRETORIÁ-GERAL 
CE CCOCRIsERAÇÂO 

ADMINISTRATTVA 

Quantidade 

3.304,28m3  

14.353,00m 

683,00m3  

2.322.685,00kg 

69.331,00kg 

69.242,75m2  
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Quantidade 

23.768,00m2  
6.998,00m' 

16.758,00m2 
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Descrição do Serviço 
2.2.4.- Fornecimento e fretados, sendo: colocação de apoios de neoprene 

2.2.4.1.- Medindo 200mm x 200mm x 33mm 
2.2.4.2.- Medindo 200mm x 400mm x 33mm 
2.2.4.3.- Medindo 100mm x 300mm x 33mm 
2.2.4.4.- Medindo 100mm x 200mm x 10mm 

2.2.4.- Cimbramento 
2.2.4.1.- Cimbramento metálico, auto-travado, telescópico com 

carga suporte de 6 ton por poste 
2.2.5.- Estrutura Metálica 
2.2.5.1.- Estrutura metálica do pavimento técnico, executado 

com perfis laminados atirantados a laje do 10 pav do 
bloco B 

16 un 
22 un 
12 un 
18 un 

184.424m3  

215ton 

2.3 — Alvenaria, Divisórias, Pisos e Forros 

TST - 753002520 

Descrição do Serviço 
2.3.1.-Alvenaria em bloco de concreto espessura = 14cm 
2.3.2.-Alvenaria em bloco de concreto espessura = 20cm 
2.3.3.-Alvenaria em. tijolo cerâmico espessura = 10cm 
2.3.4.- Divisória termo-acústica p/ escritórios espessura = 10 cm 

2.3.5.- Divisórias em granito padrão Cinza andorinha espessura = 
03 cm. 

2.3.6.- Piso elevado com acabamento em carpete 
2.3.7.- Piso elevado com acabamento em laminado melaminico 

2,0 mm - formipiso 
2.3.8.- Piso de alta resistência espessura = 8mm, preto, polido, 

encerado e lustrado. 
2.3.9.- Piso de alta resistência esp= 1,2 mm, branco, polido, 

encerado e lustrado 
2.3.10.- Piso plaqueado em concreto, armado em tela Q92, 

espessura de 5cm, elevado instalado com sistema 
industrializado tipo concrefit 

2.3.11.- Execução de enchimento em concreto celular 300 kg/m 
2.3.12.- Piso em carpete em rolo 100% nylon 10 mm 
2.3.13.- Piso cimentado com concreto polido ,25 MPa, 	o COM 

tela, e=12 cm, com adição de endurecedor de superfície e 
resina impermeabilizante 

2.3.14.- Piso em Granito Preto tijuca 
2.3.15.- Pavimentação asfáltica em CBUQ e=4cm 
2.3.16.- Pavimentação rigida em concreto armado 25 MPa 

e=12cm 

Quantidade 
33.477,15m2  
7.270,77m2  

12.209,51m2  

14.605,00m2  

1.495,00m2  
30.484,00m2  
2.790,00m2  

14.733,00 m2  

2.132 00m2  
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1.571,00m2  
2.631,00m2  

17.638,24m2  

1.638,24m2  

VI 

61.724,00m2  

643,00m2  

8 

TST 7530112520 

Descrição do Serviço 
2.5.1.-Preparação de superfície com argamassa 1:3 
2.5.2.-Aplicação de asfalto emulsionado elastomérico 
2.5.3.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4mm, 

Tipo III - NBR9952/98, estruturada com véu de fibra de 
poliéster, com herbicida 

2.5.4.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3mm, 
estruturada com véu de fibra de vidro 
NBR9952/98 
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Quantidade L.`2 
28.254,28m2  3 
26.580,50m2 

-9 
1.349,00m2  

41.696,00m2  
15.281,00m2  

644,64m2  

Quantidade 
61.803,00m2  

6.147,00m2  

921,00m2  

2.4.- Revestimentos internos e externos, Pintura, Tratamento de 

Descrição do Serviço 
2.4.1.- Emboço Interno 
2.4.2.-Emboço e reboco interno espessura de 2,5cm, executado 

com argamassa industrializada bombeada 
2.4.3.- Revestimento externo em massa única 
2.4.4.-Revestimento em parede com argamassa de gesso 

2.4.5.-Revestimento com laminado melamínico 0,8 mm 
2.4.6.-Emboço interno com barita 
2.4.6.-Revestimento de parede com placas de mármore extra 

branco. 
2.4.8.-Revestimento em lambris de pau marfim maciço 
2.4.9.-Revestimento acústico de Fibras de celulose e minerais 

naturais, auto-extinguível, projetado, e=2,5 cm 
2.4.10.-Revestimento acústico em espuma de poliuretano poliéster 

expandido - Sonex 95 mm 
2.4.11.-Pintura acrílica sobre massa acrílica em forro de gesso 

PODER JUDICIÁRIO 
	 AT1-01.202.237 8/76 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Descrição do Serviço 
2.3.17.- Forro de gesso acartonado tabicado 
2.3.18.- Fechamento vertical em gesso acartonado 

2.3.19.- Forro metálico tipo Luxalon- Special Tile 

34.370,00m2  
24.625,45m2  

8.139,00m2  
9.690,00m2  

17.609,00m2  

2.4.12.-Pintura acrílica sobre massa corrida em reboco ou 
concreto interno 

2.4.13.-Pintura PVA sobre massa corrida. em reboco 
2.4.14.-Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro 
2.4.15.- Pintura impermeabilizante em concreto — parede e teto, 

tratado com lixamento manual e estucamento 
2.4.16.- Tratamento de concreto com lixamento mecânico e 

estucamento e aplicação de verniz acrílico 

2.5.- Impermeabilização 

Quantidade 
37.258,00m2  
8.079,00m2  
9.877,00m2  
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Quantidade 
13.760,00m' 

3.119,00m2  

27.399,00m2  
27.399,00m2  

798,00m2  

Quantidade 
298ton 

írá 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
PODER JUDICIÁRIO 
	 AT1-01.202.237 9/76 	" a.°  

TS TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Descrição do Serviço 
2.5.5.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3mm, 

estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 
2.5.6.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4mm, 

estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 
2.5.7.- Aplicação de solução asfáltica de imprimação 
2.5.8.- Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4 
2.5.9.- Aplicação de membrana elástica de base acrílica com 

reforço com tela de poliéster 

2.6.- Fornecimento e Instalação de Esquadria de Alumínio e 
Vidros 

Descrição do Serviço 
2.6.1.- Perfis extrudados de alumínio em liga 6063, têmpera T5, 

atendendo às normas NBR 8116, anodizado natural fosco 
classe A18 

2.4.1. Vidro laminado 10mm (6mm+4mm) cinza com filme butiral 
polivinil incolor, assentado em quadrá de alumínio com 
silicone estrutural bi-componente, sistema "structural 
glazing" 

2.4.2.- Brises metálicos, com revestimento de placas de Aluminum 
Composite Material - ACM (Reynobond) 

2.4.3.- Vidro temperado 10 mm, com ferragens e acessórios 

2.7.- Diversos 

2.7.1.-Paisagismo 
2.7.1.1.- Terra vegetal para jardim 
2.7.1.2.- Geocomposto com núcleo drenante Macdrain 

Maccafeni 
2.7.1.2.- Grama esmeralda - plantada sobre laje impermeabilizada 
2.7.1.4.- Grama esmeralda - plantada terreno 
2.7.2.- Persianas (Fornecimento e Instalação) 
2.7.2.1.-Persiana vertical de alumínio branca 
2.7.3.- Carrinho de limpeza 
2.7.3.1.- Trilho de aço galvanizado 
2.7.3.2.- Carrinho para limpeza de fachada, com gôndola, 

transladando sobre trilho para atendimento das fachadas 
rincipais em v 	dos edifícios, atendendo toda sua 

NEE,ORtA-GERN. 
CE C.S.:SE:•ENAÇA0 

ACMINLETRATIVA 

28.761,00m2  

4.238,00m2  
716,00m2  

2.204,75m' 
9.700,90m2  

8.819,00m2  
30.763,00m2  

340,20m2  

760,00m1 
2 un 
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2.7.4.- Equipamentos Sanitários (Fornecimento e Instalação) 
2.7.4.1.- Bacia sanitária com assento 
2.7.4.2.- Bacia especial para portador de necessidade especial 

com assento 
2.7.4.3.- Barras de apoio para portador de necessidade especial 
2.7.4.4.- Mictório individual de louça 
2.7.4.5.- Cuba de louça de embutir para lavatório 
2.7.4.6.- Cuba de aço inox para pia de copa 
2.7.4.7.- Torneira com acionamento por toque e fechamento 

automático 
2.7.4.8.- Torneira de parede fixa 
2.7.4.9.- Bancada de granito cinza andorinha com borda, testeira e 

frontispício, para copas e banheiros 
2.7.4.10.- Espelho cristal 4 mm 
2.7.5.-Limpeza 
2.7.5.1.-Limpeza de pisos cimentados 
2.7.5.2.-Limpeza de vidros da fachada utilizando técnicas de rapei 

365 un 
90 un 

180 un 
140 un 
494 un 

94 un 
494 un 

94 uri 
933,26m2  

913,00m2  

34.173,00m2  
28.761,00m2  

2.8.- Cozinha Industrial (Fornecimento e Instalação) 

2.8.1- Cozinha Industrial 50  Pavimento bloco A - Funcionários 

Descrição 
Estrut. lnox com 04 planos perfurados (desmontada) 930x530x1750 
Grelha p/piso em pvc c/bandeja coletora em inox 1000x200x120 
Bancada inox 304 med.2450x700 mm.c/2 cb.62/50/30 1000x700x20 
Esguicho de pré-lavagem (completo) c/misturador.(simples) 
Carro plataforma em inox 
Estrutura lnox com 04 planos lisos (desmontada) 930x530x1750 
Estrado em polietileno p/ sacarias (cap.ate 150kg) 910x910x170 
Estr. Lisa com espelho traseiro, e prateleira.lisa (desm) 

1000x700x850 
Lavatório coletivo c/ acion.joelho (cb.400x340x140) 550x5002. 
Bancada inox 2700x600 mm dl cb.50/40/25 1000x700x20 
Bancada inox 2000x600 mm c/1 gav. e gancheira 1000x7 
Prateleira elevada lisa em aço inox 2800x400x0 
Carro inox para detritos quadrado- 80 litros 
Estrutura lisa de centro c/ prat. Perf. E 4 rodízios 1200 
Fritadeira a gás (água/óleo) cap 12/34 lts -1,2kg/h 
Fogão a gás 12 bocas 400x400 duplas (centro 
Char boiler a gás c/gabinete inferior 900x900x900 
Coifa em aço inox c/ filtros (encosto) sem dutos para forno 

combinado 

o 

Quantidade 
19 Pç 
38 Pç 
1 Pç 
5 Pç 
2 Pç 

20 Pç 
4 Pç 
1 Pç 

• LIÃO 
au!a Robe 
Ruo M, JTENT;CO preS côa apr 

SR PS AiLP04GPS nc4 	v,kcZfuLIN 5 2:3 
1 Pç 
1 PÇ 
1 PÇ 
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Descrição 	 Quan i. ade 
Coifa em aço inox s/ filtros (centro) sem dutos para fogão 12 bocas 	1 Pç 
Forno a gás 3 câmaras 	 1 Pç 
Forno combinado elétrico p/10 gn-1/1 (350 refeições) 	 1 Pç 
Caldeirão gás vapor 200 litros auto clavado 	. 	 2 Pç 
Pass through aquecido 4 portas (inox/inox-pur) 	 1 Pç 
Pass through aquecido / neutro 4 portas (inox/inox-pur) 	 1 Pç 
Pass through refrigerado 4 portas (inox/inox-pur) 	 1 Pç 
Estr. Tipo cantoneira p/16 gns 1/1 (desmontável) 	 2 Pç 
Estr.p/ descascadora c/ gaveta p/ decantação 700x700x510 	 1 Pç 
Maquina de desc. Batatas - cap.200kg/h (1/3cv) poli 	 1 Pç 
Prateleira elevada lisa em aço inox 	 1 Pç 
Bancada 2 cubas 50x40x25 (d) esp. Tras. 2800x700x0 	 1 Pç 
Placa de altileno p/ mesa 2000x700x20 	 1 Pç 
Bancada 1 cuba 62x50x30 (c) c/esp. Tras. 1800x700x0 	 1 Pç 
Bancada lisa d espelho traseiro 1800x700x0 	 1 Pç 
Picador de carnes - cap. 150kg/h (3/4cv) 	 1 Pç 
Máquina de fatiar carnes 	. 	 1 Pç 
Placa de altileno p/ mesa 2000x670x20 	 1 Pç 
Prateleira elevada lisa em aço inox 2100x400x0 - 	 1 Pç 
Bancada 2 cubas 62x50x30(c) c/esp.tras. 1800x700x0 	 1 Pç 
Refrigerador ved 03 ptas 1400x800x2100 	 1 Pç 
Gabinete fechado em aço inox c/portas (sem tampo) 2100x650x850 	1 Pç 
Cortador de frios semi automático 655x560x540 	 1 Pç 
Prateleira elevada lisa em aço inox 1500x400x0 . 	 1 Pç 
Extrator de sucos 	 1 Pç 
Liquidificador industrial - 08 litros 	. 	 , 
Bancada 1 cuba 50x40x20 (c) esp. Tras. 1800x72,0. • 
Prateleira elevada lisa em aço inox 4000x400x0 
Cafeteira elétrica retangular 3x07 litros 	. 	AUI'''' 

pau!DR. 2:::prià 
A BELIA D .--‘  

r‘oni çi • 	

cjil  . 1 	Pç 
et , 

rr 

. Pç 

2 Pç 

:5 ri 1 wr 	

(1' 	1, 4. .., g, 	Pç 
Carro p/ lavagem de cereais 80 litros 705 52x740-'''• 	 2 Pç 
Bancada lisa c/furo p/detrit.(d)esp.tras. 2.  00x7$9 I 	11 	 1 Pç 
Refrigerador horiz 4 ptas 2500x700.x850 	 ....-• 1 Pç 
Bancada 1 cuba 34x40x14 (e) esp. Tras 	refrig,Eigs2c,-3.sp.:6,,,e2,6%,3 

' 
Cilindro p/ massas elétrico - 400m I 	

Q 	
VALOA RLELM R$ 2,3511 Pç 

Estr.p/ granito contr. Total c/ 	. Tras. 1400x700x850 	 2 Pç 
Batedeira de massa planetaria 20 litros (3 velocid) 	 1 Pç 
Carro plataforma em inox 1000x500x1000 	. 	 3 Pç 
Bancada 1 cuba 62x50x30 (e) c/esp. Tras/furo detrit 1000x700x20 	1 Pç.  
Prateleira tray rest 1500 	 1 Pç 
Triturador de resíduos industrial (3hp) 500 ref. 	 1 Pç 
Esteira transportadora em roletas de pvc (pes inox) 3000x710x 	 1 Pç 
Carro inox p/ rernolho de talheres 650x650x580 	 1 Pç 
Bancada 1 cuba 62x50x30 (c) c/esp. Tras. 1000x700x0 	 1 Pç 
Prateleira tray rest 3100 450 mm 	 . 	.._______ 	 1 Pç 
Estr.p/ maquina de lavar louca 0/2 pes 	 2 Pç 

\T 
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Descrição 
Maquina de lavar louca cap.203 gav/h c/pre-lavagem 
Coifa em aço inox s/ filtros (encosto) "sem dutos" 
Estr.lisa de centro c/ prat. Lisa e 6 rodízios 2100x700x850 
Estrut. Inox com 04 planos lisos (desmontada) 930x530x1750 
Estr.lisa de centro c/ prat. Lisa 1000x1000x850 
Tanque duplo p/ lavagem de panelas (cubas 6253) 1400x700x850 
Aquecedor elétrico (boiler) - 500 litros (5,0kw) 

Tanque duplo p/ lavagem de panelas (cubas 6253) 1400x700x850 
Mop sink em inox med. 1700x 680 
Modulo p/ bandeja talheres e pães 700x650x1650 
Balcão refrigerado p/3 gns gabinete fechado 1400x700x850 
Balcão estufa ter.p/ 5 gns gabinete fechado 2100x700x850 
Balcão neutro p12 gns sobre alvenaria 1000x700x0 
Gabinete fechado em aço inox c/portas (sem tampo) 1400x650x850 

AT1-01.202.237 12/76 
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Quantidade 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
6 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
1 Pç 

1 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
2 Pç 
2 Pç 
2 Pç 
1 Pç 

Quantidade 
5 Pç 

15 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
2 •Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 

1 Pç 

2.8.2- Cozinha Industrial 6° Pavimento bloco B — Ministros 

Descrição 
Estante gradeada em aço inox cm com 4 planos (100x60x180) 
Estante lisa em aço inox prateleira, 150x50x180 cm com 4 planos 
Freezer vertical em aço inox 
Refrigerador Vertical em aço inox 
Mesa em aço inox com 1 tanque 1000x500x350 
Extrator de sucos em aço inox skymsert mod. Exb 
Mesa lisa em aço inox co prateleira inferior gradeada 3640x700x850 
Mesa lisa em aço inox 1400x600x840 
Refrigerador vertical em aço inox com 1 porta 750x750x1900 
Coifa inox 
Forno combinado elétrico em aço inox 780x500x480 
Tulhas em aço inox cap. 501 
Suporte para bobinas de filme em aço inox 650x250x200 
Mesa em aço inox com prateleira inferior gradeada 
Balcão refrigerado em aço inox com 4 portas 
Saboneteira em aço inox 
Mesa em aço inox c/ 1 cuba 500x600x250 e outra 700x600x250 
Mesa em aço inox com cuba 800x600x250 
Mesa em aço inox com 2 cubas 500x400x250 com 01 furos p/ 

detritos 3585x700x850 
Mesa em aço inox com 3 cubas500x400x250 medindo 

3585x600x850 
Carro para remolho de talheres com 1 cuba 600x650x700 
Guichê em aço inox 1200x300x40 
Mesa lisa aço em inox 1740x600x850 

1 
1 
1 

Pç 
Pç 
Pç 
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Descrição 	 Quantidade 
Armário em aço inox 02 portas e prateleiras laterais 1875x600x850 	1 Pç 
Armário em aço inox com 02 portas 1845x600x850 	 1 Pç 
Carro em aço inox para transporte de sobremesas 600x900x850 	 1 Pç 
Mesa em aço inox com 02 cubas 500x400x250 	 1 Pç 
Prateleira lisa suspensa em aço inox 300x400x40 	 1 Pç 
Balcão refrigerado c/ 04 portas 2300x600x850 	 1 Pç 
Balcão refrigerado em aço inox c/ 03 portas 2160x600x850 	 1 Pç 
Pass-through refrigerado em aço inox próprio p/16 pares de GNS 	1 Pç 

1/1 - 65 700x750x1925 
Carro multiuso em aço em aço inox c/01 plano 500x600x850 	 1 Pç 
Carro multiuso com 02 planos em aço inox 600x700x850 	 2 Pç 
Pass-through aquecido em aço inox próprio p/16 pares de GNS 1/1 	1 Pç 

-65 700x750x1925 
Carro em aço inox para transporte de detritos cap. 80 litros 	 11 Pç 
Balcão refrigerado em aço inox c/ 04 portas dos dois lados 	 1 Pç 

2355x600x850 
Estrutura em aço inox p/ placa de altileno 1840x600x850 	 1 Pç 
Mesa auxiliar para cozinheira e aço inox com 02 cubas em aço inox 	1 Pç 

500x400x250, medindo 1835x600x850 
Mesa em aço inox c,/ 01 cuba 500x400x250, medindo 300x600x850 	1 Pç 
Mesa inox, com 2 cubas 50x40x25 cm, 300x70x85 cm 	 1 Pç 
Mesa inox com placa de altileno e 02 cubas 500x400x250 c/ pré- 	1 Pç 

esguincho 3825x600x850 
Mesa em aço c/ placa de altileno e 01 cuba 500x400x250, medindo 	1 Pç 

2185x600x850 
Mesa lisa em aço inox c/ 01 furo p/ detrito, 1160x600x850 
Tanque de higeanização em aço inox 540x450x450 
Grelha para piso em aço inox 100x250x100 
Mesa lisa em aço inox 2675x600x850 
Coifa em aço inox 3995x1815x500 
Banho maria em aço inox 800x1100x850 
Chair broiller em aço inox 
Fogão em aço inox c/ 06 queimadores simples 300x300 
Liquidificador 
Batedeira 	 a 0 TABi_EJ.~B,  • NOTS - S 
Moedor de carne 	 P-e5Roberto F rnand0 

Pl. r re 1.-g4 
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1 Pç 
1 Pç 
7 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
1 Pç 
1 Pç 

3.- Lógica 

Alessandra roreirá Etrarja 
SELOS RESOL,ItiC35.PU0 VERSA vakoR nECt no R$ 2,35 

Execução e fornecimento dos materiais.; Instalação , -Identificação, certificação, as 
built's e manutenção durante operação assistida, treinamento.operacional de 7.687 

3.1.-Rede estrutur 

TST - 753002520 
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pontos de cabeamento estruturado categoria 6 instalados em 95.995,74m2  de área 
construída, incluindo Data Center com área total de 300 m2  composto pelos 
seguintes materiais: 

550.000 metros cabo UTP categoria 6 
7.687 pontos de cabeamento estruturado categoria 6 
7.687 tomadas categoria 6 
7.687 patch cord's de 2,5m categoria 6 
4.125 line cord's de 3m categoria 6 
605 patch panei categoria 6 
12.000 metros de Fibra óptica multímodo 50x125 12 FO 
4000 metros de Fibra óptica multímodo 50x125 06 FO 
96 Distribuidores Ópticos de 24 FO 
100 Cordões Ópticos SC/SC 
100 Cordões Ópticos SC/LC 
72 Cordões Ópticos SC/MTRJ 
15000 metros Cabo Cl 50x100 pares 
128 Racks fechados de 44Ua 
73 no-breaks de 1KVA 
e ainda, demais acessórios; 

Implantação de Rede Lógica de dados incluindo fornecimento, instalação, 
configuração, treinamento operacional e manutenção durante o período de operaçãO 
assistida de 146 switches da marca Cisco Systerns níveis 1, 2 e 3 totalizando 5,536 
portas disponibilizados em 95.995,74m2  de área construída composto pelos 
seguintes materiais: 

78 Switchs família 2950 -24 — Cisco Systen 
TASE.I 7  62 Switchs família 2950-48 — Cisco Syste 	 DEINOT" Pauk-.) 02 Switchs Core família 6500— Cisco steps,,, H 	arcono 

o Feroz: 
c 04 Switchs família 4510 R— Cisco Sy tensg.'n,a 

3.2.-Supervisão Predial 
3.2.1.-Antena 

u.3 
SELOS liECcv.C..; 	tAl013.5EC Execução de Instalação  e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identmen o, ." 

Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de 264 pontos de sistema de circuito aberto de televisão 
CATV disponibilizados em 95.995,74 m2  de área construída composto pelos 
seguintes materiais: 

1 Conjunto de Antena VHF/UHF 
8 Amplificadores de Linha VHF/UHF 
1 Filtro misturador VHF de 8 canais 
264 tomadas para CATV 
15.000 metros de cabd coaxial RGC-6„,./ 

)7-- NOTAS 

c.,r)!ornm,já 
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3.2.2.- Controle de acesso 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de controle de acesso em 38 pontos controlados 
disponibilizados em 95.995,74 m2  de área construída, incluindo Data Center com 
área total de 300 m2  composto pelos seguintes materiais: 

54 leitoras de proximidade 
7 detectores veiculares através de laços indutivos por massa 
metálica 
34 controladoras de acesso ethernet 
6 cancelas automáticas com senso anti-esmagamento 
14 botões de abertura de porta anti-pânico/emergência 
5 fechaduras eletromagnética 
3 câmeras de vídeo 
15 catracas tipo pedestal com gabinete de inox e urna coletora e 
pictograma 
02 c,atracas para deficiente físico 

cãrtões de proximidade 
Software gráfico de controle de acesso 
3 estações de trabalho completas com monitor 
2 impressoras de crachás, 
Banco de Dados SQL e demais acessórios; 

3.2.3.-Audio 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de controle sonorização de 2235 pontos 
distribuídos em 95.995,74 m2  de área construída, composto pelos seguintes 
materiais: 

1 matriz de áudio digital DSP 8 entrada / 24 saídas 
1 Seletor de Área para by-pass de controlador de volume 
1 unidade de chamada 
2 sintonizador AM/FM 
1 reprodutor de DVD 
17 bastidores metálicos 
22 amplificadores de 2400 watts 
2.235 sonotletores tipo arandela com 

n 57 cometas acústicas de 2 vias 
133 controladores de volume 

3.2.4.- Detecção e Alarme de Incêndio 	 Pct3.,J 
Sn OS ELCOUPOOS POR PERU VALOR REM:4 R$ 

Execução de Instalação_e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
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treinamento operacional de sistema de detecção e alarme de incêndio de 3.422 
pontos distribuídos em 95.995,74 m2  de área construída, composto pelos seguintes 
materiais: 

3 centrais micro-processadas, endereçáveis e inteligentes de 16 
laços para 2048 pontos de supervisão/alarme de incêndio 
3 painéis repetidores remotos para centrais de alarme 
01 central telefônica hot Une 
03 telefones hot line para central telefônica 
60 tomadas tipo jack para telefones hot Une 
2280 detectores endereçáveis e inteligentes de fumaça ópticos 

AT1-01.202.237 16/76 

3.15.—Relógio 

698 detectores termo-velocimetrico de 
4 detectores lineares al 0 TABI 

 Pa 
166 acionadores manuais 
146 avisadores sonoros

UTg 
54 módulos isoladores 
15 módulos de com 
59 módulos monitore 

eratura 
:OTAS - SP 
'Zn -Táty~ 

1.24 
-71rarÁtar.,TR, 
art., ,reproduz 

PC7C2,-.2 nt-  a 
SitC5 RUZURGOS FR;1 CRUA vlua R 
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uo m rtorú .:Cf..).,presemacsp, 
aiS esonta 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de sincronismo de relógio eletrônico para 
indicação de horário e temperatura de 57 pontos distribuídos em 95.995,74 m2  de 
área construída, incluindo Data Center com área total de 300 m2  composto pelos 
seguintes materiais: 

1 central horária para sincronismo de relógios 
1 software de gerenciamento e sincronismo 
57 relógios de parede digitais ethernet com sensor de temperatura 

3.2.6.- CFTV 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de Circuito Fechado de Televisão de 153 pontos 
distribuídos em 95.995,74 m2  de área construída, incluindo Data Center com área 
total de 300 m2  composto pelos seguintes materiais: 

6 monitores 21" 
10 gravadores digital de vídeo 
150 câmeras fixas coloridas de alta definição com lente varifocal, 
auto íris 
03 conjuntos de câmera móvel tipo day night, para instalação externa 
abrigada em montagem dômus 
1 matriz de vídeo com 176 entradas de vídeo e 12 saídas, sendo 
esta matriz expansível até 2048 e 	e 512 saídas 
1 estação de trabalho co 	onitor de 17" e c windows 

TST - 753002520 # OFRT:10 OS NOTAS 
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2 gerenciadores de energia 
234 pressostatos para ar 
263 válvula de controle com atuador 
167 sensor infravermelhos passivos 
1 estação de trabalho principal comi 
1 Software de Supervisão Predial d scne 

f'U .N TICO aa 9maio mia 

JE NOTAS _ 
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3.3.- Hidro-Sanitárias (Fornecimento e Instala 

3.3.1.- Água Fria 
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software de monitoração, programação e controle matricia 
software para visualização de imagens dos gravadores digitais; 
Sistema de gerenciamento de vídeo integrado a matriz COM 
disponibilização de mapas com localização de câmeras 

3.2.7.-Automação Predial 

Execução de Instalação fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida de 
sistema de supervisão e controle predial de 5.725 pontos controlados distribuídos em 
95.995,74 m2  de área construída, composto pelos seguintes materiais: 

301 controladores digitais DDC com entradas universais e saídas 
digitais e analógicas 
229 sensores de temperatura para água 
1 sensor/transmissor de vazão de água gelada 
2 sensores/transmissores de pressão diferencial para água 
14 sensores/transmissores de monóxido de carbono 
4 sensores/tránsmissores de nível de bóia magnéticos 
6 sensores/transmissores de nível ultra-sônicos 
40 sensores/transmissores de temperatura ambiente 
225 sensores/transmissores de temperatura ar duto 
2 sensores/transmissores de temperatura e umidade com display 
digital 

O abastecimento da nova sede do TST é realizado pela rede pública da CAESB, no 
qual a entrada d'água alimenta os reservatórios inferiores, localizados no subsolo. 
Os reservatórios inferiores são abastecidos através de moto-bombas que estão 
ligadas no sistema de energia de emergência, a água é recalcada para os 
reservatórios elevados localizados nas coberturas dos prédios dos Funcionários e 
Ministros. 
Tanto nos reservatórios elevados como inferiores, foram previstos sistemas 
controladores de níveis, de modo a ligar e 	 tema de recalque, sendo 
também estas operações controladas e » e sistema de contro 	redial. 

TST - 753002520 
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UN 
soldável 25mm (3/4") 

- soldável 32mm (1") 
- soldável 40mm (1 1/4" 
- soldável 50m 
- soldável 

DESCRIÇÃO 
Tubo de PVC marrom - 
Tubo de PVC marrom 
Tubo de PVC marrom 
Tubo de PVC marrom 
Tubo de PVC marrom 

QUANT 
3.300 

318 
1.512 
2.160 
1.794 
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A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade através de tUtões 
de PVC. Salvo no 6°_pavimento do bloco dos Ministros, que devido à falta de 
pressão foi instalado pressurizador. 
O sistema de distribuição tem como base as seguintes concepções: 

Registros de bloqueio nos ramais principais e prumadas, permitindo-se quando 
da manutenção o isolamento de áreas, de forma a não se prejudicar o 
abastecimento geral. 
Registros de bloqueio localizados nos ambientes, tendo como objetivo a 
interrupção do fluxo de água fria para uma eventual manutenção de uma área 
específica. 
Nos reservatórios foram previstos registros em cada entrada d'água e saída e 
também painel de registros em cada reservatório, com a finalidade de facilitar a 
manutenção e limpeza dos mesmos. 

3.3.1.1.-Reservação 

A capacidade mínima de reservação foi prevista para 2 (dois) dias de consumo. Para 
o sistema de ar condicionado a reserva é apenas de 1 (um) dia. 
Os reservatórios foram previstos com duas/quatro câmaras de armazenamento de 
água garantindo a maior flexibilidade na manutenção e limpeza dos mesmos. 

Os reservatórios superiores são alimentados pelos reservatórios inferiores através de 
sistema de recalque individual, cujas bombas, acionadas através de controle de 
nível, trabalham afogadas, com eixo horizontal, tipo centrífuga, instaladas duas 
unidades, uma operacional e uma reserva para cada prédio, localizados nas 
coberturas dos mesmos. As bombas de recalque estão dimensionadas para uma 
vazão horária equivalente a 1/6 do consumo diário. Nas ligações elétricas das 
bombas foram utilizados os comandos liga/desliga, automático, condicionado ao 
nível de água dos reservatórios, prevendo partidas intercaladas para as bombas, de 
modo a termos vida útil igual das mesmas. O comando permite também o 
acionamento manual para operações de manutenção. 
A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade, através s - i .ula es a 
partir dos reservatórios superiores para os pavimentos, garant 	 eSt4 
das pressões mínimas e máximas conforme exigências de o 
subsolo e no Bloco de Serviços são alimentados atravé de 
pressão para garantir a pressão máxima. 

:Icon! 
rerroduzldá. Dou Fé 

EZ, 2012 	 
3.3.1.2.- Principais materiais fornecidos e utilizados 
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DESCRIÇÃO 
Tubo de PVC marrom - soldável 75mm (2 1/2") 
Tubo de PVC marrom - soldável 85mm (3") 
Tubo de PVC marrom - soldável 110mm (4") 
Adaptador curto PVC marrom 25mm 
Adaptador curto PVC marrom 40mm 
Adaptador curto PVC marrom 50mm 
Adaptador curto PVC marrom 60mm 
Adaptador curto PVC marrom 75mm 
Adaptador curto PVC marrom 85mm 
Bucha redução PVC marrom curta 32 x 25mm 
Bucha redução PVC marrom curta 40 x 32mm 
Bucha redução PVC marrom curta 50 x 40mm 
Bucha redução PVC marrom curta 60 x 50mm 
Bucha redução PVC marrom curta 75 x 60mm 
Bucha redução PVC marrom curta 85 x 75mm 
Bucha redução PVC marrom longa 40 x 25mm 
Bucha redução PVC marrom longa 60 x 25mm 
Bucha redução PVC marrom longa 60 x 40mm 
Bucha redução PVC marrom longa 75 x 50mm 
Bucha redução PVC marrom longa 110 x 60mm 
Cap PVC marrom (tampão) 40mm 
Cap PVC marrom (tampão) 50mm 
Cap PVC marrom (tampão) 75mm 
Joelho 450 PVC marrom 25mm 
Joelho 450 PVC marrom 40mm 
Joelho 45o PVC marrom 50mm 
Joelho 45o PVC marrom 60mm 
Joelho 45o PVC marrom 75mm 
Joelho 900 PVC marrom 25mm 
Joelho 900 PVC marrom 32mm 
Joelho 900 PVC marrom 40mm 
Joelho 90o PVC marrom 50mm 
Joelho 900 PVC marrom 60mm 
Joelho 900 PVC marrom 75m 
Joelho 90o PVC marrom 85m 
Joelho 900 PVC marrom 11 
Luva PVC marrom 25mm 
Luva PVC marrom 32m 
Luva PVC marrom 40 
Luva PVC marrom 50 
Luva PVC marro 	mm 
Luva PVC m om 75mm 
Luva PVC marrom 85mm 
Luva PVC marrom 110mm 
Te PVC marrom 25mm 

me coo. 
dat• 0. Frà 

2012 

34 pç 
4 pç 

20 pç 
6 pç 

10 pç 
8 pç 

16 pç 
4 pç 

24 pç 
10 pç 
27 pç 
6 pç 

16 pç 
6 pç 
5  In 

1.058 pç 
69 pç 
87 pç 

469 pç 
231 pç 
29 pç 
19 pç 
8 pç 

407 pç 
62 pç 

217 pç 
194 pç 
191 pç 
97 pç 
65 pç 
50 pç 

1.000 pç 

ft'43 
PC:1 VIF,TA 	 $ 2,25 
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DESCRIÇÃO 	 QUANT 
Te PVC marrom 40mm 	 50 
Te PVC marrom 50mm 	 273 
Te PVC marrom 60mm 	 218 
Te PVC marrom 75mm 	 38 
Te PVC marrom 85mm 	 6 
Te PVC marrom 110mm 	 34 
Te redução PVC marrom 32 x 25mm 	 51 
Te redução PVC marrom 40 x 32mm 	 78 
Te redução PVC marrom 50 x 25mm 	 20 
Te redução PVC marrom 50 x 32mm 	 24 
Te redução PVC marrom 50 x 40mm 	 36 
União PVC marrom 25mm 	 2 
União PVC marrom 40mm 	 4 
União PVC marrom 50mm 	 4 
União PVC marrom 60mm 	 6 
União PVC marrom 75mm 	 4 
União PVC marrom 85mm 	 4 
Joelho 90o•PVC•azu1-25rnm• x• 3/49 	 34 Pau,  Joelho 90o redução PVC azul 25r x

AJrENO 	
9.181 

Tubo de descarga - vde 1 1/2" 	 )71-, 298 
Tubo de cobre classe "e" 5 	 60 
Conector cobre macho 60   4 
Cotovelo 45o cobre ref-60 	 2 

J . 	,rd 9:aga Cotovelo 90o cobre re 	 14 
Luva cobre ref 60 	mm7 

54n1r11..,....-,CS POR ERG,k \MICR nEctsca RS 2,35 	8  
União de cobre ref 733 54mm 	 2 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 3/4" 	 390 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 1" 	 126 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 1 1/4" 	 150 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 2" 	 240 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 2 1/2" 	 588 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 3" 	 60 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 4" 	 126 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 6" 	 768 
Tubo aço galvanizado sch40 sem costura 8' 	 12 
Tubo aço preto sch40 sem costura 8" 	 24 
Bucha redução c1-10 galvanizado 1" x 3/4" 	 2 
Bucha redução c1-10 galvanizado 1 1/4" x 1" 	 2 
Bucha redução c1-10 galvanizado 1 1/2" x 1" 	 2 
Bucha redução c1-10 galvanizado 2" x 1" 	 2 
Bucha redução c1-10 galvanizado 2" x 1 1/4" 	 2 
Bucha redução c1-10 galvanizado 4" x 2" 	 16 
Bucha redução c1-10 galvanizado 4" x 2 1/2" 	 6 
Bucha redução c1-10 galvanizado 4" x 3" 	 30 
Bucha redução c1-10 galvanizado 6" 	 32 

(/ 

UN 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
pç 
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pç 
pç 
pç 
pç 
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pç 
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DESCRIÇÃO 
Cotovelo 450 c1-10 galvanizado 2" 
Cotovelo 45o c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Cotovelo 45o c1-10 galvanizado 6" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 3/4" 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 1" 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 2" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 3" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 4" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 6" 
Flange sextavada c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Flange sextavada c1-10 galvanizado 4" 
Flange sextavada c1-10 galvanizado 5" 
Luva c1-10 galvanizado 3/4" 
Luva c1-10 galvanizado 1" 
Luva c1-10 galvanizado 1 1/4" 
Luva c1-1Q galvanizado 2" 
Luva c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Luva c1-10 galvanizado 4" 
Luva c1-10 galvanizado 6" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 3/4" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 1" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 1 1/4" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 2" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 6" 
Te c1-10 galvanizado 3/4" 
Te c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Te c1-10 galvanizado 4" 
Te c1-10 galvanizado 6" 
Te redução c1-10 galvanizado 1" x 3/4" 
Te redução c1-10 galvanizado 1 1/4" x 3/4" 
Te redução c1-10 galvanizado 1 1/4" x 1" 

u9gg 	O galvanizado 1 1/2" x 1 1/4" 
10 galvanizado 2 " x 3/4" 

c1-10 galvanizado 2" x 1 1/2" 
lul'nalvanizada ass. Bronze 1" 

alvanizada ass. Bronze 1 1/4" 
alvanizada ass. Bronze 1 1/2" 

ião-c1-1-0—galvanizada ass. Bronze 2" 
= , 	C'293  l),nrãp,M12)3§alvanizada ass. Bronze 2 1/2" 

"União c1-10 galvanizada ass. Bronze 3" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 4" 
Flange a.c. 1501bs lisa p/ solda 4" 
Flange a.c. 1501bs lisa p/ solda 

3-69 
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n 
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QUANT UN 
2 pç 
2 pç 
2 pç 

38 pç 
10 pç 
18 pç 
56 pç 
6  Pç 

44 pç 
34 pç 
16 pç 
40 pç 
24 pç 
60 pç 
14 pç 
20 pç 
20 pç 
78 pç 
6 pç 

42 pç 
60 pç 
14 pç 
20 pç 
20 pç 
72 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 

12 pç 
61 pç 

3  Pç 
4 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 
1 pç 
3  Pç 
7  Pç 

14 pç 
2 pç 

20 pç 
4 pç 

88 pç 
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DESCRIÇÃO QUANT 
Flange a.c. 150Ibs Usa p/ solda 8" 18 
Tampão de a.c.preto 150 lbs p/ solda 8. 2 
Te a.c. S/costura p/solda 8" 14 
Curva 90o. A.c - s/ costura p/solda 8" 2 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 3/4" 96 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1" 2 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1 1/4" 9 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1 1/2" 18 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 2" 18 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 2 1/2" 34 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 3" 10 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 4" 19 
Válvula de descarga tipo max - deca 1 1/2" 480 
Válvula de poço em fo.fo. C/flanges-fig.284 8" 2 
Junta de expansão borracha - fig.739 2.1/2" 12 
Junta de expansão borracha - fig.739 3". 1 
Junta de expansão - flangeada - fig. 737 4" 2 
Junta de expansão - flangeada -.fig. 737 6" 15 
Válvula gaveta f§ f§ c/haste ascend. 6" 22 
Válvula gaveta f§ f§ c/haste ascend. 8" 4 
Válvula de retenção portinhola em bronze 2.1/2" 4 
Válvula descarga pressmatic deluxe mictório 140 
Torneira de lavagem 27 
Registro de gaveta cromado optma deca 3/4" 332 
Registro de gaveta cromado optma deca 1" 14 
Registro de gaveta cromado optma deca 1.1/4" 2 
Registro pressão cromado optma deca 3/4" 69 
Bomba de recalque de água fria mod megabloc 40-

200 pot= 16.6 cv 4 
Torneira bóia fiangeada 2.1/2" 8 
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UN 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 

pç 
pç 

3.3.2.- Água quente 

Foi executada para atendimento a cozinha do bloco dos Funcionários sistema 
hidráulico de água quente, com utilização de boiler de acumulação a gás de 500 lts. 

3.3.2.1.-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Tubo de cobre classe "e" 22mm (3/4") 	 160 m 
Tubo de cobre classe "e" 28mm (1") 	 120 m 
Tubo de cobre classe "e" 35mm (1 1/4") 	 50 m 
Tubo de cobre classe "e" 42mm (1 1/2") 	 10 m 
Tubo de cobre classe "e" 54mm (2") 	 50 

\\ 	nt 	li:ru o 
5:STA CeiT,-4, OU% 
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DESCRIÇÃO 
Bucha redução cobre 600-2 28 x 22mm 
Bucha redução cobre 600-2 42 x 22mm 
Bucha redução cobre 600-2 42 x 28mm 
Bucha redução cobre 600-2 54 x 35mm 
Cotovelo 450 cobre ref-606 22mm 
Cotovelo 450 cobre ref-606 28mm 
Cotovelo 900 cobre ref 607 22mm 
Cotovelo 90o cobre ref 607 28mm 
Cotovelo 90o cobre ref 607 35mm 
Cotovelo 90o cobre ref 607 54mm 
Te cobre ref 611 22mm 
Te cobre ref 611 42mm 
Te cobre ref 611 54mm 
Te redução cobre ref 611 rc 42 x 22mm 
Te redução cobre ref 611 rc 54 x 22mm 
Luva cobre ref 600 22mm 
Luva cobre ref 600 28mm 
Luva cobre ref 600 42mm 
Luva cobre ref 600 54mm 
União de cobre ref 733 35mm 
União de cobre ref 733 54mm 
Cotovelo 90o cobre ref 707-3 22mm x 3/4" 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1" 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1 1/4" 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 2" 
Junta de expansão borracha - fig.739 1" 
Junta de expansão borracha - fig.739 2" 
Elumaflex 3/4"x1Omm 
Elumaflex 1"x1Omm 
Elumaflex 1 1/4"x1Omm 
Elumaflex 1 1/2"x1Omm 
Elumaflex 2"x1Omm 
Registro de gaveta cromado optma 3/4" 
Boiler de acumulação 500 lts 

QUANT UN 
10 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 
5 pç 
2 pç 

46 pç 
26 pç 
6 pç 

14 pç 
24 pç 
2 pç 
6 pç 
2 pç 
2 pç 

20 pç 
5  Pç 
2 pç 
4 pç 
1 pç 
1 	pç 

22 pç 
1 pç 
1 pç 
2 pç 
1 pç 
1 pç 

160 m 
120 
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3.3.3.-Esgoto predial L, 	,e 

L',TA1 	 A VALOR RLOLEOLO R$ 
Foi instalado um sistema por gravidade para todo tipo de coleta acima do nível do 
térreo inclusive, de forma que os efluentes são captados por tubulações, e 
encaminhados a coletores principais ao nível do pavimento térreo e posteriormente 
conduzidos à estação elevatória e bombeado à rede pública. 
Os efluentes provenientes dos sanitários do subsolo são encaminhados a poços de 
recalques (dois), e destes através de duas bombas (uma reserva) em cada poço, 
lançados a coletores principais ao nível do 	o 	o e posteriormente 
conduzidos à estação elevatória e bombe 	a rede pública. 
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3.3.3.1.-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Tubo de PVC esgoto - 40mm (1 1/2") 
Tubo de PVC esgoto - 75mm (3") 
Tubo de PVC esgoto - 1DOmm (4") 
Bucha redução PVC esgoto 100 x 75mm 
Joelho 45o PVC esgoto 40mm 
Joelho 450 PVC esgoto 75mm 
Joelho 45o PVC esgoto 100mm 
Joelho 90o PVC esgoto 40mm 
Joelho 900 PVC esgoto 40mm c/ anel 
Joelho 900 PVC esgoto 75mm 
Joelho 90o PVC esgoto 100mm 
Junção simples PVC esgoto 40 x 40mm 
Junção simples PVC esgoto 75 x 75mm 
Junção simples PVC esgoto 100 x 75mm 
Junçãosi-ri-ipês-  PVC --e-gõt(5 	1-00mm 
Luva simples PVC esgoto 40mm 
Luva simples PVC esgoto 75mm 
Luva simples PVC esgoto 100mm 
Te sanitário PVC esgoto 75 x 75mm 
Te sanitário PVC esgoto 100 x 75mm 
Te sanitário PVC esgoto 100 x 100mm 
Anel de borracha PVC esgoto 75mm 
Anel de borracha PVC esgoto 100mm 
Junção simples - PVC rígido - leve 200mm 
Redução excêntrica - PVC rígido - leve 200 x 150mm 
Tubo de PVC rígido serie "r" - pl 75mm (3") 
Tubo de PVC rígido serie "r" - pl 100mm (4") 
Tubo de PVC rígido serie "r" - pl 150mm (6") 
Cap PVC esgoto s/r (tampão) 75mm 
Cap PVC esgoto s/r (tampão) 100mm 
Cap PVC esgoto s/r (tampão) 150mm 
Joelho 90o PVC serie "r" 50mm 
Joelho 90o PVC serie "r" 100mm 
Joelho 90o PVC serie "r" 150mm 
Joelho 45o PVC serie "r 75mm 
Joelho 450 PVC serie "r" 100mm 
Joelho 45o PVC serie "r" 150mm 
Junção simples PVC serie "r" 75 x 75mm 
Junção simples PVC serie "r" 100 x 75mm 
Junção simples PVC serie "r" 100 x 100mm 
Junção simples PVC serie "r" 150 x 
Junção simples PVC serie "r" 1 

QUANT UN 
2.082 m 
2.496 m 
714 m 

3  Pç 
831 pç 
184 pç 
29 pç 

697 pç 
696 pç 
549 pç 
29 pç 

3  Pç 
61 pç 
81 pç 
6 pç 

347 pç 
1.518 pç 

26 pç 
308 pç 
16 pç 
1 pç 

8.434 pç 
384 pç 

s pç 
10 pç 

1.152 m 
2.376 m 
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128 pç 
121 pç 
253 pç 
345 pç 
418 pç 
88 pç 
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QUANT UN 

	

1.129 	pç 

	

2.159 	pç 

	

1.015 	pç 
265 pç 
37 pç 
17 pç 
9 pç 

270 pç 
124 pç 
122 pç 
17 pç 

	

1 	pç 
5.006 pç 
8.790 pç 
3.600 pç 

54 
150 

DESCRIÇÃO 
Luva simples PVC serie "r" 75mm 
Luva simples PVC serie "r" 100mm 
Luva simples PVC serie "r" 150mm 
Redução excêntrica PVC serie "r" 100 x 75mm 
Redução excêntrica PVC serie "r" 150 x 100mm 
Te com inspeção PVC serie "r" 100 x 75mm 
Te com inspeção PVC serie "r" 150 x 100mm 
Te sanitário PVC serie "r" 75 x 75mm 
Te sanitário PVC serie "r" 100 x 75mm 
Te sanitário PVC serie "r" 100 x 100mm 
Te sanitário PVC serie "r" 150 x 100mm 
Te sanitário PVC serie "r" 150 x 150mm 
Anel de borracha s/r 75mm 
Anel de borracha s/r 100mm 
Anel de borracha s/r 150mm 
Tubo de aumento para caixa sifonada 150mm 
Tubo de aumento para caixa sifonada 100mm 
Caixa sifonada PVC eS§O-to 150x185x75 cromado - 

no. 114 
Caixa sifonada PVC esgoto 250x172x50 alumínio - 

no. 138 
Caixa seca - PVC esgoto 100x100x40 cromado - no. 

144 
Bucha redução ferro fundido "hl" 75 x 50mm 
Bucha redução ferro fundido "hl" 100 x 75mm 
Joelho 450 ferro fundido "hl" 50mm 
Joelho 45o ferro fundido "hl" 75mm 
Joelho 45o ferro fundido "hl" 100mm 
Joelho 45o ferro fundido "hl" 150mm 
Joelho 90o ferro fundido "hl" 50mm 
Joelho 90o ferro fundido "hl" 75mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 50 x 50mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 75 x 50mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 75 x 75mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 100 x 50mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 10 
Junção simples ferro fundidor 
Luva bxb de ferro fundido hl 
Luva bxb de ferro fundido 
Luva bxb de ferro fundid 
Te sanitário ferro fundid 
Te sanitário ferro fundid 
Placa cega ferro fund.  
Placa cega ferro 
Placa cega ferro fundido "hl" 100mm 

e. 

ido "hl" l'FtY' 	PPO  •'1íUj 
"hl" 50mrn P nrj E,22à 

hl 900 

-J. 
fsivm 
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435 pç 

75 pç 

137 pç 

	

1 	pç 

	

1 
	

pç 
6 pç 

12 pç 
8 Pç 
3 Pç 

153 Pç 
12 Pç 
3 Pç 

17 Pç 
24 Pç 
10 Pç 
12 pç 
5 Pç 

27 Pç 
40 Pç 
14 Pç 
3 Pç 
2 Pç 

	

1 	Pç 
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4 pç 
4 pç 
1 pç 

312 m 
229 m 
48 m 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Ralo sifon. F.fundido hl (maravilha) completo 150mm 	26 pç 
Tubo a.c.galvanizado din 2440 com costura 2" 	 156 m 
Tubo a.c.galvanizado din 2440 com costura 3" 	 12 m 
Cotovelo 450 c1-10 galvanizado 2" 	 4 pç 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 2" 	 12 pç 
Luva c1-10 galvanizado 2" 	 30 pç 
Niple duplo c1-10 galvanizado 2" 	 8 	pç 
Te c1-10 galvanizado 2" 	 2 pç 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 2" 	 4 pç 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 3" 	 1 	pç 
Registro de gaveta bruto 1502b — deca 2" 	 4 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b — deca 3" 	 1 pç 
Mangote flexível c/conector macho:cfemea-sptf tipo s-

1 - 2"x0,30mts 
Válvula de retenção portinhola em bronze 2" 
Válvula de retenção portinhola em bronze 3" 
Tubo ponta e ponta fofo smu- SOmm 
Tubo ponta e ponta fofo smu 75mm 
Tubo ponta e ponta fofo smu 100mm 
Bomba submersível 2hp 
Bomba submersível mod. M3102 	• O -À REAJA.*  DE NOTAS41 SPPç  

Pau!oRab ,oFernandes-Ta., 
Rua arco., 

LITEN720 a 	copa ,e . 9 n-la 	3d0 na pale'.  'r'ne' 	• " 
3.4.-Sistema de águas pluviais 

N.:ssand.o P tra Cru2.3 
SELOS EIL'E^ :i3CIS POR VERBA U108 REELEU nt As águas pluviais provenientes das coberturas são captadas por meio e tubos de 

queda e em seguida, conduzidas ao piso térreo, através de prumadas, onde 
caminham através de tubulações, até o lançamento em caixas de passagens e PVs. 

3.4.2.- Drenagem superficial 

Para a área externa foi executada uma drenagem superficial, tendo caimentos e toda 
água conduzida para "Bocas de Lobo"/caixas de passagem e, posterior lançamento 
em "PV" da rede de AP da concessionária. 
O sistema de drenagem da água de lavagem do subsolo é feito através de "Bocas 
de Lobo", e daí para caixas de inspeção sifonada com caixa lateral para coleta de 
óleo e em seguida aos poços de recalque da rede de esgoto, e posteriormente 
lançado na rede pública •  

3.4.1.-Drenagem de cobertura / térre 

TST- 753002520 
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3.4.3.-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Caixa de passagem - 100 x 100 cm 
Caixa de passagem - 120 x 120 cm 
Caixa de passagem - 160 x 80 cm 
Caixa de passagem - 200 x 100 cm 
Caixa de passagem - 250 cm x 100 cm 
Caixa de passagem — 60 x 60 cm 
Caixa de passagem - 80 x 80 cm 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

0,40x0,40m 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

0,60x0,60m 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

0,80x0,80m 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

1,20x1,20m 
Grelha Hemisférica em Ferro Fundido -4" 
Grelha Hemisférica em Ferro Fundido - 6" 
Niple Duplo - 4" 
Ralo Seco - 2" 
Ralo seco - 50 mm 
Ralo seco - 6" 
Tubo de PVC rígido série R - 150 mm 
Tubo de PVC rígido série R - 100 mm 
Tubo de PVC rígido série R - 50 mm 
Tubos de Concreto — 400 mm 
Tubos de Concreto — 500 mm 
Tubos de Concreto — 600 mm 
Tubos de Concreto — 1000 mm 
Locação e nivelamento com nota de serviço 
Escavação mecânica de valas, profundidade até 3,0m, 

em material de 1' categoria 
Escavação mecânica de valas, profundidade de 3,0m 

até 6,0m em material de 1' categoria. 
Carga de material de 1a categoria 
Transporte em caminhão de material de 1a  categoria 

com distância de 5km 
Compactação de aterro com proctor normal 95% 
Nivelamento manual de fundo de vala 
Lastro de cascalho de cava para fundo de valas 
Enchimento manual com apiloamento 
Enchimento mecânico com apiloamento 
Escoramento descontinuo de valas com espaçamento 

de 2,0m, com pontaletes e prancha 
Berço de concreto Fck 13,5MPa 

QUANT UN 
11 un 
2 un 
1 un 
1 un 
1 un 
2 un 
5 un 

1 un 

5 un 

5 un 

1 un 
69 m 
50 m 
23 un 
8 un 

22 un 
42 un 

2536 m 
2094 m 
214 m 
644 m 

1296 m 
946 m 
66 m 

2.886 m 

g:nal ,3 7  

S.P 

94' 
2.524 m3 

7 O DE NOTAWO 
loFernandes 
—orei 	" 

ccparen 

rrt rrí  

o 

sEtu2:886:s ;,criraslA VALOR RECLEIL:0 R 
3.238 m3 

3.635 m2 
50 m3 
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"2  g rt- 
Fornecimento e instalação do sistema fixo previsto de combate a incêndio (hidrantes) 11-"i  2 

o 
é alimentado pelos reservatórios superior dos Prédios dos Funcionários e Ministros. cc UJ Para os reservatórios superiores (sistema de hidrantes), localizado no Prédio dos o o  o 
Funcionários, foram previstas duas bombas elétricas (operacional + reserva) para
cada um dos 2(dois) reservatórios (trecho 1 e trecho 2) que atendem aos hidrantes (-) 
dos Prédios dos Funcionários, Serviços e Subsolo. 	 o . 
O mesmo acontece com os reservatórios superior (sistema de hidrante) localizado  
no Prédio dos Ministros, isto é, duas bombas elétricas (operacional + reserva) para 

r 
cada um dos 2 reservatórios (trecho 1 e trecho 2) que atendem aos hidrantes do 
Prédio dos Ministros e Subsolo. 
Foram instalados registros de recalque a no passeio externo, de forma a permitir o 
combate por meio de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

3.5.1.1-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 	 =--1, QUANT 
a Tubo de cobre 2 1/2" 	 2.490 

Tubo de cobre 3" 	 c) 	 150 
o o Cotovelo 450 2 1/2" de cobre 	N) 

	

a RT, 	32 
Cotovelo 90o 2 1/2" de cobre 	,1,. 	Reta 	 335 

Luva 2 1/2" de cobre 
,,,, O TABT • 

, i.Ox 	.. 	2 TE 3" de cobre 	
,, r2 	 r, - Tabel, ,,,, ivi, 	n.. 1124 

.C.) s,.:esçnió Redução 3"x2 1/2" de cobre  

Válvula de retenção fo:fo. 3" 
Junta de expansão borrach 
Junta de expansão - flange A,  
Válvula gaveta bronze c/ ste,a,Ngiâèj-1,,an vALOR FECI.C.20 P, $ 2,35 a§-eig' Válvula gaveta f f 	aste ascendi 3 § 	 '1  
Válvula de reten "o portinhola em bronze 2.1/2" 
registro de recalque completo 60x40cm c/ inscrição 

"INCÊNDIO" 
Caixa de incêndio completa com tampa em vidro 

temperado 90 x 60 x 17 com 02 mangueiras 
1.1/2" x 15mts 

Caixa de incêndio completa com tampa em vidro 
temperado e acoplado cx para extintor com 02 
mangueiras 1.1/2 x 15mt 

3.5.- Sistema de Combate a Incêndio 

3.5.1-Hidrantes 

UN 

pç 
pç 
pç 
pç 
pç 

4 pç 
6 pç 
9  Pç 
4 pç 

12 pç 
4 pç 

16 pç 
6 pç 

TST- 753002520 
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DESCRIÇÃO 
Caixa de incêndio completa com tampa em vidro 

temperado e acoplado cx para conjunto de 
instrumentação das bombas 

Bomba de incêndio mod 32-160 ksb pot= 7.5 cv 

3.5.2.- Sprinklers 

O sistema pressurizado de sprinklers que atende o Tribunal é alimentado a partir de 
um reservatório inferior duplo (duas câmaras), localizado no subsolo. 
Foram observadas o Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 
Distrito Federal, NB-1135 Proteção contra Incêndio por chuveiros automáticos, NB-
24 Instalação de hidrantes prediais contra incêndio sob comando, NB-9441 
Execução de sistemas de detecção e•  alarme de incêndio, Instituto de Resseguros do 
Brasil "Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil"_- Março/85. 
No reservatório inferior foram previstos três conjuntos de bombas elétricas contendo: 

• Para o Bloco dos Funcionários: 
- 

	

	2 (duas)_bombas de pressurização 40cv cada (principal e reserva) e 
uma bomba jockey de 10cv, compartilhada com o Bloco dos 
Ministros. 

• Para o Bloco dos Ministros: 
- 2 (duas) bombas de pressurização de 40cv cada (principal e 

reserva) e uma bomba jockey de 10cv, compartilhada com o Bloco 
dos Funcionários. 

• Para o Bloco C (Serviços) e Subsolo 
- 2 (duas) bombas de pressurização de 25cv cada (principal e 

reserva) e uma bomba jockey de 7,5cv 

Foram instalados registros de recalque no passeio, de forma a permitir o combate 
por meio de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

Todo o prédio tem proteção por sprinklers. O sistema é do tipo cano úmido, e 
consiste na distribuição dos pontos pelos compartimentos com exceção do CPD no 
2° pavimento, subestação, e geradores, onde serão utilizados outros sistemas, 
(CPD — FM200 - Subestação e geradores — CO2). 

AT1-01.20/237 29/76 
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QUANT UN 

4 cj 
8 pç 

3.5.2.1-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
ig.4.çdo1 /4  
culsroti 

Ire c 
ia12c' br - 

ubo 

O PC( 	Sçaga 
YOa VU,61, VALOR.KUC`.N 
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QUANT UN 
16.998 m 
3.344 m 
4.126 m 
3.358 m 
2.454 m 
1.770 m 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Tubo de cobre 4" 
Tubo de cobre 6" 
Tubo de cobre 8" 
Redução 1 1/4" x 1" 
Redução 1 1/2" x 1" 
Redução 1 ''/2" x 1 1 /4" 
Redução 2" x 1" 
Redução 2" x 1 '1/4" 
Redução 2" x 1 'A" 
Cotovelo 45o 1" 
Cotovelo 45o 1114" 
Cotovelo 450 1 1/2" 
Cotovelo 45o 2" 
Cotovelo 90o 1" 
Cotovelo 90o 1 1/4" 
Cotovelo 90o 1 1/2" 
Cotovelo 90o 2" 
Luva 	— 
Luva 1 1/4" 
Luva 1 1/2" 
Luva 2" 
Luva Redução 1" x 1/2" 
Luva Redução 2" x 1" 
Luva Redução 2" x 1 1/4" 
Luva Redução 2" x 1 1/2" 
Te 1" 
Te 1 1/4" 
Te 1 1/2" 
Te 2" 
Te 2 1 /2" 
Te 3" 
Te 4" 
Te 6" 
Te 8" 
Te 1 1/4" x 1" 
Te 11/2" x 1" 
Te 1 1/2" x 1114" 
Te 2" x 1" 
Te 2" x 1 1/4" 
Te 2" x 1 1/2 
Te 4" x 2 1/2" 
Curva 45 	1/2" 
Curva 03" 
Curva 450 4" 
Curva 450 6" 

3 TB" 	c, . ...I C> 
ir. o-2  I177?.... 

/5 	..x 
,..: , (--, v,̀ -• TST .5  
, 	5 - 

:::: !:13-'  ., _ ,• : ' . - "': ::-:,.: t: : : , .. ' '' ' ' 
QUANT UN 

1.020 mm 
ffl :r27;  5  
< 

2.2912 2  
o ci 0 .4-tP !g m 

1.21300 . o-- pç 

	

250 	pç 	v. a  ...., ._. 662 pç 
Pç  

	

68 	
wg ; 
LU o 

	

111 	pç 	.rz ...,.. 

	

418 	Pç 	O LU 
2 
(-) 

	

16 Pç 	... 
2 Pç  

	

2 	Pç 	..-.. (...) z i.... , 
6 pç 

3.450 pç 
12 pç 
12 pç 

143 pç 
2.968 pç 

481 pç 
665 pç 
537 pç 

9.420 pç 
1.326 pç 

335 pç 
330 pç 

2.155 pç 
282 pç 
154 pç 
246 pç 
92 pç 
76 pç 
20 pç 

142 pç 
8 pç 

1.197 Pç 
1.316 pç 

20 Pç 
1.170 pç 

34 pç 
34 pç 
2 pç 
4 pç 

32 pç 
6 pç 

12 pç 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Curva 90o. 2 1/2" 
Curva 90o. 3" 
Curva 90o. 4" 
Curva 90o. 6" 
Curva 90o. 8" 
Redução 2 1/2"x2" 
Redução 3"x2 1/2" 
Redução 4"x2 1/2" 
Redução 4"x3" 
Redução 3"x2" 
Redução 6"x4" 
Válvula de retenção fo.fo. 6" 
Visor de fluxo fig 139 2" 
Válvula de poço em fo.fo. C/flanges 8" 
Junta de expansão borracha - 1.1/2 
Junta de expansão borracha - 2" 
Junta de expansão - flangeada - 6" 
Válvula gaketa bronze clhaste ascend. 1" 
Válvula gaveta bronze c/haste ascend. 2" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 2 1/2" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 3" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 4" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 6" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 8" 
Válvula globo bronze fig. 200c 2" 
Válvula de retenção portinhola em bronze 1.1/2" 
Válvula de retenção portinhola em bronze 2.1/2" 
Registro de recalque completo 60x40cm c/ inscrição 

"incêndio" 
Válvula fluxo conaut mod. 186" 
Bico de sprinklers 680. - 1/2" cromado c/ canopla 
Bomba de sprinklers mod megabloc 50-200 
Bomba jockey de sprinklers mod hidrabloc mb 504 
Bomba jockey de sprinklers mod hydrabloc mb 403 
Bomba de sprinklers megabloc 65-160 
Instrumentação das bombas 

379 

QUANT UN 
2 pç 

58 pç 
10 pç 

148 pç 
4 pç 

292 pç 
160 pç 
42 pç 
86 pç 
2 pç 

90 pç 
6 pç 

44 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 

12 pç 
1 pç 
6 pç 

32 pç 
91 pç 
2 pç 

101 pç 
2 pç 

88 pç 
2 pç 
4 pç 

4 cj 
44 pç 

9.420 pç 
Pç 
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2012 
3.5.3.-Extintores 	 Res::".'Rnd,o Pe,e,ra ikz^9 

si,cS i-.:OJtP,ORS POR nOCA. vatn Rum Jn 235 
Os extintores manuais foram previstos em todo o empreendimento, conforme 
desenhos, sendo do tipo portátil de Pó Químico, CO2, Água Pressurizada e ABC, 
aprovados pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Os locais destinados 
aos extintores foram devidamente sinalizados. 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

3.5.3.1-Principais equipamentos fornecidos e instalados 

DESCRIÇÃO 
Extintor de Água Pressurizada Cap. 10 Lt 
Extintor Po Químico cap. 6 kg 
Extintor Co2 06 Kgs 
Extintor Classe A B, C De 06 Kg 
Extintor Carreta PQS 20 kg 

3.5.4.- Centrais de CO2 e FM 200 

C 
huk.  

c 	 z5  r 

a  YST "g' 
PRET OR 
DE COORDENA:7AD 

ADMINISTRAM. 

QUANT UN 
475 	pç 
565 	pç 
229 	pç 
173 	pç 

2 	pç 

3.5.4.1.- CO2 
O sistema fornecido e instalado foi o de saturação total, que consiste de um 
suprimento estacionário de gás carbônico conectado a tubulação de distribuição e 
bicos nebulizadores, distribuídos nas áreas protegidas, os quais descarregam o 
agente nos ambientes, reduzindo a porcentagem de oxigênio e impossibilitando a 
reação de combustão. 

Ambiente 	Volume 
Subestação 	 1875,75 m3  
Medição 	 287,00 m3  
Quadros elétricos 	649,85 m3  
Grupos Geradores 	476,62 m3  

3.5.4.1.1.-Principais quantitativos 

DESCRIÇÃO 
Cilindro de CO2, de alta pressão, com tubo sif 

carregado com 100 lbs de gás (45 kg) 
Válvula de cilindro 
Cabeça de descarga 
Mangueira flexível de descarga 
Cabeça de comando elétrico 24 Vcc 
Válvula de alívio 
Válvula de segurança 
Válvula de retenção 
Válvula direcional 
Comutador de pressão 

,,,gratiC3 	t 
prescn gAgaTiE 	4‘ 

repyril°4:1'dâ 
'pres 	par 

ii!esscrC,0 	c,r•ii293 suus i-;,coir 	
V 

uaos POR -MA v•tr,,Yt RECUZ3 R$ 2.35 8 pç 
1 pç 
1 pç 
3  Pç 
4 pç 
4 pç 

3.5.4.2.- FM 200 

Sistema com utilização de gás FM-2000 ( HFC-227ea — ASRAE ou CF3CHFCF3 — 
IUPAC) com suprimento estacionário coctael a Lo----taoi a 	de distribuição e bicos 
nebulizadores na área dos equipam tos do CPD, de forma a que seja garantida 

TST -753002520 
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3.5.4.2.1.-Principais quantitativos 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Cilindro de FM200 baixa pressão, com capacidade de 
600 lbs 	 1 pç 
Cilindro de FM200 baixa pressão, com capacidade de 
350 lbs 	 1 pç 
Cilindro de FM200 baixa pressão, com capacidade de 
1-25 lbs 
Cabeça de comando elétrico 24 Vcc 

2 pç 
4 pç 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
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D‘RETORI,GERAL 
DE DDORDEMAÇÁO 

ADMD4ISTRATIVA 

uma concentração mínima de 7% do volume 
Ambiente 

No Break 
Sala do CPD 
Sala dos racks 
Sala dos cofres 
Sala de telefonia 
Piso Falso 

da área daqueles ambientes. 
Volume 

42,40 m3  
388,30 m3  
146,20 m3  
113,50 m3  

95,80 m3  
89,00 m3  

3.5.4.3.-Risco de Vida Humana 

IÃO DE1:19-  
oRcbertoFerna 

Marcom 
r,re.rente copar 

do Sistema a 2ula S P , 9, 
O 	ema é aciona o_de forma automática pelo Sistema de Detecção e Alarme 

n 	-ocprrer à detenão de fogo caracterizado por elevação de temperatura e/ou 
és:panáçao deiRfüff4,`"ãfravés dos laços cruzados que possuem detectores termo-
velocimétricos e detectores ópticos de fumaça, e ou de forma manual, acionado 
diretamente pelo usuário. 

Face à necessidade de segurança para os usuários, foram adotadas precauções de 
ordem construtiva relativas à operação conjunta dos Sistemas de Detecção e Alarme 
e do Sistema Automático/Manual de Gás Carbônico, algumas das quais são abaixo 
relacionadas: 

• Sistema retardador regulável de acionamento da bateria de gás 
carbônico; 

• Alarme de alta freqüência para alerta de descarga de gás carbônico na 
área protegida; 

• Fechamento simultâneo dos "dampers" de ar condicionado e 
desligamento conseqüente do sistema de ar condicionado e ventilação 

6Ensiderado; 
TabeltãO 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

3.5.4.5.-Dispositivos de Acionamento 

Os dispositivos de 'acionamento incluem as válvulas de disparo, dispositivo de 
controle, equipamento de fechamento ou desligamento automático bem como de 
todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho do sistema. 
Todos os dispositivos estão localizados, instalados e adequadamente protegidos 
contra avarias mecânicas, químicas, ou qualquer outras que possam torná-los 
inoperantes; 
Todas as válvulas operadas automaticamente para o controle da descarga e 
distribuição do agente extintor, estão dotadas de meios independentes para 
operação manual caso seja utilizada, e garantir uma operação positiva 
independentemente da operação automática, que permite ser considerado e usado 
como meio numa situação de emergência. Os meios de emergência permitem 
facilidade de acesso, localizados o mais próximo possível das válvulas de 
acionamento da bateria e projetados de tal maneira que possam ser acionados de 
um único ponto, por uma força de tração não superior 20 Kg e um deslocamento não 
superior a 0,35 m. Todos os dispositivos de operação manual estão 
apropriadamente sinalizados e protegidos contra acionamento acidental. 
O siSterna foi dotado de Meios de suriervisão, através do Sistema de Detecção e 
Alarme Contra Incêndio, de modo a indicar qualquer defeito na sua operação. 
A supervisão elétrica do Sistema de Detecção está conjugada aos demais sistemas 
de supervisão existentes no prédio. 
Foram instalados alarmes e indicadores para a indicação e operação do sistema, 
das condições de risco à vida humana ou da falha de qualquer dispositivo ou 
equipamento em estado de revisão. 

3.6.-Instalações Elétricas 

A subestação abrigada de 6000 KV da CEB alimenta dois sistemas 
baixa tensão, uma para as cargas de força do ar condicionado e 
cargas de iluminação, tomadas e demais utilidades, cada sistema tem 
quadro de medição de energia conforme os padrões da CEB. 
Após as medições da CEB barramentos blindados tipo "bus way", 
Quadros Gerais de Distribuição (QGD) localizados na sala de quadros 
QDN-B do Bloco B (prédio dos Ministros) fica na própria sala d 
Bloco A (prédio dos Funcionários) é alimentado por barra 
próprio bloco assim como o QGD-AC — Ar Condicionad 
Central de água gelada. 
Dos QDN'S alimentamos com barramentos os quadros 
de cada prédio assim denominado: 

• Prédio dos Funcionários - com 5 pavimentos, 
• Prédio dos Ministros - com 6 pavimen 

Técnico, (QLE-B e QLN-B) 
• Prédio de Serviços - Térreo 

individuais em 
outro para as 
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• Três Guaritas 

Derivando do QD de cada bloco temos as prumadas em "Bus Way "que alimentam 
os andares através de caixas de derivação (plug in) as quais alimentam o quadro 
terminal (QL"s) e pontos de força (QF) de cada pavimento. 
Temos quatro prumadas para o prédio dos Funcionários e cinco para o bloco dos 
Ministros, além das prumadas particulares dos respectivos elevadores, as quais 
correm em shaft determinados pelo projeto de arquitetura. 
Os Edifícios contam com Geradores de Energia que alimentam os quadros de 
emergência e transferência automática de cargas. Temos um painel com duas 
chaves de transferência alimentadas respectivamente por um disjuntor de cada 
QDE. Neste quadro de Energia Normal e Emergência temos os disjuntores de 
proteção e manobra dos circuitos de emergência de cada Prédio. 
A alimentação das cargas de emergência também é feita por meio de barramentos 
correndo em paralelo com os barramentos do sistema de energia normal. 
As cargas alimentadas com energia de emergência são: 

• Energia para tomadas e iluminação das salas prioritárias (por ex.: salas 
dos Ministros, CPD, etc) ; 

• Quadro QDE-B ; 
• Quadro QDE-A ; 
• Quadro QDE-AC ; 
• Quadro QDE-Seg . 

As cargas consideradas especiais para a segurança, tais como, Bombas de incêndio 
para hidrantes e sprinklers, sistemas de comunicação, alarmes derivam diretamente 
do barramento da CEB logo após a medição de energia, antes do disjuntor geral de 
modo a não sofrer falta de energia caso o disjuntor geral saia de operação. Estas 
cargas são atendidas também pelo circuito de emergência do gerador no caso de 
falta da Concessionária. 
Quadros gerais de Luz e força sendo um para o sistema de Ar Condicionado e outro 
para o Condomínio de acordo com o unifilar geral, destes QGD derivam os circuitos 
de alimentação dos quadros gerais de cada bloco. Observa-se que o QDN-B do 
bloco dos Ministros foi incorporado no QGDN Geral. 
Estão previstos em todos os quadros de proteção elétrica do TST prot ores de 
surto, convenientemente dimensionados. 

3.6.1.-Geração de energia de emergência (grupos moto 

A geração de energia elétrica para suprimento das 
prédios do TST, quando da falta de abastecimento por 
realizada através de dois grupos moto-geradores, de 
KVA) regime contínuo (Contínuos Power), com al 
deformantes, fator de potência 0,8 indutivo, dot 
Automático (USCA), quatro chaves de transferência com Transferência Ininterrupta 
(três chaves de transição aberta e uma fechada), na tensão de 380/220Vca - 60 Hz. 
Os grupos moto-geradores são a óleo Diesel, e tem partida e parada automáticas 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

(microprocessados) 
A sala destinada à instalação desses grupos foi executada em local próprio, no 
subsolo, no contexto da central de utilidades, com ênfase especial direcionada à 
contenção de ruídos provocados pelo equipamento, recebendo tratamento acústico 
em todas paredes e teto revestimento em espuma de poliuretano poliéster 
expandido - Sonex 95 mm. 
Foi fornecido um tanque de óleo combustível (Diesel) para abastecimento das 
unidades, com volume de 15.000 litros. Este tanque foi instalado enterrado em 
ambiente externo. Este é capaz de garantir o abastecimento, via bomba de recalque 
dos seis (6) tanques de 250 litros, que estão instalados na sala dos geradores. 

3.6.2.-Distribuição em baixa tensão 

A alimentação das cargas de iluminação, força e ar condicionado são realizadas 
através de barramentos blindados instalados nos "shafts". A prumada para as cargas 
de emergência corre em paralelo com os barramentos de cargas normais nos 
mesmos "shafts". 
Em cada andar foi previsto caixas de derivação do tipo plug-in para alimentação de 
um quadro geral de luz e força do pavimento. 
Os conjuntos de distribuição de energia de cada quadrante são formados por: 

• Quadro de distribuição de iluminação e força (quadro 380V/220V - 
3F+N+T), 

• Ponto de força de alimentação da máquina de ar condicionado (quadro 
380V - 3F+N+T), 

3.6.3.-Distribuição de força 

A distribuição de força nas áreas das juntas foi executada a partir de cada um dos 
quadros de luz e força de cada um dos quadrantes, através de eletrocalhas 
metálicas que caminham sob o piso elevado do pavimento. As instalações de 
tomadas de uso geral e para os computadores correm em eletrocalhas instaladas 
sob o piso elevado. Delas derivam eletrodutos flexíveis metálicos sem capa de PVC, 
que se dirigem às respectivas caixas de tomadas próprias nos pisos, tendo duas 
tomadas por caixa, sendo 30% delas ligadas aos circuitos de emergência. 

3.6.4.-Iluminação 

As instalações tiveram como base o princípio de distribuição uniforme da iluminação 
em todos os ambientes. Todas as luminárias são alimentadas por rabichos de cabos 

tia. E 	tipo Afumex PP 3x2,5mm2, contendo plugs 2P+T. f 

ji£99J 	01 executada to .a a iluminação da rota de fuga e das escadas de emergência do 
pr"dio 
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dispositivo atende até 440 VAC e o nível de proteção é 4kV. O tempo de resposta 	o  
do dispositivo é 	100 gs e o invólucro tem grau de proteção IP-20 e classe de o .e_) n•-• 
inflamabilidade VO de acordo com a norma UL 94. 	 Ei  

Cti (-5  < 
2°. Nível de Proteção: Instalados nos quadros terminais os protetores monocanal 	d 
contra sobretensões para instalação em paralelo com o circuito, composto de base e g 2 
plug, para troca ou teste do elemento ativo, sem a necessidade de desligar o circuito.  
Baseado em varistores de óxido de zinco monitorados termicamente com indicação 
visual e contato livre de potencial com capacidade mínima de 1 A/ 250Vac ou 0,2 N á 	_ 
125Vdc. Classe de ensaio "II" segundo norma IEC e classe de proteção "C" segundo ,1 
norma VDE, com capacidade de drenagem nominal de 15 kA e máxima de 40 kA de 8 
acordo com a curva 8/20 gs (norma IEC 60-1) e 3 kA de acordo com a curva 10/350 2, 15,*çj 
is (norma IEC-1024-1). 

3.6.10.-Barramento blindado (BUS WAY) 

Sistema de canalização elétrica pré-fabricada para transporte e distribuição de 
energia de grandes potências. Em conformidade com a Norma IEC 439. 
Os dutos são constituídos de dois perfis laterais de aço bitola 14 USG (1,9mm) em 
forma de 'C', laminados a frio, galvanizados e duas chapas perfuradas bitola 16 
USG, pintadas na cor RAL 9002 pelo processo eletrostático de pintura a pá, que 
fazem o fechamento superior e inferior dos elementos. 
As barras condutoras são de cobre eletrolitico (99,9% de pureza), planas com os 
cantos arredondados, isoladas com poliéster Mylar não propagador de chama e na 
cor amarela e, são sustentadas por suportes isolantes de alta resistência mecânica, 
fabricados à base de poliéster reforçado com fibra de vidro (FIBRAMIX - material não 
higroscópico e de alta rigidez dielétrica). Cada elemento reto de comprimento igual 
ou superior a 3000 mm é equipado com uma junta de dilatação, que absorve a 
dilatação diferencial das barras em relação à carcaça, sendo composta de lâminas 
flexíveis do mesmo material das barras condutoras e separadas por um isolador de 
nylon. 
Foram empregados barramento para a função de condutor de prot 
Os cofres de derivação são montados sempre na emenda d 
são seccionáveis na tampa. São equipados com disjuntor 
derivação à canalização foi feita através de barras p 
elementos. 
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3.6.11.-Fornecimento e instalação de Interrupto 	ncial residual 

Alessanero R:réu 	 PQ ,C;7 

Forem instalados para proteção de todo 	circuitos ques imtendenucbaratheiro,5 
F.'  

lavatórios, vestuários, tomadas externas e semais áreas molhadas. 

3.6.12.-Fornecimento e instalação de Interruptores e tomadas 
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• Interruptores simples e interruptores paralelos 10 A-250 V - linha 
Silentoque para áreas técnicas e áreas gerais dos subsolos 

• Interruptores simples e interruptores paralelos 10 A-250 V - linha 
Light (Bticino) para áreas nobres como halls e sanitários dos 
pavimentos de escritórios, lobby do pavimento térreo e área 
administrativa. 

• Tomada 2 P+T e Universal— 15 A - 125/250 V -linha Light (Bticino) 
para áreas nobres como halls e sanitários dos pavimentos de 
escritórios, lobby do pavimento térreo e área administrativa. 

3.6.13.-Fornecimento e instalação de banco automático de capacitores 

Foi instalado um banco automático de capacitores trifásicos de baixa tensão 380V-
60Hz com passos de 50 kvar, montados em painéis gerais de baixa tensão (QDN's) 
Wel) SMiíe-Zialiat para ventilação. 
Os capacitores secos, auto regenerativos e auto-extinguível, apresentam resistor de 
descarga e controlador para ajuste do fator de potência. 
Os bancos foram fornecidos completos, com todos os acessórios de operação, 
incluindo TC's. A potencia dos bancos de capacitores são de 600 KVAR no Quadro 
QGDN e 1.000 KVAR no QGDN-AC. 

3.6.14.- Principais materiais fornecidos e aplicados 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Caixa c/ 02 tomadas 2P+T e espaço p/ 4 conectores RJ p/ 

piso elevado 	 3.388 pç 
Caixa c/ tomada 2P+T fixada em perfilado 	 8.121 pç 
Caixa de enibutir na alvenaria 4x2 	 4.109 pç 
Caixa de passagem em alumínio 10x10x5cm 	 588 pç 
Caixa de passagem em alumínio c/ tampa aparafusada 

15x15x10cm 	 637 pç 
Caixa de passagem em chapa aço c/ tampa aparafusada 

20x20x10cm 	 27 pç 
Caixa de passagem 30x30x10 cm 	 193 pç 

Caixa de passagem c/ tampa p/ duto de piso 8 x 25x70mm 	65 pç 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa 

10x10x8cm 	 2.726 pç 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa 

15x15x8cm 	 . 	 386 pç 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa -"- 

20x20x12cm 	. 	---- 	 653 pç 
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QUANT UN 

pç 

Caixa de passagem em chapa de aço 15x15x8cm 	 . 73 Pç 	o o o 
Caixa de passagem em chapa de aço c/ tampa aparafusada 	 •Ç-)  acr 3 g ,cr.  15x15x8cm 	 5 Pç  

o > 'et Caixa de piso erri alumínio c/ tampa de latão s/ tomadas 	71 pç 	w •-; 
Caixa estampada 4x2" — galvanizada 	 558 pç 	o o < 
Caixa estampada 4x4" — galvanizada 	 513 pç 
Fixação de luminária por cabo de aço 	 41.380 pç 
Interruptor simples 10A/250V 	 852 pç 
Interruptores simples duplo 10A/250V 	 498 pç 
Arandela para escada 	 272 pç 
Luminária autônoma de emergência c/ lâmpada compacta 

de 9W face única ou dupla - SAÍDA com bateria 
própria e recarregador flutuador automático - 
autonomia mínima de 1,5 hora (completa) 	 231 pç 

Luminária L1 / L2, completa, confomie especificado - 2x16W 	674 pç 

Luminária L1 /12, completa, conforme especificado - 2x32W 	8.754 pç 
Luminária L1 c/dimmer, completa, conforme especificado - 

2x32W 	 150 pç 

Luminária L10 / L11, completa, conforme especificado 	1.333 pç 

Luminária L12, completa, conforme espeeificado 	 108 pç 

Luminária L13 / L14, completa, conforme especificado 	 127 pç 

Luminária L15 / L16, completa, conforme especificado 	 175 pç 

Luminária L17 / L18, completa; 'conforme especifidad 	 111 pç 

Luminária L19, completa, conforme especificado 	 184 pç • 
N.) Luminária 120, completa, conforme especificado 	k O 	 170 pç 

lui , Luminária L21, completa, conforme especificado 	.̂,13 	.412 	62 pç 
tv, 	zlin eq: 

Luminária L22, completa, confor 	
sp 49 pç 

t, 
ÉRIÃo b 

Luminária 124, completa, ind ve pe, o  dmao 
especificado 	 ,0%uparesrevl o r 	,:à,,sej  ett• 	leo 

, ,a,on,  42 	pç 

Luminária 125 /126, cor pleta, c. OITI1 	
file. 2012 = 24 pç 

Luminária L27, complat 	e e ° if d 	 86 pç 
Luminária L3 / L4, compje confortne especificado 	 330 pç Ressaniiro Ppre,i-a Braga 
Luminária L5 / L6, co 	eta, conforme, . , ekt. 	ruim RS 2,35 984 pç 
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DESCRIÇÃO 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa 

30x30x12cm 141 

çÇ 

o 

cztt 
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DESCRIÇÃO 
Luminária L6, completa, conforme especificado 
Luminária L7, completa, conforme especificado 
Luminária L8 / L9, completa, conforme especificado 
No-Break 1 kVA 
No-break 2 KVA 
No-break 6 KVA 
Plug para tomada 15A/250V (2P+T) 
Protetor individual c/ filtro de linha c/ 4 tomadas 220V — 

Clamper 

Tomada 2P+T universal 15A-125/250V 
Barramento Blindado de 160 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 200 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 315 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 630 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 800 A, trifásico + N+T 
Barramentc_ Blindado de 1%),0 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de.  1250 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 1600 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 1750 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 2000 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 2500 A, trifásico + N+T 
Barramento Blindado de 5000 A, trifásico + N+T 
Cofre de derivação Plug-in com um disjuntor 
Grupo moto-geradores, de 1.125 KVA regime contínuo 

(Contínuos Power) 
Tanque de óleo combustível (Diesel) com volume de 15.000 

litros 

9° 
3.7.- Instalação de Sistema de Ar C 

QUANT UN 
12 pç 

201 pç 
1.189 pç 

3  Pç 
26 pç 
7  Pç 

14.670 Pç 

3.388 Pç 

5.541 Pç 
233 m 
102 M 
717 M 
536 M 
112 M 
223 M 
202 M 
292 M 
29 M 
79 M 

102 M 
43 •M 

166 Pç 

2 Um 

un 

t19 $3Z9 õzo1.  v 

Ê-LIA0 
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Rua Ma 
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3.7.1.- Descrição Geral 

.Alessandro P ara Ekaga 
A instalação do sistema de a ondic~,,c,M$tgateuerniciEgljüdcg ede TST visa 
absorver a dissipação t 	ica dos equipamentos, iluminação, insolação e das 
pessoas, atendendo às necessidades especiais dos equipamentos e conforto 
térmico dos ocupantes, garantindo assim a qualidade do ar no interior dos 
ambientes. 
O sistema de ar condicionado é do tipo expansão indireta com 2800 TR's, onde são 
utilizadas unidades de resfriamento de líquido com compressor centrífugo e 
condicionadores de ar do tipo Fan-Coil. A instalação foi cone ida de maneira que 
alguns setores como o CPD (localizado no bloco A, segundo pa mento, trecho 1) e 
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a Central de Comando Predial (localizado no subsolo) tenham operação ininterrupta, 
mesmo não havendo energia na rede pública. Para estes ambientes foram usados 
sistemas de refrigeração independente ou de expansão direta, condicionadores do 
tipo Self. Foram utilizados outros equipamentos de expansão direta no bloco C, 
condicionadores do tipo Self (sala de som do plenário e sala TC do mezanino do 
bloco B). 
Nos pavimentos, a distribuição de ar é executada através de dutos em chapa de aço 
galvanizado, com isolamento térmico em lã-de-vidro, revestido externamente com 
papel Kraft. A difusão do ar é feita por difusores do tipo troffer (acoplados com as 
luminárias), para ambientes de trabalho, e por difusores de alta indução, em 
ambientes com elevado pé direito. O retorno do ar é realizado através do plenum 
formado pela estrutura e forros, sendo que as luminárias têm aberturas próprias para 
permitir a passagem 'desse ar. 
As tubulações hidráulicas de água gelada são isoladas termicamente; as tubulações 
de água de condensação estão desprovidas de isolamento, estando pintadas na cor 
verde. 

3.7.2.-Subsolo 

No subsolo encontra-se a Central de Água Gelada (CAG), composta por 05 (cinco) 
unidades de resfriamento de liquido, 08 (oito) torres de resfriamento, 26 (vinte e seis) 
conjuntos moto-bomba e quadros elétricos necessários à sua operação. Há também 
o sistema de ventilação mecânica, composto por ventiladores e exaustores, o 
sistema de resfriamento da Sala de Controle que abastece a Central de Comando 
Predial, e três Split-system para refrigeração de salas localizadas no subsolo. 	1 

3.7.2.1.- Central de Água Gelada 

A Central de Água Gelada foi construída com um sistema de água gelada primária, 
um sistema de água de condensação e seis sistemas de água gelada secundários, 
determinados em função da carga térmica e do tipo de utilização dos ambientes. 
Com  essa configuração, .07 (sete) conjuntos moto-bomba primários possibilitam a 
circulação de água gelada na CAG, outros 07 (sete) conjuntos moto-bomba de 
condensação alimentam as torres de resfriamento e 12 (doze) conjuntos moto-
bomba secundários distribuem água gelada aos edifícios. Dessa forma, tornam-se 
possíveis ampliações e reformas futuras, bem como a instalação de outros circuitos 
secundários na CAG. Ocorrendo a falta de energia da concessionária, a CAG não 
será atendida pelo sistema de alimentação de emergência do Grupo Motor-Gerador. 
A seguir estão as descrições de todos os equipamentos da CAG: 

• Unidades • - Resfriamento de Líquidos (URL): foram instaladas 05 (cinco) 
E- Nalrli" . , 

e resfriamento de líquido com compressor centrífugo, •sendo 03 

11 	11:' ern", d  ;EP-idades com capacidade nominal de 700 TR e 02 (duas) com 
agde nominal de•350 TR, totalizando um 	idade nominal total de na par a (CG 

12 	_ 

=°5", ap 
aos BEGO142.5ra v u2,\ 	2,2 F.IciE2o R 	5 
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2800 TR. A seleção dos conjuntos, unidade de resfriamento e bombas a 
operar será realizada em função da carga térmica instantânea do prédio, 
gerenciada pelo Sistema de Supervisão e Controle Predial (SSCP) ou 
manualmente na porta do painel elétrico que as alimenta. 

• Torres de Resfriamento: foram instaladas 08 (oito) torres de resfriamento 
dispostas em 02 (duas) bacias de concreto armado impermeabilizada, de 
mesmo tamanho, interligadas por um septo interno, localizadas na área ao ar 
livre dedicada a esta função. Há, entre as duas bacias, de 04 (quatro) torres 
cada, dois tubos com registro borboleta, que farão a equalização e permitirão 
o isolamento de uma das partes para manutenção. Seu funcionamento, 
gerenciado pelo SSCP, obedece à necessidade de ativação de duas torres 
para cada unidade resfriadora de liquido de 700 TR, em funcionamento. Para 
as URL's de 350 TR está previsto o funcionamento de apenas uma torre de 
resfriamento por unidade. A distribuição de água de condensação se dará 
sempre igualmente por todas as torres. 

• Conjuntos Moto-Bomba de Condensação: há na CAG 07 (sete) conjuntos 
moto-bomba, com vazão constante, para o sistema de água de condensação, 
denominados BAC's. Dos 07 (sete) moto-bomba, quatro deles atendem as 
URL's de 700 TR sendo que um atuará como reserva. As outras 03 (três) 
moto-bomba atendem as URL's de 350 TR, sendo um atuando como reserva. 
Neste sistema, para cada URL em funcionamento haverá um BAC em 
operação. O acionamento se dará pelo SSCP ou manualmente pelos 
botões/chaves do painel. 

• Conjuntos Moto-Bomba Primários: há na CAG 07 (sete) conjuntos moto-
bomba, com vazão constante, para o sistema de água gelada primária, 
denominados BAGP's. Dos 07 (sete) moto-bomba, quatro deles atendem as 
URL's de 700 TR sendo que um atuará como reserva. Os outros 03 (três) 
moto-bomba atendem as URL's de 350 TR sendo um atuando como reserva. 
Neste sistema, para cada URL em funcionamento haverá um BAGP em 
operação. O acionamento se dará pelo SSCP ou manualmente pelos 
botões/chaves do painel. 

• Conjuntos Moto-Bomba Secundários: para o sistema de água gelada 
secundário existem 12 (doze) moto-bomba, denominados BAGS's. Eles são 
alimentados com variador de freqüência, permitindo operação com vazão 
variável em função da carga térmica instantânea dos sistemas, e são 
acionados pelo gerenciador da CGA em integração com o SSCP. Eles 
operam sempre aos pares, sendo um reserva do outro, e atendem a seis 
circuitos secundários: 

• Atendimento aos condicionadores de ar do bloco A, trecho 1, 

á 

ominados de BAGS-A1 e BAGS-A1R. 
gndimento aos condicionadores de ar 

ominados de BAGS-A2 e BAGS-A2R. 
dimento aos condicionadores de ar 
minados de BAGS-B1 e BAGS-B1R. 

----,--Atendimento aos condicionador 
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denominados de BAGS-B2 e BAGS:B2R. 
• Atendimento aos condicionadores de ar do hall de elevadores do â --

bloco A e salas de Sessão e Auditórios do bloco B, denominados de 
BAGS-D e BAGS-DR. 	 c->>> 

• Atendimento aos condicionadores de ar de áreas essenciais, como  
CPD (bloco A, segundo pavimento, trecho 1) e Centro de Controle  
Predial (subsolo), denominados de BAGS-E e BAGS —ER. 	{-2T 

Tanque de Compensação: existe apenas um tanque de compensação dos 9 .ã • 
circuitos de água gelada, localizado no sexto pavimento do bloco B. Este Lã 3 
tanque possui uma alimentação de água rápida e uma alimentação por 
válvula bóia, permitindo a reposição de água nos sistemas; um ladrão permite .(j \Ç\  
o extravasamento da água decorrente de alteração do seu volume. A chave g 
de nível, instalada no tanque, deve informar ao SSCP o volume baixo do 
tanque. 

• Alimentação e Comando dos Equipamentos da CAG: dois painéis são 
responsáveis pela alimentação e comando dos equipamentos no interior da 
CAG. 
O painel QAC-CAG-1 alimentará os seguintes equipamentos: 

• Unidades resfriadoras de líquido: URL-1 a URL-3; 
• Torres de resfriamento das URL's: TR-1/1A, TR-2/2A, TR-3/3A ; 
• Bombas de condensação: BAC-1 a BAC-3 e BAC-3R; 
• Bombas de água gelada primarias: BAGP-1 a BAGP-3 e BAGP-3R; 
• Bombas' dé agua gelada secundárias: BAGS-A1/A1R; BAGS 

A2/A2R; BAGS-B1/131R; BAGS-B2/B2R; BAGS-D/DR. 
O painel QAC-CAG-2 alimentará os seguintes equipamentos: 

• Unidades resfriadoras de liquido: URL-4 e URL-5; 
• Torres de resfriamento das URL's: TR-4 e TR-5 ; 
• Bombas de condensação: BAC-& BAC-5 e BAC-5R; 
• Bombas de ágila gelada primarias: BAGP-4, BAGP-5 e BAGP-5R; 
• Bombas de água gelada secundárias: BAGS-E/ER; 

Durante o horário de ponta 'estabelecido pela concessionária de energia 
elétrica, está previsto um sistema de geração própria, oportunidade erri.c.10,u4eale os noTA  
referidos painéis _serão alimentados pelo grupo Diesel-Gerado de,  maior 
potência. Na hipótese de falta de energia da concessionár 
atendida pelo sistema de alimentação de emergência oftEkjerii7r,  
Apenas os Selfs, localizados no CPD e na 
alimentados pelo sistema de emergência. 

3.7.2.2.- Sistema de Ventilação Mecânica 
5521,0D PenUe Drapa 

iEWS RE CDmiDOS pnR cEfiPA 	R't Os sistemas de ventilação mecânica foram..lados visando garantir a Doa 1  DD 	,nrkJ 
qualidade do ar em ambientes que gera contaminantes, como as garagens, 
sanitários, ambientes médicos ou que não têm condições de realizar esta ventilação 
de modo natural. No subsolo localizam-se os sistemas de ventilação para cada área 
isolada, que são: 

TST - 753002520 
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• Sistema de Ventilação das Garagens: esse sistema de ventilação possui 
insuflamento natural, que se dá pelas aberturas de entrada e saída de 
veículos, e exaustão mecânica realizada por 07 (sete) ventiladores centrífugos 
(VEX 1 a VEX 7) localizados em casas de máquina no subsolo. O ar é 
captado por meio de grelhas fixadas aos dutos que correm junto às vigas do 
subsolo. O SSCP determinará uma vazão mínima de ar exaurido da garagem 
igual a 20% da vazão total. Na medida em que os sensores de monóxido de 
carbono (CO) detectarem uma concentração demasiada, a rotação dos 
ventiladores variará com o propósito de manter a concentração de CO em 
níveis adequados 

• Sistema de Ventilação do Almoxarifado e Património: Esse sistema de 
ventilação possui insuflamento forçado, que se dá pela distribuição de ar, nos 
ambientes, captado pelo ventilador (VV1), através de dutos que ligam a casa 
de máquina ao Shaft de captação de ar. A exaustão se dá de maneira natural. 
O ventilador W1 tem uma vazão de ar variável, sendo que o SSCP determina 
sua vazão de acordo com o aumento de temperatura do ambiente. 

• Sistema de Ventilação das Copas, Sanitários e Télecom: as copas e 
sanitários não possuem ventilação natural. Eles são providos de sistema de 
ventilação mecânica; que -fazem a exaustão por meio de grelhas fixadas no 
forro, durante o funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores 
(AXC 200B) é programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso 
das salas telecom, o sistema de ventilação mecânica funcionará sempre que 
o sistema de ar condicionado não estiver operando. A exaustão dos 
ventiladores (AXC 200B) será acionada por meio de um termostato ou pelo 
SSCP. 

• Sistema de Pressurização das Escadas de Incêndio: foram instalados 
sistemas de pressurização das escadas de incêndio do bloco B. Este sistema 
é constituído de ventiladores, VEP 2 (subsolo), VEP 1 e VEP 3 (ambos no 
térreo bloco B), centrífugos de dupla aspiração, tipo limit load, projetados 
para fazer o insuflamento de ar nas escadas, permitindo a manutenção da 
pressão em 50 Pa. Um painel de acionamento remoto dos ventiladores dos 
sistemas de pressurização está instalado na Central de Comando Predial e 
tem interface com o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SOAI) e/ou 
com o (SSCP), permitindo o seu acionamento automático ou manualmente 
através de botões instalados na porta do painel de comando. 

3.7.2.3.- Sistema de Refrigeração da Central de Comando Predial 

A Central de Comando Predial, localizada no subsolo, é refrigerada pelos 
equipamentos existentes na casa de máquina (Sala de Controle). Na Sala de 
Controle existe um umidificador e dois sistemas de refrigeração distintos: o de 
expansão indireta, representado pelo condicionador do tipo Fan-Coil (duas 
unidades), de dependência da CAG, e o de expansão direta com a utilização de 
condicionadores do tipo Self (uma unidade). Há somente o funcionamento de uma 
das três máquinas de cada vez. Na hipótese dialtà-de--energia da concessionária, a 
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z 
DIEETCR.-GERAL 

	

DE CaDiRDE.AÇÁO 	o 

CAG não será atendida pelo sistema de alimentação de emergência Grupos Motbr- 

	

iiNISTRAnvA 	o Li.VZ o o 

Gerador e consequentemente os Fan-Coils não funcionarão. Apenas o Self será 

descritos abaixo:   
alimentado pelo sistema de emergência. Os dois tipos de condicionadores são 

• Condicionadores do tipo Fan-Coil: foram instaladas duas unidades (FC-SS-01 E 
e FC-SS-02) para atender à carga térmica da Central de Comando Predial.  

	

Possuem alimentação direta do painel que também se encontra no interior 	da 	— 
casa de máquina. Os Fan-Coils têm vazão de ar constante e seu acionamento (;) 
será determinado pelo SSCP ou manualmente através das portas dos painéis Lã CS 
de alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas se dará por 
meio de válvulas de duas vias motorizadas, que quando interligadas ao SSCP 8 Lu 
permitem o controle da temperatura no ambientes. 	 c) 
Condicionadores do tipo Self: foi instalada uma unidade (SELF-SS-02) para 	R,Q • 
atender à carga térmica da Central de Comando Predial. Possui alimentação' 
direta do painel, que também se encontra no interior da casa de máquina. Sua 
unidade condensadora está localizada ao lado das torres de resfriamento. O 
Self tem vazão de ar constante e seu acionamento será determinado pelo 
SSCP ou manualmente através das portas dos painéle dá alimentação. O 
controle de vazão de água nas serpentinas se dará por meio de termostato, 
que interligadas ao SSCP permitem o controle da temperatura no ambiente. 

• Umidificadores: instalado dentro da Sala de Controle, NHB BOBP, permite o 
controle de umidade dentro da Central de Comando Predial. 

3.7.2.4.- Sistema de Refrigeração Fan-Coil de Ambiente (42LSA 20/14) 

Sistema de refrigeração projetado para atender à carga térmica de pequenas salas, 
dos motoristas, localizadas no subsolo. Ao todo são 03 (três) Fan-Coils de ambiente 
(FC-SS-03, FC-SS-04 e FC-SS-05) refrigerando, cada um, uma sala. Tem seu 
acionamento determinado por controle remoto sem fio, que permite também a 
"setagem" da temperatura do termostato que regula a abertura da válvula duas vias 
motorizada interna, permitindo autoridade total do usuário quanto ao seu 
funcionamento. Não haverá interface destes equipamentos com o SSCP. 

3.7.3.- Bloco B 

No bloco B o sistema de ar condicionado é do tipo expansão indireta, onde utiliza 
unidades de resfriamento de liquido com compressor centrifur.: ocal4 ados n 
CAG, e condicionadores de ar do tipo Fan-Coil. Para atender 
o prédio, esse sistema conta com condicionadores de ar d 

equipamentos do sistema de ventilação mecânica. 
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3.7.3.1.- Sistema de Refrigeração Central 

Foram instalados 153 (cento e cinqüenta e três) Fan-Coils para atender à carga 
térmica do Bloco B. Possuem alimentação direta do painel que também se encontra 
no interior da casa de máquina. Os Fan-Coils têm vazão de ar constante e seu 
acionamento será determinado pelo SSCP ou manualmente através das portas dos 
painéis de alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas se dará por 
meio de válvulas de duas vias motorizadas, que interligadas ao SSCP, permitem o 
controle da temperatura no ambientes. 

3.7.3.2.- Sistema de Ventilação Mecânica 

• Sistema de Pressurização das Escadas de Incêndio: foram instalados 
sistemas de pressurização das escadas de incêndio, do bloco B. Este sistema 
é constituído de ventiladores, VEP 2 (subsolo), VEP 1 e VEP 3 (ambos no 
térreo bloco B), centrífugos de dupla aspiração, tipo limit load, projetados 
para fazer o insuflamento de ar nas escadas, permitindo a manutenção da 
pressão em 50 Pa. Um painel de acionamento remoto dos ventiladores dos 
sistemas de pressurização - eátá instalado-ha Central de CamaTid'o -Predial, e 
tem interface com o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) e/ou 
com o (SSCP), permitindo o seu acionamento automático ou manualmente 
através de botões instalados na porta do painel de comando. 

• Sistemas de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e 
sanitários não possuem ventilação natural. Eles são providos de sistema de 
ventilação mecânica, que fazem a exaustão por meio de grelhas fixadas no 
forro durante o funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores 
(AXC 200B) é programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso 
das salas telecom, o sistema de ventilação mecânica funcionará sempre que 
o sistema de ar condicionado. não . estiver operando. A exaustão dos 
ventiladores (AXC 200B) será acionada por meio de um termostato ou pelo 
SSCP. 

• Sistema de Exaustão das Cozinhas Industriais: foram instalados sistemas de 
exaustão e tratamento de gases e vapores de cocção de alimentos nas 
cozinhas localizadas no 50  pavimento do bloco A e 60  pavimento dó bloco B. 
O sistema é composto por coifa com filtro inercial, dutos de Chapa preta e 
lavador de gases. Os sistemas são providos de registro corta-fogo instalados 
nas paredes e o acionamento de todo esse sistema se dá por chave remota 
fixada próxima às coifas. Painéis instalados próximos ao sistema terão função 
de alimentar e comandar o sistema de exaustão das cozinhas. O ventilador 
(VEX 40), localizado na cobertura do bloco B, é 	onsável pela exaustão da 
cozinha do 6° pavimento. NOTAS - SP 
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3.7.4.- Bloco A 

Existem, no bloco A, os sistemas de ar condicionado do tipo expansão indireta que 
utilizam unidades de resfriamento de liquido com compressor centrifugo, localizados 
na CAG, e condicionadores de ar do tipo Fan-Coil, e o de expansão direta com a 
utilização de condicionadores de ar do tipo Self. Há também, no bloco A, 
equipamentos do sistema de ventilação mecânica, não ocorrendo sistema de 
pressurização das escadas. 

3.7.4.1.- Sistema de Refrigeração Central 

Foram instalados 78 (setenta e oito) Fan-Coils para atender à carga térmica do Bloco 
A. Apenas um Fan-Coil (FC-A-91) foi instalado na posição horizontal e fora da casa 
de máquina, localizando-se acima do forro do plenário no 50 pavimento. Possuem 
alimentação direta do painel que também se encontra no interior da casa de 
máquina. Os Fan-Coils têm vazão de ar constante e seu acionamento será 
determinado pelo SSCP ou manualmente através das portas dos painéis de 
alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas se dará por meio de 
válavillas de duas vias mottwizádas, que interligadas ao SSCP, permitem o controle 
da temperatura no ambientes. 

3.7.4.2.- Sistema de Refrigeração Fan-Coil de Ambiente (VVTN 35) 

Sistema de refrigeração, projetado para atender à carga térmica de pequenas salas, 
dos consultórios médicos e odontológicos, localizadas no térreo. Ao todo são 21 
(vinte e um) do tipo WTN 35 refrigerando, cada um, uma sala. . Têm seu 
acionamento determinado por controle remoto sem fio, que permite também a 
"setagem" da temperatura do termostato que regula a abertura da válvula duas vias 
motorizada interna, permitindo autoridade total do usuário quanto ao seu 
funcionamento. Não haverá interface destes equipamentos com o SSCP. 

3.7.4.3.- Sistema de Refrigeração da Central de Processamento de Dados (CPD) 

A Central de Processamento de Dados, 20 pavimento bloco B, é refrigerada pelos 
equipamentos existentes em sua respectiva casa de máquina, localizada no mesmo 
pavimento. Para suprir as necessidades de controle de umidade e temperatura do 
CPD, foi instalado um umidificador e dois sistemas de refrigeração distintos: o de 
expansão indireta, representado pelo condicionador do tipo Fan-Coil (duas 
unidades), de dependência da CAG, e o de expansão direta com a utilização de 
condicionadores do tipo Self (duas unidades). Na hipótese de falta de energia da 
concessionária, a CAG não será atendida pelo sistema de alimentação de 
emergência Grupos Motor-Gerador e conseqüentemente os Fan-Coils não 
funcionarão. Apenas os Selfs serão alimentados pelo sistema de emergência. Os 
dois tipos de condicionadores são descritos abai 

• Condicionadores do tipo Fan-Coil. 	am instaladas d as unidades para 
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atender à carga térmica do CPD. Possuem alimentação direta do painel, que 
também se encontra no interior da casa de máquina. Os Fan-Coils têm vazão 
de ar constante e seu acionamento será determinado pelo SSCP ou 
manualmente através das portas dos painéis de alimentação. O controle de 
vazão de água nas serpentinas se dará por meio de válvulas de duas vias 
motorizadas, que interligadas ao SSCP, permitem o controle da temperatura 
no ambientes. 

• Condicionadores do tipo Self: foram instaladas duas unidades (SELF-A-53 e 
SELF-A-56) para atender à carga térmica do CPD. Possui alimentação direta 
do painel que também se encontra no interior da casa de máquina. Suas 
respectivas unidades condensadoras encontram-se na cobertura do bloco A. 
Os Selfs tem vazão de ar constante e seu acionamento será determinado pelo 
SSCP ou manualmente através das portas dos painéis de alimentação. O 
controle de vazão de água nas serpentinas se dará por meio de termostato, 
que interligadas ao SSCP, permitem o controle da temperatura no ambiente. 

• Umidificadores: instalado dentro da casa de máquina, NHB BOBP, permite o 
controle de umidade dentro do CPD. 

3.7.4.4.- Sistema de Ventilação Mecânica 

• Sistemas de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e 
sanitários que não possuem ventilação natural são providos de sistema de 
ventilação mecânica, que fazem a exaustão por meio de grelhas fixadas no 
forro, durante o funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores 
(AXC 200B) é programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso 
das salas telecom, o sistema de ventilação mecânica funcionará sempre que 
o sistema de ar condicionado não estiver operando. A exaustão dos 
ventiladores (AXC 200B) será acionada por meio de um termostato ou pelo 
SSCP. 

• Sistema de Ventilação das Salas e Sanitários do Serviço Médico: os sanitários 
dos consultórios médicos são atendidos por sistemas de exaustão singelos 
constituídos por ventilador axial fixado no forro do ambiente, descarregando 
em duto principal, este com exaustão permanente controlada pelo SSCP. Seu 
acionamento ocorre através de intertravamento com a iluminação do 
ambiente. Já os ambientes do serviço médico, como a sala de expurgo e 
curativos, são providos de sistema de exaustão mecânica de modo a evitar a 
contaminação dos ambientes anexos. Este sistema é constituído de

r  ventiladores centrífugos do tipo "Buste com exaustão por meio de grelha 
fixada no forro. Um painel está fixado nas paredes das salas para fornecer 
alimentação e comando ao ventilador, além de participar na interface com o 
sistema de controle (SSCP), 

• Sistema de Exaustão das Cozinhas Industriais: foram instalados sistemas de 
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c lavador de gases. Os sistemas são providos de registro corta-fogo instalados 
nas paredes e o acionamento de todo esse sistema se dá por chave remota S 2 
fixada próxima às coifas. Painéis instalados próximos ao sistema terão função 2 & ',6" Z Let de alimentar e comandar o sistema de exaustão das cozinhas. Os 

9i 	•it'S 52> ventiladores (VEX 41, VEX 42, VEX 43 e VEX 44), localizados na cobertura do o im 0 1  
bloco A são responsáveis pela exaustão da cozinha do 50 pavimento.  Z.-5 Cl 

O trt -, 
> a. 3.7.5.- Bloco C 	 ce 
o ):', 1  r:ri < 
tu •-. 

:-..., 	ts--  ts-j1 No bloco C foram usados o sistema de refrigeração independente ou de expansão O 
(..)  

direta, com condicionador do tipo Self, e o sistema de ventilação mecânica. 	E i? .• :,- ã----, 
3.7.5.1.- Sistema de Refrigeração Central  

Condicionadores do tipo Self: foi instalada uma unidade (SS-C-01) para atender à 
carga térmica do bloco C. Possui alimentação direta do painel que também se 
encontra no interior da casa de máquina. Sua respectiva unidade condensadora 
errcontra‘se-  rro 	̀bStacioridniento entra os btocos A -é-  C. -0-Self tem vazão de ar 
constante e seu acionamento será determinado pelo SSCP ou manualmente através 
das portas dos painéis de alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas 
se dará por meio de termostato, que interligadas ao SSCP, permitem o controle da 
temperatura no ambiente. 

3.7.5.2.- Sistema de Ventilação Mecânica.  

Sistemas de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e sanitários não 
possuem ventilação natural. Eles são providos de Sistema de ventilação mecânica, 
que fazem a exaustão, por meio de grelhas fixadas no forro, durante o 
funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores (AXC 200B) é 
programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso das salas telecom, o 
.Sistema de ventilação mecânica funcionará áempre que o sistema de ar 
condicionado não-estiver operando. A exaustão dos ventiladores (AXC 2006) será 
acionada por meio de um termostato ou pelo SSCP. 

3.7.6.- Guaritas 

Existem três guaritas nos portões de acesso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Em todas elas existe o sistema de refrigeração com condicionadores de ar do tipo 
Split-System (MS-C-01), sendo que cada guarita possui uma unidade. 

M6C.IT.6_p' 	a de Refrigeração Split-System 
Fernandes- 

,c'a"  12 2  orme O Oft 

d eP,;'iatra  esECCrà (três) condicionadores de ar do tipo split-s  stem para atender à carga 
aritas. Eles têm seu acione ntti determina 	or chave-termostato 
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localizada em local acessível no interior do ambiente condicionado. 

- 

3.7.7.- Relação de equipamentos 

EQUIPAMENTO 
POT. 

MOTOR 
QUANTIDAD 

E 
Chiller (url's) 

Chiller c/ compressor centrífugo 350 tr 216 kw 2 
Chiller c/ compressor centrífugo 700 tr 425 kw 3 
Total 5 

Moto-bombas 
Bomba centrifuga 40 cv 3 
Bomba centrífuga 50 cv 4 
Bomba centrífuga 25 cv 5 
Bomba Centrífuga 75 cv • 14 
Total 26 

Torre resfriamento de água 
Torre r,esfriamento de água 10 cv 8 
Total 8 

Fan-coil 
Fan-coil 3 tr 1 cv 41 
Fan-coil 5 tr 1 cv 2 

1,5 cv 37 
Fan-coil 8 tr 2 cv 13 

3 cv 3 
Fan-coil 10 tr 3 cv 7 

4 cv 2 
Fan-coil 12 tr 3 cv 1 

4 cv 5 
4 cv 4 

Fan-coil 15 tr • 5 cv 23 
6 cv 12 

..-, 7,5 cv 2 
Fan-coil• 18 tr 	 c) 	G4' • ,;•• 6 cv 1 

-- 	
t'-élt 4 cv 2 

Fan-coil 20 trg ° 	DP N 	.,, . ,tNJ„' 5 cv 4 
rco rl I 	11 n 

4,7  6 cv 2 
g/ -5 cv • • 	 6 

6 cv 17 Fan- 
7,5 cv 34 
10 cv 2 

-coil 30 trs[lose:ccilS MI vila VALCR RCCIE:20 R$ 2,35 7,5 cv 3 
10 cv 1 

Fan-coil 35 tr 	_.„.....-- ---- 	7,5 cv 3 

TST- 753002520 

51 

1 



CD' » ri o  

CS 

o 
DRE1•0ffiA-GERAL 
DE COORDERAC.10 

ADMINISTRATM,  

AT1-01.202.237 52/76 

Gni 

400 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

EQUIPAMENTO 
POT. 

MOTOR 
QUANTIDAD 

E 
'I O cv 4 

Total 231 
Self 

Self-remoto 20 tr 6 cv 1 
Self-remoto 25 tr 7,5 cv 2 
Self-remoto 35 tr 10 cv 1 
Total 4 

Ventiladores 
Vent. Centrífugos I siroco 35000 m3/h 10 cv 6 
Vent. Centrífugos / siroco 70000 m3/h 20 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 47270 m3/h 15 cv 1 
Vent. Centrífugos / limit load 23310 m3/h 20 cv 1 
Vent. Centrífugos / limit load-23310 m3/h 15 cv 	• 2 

Ventilador axial 510 m3/h 162 
Vent. Centrífugo buster 510 m3/h 12 
Vent. Centrífugos / siroco 2400 m3/h 0,5 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 10900 m3/h 3 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 15600 rri'/h 4 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 720 m3/h 0,25 cv 2 
Total 190 

Umidificadores 
Umidificador 2 

Lavadores de ar 
Lavadores de ar 2 

3.7.8.- Quadros elétricos do ar condicionado 

TST - 753002520 

DESCRIÇÃO 	 QUANT 	UN 
Perfilado em Aço Para Montagem de Disjuntores 	 24 	m 
Tampa para espelho dos Minidisjuntores dos Quadros 

	

1..500 	un de Iluminação e Tomadas 
Caixa de Equalizacão Completa 500 x 400 x 100 

Equipada com 1 Barra de Cobre de 400 x 100mm 
Quadro Elétrico QDBT QF IRR 
Quadro elétrico de Sobrepor 1 QDBT 
Quadro Elétrico de Sobrepor 2 QDBT 
Quadro Elétrico QF Compressor 
Quadro Elétrico QF Consultórios 
Quadro Elétrico QFCampfiffi,_-...: 
Quadro Elétrico QF Ofi 
Quadro Elétrico QF Pre 
Quadro Elétrico QF P • 
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QUANT 	UN 

	

1.028 	•m 
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DESCRIÇÃO 
Painel QFBT-QAC COZ B 
Painel QFBT-QAC COZA 
Painel QFBT-QAC COZ L- B 
Painel QFBT-QAC COZ L-A 
Painel QFBT-Quadro Fancoil 6CV 
Painel QFBT-QAC P5-8 # CA-FC 94 (1 Fancoil 5CV) 
Painel QFBT-QF Exaustor 
Quadro Elétrico QDBT QFE No Break 
Quadro Elétrico QDBT QILM 05 Variadores de 

Luminosidade 
Quadro Elétrico QDBT QILM 04 Variadores de 

Luminosidade 
Quadro Elétrico QDBT QFE Estúdio 
Painel QFBT c/ 1 Botoeira Liga/Desliga 
Painel QFBT c/ 6 Botoeira Liga/Desliga 
Painel QFBT c/ 4 Botoeira Liga/Desliga 
Painel QFBT c/ Disjuntor 803  
Painel QFBT de Força Derramado 1,5CV/380V 
Quadro de Distribuição 1KV Barramento/Acoplamento 

De 02 Painéis 
Disjuntor EZC100N 3P 80A  Mod. EZC100N3080 
Chave Comutadora 2 Posições Contatos Auxiliares 

1NA+1NF 
Porta Documento A4 
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1 	cj 

	

1 	cj 

	

1 	cj • 

	

1 	cj 

	

1 	cj 

	

1 	cj 

	

2 	cj 

	

1 	cj 

	

1 	cj 

10 un 

30 un 

3.7.9.- Demais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Cabo flexível isolam. termoplástico antichama 

BWF 10,0 mm2 
Cabo flexível isolam. Termoplástico antichama 

BWF 4,0 mm2 
Cabo flexível isolam. Termoplástico anticharná 

BWF 6,0 mm2 
Chapa de aço galvanizada 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada primária, 176,4 m3/h, 20,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de ág 

gelada primária, 323,23 m3/h, 40,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de á 

gelada secundária, 200,1 m3/h, 5 	_ • 

Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 
gelada secundária, 219,79 m3/h, 50,0 CV 

TST- 753002520 

i ABO 

4_ 	pç  
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 240,32 m3/h, 30,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 272,36 m3/h, 70,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 280,31 m3/h, 25,0 CV 	 2 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 53,8 m3/h, 7,5 CV 	 2 
DCF-1 - Damper corta fogo com solenóide e 

fusível, ref. FKA 500x500 	• 	 2 	pç 
DCF-1 - Damper corta fogo com solenóide e 

fusível, ref. FI<A 800x300 	 1 	Pç 
Dl-1 - Difusor linear para insuflamento com caixa 

plenum e registro, ref. TROX, TLO-DL-22, L 
= 1.200 mm 	 5.477 	pç 

Dl-2 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX, ADLK-356)(356 	 115 

Dl-3 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX, ADLR, diam. 356 mm 	 118 

0I-4 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref, TROX, ADLR, diam. 468 

Dl-5 - Difusor de insuflamento com caixa plenum 
FD-R/1 - 600 

Dl-7 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX FD-R/1 - 500 	 76 	pç 

Dl-8 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX ADLK-S 412x412 	 30 	pç 

DR-1 - Difusor de retorno, ref. TROX ADLR/D, 
diam. 300 mm 	 75 

DR-3 - Difusor linear de retorno, continuo, ref. 
TROX ALS-4, 1200mm 

DSP-2 - Damper sobre-pressão, ref. TROX KUL - 	P For:12 ^ 

800x500 

QUANT 
	

UN 

2 	cl 

2 	cj 

cj 

cj 

635 

pç 

pç 

pç 

60 	pç 

i 

pç !›. 
co 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 150 mm 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 200 mm 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 25 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 300 mm 

Eletrocalha galv perf c/tampa da Sisa, SRS-50 F, 
1000 x 100 mm 

Eletroduto em aço galvanizado tipo co 
Eletroduto em aço galvanizado tip 

ra Dr3in 
SELOS RECOiRIDOS POR VEROÂ VÂIOR REMO RS 2,35 

430,8 	PÇ 

	

515 	pç 

	

63 	pç 
96 m 

	

1.676 	m 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Eletroduto em aço galvanizado tipo comum 2" 
GE-1 - Grelha de exaustão ref. TROX 325x165 
GE-2 - Grelha de exaustão ref. TROX 1225x425 
GE-3 - Grelha de exaustão continua ref. TROX 

AH-15 3x2000 + 2x 1550 mm 
GE-4 - Grelha de exaustão contínua ref. TROX 

AH-15 1x2000 + 2x 1130 mm 
GI-6 - Grelha de insuflamento ref. TROX AT-AG 

525x326 
GI-7 - Grelha de insuflamento ref. TROX VAT-DG 

1225x225 
GP-1 - Grelha de porta com contra-moldura, ref. 

TROX - AGS-T, 425X325 
GP-2 - Grelha de porta com contra-moldura, ref. 

TROX - AGS-T, 525x525 
GR-1 - Grelha de retorno, ref. TROX, AH-AG, 

1025x225 
Isolamento acústico tipo TUBEX 
Isolamento térmico - calha de isopor 1 1/2" 
Isolamento térmico - calha de isopor 1 1/4" 
Isolamento térmico - calha de isopor 1" 
Isolamento térmico - calha de isopor 10" 
Isolamento térmico - calha de isopor 12" 
Isolamento térmico - calha de isopor 14" 
Isolamento térmico - calha de isopor 16" 
Isolamento térmico - calha de isopor 2 1/2" 
Isolamento térmico - calha de isopor 2" 
Isolamento térmico - calha de isopor 3" 
Isolamento térmico - calha de isopor 4" 
Isolamento térmico - calha de isopor 5" 
Isolamento térmico - calha de isopor 6" 
Isolamento térmico - calha de isopor 8" 
Isolamento térmico de lã de vidro com papel kraft 
Junta de Expansão de Borracha 10" 
Junta de Expansão de Borracha 14" 
Junta de Expansão de Borracha 16" 
Junta de Expansão de Borracha 6" 

são de Borracha 8" 
são de Borracha 4" 

acústica estanque para salas de 
adores do subsolo, ref. TROX ST-D, 

ãgGra 940 
-eiairo elétrico de força e comando 

'o. 

nessandro Pc:ra eraga 
,LIOS KtOI.H 	

M 1COS FGR VLAIR VAIOR FUO RS n5 
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QUANT 	UN 
272 m 

	

46 	pç 

	

42 	pç 

	

3 	Pç 

pç 

	

3 	Pç 

	

62 	pç 

	

90 	pç 

	

5 	pç 

	

33 	pç 

	

2.841,95 	m3 

	

818 	ml 

	

613 	ml 

	

740 	ml 

	

166 	ml 

	

6 	ml 

	

37 	ml 

	

100 	ml 

	

849 	ml 

	

1.730 	mi 

	

762 	ml 

	

1.273 	mi 

	

706 	ml 

	

534 	ml 

	

1.050 	ml 

	

39.383,2 	m2 

	

18 	pç 

	

8 	Pç 

	

8 	pç 

	

10 	pç 

	

40 	pç 

	

4 	pç 
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DESCRIÇÃO 
QAC - Quadro elétrico de força e comando para 1 

ventilador 
QAC-CAG-1 Quadro elétrico de forca e comando 

para 3 unidades resfriadoras de 700,0 TR, 6 
torres de resfriamento, 18 conjuntos moto-
bomba 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
1 1/2" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
1 1/4" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
1" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
10" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
14" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
16" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
2 1/2" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
2"  

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
20". 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem cost 
3"  

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costur 
3/4" 

Tubo galv. em aço carbono 
extremos c/rosca BSP, 
4"  

Tubo galv. em aço carbono 
extremos c/rosca BSP, 
5"  

QUANT 
	

UN 

11 	Pç 

ASTM-A- 
SCH 40 sem costura, 

ASTM-A-106 
SCH 40 

	

1 	pç 

	

752 	m 

	

514 	m 

	

661 	m 

	

254 	m 

	

126 	m 

99 

	

686 	m 

	

1.554 	m 

LIÃO 
Roberto F 

A!essandro 

SELOS RECOLHOOS PD a VERGA VALOR REGUEM R$ 2,35 

934 	m 

641 	m 
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DESCRIÇÃO 
Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 

extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
6" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos drosca BSP, SCH 40 sem costura, 
8" 

Ventilador Buster para exaustores diversas, 
.1.850 m3/h, 0,3 kW 

Ventilador Buster para exaustores diversas, 720 
m3/h, 0,2 kW 

Ventilador Buster das Copas,"510,0m3/h, 0,2 KW 
Ventilador Buster das Salas TC's, 510,0m3/h, 0,2 

KW 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 23.310 m3/h, 

12,5 CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 23.310 m3/h, 

20,0 CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 35.000 m3/h, 5,0 

CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 35.000 m3/h, 6,0 

CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 47.270 m3/h, 

15,0 CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 70.000 m3/h, 

10,0 CV 
VR-2 - Veneziana de retorno, ref. TROX AWK 

1997x497 
VR-3 - Veneziana de retorno, ref. TROX AWK 

797x2497 

QUANT 	UN 

	

458 	m 

	

974 	m 

	

10 	pç 

	

4 	Pç 

	

72 	pç 

	

56 	pç 

	

3 	Pç 

pç 

	

4 	pç 

pç 

	

1 	pç 

	

1 	pç 

	

23 	pç 

	

2 	pç 

3.8.-Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA) 

O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas da nova sede do Tribunal 
Superior do Trabalho foi executado conforme a norma técnica NBR5419/2201 da 
ABNT em vigência. 

3.8.1.- Soluções Adotadas 

• Instalação de ferro galvanizado a fogo (RE BAR) nos pilares de concreto, 
conforme projeto. E após a conclusão da estrutura de concreto foram feitas às 
medições de continuidade elétrica de todos o suares, entre o topo destes e o 
ponto mais baixo no subsolo confo 	 a norma NBR5419/01, a 

57 
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• No nível do subsolo, as barras (Re Bar) do SPDA que foram instaladas dentro 
dos pilares e que estão aflorando no nível do piso foram descobertas. 
Interligadas com a malha de aterramento. o 

• O aterramento foi executado em anel (arranjo B 
circundando toda a edificação e interligando todos o 
pé de cada pilar foi cravada uma haste de ater 
2,40m (alta camada-254 µ,M), conforme no 
solda exotérmica (HCL 5/8.50, cartucho nr 
aterramento. 

BR,5419,) 

-o 
p 

• 5 ns e o 

% !ta rgs,. , 
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• 
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O o 
estrutura foi considerada contínua e apta para ser usada como elemento --. 'à natural do SPDA para escoamento das correntes até o solo.  

	

'-' 	"•= 6 
• wu.t,s Medições diagonalmente entre diferentes pilares, entre pilares e lajes e entre  

< < < > fachadas diferentes. Estes serviços foram cadastrados com croquis e tabelas 
mostrando claramente os pontos das medições e os valores apresentados e 	o 25 o a 
os equipamentos equipamentos utilizados. 	 • iu w — 

>a. a': = • Instalada uma Gaiola de Faraday com cabo.de cobre nu #35 mm2, fixado por w o 
presilhas de cobre diretamente na estrutura, com bucha de nylon e parafuso z <- G , 

	

< 	; 
inox de rosca soberba. A gaiola foi complementada com terminais aéreos de o w • o 
35 cm instalados a cada 6 metros de percurso da gaiola. 	 o 6, o , 	2_ 

-_-_, â'•-  
2.,. .-.1 • As esquadrias metálicas de alumínio, para sustentação dos vidros e dos ` ") -- 

brises que serão instaladas nas fachadas maiores do prédio (no sentido do 
comprimento) foram feitos "jumpers" para garantir a sua continuidade, através 
de cabo de cobre nu #35mm2 e 2 terminais de compressão estanhados. 
Estas estruturas estão interligadas em todas as lajes, com espaçamentos 
horizontais de até 10 metros: Estas conexões foram realizadas com materiais 
bi-metálicos, para evitar a formação de par eletrolítico. 

• Em todos os shafts, as prumadas metálicas que serão instaladas foram 
interligadas numa caixa de equalização de potenciais (LEPTTAP), inclusive o 

• Aterramento do sistema elétrico de telefonia e de dados. 

• As caixas de equalização foram instaladas em todos os shafts e salas de 
telecomunicações de todos os andares e ligadas à ferragem da laje mais 
próxima. As caixas de equalização foram interligadas verticalmente por um 
condutor de cobre do tipo Afumex #16mm2 que esta interligada á malha de 
aterramento do subsolo, no local mais próximo da malha, com solda 
exotérmica (CDH 50.35, cartucho nr. 32 e alicate Z200). 

• A malha de aterramento foi instalada 
solo, com cabo de cobr nu #50 
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• No nível do solo também foi instalada uma caixa de equalização de potenciais  
(LEP/TAP) e aterradas todas as estruturas metálicas e malhas de aterramento  
existente.  

o t- o 
z o 1-Li • Os suportes de fixação dos pisos elevados foram aterrados nas lajes através 2, 9% 

de conectores bi-metálicos, com espaçamentos de 10 metros  
• a. aproximadamente. 	 c.c 
LU o 
C.) o 

• No encontro das barras verticais estruturais dos pilares com as ferragens 3 „, 
horizontais das lajes e/ou vigas, estas foram interligadas com ferros comuns 
de aproximadamente 8 mm a 10 mm de diâmetro , amarrados com arame  
recozido comum trespassando essas ferragens em 20 cm na horizontal e  
vertical. Essa interligação tem como objetivo a vinculação das ferragens 
verticais e horizontais facilitando a circulação de corrente pelas lajes 
funcionando assim como um plano equipotencial. 

AT1-01.202.237 59/76 

• As cercas -metálica—foram -aterradas através de hastes de aterramento 
copperweld 5/8" x 2,40m (alta camada) a cada 10 metros de perímetro. E os 
postes metálicos e corrimões metálicos estão igualmente aterradas 

• Todas as grades metálicas existentes no térreo estão aterradas diretamente 
nas ferragens das lajes. 

• Instalado os captores Franklim em mastros de 6 metros acima dos volumes 
no topo dos prédios tem como objetivo a proteção de estruturas específicas 
que eventualmente serão instaladas no topo das edificações (antenas de 
rádio, antenas de TV, etc) 

• Os trilhos metálicos dos carrinhos de limpeza dos vidros das fachadas, que 
foram instalados no topo do bloco dos Funcionários e dos Ministros, bem 
como fechamentos de pele de vidro e outras estruturas metálicas extensas, 
foram vinculados com o SPDA a cada 10 metros de percurso. 

• Após - e -cução dos aterramentos e com a equalização aberta, foram 
as medições da resistência de aterramento geral pelo método de 

be ¡ao potencial com a tabela e o gráfico da resistência X distâncias e 
izacao do patamar. 

tca conforme oon 
e rept0Cuida Dou çê 

PrE2rgas atmosféricas foram instalados nos Ouadros Elétridos os 
1 4 'El: 2 	ão das instalaçõese equipamentos contra sobretensõe5 induzidas 

	 r---supressores de surto. E nos pontos de energia sob o piso elevado estãó 2ssr.rdro Pereir â 1.!^3:1 

)ELU F.CJtHi3OS Püd vtfidA oton jagPincfSgr, 	régua de tomadas com 	e surto para proteção de 
equipamentos. 
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DESCRIÇÃO 
Pára-raios ( captor ) tipo franklin 4 pontas 
Terminais aéreos latão 250 mm c/ conector mini-gar 
Bases para mastros em alumínio fundido 
Abraç. 3 estais e cantoneira fixa-estai 
Mastros simples com redução para 3/4 
Mastros telescópicos c/ redução p/ 3/4"  6,0 metros 
Fita perfurada p/ equalização de potenciais em latão 

niquelado 20 mm x 0,8 mm , furos o 7 mm 
Barra redonda condutora em aço galvanizado a fogo ( RE- 

BAR) 0 3/8" X 3,40 m 
H x n° pilares dos blocos A e B 

	
760 	m 

Caixas de equalização c/ barramento de cobre espessura 
= 6 mm conforme norma nbr-5419101 

	
86 	pç 

Conectores tipo split-bolt com separador prensados em 
cobre estanhado bi-metálico c/ separador 16 mm2 	5411 	pç 

Arruelas diversas 	 5303 	pç 
Porcas sextavadas o 1/4" 	 • 	 1260 	pç 
Rebites tipo repucho de alumínio o 1/4" x 35 mm 	 690 	PÇ 
Cabos de cobre isolados 750cv cor verde 16 mm2 	 3120 	m 

Cabo isolado verde tipo afumex 750cv cobre 16 mm2  
Cabo de cobre nu 35 mm2 
Cabo de cobre nu 50 mm2 
Hastes cobreadas de alta camada o 5/8" x 3,00 m ( 254 p 

2250 m 
4860 m 
2820 m 

115 pç 

3.8.2.- Principais materiais fornecidos e utilizados 
DIFIFTORIA-GeR.  AL 

C)RDENAÇÁO 
ADMINISTRATIVA 

.. 	 .1 	.= 
, TST jr) 	c, .2 ..- o 'ãq 

QUANT UN 

10 

10 

10 pç 

Pç 
35 pç 

cj 
10 pç 

0: 

	

< 	...ac 

c...) a 
o 3 :-- r:- 

10 	pç .-á- 
o w. 

750 m  
.< Cr . ..j, 

3.9.- Fornecimento e Instalações de sistema de transporte vertical composto de 
27 elevadores 
	 "4:2) 

•• 

A execução da instalação dos elevadores procurou asse 
vertical de cargas e passageiros em conformidade com os 
observando os critérios de segurança, conflabilidade, 
harmonia com as necessidades da nova sede do Tribun 
A configuração básica do sistema dedicado ao transpo 
planilha a seguir: 

, _ • 
etrqm d 

conorniet • • - 
rYfrTqI Sue• 	• a  

V 	-1 re. is - • Erf2U1 

a,  

a ao 
à 0 A 
• • e. 

teproUleid:1 0°0' • 	'1"  
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Configuração do Sistema de Transporte Vertical 

PRÉDI 
O 

/BLOC 
O 

N° 
SEQUE 

. 

CO- 
MANDO 

PAVIM 
ATEND TIPO MÁQUIN 

A 
N° 

PAR/ 
ENTR 

ABER 
T 

(cm) 
PORTCABIN 

CAPA 
C. 
DA 

A 

VELO 
C. 

REQU 
ER. 

(m/min 
) 

Ministro 
s 

01-W 
02-W Duplex 

SS, T , 
Mez, 1, 
2, 3, 4, 
5,6 

Passa 
g. 

O  

Convenc 9 / 9 

Later 
ai 

80x21 

750 kg 
10 

pess. 
120 

03-W 
04-W Duplex 

05-L 
06 -L Duplex 

07-L 
08-L Duplex 

Sessõe 
s 

09-L 
10-L Duplex 

T SS, 	, 
Mez 1 " 2,3, 4, 
5, 6 

Passag Convenc 9 / 9 

Centr 
ai 

90x21 
O 

975 kg 
13 

pess. 
120 

11-L 
12-L 
13-L 4 

Triplex 

S T 

	

S, 	, 
Mez, 

5 6 , 	,  

PassagConvenc 9 / 9 

Centr 
ai 

90x21 
O 

975 kg 
13 

pess. 
120 

ENC1 

)1' 	20 
._Euncion 

Jr,:ilk 	W.tOR Rt 

14-W 
15-W Duplex SS, T, 

Mez 
Passag Sem 

casa de 
máquina 

3 / 3 

Centr 
ai 

90x21 
O 

975 kg 
13 

pess. 

60 

e' 

Duplex 
SS, T, 
Mez, 1, 
2, 3, 4, 5 

Passag 

" 
Convenc 8 /8 

Centr 
ai 

90x21 
o 

750 kg 
10 

pess. 
120 

a 1 	. 
18'  - 

5 
Hexapi 

ex 

SS, T, 
Mez, 1, 
2, 3, 4, 5 

Passag 

' 
Convenc 8 / 8 

• 

Centr 
ai 

90x21 
O 

1.200 
kg. 
16 

pess. 

120 

61 

t  4%1-2"," 13 
0-L 

21-L 
22-L 
23-L 

,-, 

- - 	-- 
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24-L 
25-L Duplex SS' T' Mez Passag. 

Sem 
casa de 
máquina 

3 / 3 

Centr 
al 

90x21 
O 

. 
975 kg 

13 
pess. 

60 

Funcion 
(Escada 
externa) 

26-W 

27-L 
Simplex 

SS, T, 
Mez, 1, 
2, 3, 4, 5 

Passag. Convenc 8 / 8 

Centr 
atou 

Latera 
1 

90x21 
O 

600 kg 
8 pess. 120 

3.9.1.- Características dos materiais aplicados e serviços: 

3.9.1.1.- El'éVádOret ConVehdieriái$: 

Elevadores com motor de indução acionado em corrente alternada, com um 
enrolamento e gerador tacométrico acoplado, máquina de tração tipo engrenagem, 
coroa e eixo sem fim, acionamento microprocessado, inteligente permitindo total 
gerenciamento das funções do elevador e do grupo, autodiagnóstico e 
monitoramento remoto de falhas, monitorado e controlado através de comando 
remoto em sala de controle, dispositivo eletrônico pesador de carga, seletor 
eletrônico, comando ascensorista, sinalização interna na cabine e externa nos 
pavimentos, sintetizador de voz, intercomunicador, sensor de segurança eletrônico 
das portas, CFTV, alarme, iluminação de emergência, operação de emergência, 
reguladores de velocidade, proteção contra surtos de ten 

au!3 R  eletrônicos, e limitadores finais de curso. 	 °Feral  
R tia R. coni UTelinC0 pr 	c ginai a mn 

3.9.1.2.- Elevadores sem casa de máquina: 
. 	 . 	 L 2012 

Conforme definido na planilha os elevadores 14-W, 15-  
sem casa de máquinas. Utilizaram os mesmo 	ipardefriti5S',° Per.abementos,  
acessórios e dispositivos dos elevadores conven •nais excetOng `iYiã'd4iiiiâ'ffe 'Nfçãt533 R$ 2,35 
que é do tipo compacta, própria para sistemas que dispensam casa de máquinas, 
instalada no passadiço, acima das guias, equipado com cintas planas flexíveis aptas 
a tracionar a cabina através de polias de pequeno diâmetro. 

3.10. Fornecimento e Instalação de Câmara Frigorífica 

Câmaras frigorificas executadas com painel termo isolan e modular com núcleo em 
poliuretano injetado, densidade de 40 Kg/ 	— agente ex nsor R141b-HCFC 

.cdnformeB)C0 
eproautrea 

TST - 753002520 Tg-14-10 DIT,  NOTAS 
DisTRÍN) 

tariC4E,  551,A C,..tr-IA C 

'1-CA"---tESECAWV-.41,15  
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(ecológico) retardante à chama classe R1 com coeficiente de condutibill ade térmica 
global de 0,018 Kcal/m.h.°C, revestido em ambas as faces com chapa galvanizada 
lisa e pré-pintada, com encaixe entre painéis efetuado através de perfis macho e 
fêmea moldados no próprio poliuretano, sendo a vedação realizada com selante à 
base de borracha de silicone. 
O sistema de câmaras é constituído de 4 unidades e uma antecâmara, sendo: 

Câmara Frigorífica para Congelados 
Temperatura de armazenagem: 	-18 °C. 
Dimensões internas: 2287 mm .x 2885 mm x 2380 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.291 Kcal/h. 

Câmara frigorifica para Laticínios 
Temperatura de armazenagem: 	O C. 
Dimensões internas: 2875 mm x 2925 mm x 2400 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.593 Kcal/h. 

Câmara Frigorífica para Hortifruti 
Temperatura de armazenagem: 	5 °C. 
Dimensões internas: 1790 mm x 4875 mm x 2400 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.670 Kcal/h 

Ante-Câmara (não refrigerada). 
Dimensões internas: 1900 mm x 5270 mm x 2400 mm 

Câmara frigorífica para Lixo 
Temperatura de armazenagem: 	O °C 
Dimensões internas: .3410 mm x 2360 mm x 2400 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.421 Kcal/h 

3.10.1.- Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Refrigeração 

Unidade compacta de refrigeração, tipo "Split System", dotada de compressor 
hermético para Freon. Condensador e Evaporador construídos em tubos de cobre e 
aletas de alumínio. Ventiladores tipo silenciosos e sistema elétrico de comando e 
proteção. Acompanha quadro de comando com microprocessador digital. 

Câmara de Congelados: 
• Modelo 	MNH 025X6D 380v / trifásico. 
• Compressor 	CS14K6E -TFD Copeland 
• Gás 	 R404A 
• Ventilador 	2 x 1/15 hp 

Câmaras de Laticínios / Hortifruti / Lixo: 

• ABEL) 
. Paulo 

R• A)TENTECO gelai a e, 
tto F. T•1'1,â 

eepwepre- 
,1,321Ô, 	p 

• Modelo 
• Compressor 
• Gás 
• Ventilador 

FLEX175H2D — 380v / 
CR18KQ -TFD C 
R22 
1 x 1/15 h 

A!essandro Porem Draga 
SELOS RECOLHIDOS POR PERCA VALOR SECIC 
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O sistema instalado visa irrigar toda a área gramada externas dos prédios 
(aproximadamente 38.000 m2), de forma automatizada, com bombeamento de água 
a partir do reservatório inferior, de forma programada e distribuída em 20 setores, 
com utilização de aspersores rotativos. 
O dimensionamento foi elaborado considerando a vazão de cada aspersor, 
considerando o conjunto para cada setor, considerando as pedras de carga das 
tubulações e conexões, conforme NBR-5626. 
As tubulações e conexões são em PVC agropecuário e aspersores são do tipo 
rotativo de engrenagens escamoteáveis, com pequeno diâmetro de exposição no 
solo (5,1 cm), com possibilidade de ajustes na faixa de 40°  a 360°. 

3.11.1.- Principais materiais fornecidos e utilizados 

;:v
)  

cJej _k1429 . 
CV. 
o pe..à 
5.—±2 

'LU 
O 
> 

< < 
2 	Ç.9 
0w 

DESCRIÇÃO 
Controladora Rein Bird mod ESP2O-LX 
Aspersor escamoteável Rein Bird mod uni-spray 
Aspersor escamoteável Rain Bird mod R3504 
Aspersor escamoteável Rein Bird mod R5004 
Aspersor escamoteável Rain Bird mod R5004 SAM 
Válvula solenóide Rain Bird, mod. 150-pga 1 1/2" 
Válvula solenóide Ràin Bird, mod. 200-pga 2" 
Caixa plástica 10" para válvula solenóide 
Caixa plástica 6" para passagem elétrica 

QUANT UN 
1 	Pç 

24 Pç 
2 Pç 

266 Pç 
47 Pç 
20 Pç 
1 Pç 

20 Um 
28 Um 

Pluviômetro Eletrônico (RSD) Rain Bird 	 1 	Pç 
Conector Rain Bird para instalação flexível 	 678 	Pç 
Microaspersor XS 	 4 	Pç 
Motobomba trifásica 7,5 cv 	 2 Um 
Eletroduto de PVC rígido 3/4" 	 795 	M 

, Cabo elétrico flexível 1,5 mm2 	 ,,c, 	5000 	M 
Cabo elétrico flexível 2,5 mrn2 /P. 	a.,  fi7 

o 1000 M 
Tubo de PVC DN75/PN80 	 f 	5 01  5' 	978 	M 
Tub_o de PVC DN75/PN40

Ã 	
- Jim 

LIO DE 	
228 	M 

Tubo de PVC DN50/P o R 	 112 	M oberto Fe- 
Tubo de PVC DN5 	 1104 M ua Mafc 

Tubo de PVC DN 	
O r. presenle

o 
 

1104 M 
Tubo de PVC D 	s Puto. 	DEZ, 2012  1908 M 
Tubo de PVC sol 	5 mm 	 50 M 
Tubo de PVC sold el 60 m m 	 18 	M ,,,...andro Perelra Braga 
Tubo de PVC 	dável 50 rfflliECOIWOOS POR VERBA VALOR REMIU. il.t2,25 	48 	M _ 	-- 
Bomba d 	calque 7,5 cv -  .. 	2 Um 

TST - 753002520 
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3.12.- Sistema de Gás Combustível 
NRETGRI::-CAFAL 
CE =RU" mAçko 

ADAINiSTRATIVA 

O sistema de gás combustível é alimentado através de tanques estacionários de 
2.000Kg e dispositivos de controle. 
A alimentação do ponto de consumo é feita através de tubulações de cobre classe I, 

DESCRIÇÃO 
Tanque 2000 kg p/ Gás GLP Subterrâneo Horizontal em 

Aço Carbono ASTM 1.040 mm x 4.846 mm 

a partir dos reservatórios estacionários, em conformidade com 
equipamentos com utilização de gás nas cozinhas dos dois prédios. 

as demandas dos g 
L 	 . w 
o 
> 
CL 2 
UJ o 

QUANT UN 0 o  
< 

• O UJ 

1 pç U_ r, Lia á  .• 

3.13.-Central telefônica 

3.13.1.-Sistema de comunicação 

Sistema digital de comunicação HIPATH 4000 equipado com: 

210 	Troncos digitais (em feixe de 2Mbit/s) 
200 	Ramais analógicos 

1050 	Ramais IP 
100 	Ramais Cordless 
2 	Terminal(is) de telefonista(s) modelo AC4, com 29 teclas de 

função, 40 teclas de destino e LCD display de 90mm X 140mm 
1 	Modem externo. 
1 	Comando em redundância 
1 	Distribuidor Geral de Linhas 
1 	Interface para música em espera 
1 	Sistemas de suprimento de energia incluindo retificad ores 
1 	Facilidade rota de menor custo 
1 	Protocolo CSTA 
1 	Conjunto de licenças de software para funciona 

3.13.2.-Telefones 	 1 4 

DE NOT 
. ernand 

Marconi 
eserVe copa r 	cd 	e O On.!  

n2do• _,r- ereprotta 03.412 
	 itimyo 

El. 2012,1 
29 	Aparelhos telefônicos digitais IP optiPoi 	410 -coloridás,  tipo 	   

touch screen com 5 teclas configur" is e 12 Ii6Md'cPcnr, LU> R ctutigiz.1,eí 	È mon Rutin° R$ 2,35 com viva-voz, montável em par e, alimentação via LA  
802.3 af ou inline - power, com mini-switch 10/100, porta para 
head set, fonte de alimentação e suporte a aplicações CTI 
(Computer Telephone Integration). 

TST - 753002520 
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t „ 	• 



414 

PODER JUDICIÁRIO 	 AT1-01.202.237 66/76 
JUSTIÇA DO TRABALHO 	 I-ST 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 	 MNFMAIAGERAL 

DE CDORDENACAO J 
ADMINISTRATIVA "`" 

371 	Aparelhos telefônicos digitais IP optiPoint 410 com 5 teclas 
configuráveis e 12 linhas, cor gelo, com viva-voz, rnontável em 
parede, alimentação via LAN IEEE 802.3 af ou inline - power, 
com mini-switch 10/100, porta para head set, fonte de 
alimentação e suporte a aplicações CTI (Computer Telephone 
I nteg ration). 

600 	Aparelhos telefônicos digitais IP optiPoint 410 com 5 teclas 
configuráveis e 12 linhas, cor gelo, com viva-voz, montável em 
parede, alimentação via LAN IEEE 802.3 aí ou inline - power, 
com mini-switch 10/100, porta para head set, fonte de 
alimentação e suporte a aplicações CTI (Computer Telephone 
Integration). 

200 	Profiset 3005: 14 memórias (10 de dois toques + 4 de toque 
único), Flash Programável (100 e 250ms), 3 tipos de melodies, 3 
volumes de campainha, Rediscagem da última chamada 
efetuada, Tecla Mute (inibe somente a transmissão), Versão sem 
chave de bloqueio, Montagem em mesa ou parede. 

p. Roi) 
presente cRP 

:,:,resen1nd0 

3.13.3.-Tarifação STI 

1 	Software de tarifação STI para até 4.000 ramais. Composto por: 1 
CD Siemens STI Windows Atenas e 1 Hard Key. 

1 	Módulo TELNET para centrais com coleta de bilhetes diretamente via 
interface de rede para 4000 ramais. Usado com o sistema de 
tarifação STI (WEB SQL ou Internet). 

1 	Microcomputador com processador Pentium IV; Memória 512MB; HD 
de 40GB; Teclado ABNT; Faz Modem 56K; Mouse; Monitor SVGA 
15; Software PC Anywhere e Sistema Operacional Windows XP. 

3.13.4.-Gateway IP 

6 	Gateways para workpoint IP. 
50 	Softphones modelo OptiClient 130 V5.0 compatível com Hipath 4000 

V2.0 através da HG3530 V2.0 Suporta G.711, G.723 e G.729. 
Requisitos mínimos do PC: Windows.  2000 (SP4) ou Windows XP 
(SP1), 1 Ghz, 512 MB RAM, HD 150 MB, drive CD-ROM, Placa 
Ethernet com suporte a 802.1p para QoS, interface USB para fone 
de eça. 

3.13.5 	reio de voz 
- W'stema de correio de voz COM capacidade para até 12 acessos 

es -TabegPnUltâneos. . 124 
„reg,afica conOrmOo on- 

EZ. 2012 S 

pane repreduz,da 00. Pê 

iynsscneo Peren3 Braga 
i';;V;OS POR VERBA VALOR RICLUIDO RS 2,35 
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QUANT UN 

50 m2 
13 m3 
13m3 

1 
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3.13.6.-Sistema wireless 
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33 	Access Point modelo HiPath Wireless AP 2610/2620 IP, 
em conformidade com os padrões IEEE 802.11a/b/g, IEEE 
802.11e, IEEE 802.11i e IEEE 802.1q. 

100 	Aparelhos telefônicos IP Wireless, modelo WL2 para 
utilização no sistema HiPath Wireless, Toques polifônicos, 
Viva-Voz full duplex com tecla iluminada, Tecla iluminada 
para mensagem disponível, Cadeado via PIN (4 dígitos), 
Display gráfico / luminoso com 5 linhas, Últimos 10 
números discados, Interface com PC para transferência da 
agenda de 200 números e nomes, download de melodias 
polifônicas, wallpaper 

3.14.-Estacão Elevatória de Esgoto 

A Estação Elevatória de Esgotos TST visa direcionar os esgotos coletados em todo 
o conjunto de edifícios. do Tribunal Superior do Trabalho, para o interceptor de 
esgotos. existente nessa área, localizado alguns metros acima Coeno não foi 
possível executar essa ligação por gravidade, previu-se a implantação de uma nova 
unidade de recalque de esgotos, localizada junto ao bosque previsto nessá área. 

3.14.1.-Dados da Linha de Recalque 

=> Diâmetro da tubulação: 

=> Material utilizado: 
c5 Perda de carga máxima: 

=> Comprimento: 

3.14.2.-Dados da Elevatória 

150 mm (diâmetro nominal) 

Tubo PVC tipo DeFoFo 

2,05 m.c.a. 

850 m 

Vazão de recalque: 	 10,0 l/s 
=> Volume do poço de sucção: 	 19,5 m3 

=> Conjunto Motor-Bomba: 2 conjuntos de 4,0 cv — Bomba Flyght C 3085 CP — 
rotor 438 mm MT 

3.14.3.- Quantitativo de materiais e serviços executados da elevatória 

TST - 753002520 CIPie 1 r) 
Ég1.--sTr;21-fá 

A' .  

DESCRIÇÃO 
Serviços preliminares 
Locação da obra com gabarito 
Escavação para regularização de terreno 
Aterro para regularização de terreno 

a O TABELA 
u. 	Paul. oberld Fer 

Marconi 
',1JTE:1 	O a presente Coei 
guls1 	..0.1 321.0500135 

TAS - SP 
des -Tabelião 
124 
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no reproduzdo 
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190 m3 
125 m3 
65 m3 
23 m3 

173 m2 
1.538 Kg 

30 m2 
1,6 m2 

1 un. 

QUANT UN 
40 m2 

24 m3 
21 m3 

3m3 
0,5 m3 

1.55 m2 
153 Kg 
2,62 m3 

9,5 m2 
1 un. 
1 un. 

AT1-01.202.237 68/76 
PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Limpeza do terreno 
Caixa de entrada 
Escavação confinada 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Concreto estrutural 
Formas 
Armadura 
Concreto 25 MPa 
Argamassa e acabamento 
Tampão de ferro fundido T-100 
Peças em aço inoxidável 
Poço de sucção 
Escavação confinada 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Concreto estrutural 
Formas 
Armadura 
Argamassa impermeável e grouting 
Concreto 25 Mpa 
Peças em aço inoxidável 
Bombas e acessórios 
Fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba 
submersível para uma vazão de 10 lis e altura manométrica 
de 14 m.c.a., incluindo tubo guia, pedestal e acessórios de 
ligação 
Correntes de aço inoxidável 1/4" 
Fornecimento e instalação de medidor de nível por ultra-som, 
com centro de controle programável 
Fornecimento e instalação de medidor de vazão 
eletromagnético, DN 150 mm 
Instalações hidráulicas 
Tubo FoFo TK 7 F.F. DN 100 mm 
Tubo FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 
Toco 500mm FoFo TK 7 F.F. DN 100 mm 
Toco 500mm FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 
Junta gibault DN 100 mm 
Junta gibault DN 150 mm 
Registro de gaveta chato PN 7 F.F. DN 100 mm 
Válvula de retenção F.F. DN 100 mm port.única 
Joelho 90 FoFo TK 7 F.F. DN 100 mm 
Tê 90 FoFo TK 7 F.F. DN 150 x 100 mm 
Tubo PVC tipo "Vinilfort" DN 150 mm 
Tê PVC tipo 'Vinilfort" DN 150 mm 

2 Un. 

15m 
1 un 

DE NOT 
o Ferna 

uconi 
unecopi 
,nt3d3 

2 un. 
2012, 

A'ess•;:ndr-o Pe 
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2 un. 
3 un. 
2 un.. 
2 un. 
3 un. 

• .1.2m 
2,un. 
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QUAN UN 
1 un. 

2m3 
11 m2 

160 m3 
20 m2 
40 m2 
18 m2 
2m2 

20 m2 
2,5 m2 

1 cj 
4,5 m2 

o 

o 

DESCRIÇÃO 
Movimento de terra 
Locação da linha 

Escavação mecânica de valas 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Blocos de ancoragem 
Concreto estrutural - 25 Mpa 

QUANT UN 

388 	m 
595 m3 
150 m3 
15 	m3 

2 	m3 

PODER JUDICIÁRIO 
	 AT1-01.202.237 69/76 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Curva 90 PVC tipo "Vinilfort" DN 150 mm 
Abrigo do CCM 
Concreto MPa 
Formas 
Armadura 
Alvenaria em tijolos 20x20x10cm 
Argamassa e acabamento 
Fornecimento e colocação de cerâmica marfim 
Fornecimento e colocação de cerâmica conhaque 
Pintura acrílica texturizada 
Impermeabilização de laje 
Conjunto de desodorização 
Fornecimento e instalação de esquadrias metálicas com 
acabamento em esmalte 
Valas de infiltração 
Locação de rede 
Escavação mecânica de valas 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Fornecimento e espalhamento de brita 
Tubo PVC para dreno DN 100 mm a T 
Tubo PVC tipo "Vinilfort" DN 100 mrh' PadoR 
Bidim - 2mm espessura 	 TENTiC,1").2 • 

p rot SC' Fornec. Cl de concreto D 40m 
s r- 

440 m 
370 m3 
290 m3 

90 m3 
90 m3 

360 m 
80m 

110 m2 
12 un. 

SP 
hão 

econ. 
)ou 

3.14.4.- Dados da Linha 

c> Diâmetro da t a ação: 

=> Material utilizado: 

r=> Perda de carga máxima: 
=I> Comprimento: 

alque G,"aja 
,iLes REC 	DOS PU.R.vERO.: VALOR REOLD:30 fl 	2,35 

.150 mm (diárnetrd nominal) 
Tubo PVC tipo DeFoFo 
2,05 m.c.a. 

• 850m 
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DESCRIÇÃO 
Formas 
Tubulação 
Tubo PVC DeFoFo DN 150 mm 
Tubo FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 
Assentamento de tubulação DN 150 mm 
Curva 45 FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 
Poço de visita Diâmetro de 1,20m 
Tampão de ferro fundido T-100 
Urbanização 
Calçamento em concreto - esp. 5 cm - Bloquete intertravado 
Grama em placas 
Meio fio de concreto 

QUANT UN 
8 	m2 

390 
3 

390 
2 	un. 
1 	un. 
1 	un. 

180 	m2 
780 	m2 
80 

LLI 

3.14.5.- Dados da CCM - Automação 

O Sistema de Automação tem como finalidades básicas: 
Controle da condição operativa dos componentes do Sistema; 
Medição das variáveis para o controle e supervisão do sistema 
nível, estado e defeito); 

— Telemetria e telecomando de equipamentos; 
— Controle do nível; 
- Controle da sucção; 

- Monitoramento das grandezas elétricas; 

(vazão, 

9. 

11,1 •late' 

NOTAS 
mandes-lã 

" 124 
rCpr.53t1 

rx, 

Operação da elevatória; 
Sinalização do estado funcional (status, falhas e bloqueios) dos 
eq 	entos; 

ole de ocorrências no sistema. 

aidades de Aquisição de Dados e Controle (UADC) 

,esszndto Perua 
REtClittGOS PO, 

posto pelo Controlador Lógico Programável (CLP) e acessórios que 
vés 	dos instrumentos de medição de pressão, vazão e outros, tem todas as 

33  
RUA VALVif 41MairrIX ,relevantes sobre os principais equipamentos e demais componentes da 

E 	unidade. A UADC é composta principalmente por: 

CPU com cartões de entradas e saídas digitais a relê e entradas e saídas 
analógicas; 

— No-break; 
- Placas de Comunicação', 
- Cabos de interligação, 
- Medidor de gran zas elétricas; 

TST- 753002520 

AtaTfltr, t'STA 
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3.14.5.3.- Equipamentos de Comunicação 

O sistema de comunicação será composto dos equipa 
bem como dos acessórios necessários à comu 

Resszncfro Poreira 
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abaixó relacionados;  
s com a unidade 
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— Switch; 
— Software para programação do CLP; 
— Aplicativo para operação da unidade; 
— OPC Server; 
— Demais acessórios. 

3.14.5.2.-Caracteristicas Técnicas do CLP: 

ATI -01_202.237 71/76 

Yd 
o 

z 
ti- 

Alimentação de entrada 
Memória 
Memória de Programa / 
Memória usada por 
dados 
Data Logging / Recipe 
Storage 
Bateria de back-up 
Módulo de memória de 
back-up 
Entradas digitais 
Entradas analógicas 
Saldas digitais 
Porta serial 
Protocolo serial 

Porta EtherNet 
Protocolo EtherNet 
Potenciômetro 
Relógio de tempo real 
PID 

PWM / PTO 
Dual Axis Servo Control 
LCD incorporado 
Matemática com ponto 
flutuante 
Edição on-line 
Temperatura 	de 
operação 
Temperatura 	de 
armazenagem 

120 / 240 Vac 
Memória RAM não volátil back-up por bateria 

4k / 4k 	 0 Là 
P ã 
->c  

128kbytes para data logging e 64kbytes para recipe (memória' (-) 
recipe subtrai do desempenho do data logging) 

Sim 

Sim 

Seis em 24-Vcc e quatro rápidas em 24 Vcc 
Duas entradas de 0-10 Vcc incorporadas 

Seis à ralé 
Uma porta combinada RS-232 / RS-485 

DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Mestre/Escravo, DF1 Radio 
Modem, DH-485, Modbus RTU Mestre/Escravo, ASCII 

Uma porta 10/100 
EtherNet/IP messaging only 

Dois digitais 
Sim 

Sim (múltiplas malhas somente limitadas pela capacidade de 
memória) 

Duas @ 20 kHz 
Através de PTO incorporado. 

Sim 

Sim 

Sim 

-20°C a +65°C ( 	449499e ar-RObi AC " • err'' 
ua M coo 	1 AUT 	 repelr.  ânc:a ' 

p,ta repro_ 

14 DEZ, 2012 j. 	 S Pa./ 

-40°C a +85° (-40°F 



As especificações do Rádio Remoto são apresentadas a seguir: 

Taxa de transmissão em RF 	512/256 kbps configurável pelo usuário Portas 
seriais de 1.200-115.200 bps 

Faixa de Freqüência 	 Banda ISM de 902-928 MHz 
Modo de Transmissão 	Pulos de freqüência em Espectro Espalhado 

(FHSS-Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Cobertura 	 Até 30 milhas ( 40 km) 
Configurações 	 Ponto de Acesso/Remoto Gateway Duplo 

on 

o 
> 
LU o 
(.3 

- 

o 6- 
SI 

b' 

cà 
E 

.2 

Configurável pelo usuário como ponto de 
acesso ou gateway duplo (conexões serial .e 
Ethernet/IP) 
Remoto Gateway Serial 
2 conexões de porta serial 
Remoto Bridge Ethernet 
1 conexão Ethernet com capacidade multiponto 

10 baseT, RJ-45 
RS-232N.24, DB-9F, DCE 
RS-232N.24, DB-9M, DTE 
Conector TNC (fêmea) 
Lan, Com 1, Com 2, Power, Link 
Protocolo sem fio CSMA/CA com anulação de 
colisão 

IEEE 802.3 
a re Geradora (Bridging) 

P (DHCP, ICMP, UDP, TCP, ARP) 
Modo de canal transparente para protocolos 
seriais assíncronos multiponto, inclusive 
Modbus, DNP.3, DF1, BSAP. 

Interface Física 
Ethernet 
Serial 
Antena 
LEDs 
Protocolos 

Protocolos 
Ethernet 

1)1R C TA 
uh. p 

Crap 
SiLDS W:C,U;" " Potencia'a-a'riartâdbffiNtttun rU 2,35 0.1 a 1 

Impedância de saída 
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de supervisão da Caesb. 

3.14.5.3.1.- Rádio Remoto 
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Largura de Banda de Ocupação 316,5 kHz 
Sensibilidade de recepção 	CPFSK (FSK de fase continua) -92 dbm @ 512 

Kbps com 10-6 BER -100 dbm @ 256 Kbps 
com 10-6 BER 

Gerenciamento 	 HTTP (servidor web embutido) 
Interface de menu baseada em texto na porta 
serial Telnet 

3.14.5.3.2.-Switch 

Switch industrial para montagem em trilho din, provido de 5 portas, conectores RJ 
45, 10/100 Mbs, 24 Vdc, IP 30. 

CIRETORI,GERAL 
TST 

O COORDEN,C.À0  
ADMINISTRATIVA 

4.0.- PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

17/12/2002 
16/12/2005 

17/12/2002 
15/02/2006 

6.1.- Primeiro Termo Addi 	dataddt-CrZSTO3/2003, com o objetivo 
do cronogram 	sico-Finance% AncoNuos Pua VE(13,1 vmon Rictniuo R$ 2,25 

6.2.- Segundo Te o Aditivo, datado de 29/04/2003, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.3.- Terceiro Termo Aditivo, datado de 22/12/2003, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.4.- Quarto Termo Aditivo, datado de 03/03/2004, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.5.- Quinto Termo Aditivo, datado de 22/06/2004, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 	 • 

6.6.- Sexto Termo Aditivo, datado de 19/11/2004, com o objetivo de 
cronograma Físico-Financeiro: 

6.7.- Sétimo Termo Aditivo, datado de 26/04/2005, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

de readequação 

de readequação 

de readequação 

de readequação 

de readequação 

readequação do 

de readequação 
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7.0 — VALORES DO CONTRATO 

7.1 - VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 147.650.055,17 (cento e quarenta e sete milhões, seis 
cinqüenta e cinco reais e dezessete centavos). 

Data-base - Outubro/2002 

Near4A S 
Fernandes 

rcon i n." 
ent,..,  copia repro,  sentado, na p 

7.2 - VALOR TOTAL DE ADITIVOS 

R$ 8.523.853,21 (oito milhões, quinhentos e vin 
três reais e vinte e um centavos). 

Data-base - Outubro/2002 

A!DEsanCr- crea Bruj3 
sELUS 	t,OR VESS, VAIAR Ff CE 	$ 2,35 e e três mil, oitocentos e cinquenta 

R$ 156.173.908,38 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta mil, 
cinqüenta e cinco reais e dezessete centavos). 

Data-base - Outubro/2002 

TST - 753002520 
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OC:P.g.S. c_•,-.E-_,,E7 6.8.- Oitavo Termo Aditivo, datado de 07/12/2005, com o objetivo de contratação de --• g3 
Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 886.469,02 
(oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dois 
centavos). 	 . 

6.9.- Nono Termo Aditivo, datado de 07/12/2005, com o objetivo de contratação de 
Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 3.126.879,71 
(Três milhões, cento e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
setenta e um centavos). 	 . 

6.10.- Décimo Termo Aditivo, datado de 16/12/2005, como objetivo de readequação 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.11.- Décimo primeiro Termo Aditivo, datado de 13/01/2006, com o objetivo de 
readequação do cronograma Físico-Financeiro. 

6.12.- Décimo Segundo Termo Aditivo, datado de 14/02/2006, com o objetivo de 
contratação de Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 
3.007.848,72 (Três milhões, sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

6.13.- Décimo Terceiro Termo Aditivo, datado de 15/02/2006, com o objetivo de 
contratação de Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 
1.502.655,76 (um.. milhão, quinhentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e setenta e seis centavos). 

7.3 - VALOR TOTAL DO CONTRATO 
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8.0 - FONTE DE RECURSOS 

O.G.U. - ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. 

9.0- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho 
Eng.° Paulo Roberto Venuto 
Eng.° Ricardo Schittini Duarte 
Eng.° André Luiz Bastos Petitinga 
Eng° César de Araújo Mata Pires Filho 

10.0 - EFETIVO MOBILIZADO  

o 

CREA n.° 8.004-D/BA 
CREA n.° 23.280-D/MG — 	— 

o 
CREA n.° 40.752-D/RJ 	`• cr: 2 

tad CREA n.° 22.649-D/BA 	 o 
 

CREA n° 5061527817-D/SP 	 Çr 

g '4 

- 	Homens-hora: 2.991.255,98 

11.0 — PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

DESCRIÇÃO 	 QUANTIDADE TOTAL DE 
HORAS DE 
UTILIZAÇÃO 

Compressor de ar diesel XA — 120 ATLAS CÓPICO 
01 	6.200 h 
02 	7.500 h 

02 	3.400 h 

01 	3.400 h 

01 	3.400 h 

01 • 	5.500 h 

04 	5.500h 

01 	5.500 h 
01 	6.800 h 
01 	5.500h 

Guindaste torre (GRUA) 66.3 HC 
Macaco de protensão múltipla tensão 6 0 15,2 mm 

"AMC 200" da Protende 
Macaco de protensão mono tensão "MT 25" da 

Protende 
Bomba hidráulica 55 MPa de pressão, motor 

trifásico 7,5 hp, para protensão 
Central dosadora de concreto P3 capacidade de 

60,00m3/h 	CBL 
Caminhão betoneira MERCEDES 2220 capacidade 

7,00m3  
Bomba lança de concreto BT 900 com 28m de 

lança SCHWING 
Escavad 

AS R/V20 o Roberto 	es -Tabeliâo Rua Marc 	o 124 
O a preserue 	oprOgráfica00 	O m apres2nt• 	a pane rOprOCLJZ a Dou Ne 

DEZ, 2012 r"-9 
A!essandro Pcrelra UraN 

iELOS RECOLH=5 (VI voirm Meti RÉLISIO011t 2,35 
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Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o 
fornecimento, instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à r.'-`tlx123 
conclusão da obra, ficou sob a responsabilidade da CONSTRUTORA OAS LTD.  rze  

0'0 c.) 
Declaramos que todos os sei-viços foram executados dentro dos padrões técnicos de 	

ã qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos 

21 

o 
todos os prazos contratuais, condições e especificações, não havendo qualquer > 

ffl 3 registro que desabone a capacidade técnica da referida firma, na condução dos c-) 
serviços executados para a realização da obra. 	

r1.$ 

o 

Brasília, 03 de agosto de 2006. 

rOltel 

OZ:Cei tèir.12 
• hz 

Gustavo Caribé de Carvalho 
Diretor Geral de Coofsle~Administrativa do TST 
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ANEXO V 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 09/2012 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Reforma, ampliação e modernização do TPS - terminal de passageiros e 

obras complementares do aeroporto internacional de Salvador - Deputado 

Luís Eduardo Magalhães, incluindo projeto, com o aeroporto em plena 

capacidade de operação, além do TECA (terminal de cargas), edifício 

garagem, subestação principal, finger, reservatórios, pátio de 

aeronaves e pista de táxi aéreo, em Salvador - BA. 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Salvador/BA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N° REGISTRO CREA: 
José Adelmário Pinheiro Filho / 8004-D/BA 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( )EMPREGADO 	(X)SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão 527/2004 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ITENS: 
Subitem 6.5.3.3 
Alínea: a) Fornecimento e cravação de estacas metálicas O/ 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/MF: 14.310.577.0001/04 

414 
gaNOMMOil"  diginomr7:5,

1  
1PINFTIgh

BENATTI 
EN 	CIVIL - 	A N' 0601671780/SP 
RE 	SENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Execução dos serviços de construção civil, acabamentos e serviços 

complementares para a construção do Teatro de Araras, com projeto de 

Oscar Niemeyer, incluindo terraplenagem, drenagem, pavimentação, obras 

civis, instalações elétricas, hidráulicas e especiais, ar 

condicionado, urbanização, acessos, paisagismo e demais serviços 

complementares - SP. 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Araras/SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N°  REGISTRO CREA: 
Denise Oliveira Benatti / 0601671780/SP 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

(X)EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão FL-46312 

VALIDO PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ITENS: 
Subitem 6.5.3.1 
Alínea: a) Terraplenagem com escavação, carga e transporte.0(-'  
Alínea: b) Estrutura de Concreto Armado.4-,  
Alínea: c) Instalações Elétricas, Hidráulicas, Esgoto, Combate aCK/ 
Incêndio e Acústica. 
Alínea: d) Instalação de Ar Condicionado.01,' 
Alínea: e) Instalação de elevador de Palco.ÇW,  
Alínea: f) Estrutura metálica para pisos técnicos. 
Alínea: g) Instalações e equipamentos de cenotécnica.(k 
Alínea: h) Iluminação cênica com instalação de mesa de controle 
computadorizadas. OY.' 
Alínea: i) Fornecimento e instalação de poltronas.-" 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/MF: 14.310.577.0001/04 

rigi 	I 
,ffiellelÉVEA~ 

OLI 	BENATTI 
E t.' CIVIL - 	A N°  0601671780/SP 
RE1RESENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Execução das obras e serviços p/a construção do novo Paço Municipal, 

em um terreno com área aproximada de 114.100 m2, dividido em dois 

blocos, sendo o 1°  a nova sede da Prefeitura c/19.214 m2 e o 2°  o 

Theatro Municipal c/12.512 m2, incluindo projetos executivos, 

terraplenagem, infra e superestrutura, acabamentos, instalações, 

urbanização e demais serviços complementares, na cidade de Paulínia 

SP 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Paulinia/SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N°  REGISTRO CREA: 
Cesar de Araújo Mata Pires Filho / 5061527817/SP 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

( )EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

(X)DIRETOR 	( )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão SZO-87609 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ITENS: 
Subitem 6.5.3.2 
Alínea: a) Área de construção de no mínimo 15.000m2  
Alínea: b) Construção de auditório com capacidade para 650 lugares 
Alínea: c) Fornecimento e montagem de estrutura metálica - 200.000kg 
Alínea: d) Execução de estacas Hélice Contínua com diâmetro 3  300mm, 
9.000m 
Alínea: f) Impermeabilização - 16.000m2  

Subitem 6.5.3.3 
Alínea: b) Fornecimento e colocação de esquadrias de alumínio 
vidro laminado, brises metálicos e revestimento ACM. 
Alínea: c) Pavimentação em pisos de granito, elevado, porcelanato e 
madeira 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/MF: 14.310.577.0001/04 
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ANEXO V 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Execução das obras e serviços p/a construção do novo Paço Municipal, 

em um terreno com área aproximada de 114.100 m2, dividido em dois 

blocos, sendo o 10  a nova sede da Prefeitura c/19.214 m2 e o 2°  o 

Theatro Municipal c/12.512 m2, incluindo projetos executivos, 

terraplenagem, infra e superestrutura, acabamentos, instalações, 

urbanização e demais serviços complementares, na cidade de Paulinia 

SP 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Paulinia/SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N° REGISTRO CREA: 
Juraci Florêncio de Souza / 06019001865/SP 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

(X)EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão SZC-19957 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ITENS: 
Subitem 6.5.3.2 
Alínea: g) Fornecimento e montagem de elevadores - 03 (três) unidades 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/MF: 14.310.577.0001/04 
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ANEXO V 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Execução das obras e serviços pia construção do novo Paço Municipal, 

em um terreno com área aproximada de 114.100 m2, dividido em dois 

blocos, sendo o 10  a nova sede da Prefeitura c/19.214 m2 e o 2°  o 

Theatro Municipal c/12.512 m2, incluindo projetos executivos, 

terraplenagem, infra e superestrutura, acabamentos, instalações, 

urbanização e demais serviços complementares, na cidade de Paulinia - 

SP. 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Paulínia/SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N°  REGISTRO CREA: 
Fellipe Casciano Linhares / 5062169974/SP 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

(X)EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão SZC-19954 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ITENS: 
Subitem 6.5.3.2 
Alínea: h) Subestação com transformador de , no mínimo 1.500KVA 
Alínea: i) Instalações de CFTV, SPDA, Sistema de controle e Automação, 
Cabeamento Estruturado, Audio e Prevenção e combate a Incêndio. 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/MF: 14.310.577.0001/04 

ht. 
.fflommonsisomer -.--..frnil DE 	• I 	BENATTI N 

EN 	CIVIL - C-  A N° 0601671780/SP 
RE 	SENTANTE LEGAL 
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ANEXO V 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Obras e serviços para conclusão da construção do prédio do Tribunal 

Superior do Trabalho (TST), com área construída de 95.995,74m2, 

composto de subsolos, 3 prédios: bloco dos ministros, bloco dos 

funcionários e bloco de serviços, com projeto de Oscar Niemeyer - 

Brasília - DF. 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Brasília/DF 

RESPONSÁVEL TÉCNICO / N° REGISTRO CREA: 
André Luiz Bastos Petitinga / 22649-D/BA 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

(X)EMPREGADO 	( )SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão 1069/2006 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO NOS SEGUINTES ITENS: 
Subitem 6.5.3.2 
Alínea: e) Execução em obra de concreto com fck > 30 Mpa. 
Alínea: j) Revestimento Acústico em paredes e/ou forros e/ou pisos. 
Subitem 6.5.3.3 
Alínea: c) Pavimentação em pisos de granito, elevado, porcelanato e 
madeira. 
Alínea: d) Sistema de irrigação automatizado. 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
CNPJ/MF: 14.310.577.0001/04 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 1 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 	CONV:023 

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DO SR. SECRETARIO GERAL, 

QUE AS INFORMACOES TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS 

NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO. 

NOME COMERCIAL: CONSTRUTORA OAS LTDA. 

ENDERECO: AVENIDA ANGELICA 

COMPLEMENTO: 7 SALA 720 

BAIRRO: CONSOLACAO 

MUNICIPIO: SAO PAULO 

OBJETO SOCIAL: 

SERVICOS DE ENGENHARIA 

CAPITAL: 	584.999.000,00 

INICIO ATIVIDADES: 28/12/1976 

NIRE: 35.2.17263011 

C.N.P.J.: 14.310.577-0001/04 

NO. : 2346 

CEP: 01228-200 

U.F.: SP 

PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO 

DATA DE CONSTITUICAO: 21/03/2002 



NUMERO 2674 	..,..4,0 
DAS GRACAS  

RO CEP 76804-138 90 TABELIA0 L) 
Rua 

• a u I o Robeno 

	

Aui- 	4,,  124. Fones 

	

gur, 	
anrOSOnEOCOP 

	

. 	
,aWOSOnt.,10.(1 

ELO CAMPOS DOS 
SANTOS 

MOS RECOMOS POR VERBA VALOR 
RUM O R$ 2,35 

1)\49  0 

SRA. 
UF 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICg, 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

432 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 
	

PAG. 2 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

QUADRO SOCIAL: 

NOME 	JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
ENDERECO AVENIDA OCEANICA 
COMPLEMENTO APTO. 204 	BAIRRO ONDINA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 8004-D 	CPF 078.105.635-72 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

NUMERO 1545 

BA CEP 40170-010 
REPR. E ADMINISTRADOR 

0,00 

NOME 	OAS S.A. 
ENDERECO AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2330 
COMPLEMENTO 9 SALA 904 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SA0 PAULO 	UF SP CEP 01228-200 
RG 	NIRE 35.300.380.011 CARGO SOCIO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 	584998996,00 

NOME 	CMP PARTICIPACOES LTDA. 
ENDERECO R. HUMBERTO DE CAMPOS 
COMPLEMENTO FUNDOS S/18 BAIRRO GRACA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 	NIRE 29.202.775.989 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

NOME 	CESAR DE ARAUJO MATA PIRES 
ENDERECO RUA WALDEMAR FALCAO 
COMPLEMENTO APTO 502 	BAIRRO BROTAS 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF 
RG 87450 	CPF 056.377.245-04 CARGO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 

NUMERO 251 

BA CEP 40150-130 
SOCIO 

2,00 

NUMERO 759 

BA CEP 40296-710 
REPR. E ADMINISTRADOR 

0,00 

NOME 	LP PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA 
ENDERECO AVENIDA ANGELICA 
	

NUMERO 2330 
COMPLEMENTO 2346 E 2364, BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SA0 PAULO 	UF SP CEP 01228-200 
RG 	NIRE 35.222.433.000 CARGO SOCIO 
PRAZO MANDATO: 	COTA: 	2,00 

FILIAIS: 

NIRE:11900133472 C.N.P.).: 
SITUADA A RUA DOM PEDRO II 
COMPLEMENTO 	BAIRRO N. 
MUNICIPIO PORTO VELHO 
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PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

FILIAIS: 

NIRE:15999013672 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA SAO PAULO 	 NUMERO 386 
COMPLEMENTO 	BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO PARAUAPEBAS 	UF PA CEP 68515-000 

NIRE:16999003091 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA SA0 PAULO 	 NUMERO 386 
COMPLEMENTO 	BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO PARAUAPEBAS 	UF AP CEP 68515-000 

NIRE:23900155034 C.N.P.J. :014.310.577-0019/33 
SITUADA A AVENIDA DESEMBARGADOR MOREIRA 	NUMERO 2120 
COMPLEMENTO SALA 804 	BAIRRO ALDEOTA 
MUNICIPIO FORTALEZA 	UF CE CEP 60170-002 

NIRE:24900067454 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. PRUDENTE DE MORAIS 	NUMERO 744 
COMPLEMENTO SALA 701 	BAIRRO TIROL 
MUNICIPIO NATAL 	UF RN CEP 59020-400 

NIRE:26999015194 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. ANTONIO DE GOES 	NUMERO 742 
COMPLEMENTO 15 ANDAR 	BAIRRO BRASILIA TEIMOSA 
MUNICIPIO RECIFE 	UF PE CEP 51010-000 

NIRE:27999002034 C.N.P.J.:014.310.577-0007/08 
SITUADA A RUA DOUTOR ANTONIO GOMES DE BARROS 	NUMERO 625 
COMPLEMENTO SALAS 916/917 BAIRRO JATIUCA 
MUNICIPIO MACEIO 	UF AL CEP 57036-000 

NIRE:28900010383 C.N.P.J.:014.310.577-0006/19 
SITUADA A RUA PACATUBA 
	

NUMERO 254 
COMPLEMENTO 1AND SALA 116 BAIRRO CENTRO 
MUNICIPIO ARACAJU 	UF SE CEP 49010-150 

0 TABELItiO On3,- 4j. 	Pau:o Roberto Fet 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 
	

PAG. 4 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

NIRE:29999019095 C.N.P.J.: 
SITUADA A RUA HUMBERTO DE CAMPOS 	NUMERO 251 
COMPLEMENTO 	BAIRRO GRACA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF BA CEP 40150-130 

NIRE:31999063451 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. BRASIL 	 NUMERO 1438 
COMPLEMENTO 15AS1503/1504 BAIRRO FUNCIONARIOS 
MUNICIPIO BELO HORIZONTE 	UF MG CEP 30140-003 

NIRE:33999061051 C.N.P.3.:014.310.577-0004/57 
SITUADA A PRAIA DE BOTAFOGO, 5A.S.501.17A.S.1701 	NUMERO 440 
COMPLEMENTO 18A.SL1801. 	BAIRRO 19A.S.1901,BOTAFOGO 
MUNICIPIO RIO DE JANEIRO 	UF RJ CEP 22250-040 

NIRE:35900761503 C.N.P.J.:014.310.577-0012/67 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 719 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NIRE:35901440832 C.N.P.J.:014.310.577-0030/49 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 718 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NIRE:35901495386 C.N.P.J.:014.310.577-0033/91 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 717 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 

NIRE:35902393447 C.N.P.).:014.310.577-0040/10 
SITUADA A AVENIDA ANGELICA 	 NUMERO 2346 
COMPLEMENTO 7 SALA 716 	BAIRRO CONSOLACAO 
MUNICIPIO SAO PAULO 	UF SP CEP 01228-200 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 5 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

NIRE:35902688731 C.N.P.7.: 
SITUADA A RODOVIA AYRTON SENNA DA SILVA 	NUMERO 2013 
COMPLEMENTO 	BAIRRO SITIO PINHEIRO 
MUNICIPIO GUARULHOS 	UF SP CEP 07033-000 

NIRE:35903213116 C.N.P.3 : 
SITUADA A AVENIDA ITALIA 	 NUMERO 1 
COMPLEMENTO lAND. BL.1/2 BAIRRO 2 A. BL.2 3AND BL2 
MUNICIPIO POTOSI 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35903213124 C.N.P.) : 
SITUADA A RUA TABOBA 	 NUMERO 4228 
COMPLEMENTO URUGUAI 	BAIRRO MONTEVIDEU 
MUNICIPIO NI 	 UF SP CEP 99999-999 

NIRE:35903544601 C.N.P.3 
SITUADA A AV. CORDOBA 	 NUMERO 1351 
COMPLEMENTO 8AND 1055 	BAIRRO 
MUNICIPIO BUENOS AIRES 	UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544619 C.N.P.J.: 
SITUADA A AV. ISIDORA GOYENECHEA 
	

NUMERO 3477 
COMPLEMENTO 6AND 	BAIRRO 
MUNICIPIO SANTIAGO 
	

UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544627 C.N.P.3.: 
SITUADA A AVENIDA AMAZONAS, E JOSE ARIZAGA 	NUMERO 39 
COMPLEMENTO 8AND ECSR 66A BAIRRO 
MUNICIPIO QUITO 	UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903544635 C.N.P.7.: 
SITUADA A AV. VICTOR ANDRES BELAUNDE 
COMPLEMENTO 7AND 	BAIRRO 
MUNICIPIO LIMA 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

NIRE:35903634952 C.N.P.3.: 
SITUADA A RUA JEAN GILLES 
COMPLEMENTO SALA 101/102 BAIRRO SUCURSAL 
MUNICIPIO POR-AU-PRINCE 	UF NI CEP 99999-999 

NIRE:35903693746 
SITUADA A CL 67 
	

NUMERO 735 
COMPLEMENTO OF 404 	BAIRRO 
MUNICIPIO BOGOTA 
	

UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35903693754 C.N.P.3.: 
SITUADA A DISTRITO 3, SAN RAFAEL, CANTON DOS 	NUMERO 
COMPLEMENTO ESCAZU 	BAIRRO 
MUNICIPIO SAN 30SE 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153109 
SITUADA A CALLE PEDRO HENRIQUEZ URENA 	NUMERO 138 
COMPLEMENTO TOR. REYNA II BAIRRO S.402, LA ESPERILLA 
MUNICIPIO SANTO DOMINGO 	UF 	CEP 99999-999 

NIRE:35904153117 C.N.P.].: 
SITUADA A AV. SAN FELIPE 2 DA 3°TRANSV. PS.8,0F.84 NUMERO 
COMPLEMENTO URB LA CAST. BAIRRO ZONA POSTAL 1060 
MUNICIPIO CARACAS 	UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153125 C.N.P.7.: 
SITUADA A BELLA VISTA,URBANIZACION SELLA VISTA 	NUMERO 
COMPLEMENTO CALLE OBARRIO BAIRRO P. H.PLAZA 2000,P-16 
MUNICIPIO PANAMA 
	

UF 	CEP 00000-000 

NIRE:35904153133 C.N.P.].: 
SITUADA A FIRST FLOOR, BRIAR PLACE 
COMPLEMENTO ST.CLAIR 	BAIRRO 
MUNICIPIO PORT OF SPAIN 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

NIRE:43901007779 C.N.P.3.:014.310.577-0045/25 
SITUADA A AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO 
COMPLEMENTO SALA 1 	BAIRRO HUMAITA 
MUNICIPIO PORTO ALEGRE 	UF RS CEP 90250-590 

NIRE:43999073350 C.N.P.3.: 
SITUADA A AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO 

	
NUMERO 700 

COMPLEMENTO 	BAIRRO HUMAITA 
MUNICIPIO PORTO ALEGRE 	UF RS CEP 90250-590 

NIRE:52900206830 C.N.P.3.: 
SITUADA A RUA 104 
	

NUMERO 454 
COMPLEMENTO SL.506QD.F18 BAIRRO SETOR SUL 
MUNICIPIO GOIANIA 
	

UF GO CEP 74083-300 

NIRE:53900117978 C.N.P.3.:014.310.577-0009/61 
SITUADA A SHS — SETOR HOTELEIRO SUL 	NUMERO S/N 
COMPLEMENTO QUADRA 6, CON BAIRRO ASA SUL 
MUNICIPIO BRASILIA 	UF DF CEP 70316-102 

NIRE:54999028922 C.N.P 
SITUADA A R DEL.CARLOS 
COMPLEMENTO 
MUNICIPIO CAMPO GRANDE 

.3.: 
ROBERTO BASTOS DE OLIVEIRA NUMERO S/N 

BAIRRO 3DM VERANEIO 
UF MS CEP 79037-102 
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CERTIDAO SIMPLIFICADA 	PAG. 8 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO: 1069227/12-2 

ULTIMO DOC. ARQUIVADO — DATA: 14/06/2012 	 NO. 00248525128 

ENDERECO DA FILIAL: NIRE 43901007779, SITUADA A LINHA FORMOSA, 
1000, CENTRO, CIDADE DE VALE DO SOL, RS, CEP 96878 - 000, 
ALTERADO PARA AVENIDA PADRE LEOPOLDO BRENTANO, 700, SALA 1, 
HUMAITA, PORTO ALEGRE, RS, CEP 90250 — 590. 

ENDERECO DA FILIAL: NIRE 
SITUADA A SH/S, QUADRA 06 
ASA SUL, BRASILIA, DF, 
SETOR HOTELEIRO SUL, S/N, 
CEP 70316 - 102. 

53900117978, CGC: 14.310.577/0009-61, 
, CONJUNTO A, BLOCO E, S/N, SALA 1901, 

CEP 70316 - 902, ALTERADO PARA SHS — 
QUADRA 6, CON, ASA SUL, BRASILIA, DF, 

ENCERRAMENTO 	DA 	FILIAL: 	NIRE 	22999000916, 	CGC: 
14.310.577/0024-09, SITUADA A RUA BENJAMIN •CONSTANT, 1508, SALA 
03, CENTRO, TERESINA, PI, CEP 64000 - 280. 

CONSOLIDACAO DE MATRIZ 

SA0 PAULO, 18/06/2012. EU, JAIME NUNES MENDES 	 CHEFE 

DA SECAO DE ÇERTIDOES, A SUBSCREVO' 	  

VISTO, 	 

35.°OficialdeRegistroavildasPessoasNatinisdaBairraFunda  Rua Una %da, 452 • UM 3uoda -CEP 01152•000 • São Paulo / SP- TeI411) 38254912 - Pau (11136624921 
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• • • • 	• 	 • • • 
• • • • 	•• 	• • • 

DUCENTÉSIMA TRIGÉSIMA SEGI.INQA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
COM CONSOLIDAÇÃO 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua 
Humberto de Campos, n° 251 (fundos), Sala 18, Bairro Graça, CEP: 40150-130, 
na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, que é seu Foro, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob o Número de Inscrição no Registro de 
Empresas - NIRE n° 29.2.0277598-9, por despacho de 07 de março de 2005, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNP] sob o n° 
42.187.138/0001-91, aqui representada por seu sócio administrador Cesar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casado, pelo regime da comunhão parcial de 
bens, engenheiro civil, carteira de identidade profissional n° 8.745-D - CREA-BA, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 056.377.245-04, residente 
e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, n° 759, apartamento 502, Bairro Brotas, 
CEP: 40296-710, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia; e 

LP PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA., sociedade empresária limitada, 
com sede na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 10° andar, sala 1.020, 
Bairro Consolação, CEP: 01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado de São 
Paulo, que é seu Foro, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o Número de Inscrição no Registro de Empresas - NIRE n° 
35.2.2243300-0, por despacho de 18 de junho de 2008, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - CNP] sob o n° 09.720.351/0001-41, aqui 
representada por seu sócio administrador José Adelmário Pinheiro Filho, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade profissional n° 8.004-D - CREA-BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 078.105.635-72, residente e 
domiciliado na Avenida Oceânica, n° 1.545, apartamento 204, Bairro Ondina, 
CEP: 40170-010, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia; e 

OAS S. A. sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Angélica, 
n° 2.330/2.346/2.364, 9° andar, sala 904, Bairro Consolação, CEP: 01228-200 
na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, que é seu Foro, registrada na 
Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o Número de Inscrição n 
Registro de Empresas - NIRE n° 35.3.0038001-1, por despacho de 31 de ma 
de 2010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNP sob o 
14.811.848/0001-05, neste ato representada por seus dir or 	Cesar de 
Araújo Mata Pires e José Adelmário Pinheiro Filho, acima 	dos. 

Únicas sócias da sociedade empresária limitada CONSTRUTO 	AS LTDA., 
com sede na Cidade de São Paulo, no Estado de são Paulo, na Avenida Angélica, 
n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 720, Bairro Consolação, CEP: 01228-200, 

r)  o  rie,2§ ti-R615:~ t iÇomercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o Número 
dednsetjeAranarte- 	istro de Empresas - NIRE n° 35.2.1726301-1, por d rron. 124 .fones-3257-3722 / 3257 6 7 

inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídic 
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I. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE FILIAL EM OUTRA UNIDADE DA 
FEDERAÇÃO DA SEDC 	.•. ••• 	.•. 

• •• •••• 	• 
• ••• •••• • • 

: a. Alterar o endereço dafiligl ing e 	* • icl•a 	N de 'de yrto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Sul, com endereço na Rua Mostardeiro, n° 366, Pavimento 7, sala 
802, Bairro Independência, CEP:90.40-000, NIRE no 43.9.0100777-9 e CNPJ 
no 14.310.577/0045-25, para Av'enida Padre Leopoldo Brentano, no 700, sala 
1, Bairro Humaitá, CEP: 90250-590, na Cidade de Porto Alegre, no Estado do 
Rio Grande do Sul; 

b. Alterar o endereço da Filial Cidade de Brasília, no Distrito Federal, com 
endereço no SHS, quadra 06, conjunto A, bloco E, sala 1901, Bairro Asa Sul, 
CEP: 70316-902, NIRE no 53.9.0011797-8 e CNPJ no 14.310.577/0009-61, 
para SHS - Setor Hoteleiro Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, salas 905 e 
906, Bairro Asa Sul, CEP: 70316-102, na Cidade de Brasília, no Distrito 
Federal. 

II. EXTINÇÃO DE FILIAL EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEDE 

Extinguir a Filial na Cidade de Teresina, no Estado do Piauí, com endereço na Rua 
Benjamin Constant, no 1508, sala 03, Bairro Centro, CEP: 64000-280. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
22.9.9900091-6 e CNPJ n° 14.310.577/0024-09. 

III. DA CONSOLIDAÇÃO 

Em decorrência da deliberação aprovada no item I acima, resolvem as sócias 
alterar e consolidar o Contrato Social da Sociedade, passando o mesmo a vigorar 
com a seguinte redação: 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

NIRE: 35.2.1726301-1 

CNP): 14.310.577/0001-04 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na Rua 
Humberto de Campos, n° 251 (fundos), sala 18, Bairro Graça, CEP: 40150-130, 
na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, que é seu Foro, registrada na Junta 
Comercial do Estado da Bahia - JUCEB sob o Número de Inscrição no Registro de 
Empresas - NIRE n° 29.2.0277598-9, por despacho de 07 de març de 2005, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - 	sob o n° 
42.187.138/0001-91, aqui representada por seu sócio administraiór Cesar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casado, pelo regime da comun 7.9 parcial de 
bep,s,_eRgrbéigo 

 
cLviJ carteira de identidade profissional n° 8.745 1 - CREA-BA, 

iri.sàikb-lf4Q,U4ar, ãssoas Físicas - CPF sob o n° 056.377.245-04, resident 
ed&fifèiliá:e=r1,1322Mdemar Falcão, n° 759, apartamento 502, Bairro B tas • 
dÉsi4tnr4r11,"Rredg0de de Salvador, no Estado da Bahia; e 

MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 
SELOS RECOLHIDOS POR VERBA mu nceeca 

sPea. 3 1 OUT. 201Z 
1,,UNMJ, 

1,MUSIU 01 TI') 



•••• ••• 	• 	••• 
•• 	• ...... 
•• 	• • •••• 
••• •• 	•••• 

• • ••• 	• 	• 

•• 	• 	 • • 
•• • ••• 	• •• 
• • 

	

•••• 	•• 

	

•••• 	••• 
• 
• 

• •••• 	• • 
•••• • e 	• 	• ••• 

• • 
•••••• 

• • 

..?‘A  

\CO 



• • 	• 	• 	• • • • • • • 
****** • • 
• • 	• 	• 	• • • • 
• • 	• 	• 	• • • • • 

LP PARTICIPAÇÕES E EIWEM-CeefWe'Ll'ISPi..,  sociedade empresária limitada, 
com sede na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 100  andar, sala 1.020, 
Bairro Consolação, CEP: U2Z8-20()%np•Cidde 4:1.q, São Paulo, no Estado de São 
Paulo, que é seu Foro, reiistda aJfrta Chmarcial do Estado de São Paulo - 
JUCESP sob o Número •i:Je Insctição.•Tio 4eg;stro de Empresas - NIRE n° 
35.2.2243300-0, por despacho de 18 de junho de 2008, inscrita no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica - 2V.1:.sob o n° 09.720.351/0001-41, aqui 
representada por seu sócio admirristrádor José Adelmário Pinheiro Filho, 
brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade profissional n° 8.004-D - CREA-BA, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o n° 078.105.635-72, residente e 
domiciliado na Avenida Oceânica, n° 1.545, apartamento 204, Bairro Ondina, 
CEP: 40170-010, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia; e 

OAS S. A., sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 90  andar, sala 904, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, que é seu Foro, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o Número 
de Inscrição no Registro de Empresas - NIRE n° 35.3.0038001-1, por despacho 
de 31 de maio de 2010, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ 
sob o n° 14.811.848/0001-05, neste ato representada por seus diretores Cesar 
de Araújo Mata Pires e José Adelmário Pinheiro Filho, acima qualificados. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Da Denominação e Sede 

A Sociedade organizada sob a natureza jurídica de Limitada, na forma 
estabelecida nos artigos 1.052 a 1.087, da Lei n° 10.406/2002, gira sob o nome 
empresarial de CONSTRUTORA OAS LTDA., com sede e Foro na Cidade de São 
Paulo, no Estado de são Paulo, na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 70 
andar, sala 720, Bairro Consolação, CEP: 01228-200, registrada na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n° 35.2.1726301-1, por 
despacho de 21 de Março de 2002, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica - CNP] sob o n° 14.310.577/0001-04, podendo, entretanto, abrir novos 
estabelecimentos, sucursais e filiais em qualquer localidade do T rritório Nacional 
e no Exterior. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Do Objeto Social 

A sociedade tem por objeto a exploração da atividade de engenharia civil e da 
indústria da construção civil e pesada; inclusive gerenciamento e execução de 
projetos e obras; importação e exportação em geral; compra e venda de imóveis 
próprios; locação de bens móveis; aproveitamento e exploração d jazidas 
minerais; serviços de dragagem e transporte; navegação marí • 	, fluvial e 
lacustre; manutenção e montagem industrial, instalações e montageik elétricas, 
eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas; sempre que do inte 	e social, 
podendo inclusive, constituir e participar em consórcio de empresa s  participar 
como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior. 
(,.2 O TASELIA0 DE NOTAS - SP 
V. 	Pauto Rotorto FemanCIOS -Tabelião Rua Marcon, 124 Fones 3257-3722 '3257-6677 
AUTENT1CO2pTcsol'e Cópia reprogmeca conforme O Of geLaia ~apresentado. na  pane reprOdshtele bou Fe 
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CLÁUSULA TERCEIRA: 1:•151.:IrãO :•• 442 
O início das operações foln dat,•assirjotura. do Contrato Social em 22 de 
dezembro de 1976, e ràgiátr:ado: aoir.o nc: JC•51.444, arquivados na Junta 
Comercial do Estado da*:Bahi; -•3[CE.3 sob. (;)-NIRE n° 29.2.0016721-3, por 
despacho de 28 de dezembro de 1976, cujo registro foi transferido para São 
Paulo conforme seus atos constitutiwnNrquivados na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo - JUCESP sob o NIRE n°•35.2.1726301-1, por despacho de 21 de 
março de 2002, sendo o prazo de duração da Sociedade por tempo 
indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: Do Capital Social, Filiais e Sucursais 

O capital social é de R$ 584.999.000,00 (quinhentos e oitenta e quatro milhões, 
novecentos e noventa e nove mil reais), dividido em 584.999.000 (quinhentos e 
oitenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil), no valor nominal de 
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda 
corrente nacional, e distribuído entre as sócias da seguinte forma: 

   

WiterCiRlEMIK$1 

 

UOTAS 

 

   

OAS S. A. 
CMP Participações Ltda. 
LP Participações e Engenharia 
Ltda. 

TOTAL 

Parágrafo Único: Permanecem em atividades as seguintes filiais da sociedade: 

1. FILIAIS NA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DA SEDE  

1.1 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 719, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). 
NIRE n° 35.9.0076150-3 e CNP] n° 14.310.577/0012-67; 

1.2 Cidade de São Paulo, Estado de S'ão Paulo, com endereço na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 718, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real) 
NIRE n° 35.9.0144083-2 e CNPJ n° 14.310.577/0030-49; 

	

584.998.996 
	

584.998.996,00 
2 
	

2,00 
2 
	

2,00 

	

584.999.000 	584.999.000,00 

1.3 Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com ende 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, sala 717, Bairro Con 
01228-200. Importância destacada do capital social: R$ 1, 
NIRE n° 35.9.0149538-6 e CNPJ n° 14.310.577/0033-91; 

Avenida 
laço, CEP: 
(um real). 

1.4 Cidade de São Paulo, Estado de S'ão Paulo, com endereço na Avenida 
Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 70  andar, sala 716, Bairro Consolação, CEP: 

Q TAE,'ELIR 	. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um 	, t.1) 
pauiciRob 	R 	tr 4 'P-7 e CNPJ n° 14.310.577/0040-10; 

AUTENTICOaprm-•,o copa roprograka contormc o on 
gulal a rn.rn apresenzario na parte reproduzda Dou Fe 
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1.5 Cidade de Guarulhos, E;tád'a .cle•ã:cr•Pàtiro, com endereço na Rodovia Ayrton 

Senna da Silva, n° 2.013, Bairro Sítio Pinheiro, CEP: 07033-005, com 
importância destacado do capitaL•sociã: .R.S 1,00 (um real). NIRE n° 
35.9.0268873-1 e CNPJ n.%t 4.3.10.5n7/00:46-V6. 

2. FILIAIS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO DA SEDE 
	 443 

e 
	

• ••• ••• 
2.1 Cidade do Recife, Estado do Perenarribuco, com endereço na Avenida Antônio 

de Góes, no 742, 15° andar, Bairro Brasília Teimosa, CEP: 51010-000. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
26.9.0001087-0 e CNPJ n° 14.310.577/0003-76; 

2.2 Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço na Praia 
de Botafogo, n° 440, 5° andar, sala 501, 170  andar, sala 1701, 18° andar, 
sala 1801 e 190  andar, sala 1901, Bairro Botafogo, CEP: 22250-040. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
33.9.9906105-1 e CNPJ n° 14.310.577/0004-57; 

2.3 Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, com endereço na Rua Pacatuba, n° 
254, 1° andar, sala 116, Bairro Centro, CEP: 49010-900. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE 28.9.9900207-8 e CNP] 
n° 14.310.577/0006-19; 

2.4 Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, com endereço na Rua Doutor Antônio 
Gomes de Barros, no 625, salas 916 e 917, Bairro Jatiúca, CEP: 57036-000. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
27.9.9900203-4 e CNPJ n° 14.310.577/0007-08; 

2.5 Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no SHS - Setor Hoteleiro 
Sul, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, salas 905 e 906, Bairro Asa Sul, CEP: 
70316-102. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real 
NIRE n° 53.9.0011797-8 e CNPJ n° 14.310.577/0009-61; 

2.6 Cidade de Natal, Estado do Rio Grande do Norte, com endereço na Aveni 
Prudente de Moraes, n° 744, sala 701, Bairro Tirol, CEP: 59020-510. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
24.9.0006745-4 e CNPJ n° 14.310.577/0016-90; 

2.7 Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, com endereço na Rua 104, n° 454, ..y9 
Quadra F18, Lote 39E, sala 506, Bairro Setor Sul, CEP: 74083-300. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
52.9.0020683-0 e CNPJ n° 14.310.577/0017-71; 

2.8 Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com 	eço na Avenida 
Brasil, n° 1.438, 15° andar, salas 1.503 e 1.504, Bair o F 	nários, CEP: 
30140-003. Importância destacada do capital social: R$ 	(um real). 
NIRE n° 31.9.9906345-1 e CNPJ n° 14.310.577/0018-52; 

2.9 Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, com endereço na Avenida 
• Desembargador Moreira, no 2.120, sala 804, Bairro Aldeota, CEP: 60170-) O TA3ELIADE N• ;0,5-S.:A • 

e CNPJ/MF n ° 14.310.577/0019-33; 
c". P,_,,R,,.),w,,,,,e iggoora..ncia destacada do capital social: R$ 1,00 (um ref). NIREno !e!  

pnal a num a cat.. entaz. n. Pane r.P.....4. 	. 'e 
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2.10Cidade de Salvador, Estado da Bvflia,- ccrn endereço na Rua Humberto de 

Campos, n° 251, Bairro Graça, CEP: 40150-130. Importância destacada do 
capital social: R$ 100; (um.rp415? NE .re 29.9.9901909-5 e CNPJ n° 
14.310.577/0044-44.;:•: 

••• 	e 

: • 
e 
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2.11Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na 
Avenida Padre Leopoldo Brere,n2,. no 700, sala 1, Bairro Humaitá, CEP: 
90250-590. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). 
NIRE n° 43.9.0100777-9 e CNPJ n° 14.310.577/0045-25; 

2.12Cidade de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul, com endereço na 
Rua Delegado Carlos Roberto Bastos de Oliveira, s/n°, Bairro Jardim 
Veraneio, CEP: 79037-102. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 
(um real). NIRE n° 54.9.0023999-3 e CNPJ n° 14.310.577/0047-97; 

2.13Cidade de Belém, Estado do Pará, com endereço na Rua Domingos 
Marreiros, no 49, sala 1.109, Bairro Umarizal, CEP: 66055-210. Importância 
destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 15.9.0031388-1 e 
CNP.] n° 14.310.577/0048-78; 

2.14Cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia, com endereço na Rua Dom 
Pedro II, n° 2.674, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 76804-138. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE n° 
11.9.0013347-2 e CNPJ n° 14.310.577/0049-59; 

2.15Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com endereço na 
Avenida Padre Leopoldo Brentano, no700, Bairro Humaitá, CEP. 90.250-590. 
Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (um real). NIRE no 
43.9.0152405-6 e CNPJ no 14.310.577/0052-54. 

3. SUCURSAIS EM OUTROS PAÍSES 

3.1 Cidade de Potosí, Estado Plurinacional da Bolívia, com endereço na Carretera 
Uyuni, sino, Zona Cantumarca, Dependencia Potosi, Alcaldia Potosi. 
Importância destacada do capital social: R$ 34.214.245,00 (Trinta e quatro 
milhões, duzentos e quatorze mil, duzentos e quarenta e cinco reais). NIRE 
n° 35.9.0321311-6; 

3.2 Cidade de Montividéo, República Oriental do Uruguai, com endereço na1 /4---X9  
Lavalleja, Avenida Del Libertador BR, no 1532, ap. 601. Importânci 
destacada do capital social: R$ 5.953.756,00 (Cinco milhões, novecentos 
cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e seis reais). NIRE 
35.9.0321312-4; 

3.3 Cidade de Buenos Aires, República Argentina, com endere o na Avenida 
Córdoba, 1351, Piso 8. Importância destacada ue 	tal soc • R$ 
9.230.024,00 (Nove milhões, duzentos e trinta mil; vinte 
NIRE n° 35.9.0354460-1; 

zA4EgAgg2,N  9A,Bari,tiago, República do Chile, com endereç 	a Ru: e.ra 
aPp•rei3e .0:be.,,,477, Piso 6, Las Condes. Importância destacada do capital - o Ps MDanr) win.ia,n...W,taple,~Z43.281,00 (Trinta e seis milhões, quinhentos e quarenta e 
três mintilè)?leos e oitenta e um eais). NIRE ° 35.9.0354461-9 
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3.5 Cidade de Quito, Re.p.útiliCa.•.dC—Eq.c.ae.4or, com endereço na Avenida 
Amazonas, sino, Edifício Amazonas Plaza, 80  Piso, Jose Arizaga. Importância 
destacada do capital..soçial: Rp.7.90Q:00,..(.Setecentos e sessenta e cinco 
mil e novecentos reaia). MRE 1-1°:r.9.0354462-7; 

••• 	• 	• 	• 	••• ••• 
3.6 Cidade de Lima, República do Peru, com endereço na Avenida Jorge Basadre 

310, Piso 8, Oficina 802, Sm Isidro. Importância destacada do capital 
social: R$ 1.849.311,00 (Hurr; rrii.iNão, oitocentos e quarenta e nove mil 
trezentos e onze reais). NIRE n° 35.9.0354463-5; 

3.7 Cidade de Port-au-Prince, na República do Haiti, com endereço na 3 Rue 
Jean Gilles, Rte de L aeroport. Importância destacada do capital social: R$ 
18.590,00 (Dezoito Mil quinhentos e noventa reais) NIRE n° 35.9.0363495-
2; 

3.8 Cidade de Bogotá, República da Colômbia, com endereço na com endereço 
na Calle 67, no 07 35, Oficina 404. Importância destacada do capital social: 
R$ 560.715,00 (Quinhentos e sessenta mil setecentos e quinze reais). NIRE 
no 35.9.0369374-6; 

3.9 Cidade de San José, República da Costa Rica, com endereço Edifício 
Meridiano, 30  Piso, Costado Suroeste de Multiplaza, Escazú. Importância 
destacada do capital social: R$ 1.640.299,50 (Hum milhão, seiscentos e 
quarenta mil duzentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). NIRE 
no 35.9.0369375-4; 

3.10Cidade de Santo Domingo, República Dominicana, com endereço na Calle 
Pedro Henriquez UreFía, no 138, Edifício Torre Reyna II, Suite 402, La 
Esperilla. Importância destacada do capital social: R$ 1.236.149,00 (Hum 
milhão, duzentos e trinta e seis mil, cento e quarenta e nove reais). NIRE no 
35.9.0415310-9; 

3.11Cidade de Caracas, República Bolivariana da Venezuela, com endereço na 
Avenida San Felipe 2 da 3a transversal, Edifício Centro Coinasa, Piso 8, 
Oficina 84, Urb la Castellana, Zona Postal 1060. Importância destacada do 
capital social: R$ 1.003.105,25 (Hum milhão, três mil, cento e cinco reais e 
vinte e cinco centavos). NIRE no 35.9.0415311-7; 

3.12Cidade do Panamá, República do Panamá, com endereço na Bella Vist 
Urbanización Bella Vista, Calle Obarrio, P. H. Plaza 2000, P-16. Importân 
destacada do capital social: R$ 86.322,10 (Oitenta e seis mil trezento 
vinte e dois reais e dez centavos). NIRE no 35.9.0415312-5; 

3.13Cidade de Port of Spain, na República de Trinidad e Tobago, cm endereço 
na First Floor, Briar Place, 10 Sweet Briar Road, St. 	lair. Importância 
destacada do capital social: R$ 505.495,70 (Quin ento e cinco mil 
quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta cent. 	 ). NIRE no 
35.9.0415313-3. 

Vityts,x,  ,,makertTereuão  Do Limite da Responsabilidade dos Sócios 
4:u2 1.'lar,-orw 124.  Fones 3257-3222 	7-6677 AuZIENTet) a rc 	

P
re roW v 	erno neeo 

9"aftr 4slittr-sehp4., L.• 9"'  s sócios é restrita ao valor de suas quotas, de acordo com 
sPuioo• gi sp 	29112a rt:Nkm 1.052 do Código Civil, respondendo todos sou.nte 
—pelas_an.t srallácb'€-Odo capital social. rviARcELo CAMPOS DOS SANTOS 

e 

o
1, 
drigtrca•Pp5 

C.031°3  

_SEIOS REOufiDOS POR VERBA VAL98 

- £17996 
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Parágrafo Único: Observa.d.o 	 bput desta cláusula, fica expresso 
que, na conformidade do inciso VIII do art. 997, do Código Civil, os sócios não 
respondem subsidiariamente:pelasAtnigaçõw.sqcipis. 

• • • 	• • • • 
• ••• 	• • • • 	 • 	• 

CLÁUSULA SEXTA: Da Ailminist;z1.çSo.e Grê:h•eia 446 
A administração da Sociedade poduá.nr exercida por administrador não sócio, 
na forma do art. 1.061, do Código Civil.' 

Parágrafo Primeiro: A administração da Sociedade será exercida pelos 
administradores não sócios CESAR DE ARAÚJO MATA PIRES e JOSÉ 
ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, ambos já qualificados no preâmbulo, 
obrigando-se a sociedade pela assinatura de qualquer um deles, ficando-lhes 
conferidos os poderes de representação ativa e passiva da sociedade em juízo ou 
fora dele, uso da denominação social, e responsabilidade técnica. 

Parágrafo Segundo: A sociedade poderá, através de assinatura conjunta dos 
administradores, constituir procuradores, outorgando-lhes, por prazo 
determinado não superior a 02 (dois) anos, poderes específicos da 
administração. 

Parágrafo Terceiro: Estabelecem os cotistas, entretanto, que, para oneração, 
aquisição e alienação de imóveis, emissão de cheques, outorga de avais e fianças 
(exceto fianças concedidas em contratos de locação), a Sociedade se obrigará 
mediante a assinatura de: a) dois administradores; ou b) de um administrador e 
um procurador; ou c) dois procuradores para tanto constituídos. 

Parágrafo Quarto: É vedado o uso da denominação social em avais, fianças e 
dações de bens e garantias em negócios estranhos à Sociedade, exceto: 1) em 
relação a empresas controladas ou coligadas da OAS S. A., 2) quando se tratar 
de empresas das quais os cotistas, pessoa física ou jurídica, participem em 
conjunto como sócios ou acionistas; 3) quando expressa e especificamente 
aprovado por todos os sócios da Sociedade. 

Parágrafo Quinto: Ficam os sócios e administradores dispensados de prestar 
caução. 

Parágrafo Sexto: Os sócios e administradores declaram, sob penas da Lei, que 
não se acham impedidos de exercer a administração da sociedade, por L 
Especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do Art. 1.011, § 
da Lei n° 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição 
arquivamentos previstos na Lei n° 8934/94. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Distribuição de Lucros e Prejuízo 

O exercício social será encerrado em 31 de dezembro de cada 	qu 	ão 
levantados balanços anuais, podendo ser levantados balan os m 	a 
atender possíveis conveniências da Sociedade. 

, ,,parágrafaiMiãçw, Os lucros ou prejuízos verificados em balanços poderao se 
.s.;,,,„2rjeteffigmleena desproporcional, à participação no capital social, na forma 
,',,;.2;T:,241,-,teãttar„apizZitt%ei n° 10.406/2002, Código Civil, desde que a çlqiberaço seja 

spaLio  ã 9-  odha ap gir; 	os sócios. 
n r 

MIK 
MARCELO CAMPOS DOS 	114, 
aios &COLHIDOSPOR VES¥47. •'• ;I 	1 	•••• 
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CLÁUSULA OITAVA: Das bell'her'aõ'es e.DiUergências 4 4.7 

Os sócios reunir-se-ao s.e2-nRre qu.e..fo.r—nece.ssárjo, sendo as suas deliberações 
tomadas pelo critério da tnaioria sionks d vkOs, podendo a convocação ser 
realizada por qualquer dce.4.sóci:osgt.r.aM de.torhLtnicação simples, via fac símile, 
e-mail ou qualquer outra forma escrita, com antecedência mínima de 24 horas. 
Para a tomada das deliberações .ser necessária à presença de sócios que 
detenham a maioria do capital social. 

Parágrafo Primeiro: Observado o parágrafo seguinte, as divergências que por 
acaso surgirem entre os sócios serão resolvidas por arbitragem, cabendo a cada 
sócio a indicação de um árbitro que, se não chegarem a uma solução, nomearão 
um desempatador, de cuja decisão não se recorrerá. 

Parágrafo Segundo: As deliberações da Sociedade de que trata o artigo 1.071 
da Lei 10.406/2002, serão tomadas por maioria de votos, contados segundo o 
valor das quotas de cada um, na forma estabelecida pelo artigo 1.010 da citada 
Lei. 

Parágrafo Terceiro: Das reuniões de sócios serão lavradas atas no Livro de 
Atas competente. 

CLAUSULA NONA: Da Alienação de Quotas e da Retirada de Sócios. 

As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao 
quadro social sem o prévio consentimento dos demais sócios, aos quais fica 
assegurada a preferência para a aquisição, em igualdade de condições, devendo 
o sócio retirante oferecer aos demais sócios, sempre por escrito, em 
correspondência dirigida a cada sócio da qual constem as condições da alienação, 
para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no prazo de 30 
(trinta) dias. 

Parágrafo Primeiro: Findo o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício da 
preferência sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as 
quotas poderão ser cedidas ou alienadas a terceiros. 

Parágrafo Segundo: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá 
notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 
seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da,...n 
sociedade específico para este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensai 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) 
contados da data da retirada do sócio. 

CLAUSULA DÉCIMA: Da Dissolução e Da Liquidação 

Em caso de retirada, impedimento, ou falecimento de algum dos 
Sociedade não se dissolverá. O sócio que se retirar ou os herdeiros do 
vier a falecer serão reembolsados dos créditos, lucros e das quota 
que dligeiright  ,teito em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, ve 
prird1026,fik~Zetlia,do evento que motivar a saída do sócio 
deseennkináangéiaelevantados um balanço geral extraor 
suRgior a 36atrillitaydWaatio ocorrido o to que o motivar. 

3 
r 	• . 

MARCELO CA 
SELOS RECOLHIDOS 

sócios, a 
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Fica expressa a regência supletiva da sociedade pelas normas que regem as 
sociedades anônimas, conforme o iperinissivo contido no parágrafo único do 
artigo 1.053 da Lei 10.406/2002. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Consolidação 

A presente consolidação, que reúne em um só instrumento as cláusulas válidas 
com redação atualizada do contrato original e de todas as alterações posteriores, 
representa a versão completa e atual do contrato social da CONSTRUTORA OAS 
LTDA. 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com as testemunhas 
abaixo. 

re- 	- • - "scvar, 

13É-unti Semip-6-
OÁB/SP no 196.758 

S S. A. 
.ERck, 

José Alelmário Pinh 'eWo Filho 

II II II II III 
Teste n unhas: 

Cesar de raúj Mata 

o do Advogado: 

"2: 

jtMgE:e6i4:iÁÉW-Éã4:6.0...; 
c 

O 
es 

1-u ‘4.11.  
Pedro Castro de Almeida 
CPF no 095.919.207-76 
RG no 12793372-9 - IFP/R3 

Edson Arantes do Carmo Fi 
CPF no 509.313.181-49 
RG no 2.605.223 - SSP/GO 
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Paulo (SP), 28 de maio 2012. 
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15 9 8  4 7 016 9127 ' DENISE OLIVIRA BENATTT 
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MASCULINO FEMININO CÓDIGO NOME P :: 
1 X 

2 0510-0 CHEFE SETOR MASTER 
14 

FU 	NCÃ 	O 
NOME 

 
DATA ADMISSÃO DATA OPÇÃO %. 

CÓDIGO 

841  GERENTE DE PLANEJAMENTO O /08/90 

4, 5?  

SALÁRIO CONTRATUAL N9 	DEPENDENTES ÁREA DEPTO. SETOR N9 ÇE REGISTRO (DRT) 
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. 0297 

X 
1 2  Ncz$ - 

97.900,00 01 01 10 14 01 
_. 
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13. CONTRATO DE TRABALHO 

MINISTÉRIO DO TRABALHO 
SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO 

.. 	..,. -- , 	--:-4,1i- 
CARTEIRA DE DE TRABALHO Er&5• EVIDENCIA SOCIAL ,- 

Construtora oas Ltd: 
Empregador 

Rua 

Municipio 	  

Pauti.áta, 7.0, conj. 	705 	5 
Pauto 	 5'.°P.aulo 

ConstriEsiáC,  eiv á 
Esp. do estabelecimento 	 

Cargo 	 /t/E../~7-19  
 	. 	n g 

Data admissão 	 

Registro ng 	 

de 19  90 	

3 

Est. Civ 

Fls. 	 

Outro doc. -1  

Situação Mrlit r: 
tr) Remuneração especificado . 

2   órgão.. 	  Esi 

Ficha 	 
C(); (27 410— 

Vem 752 é-  5e7-6  
Naturalizado Dec: N.".  

r 

MUI j  

_ 
Polegar Direito Em 	/ 	/... 

ESTRANGEIROS 

Chegada ao Brasil em 	  

Doc. Ident. N° 	  Esp. em 	 
rr5  

Ob. 
IP 
20 	  

o 

E 
• Data EMiSSiO 

Data saída 	 de 	  de 19 	 

(.40 	 
crémeetto  met rogo c/ ter, 

1462$ ir": 9011°"e tor':ont›,. 	 03" 	 
k0 • O" 

.... 
0..Ns  
'IA t 	11 z• . 	_,:• 11Élrirrr:"-",  t , ,! -,....— 110 •".Vo' • CO .,--  
> p. 	100111.1111 .. 	. ... 	• ‘ ,_ 
' r0 

, 

,a 4: o 



0001\xia  
• " 

OiSfW13 



oas 
REGISTRO DE EMPREGADO 4 51 

CGC - 

	

rir--c=! -r't-,.t.,,,, 	r. A 	• -,.... 

	

INSC.0741J4L•-•'' '-'. 	'-' ''' 	1. 	,• '-• 
tia 	f:urna er to 	de 	';',amacts, 	;.n..jtl',7 

END. C.S,C, 14.310.577/00014M 

MATRÍCULA CPD 

N.? 	1 7 9 5 7 9 
OBRA N9 

000 

CHAPA 

3629 

NOME ( MÁXIMO DE 30 CARACTERES) 

ANDRÉ LUIZ BASTOS PETITINGA 

AU TEN 	A 
D.. 	• 
 , 

SEXO CARGO 1.3• 
'-' ..- 	-----,--)K 	•-... MASCULINO FEMININO CÓDIGO NOME 

1 2 0520-7 CHEFE DE SETOR SENIOR LI 	\ 	• 	-- 
FU 	NÇÃ 	O DATA ADMISSÃO DATA OPÇÃO 

, 
-miolo° 

379 
NOME 

GERENTE DE PRODUÇÃO 05.03.90 05.03.90 
\ 

'k 
' 

Tn 

SALÁRIO CONTRATUAL N2 	DEPENDENTES AREA DEPTO, SETOR N9 DE REOSTRO,,tEiRT) 
POR MS POR HORA S. FAMÍLIA 1. RENDA 

 

x 1 2 "-51.133,00 01 02 20 69 01 1-  9 P.: q 
- 
- LOCAL DE 	NASCIMENTO 	 CÓDIGO DATA NASCIMENTO ESTADO 	CIVIL 

SOLTEIRO CASAM OUTROS VIÚVO 

SALVADOR BA 15.07.65 1 x 2 3 4 „ 
GRAU DE INSTRUÇÃO CÓDIGO NACIONALIDADE ANO DE CHEGADA os 

BRASILEIRO NATO NATURALIZADO ESTRANGEIRO ( ESTRANGEIRO ) 
- 

SUPERIOR COMPLETO 09 x 1 2 3 
CARTEIRA 	PROFISSIONAL Ne 	NO 	PIS CPF 	 CONT. HORAS 

NÚMERO 

63334 

SÉRIE 

00019 

UF 

BA 123.84536.550 358.164.815 68 

SEMANAIS 

44 
FORMA DE PAGAMENTO DUR. JORNADA BATE CARTÃO DE PONTO 19 	EMPREGO MODO DE PAGAMENTO 	- 	• • 

SEMANAL QUINZENAL QUINZENAL MENSAL ( HORAS) SIM riÃo SIM N40 EM 	ESPÉCIE EM CHEQUE CRÉDITO CENT. C D 

1 2 x 3  7:20 1 x 2 1 x 2 x 0 1 2 x 1 2 
BANCO/AGENCIA DEPÓSITO MENSALISTA CÓDIGO N9 CONTA CORRENTE BANW/AGENCIA 

ECONÓMICO 

DEPÓSITO FGTS 

SA. 

CÓDIGO 

334 

1) ALINHAR 	A MÁQUINA 	NA LINHA 	PONTILHADA 
2 1 DATILOGRAFAR EM ESPAÇO QUATRO 

OBSERVAÇÓES : 

OBRA/UNIDADE 

hD00 - ESCRITÓRIO CENTRAL 

ENDEREÇO 

Rua HumBerto de Campos-, 256 	GRAÇA. 
NOME COMPLETO 

ANDRÉ LUIZ BASTOS PETITINGA 
ENDEREÇO 

Av. Prof9 Magalhies,Neto, 753 Apt9 301 	PITUBA SALVADOR -BA. 	fone: 	248.5329 
FILIAÇÃO 

ARCHIBALDO PETITINGA FILHO 

MARY BASTOS PETITINGA 
C 

RESE 	ISTÁi  N9 CARTEIRA ESTRANGEIRO CASADO C/ BRASILEIRA ? 

El sim 	0 NÃO 

FILHOS 	BRASILEIROS 2 N9 CART. 

Laudo 

SAÚDE 

Mjdico 17.001.246.336- 
N2 CARTEIRA MOTORISTA 	. N° PRONTUÁRIO UF N9 IDENTIDADE 

1.652.786 

1 	UF 

1 BA 

N2 TITULO 

123.609.505-31 

ELEITOR 1  ZONA 

1001 

SEÇÃO 

0051 
PROFISSÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 
SINDICATO 

DA CLASSE 
UF 

BA 
HORÁRIO 

8:12 
DE TRABALHO 

as 12:00h. / 13: 	O 	as 	18:30h. 
LOCAL E DATA ASSINATURA.  / 	PRESSÃO DE R 	ÃO 

Salvador, 05 de Março de 1990. • 

so...,, 
(,....--*-1g11-A 

t 

0 

k, • 

O 

—ALTERAÇÃO DO SALÁRIO 
DATA VALOR DATA VALOR 

ALTERA aesk 
DATA 	Dl:. 

R,  

ji6 BULI ike PE,C'..s.f71,) 
Paulo Robert. 	•-O4,1v74.3 - 
vl ;fina 	 N ° '2".? a 	Ap 	afia 	- 

i'• 	41 , 

gii 
TENT , e 	. .resente cópia retire('  rifin-.,.  
al 	- 	apresentado, n 	, - 	- .ed, •• 	..., 	.. 	. 

• 1 - 	
i 

. 	• me 
O• 

S. 
: 	I 1. 2008 

0 
Nr? 

 	-a, 
cy i  

, NI' 
kentKr 	OLICh F.SiL":2;.:Wr ir 	4 	I- 'RI 0, 

CE ,CIS RCCOUIIDOS POR MEIA •VALORREr • • „..  

% 

CÓD.  

86 

87 

04.005.44.3 



AL ANNI.Al. 
DA TA 

LA./ 	SALA NA/ 
VALOR DATA VALOR 

L LrtA,,,,./ 
DATA 

r UNUIUNAL 
F UN.S40 

. • 	1 

CONTRIBUIÇÃO 	SINDICAL FÉRIAS DATA DE GOZO AFASTAMENTO 

MAS ANO 	VALOR PERÍODO 	1 ANO I INICIO TÉRMINO DATA MOTIVO DATA RETORNO 

- 
• 

 --: 	• 	: 	I— 	L 	1 	---- 	'. 	-2 	{ '• 	.' 	' ; 	; 	-• 	1 	-• 	, 	1 	s• 	r— 	.1 A 	-...- 	"- 	:I 	. 	.' 

C 	. 	1. 	•, 

, --- ) 	rn ,  7-- -- 	," ..
ih

."‘ ,.. 	.
A ,F li,

,--,  

FERIAS ( OLE7'1V As . 	• 	
_. 

Inicio 	; 	,-21  	i  7,  	/ f'C'.  
, 	. 	 ___--L, 	 ,, 

.(-----;;;J 	/ 	'"';L  r----7 
Término: 	•:;/ 	/  C'Y 	/. 	f  7.,  
Enio, 2srt : 	

/4,}7,-. 

' "-;37,_7)...  Unid:...de . 	-,--c-frji;" 
I 	 7-.P.Áé  	i 	1.1 n:r;•.s. t,2::-?: 	;  C,'";:5'''• 	eCkiV;  

 	Á 
1 
f 

F RIAS COLETIVAS 

Inicie 	;_20  1 J2 1 5:f 
Término : 	__ /-02 	1_92 
Erapres2 ;  
Unidada :PA, 	, 	 

, 

D.°  TABE1 IA0 W,  *40 ,P  

Itik,-,  . 	. 	,.. 	.211P 1.-, Irl 

Niii 	 :Cl  S. PULO 	V 
1111 ... 

o 1 
.-1 . 	.. ilk 

, 	Ilik ' i 



2? 

Data salda 	 de 	  de 19 	 

r.:J RENATO Magoem 

_ 
à 

SELOSRECOLHT S FOR VER 

CONTRATO DE TRABALHO 

Empregador Ca-gr-Tu-UR-a" OAS, 	AT 

Rua }I 141-NL  cria 	de cai-n(7 9S  

Município. 	ivaf 

Esp. do estabelecimento 	CeP.INS:r3:533 

Cargo Gexexcre..- 	4e  e rin~ •  
	 C.B.O. 

Data admissão ..o.5 	 de 	filelf ef.)  	de 19 t)  

Registro n9 	5 41 5 	19s/Ficha 	  

Remuneração especificada 	. 	53  ,uo 	CÁ' ‘19°Z4  

'MAL 
	C..rtA Z. .1-05  	)  •  N.V 	 

• 

Cons#,Latora 4LS.Iht04. 	 
IP 

tã_ ‘2„ 

Nome . 

QUALIFICAÇÃO CIVIL 

.à.$)  

Esp. em 	• 	. / 
'.1 
1 

,Chegada ao Brasil em 

Idpol. bl? 	 

Estado; 	  

ORT (5.2)Pc- DatÀ: Emissão 	/ 0••••19---W-5- 	

Loc. Nasc. 	 

&Z:l.sta.-- 	 Data 	 , 	/ (l3S. , .. 
Est 	 

Filiação  

9. 

Est. Civil 	e>"(À— 	
Doc. N. 

ris7: 	 Liv. 	 

Outro 

Sittfaçôo Militar; Doc. 	 

,..blaWatizatto Dec. N." 	  Em 	/ 	/.. 

ESTRANGEIROS 

Reg. Civil 

, 

-r.-;•,-'!4LIA0 DE NOTAS 
1-,1trFtDberto F mandos-  - 

C)-(ar., ac a  mo° de Andrade, 	'1 Fe _ 
iaENTICO a presente copia 	.c.1 CO, 

çi.nal a mim apresentado, na p te fuoU2,,  

Obs . 

(' 

"onarto 

L.  

*••••  

;sr  o 
C=I RENATO HODUCH FIGUE.1 
SELOSMCCUBOOSPORWRBA•VA 	noRS 1, 

MINISTERIO DO'TRABALHO 	" 
SEC,RETARIA 	EMàED(5-'E 5/CARIO 

2:3  

CABRA DE TRMWHO'EPRÊViDENC A SDCIAL 
NP 

11 

Ass. do empregador ou a rôgo c/ test. 

	3. -TAS,  
	Suaintin!.9.  
gAlt

aliE a mim 
r 	ar,re 	d, ra  ap ,senntatacop..ia l,  

S. PAULO 

EDO 

REt:TR00. •  cri 
1•2 

I° 

2? 



• 

453 

L"J MARCOS AMO 	SUs AGUIAR 
SMOS RU:51141GUS POR VERRA • YAI OR 	•;:nn RS 1,8 5 

• arZ: 

nédasi•-•••.- 
Dl,•• 

N :Z• 	'., 	''. 	:. 	: 

	

REGISTRO DE EMPREGADO 	... 

	

/ 	-,,, 	,z  r., 	— --....,,,,„ 	, 	,. 	-, 

AUTENTICAÇÃO.; 

, 	.: 	.'• 	:' 	;.," jt 1  

nn o f'''.0 5 _, _ 	- 

EMPRESA RAZÃO SOCIAL: CONSTRUTORA OAS LTDA. 	
- ç' 	.'.. 	' 	' CÓDIGO Av. Angélica, 2029 - 8° andar - Higienci"  po¡;2  

ENDEREÇO: 

020 14.310.577/0030-49 	 113.545.846-112 	. 
CNPJ: 	 INSCR. ESTADUAL: 

gi  	 _. é DRT 

1001 
-MA1231CISJX.I. 	, W3-- et‘Mq.O.A 02 1:f-,,,,k,,,,  

- -- - 	' .. 	:.,2 3 '. 	ls 	N 	'e. 	' 	',---, 	- 0 	9WES 	 .... 	., 	É''- , 	 '- 	- 
NPsi51.02W-3.1i,g 

Z.122..,..S.S3s.:7:1,2:Si.....i.3r...4,3é...I.S.33, 
.';0., '3,PRSArk rig",,P.I0e,040,11ATMIP#Sj:es, 	,i  	...   

,111.1'4,,>,..r.„,,  J.,,,,i,.,6 6  

Pin 	 T 	 
DEscVaPONSAVEL PRODUCAO 

FUNÇÃO SIVAREAg 

' 
,.J-...,32,i.si -e  

DESCRIÇÃO 
..:LieW.:'.. 
1,,S3'...`t?; 

. 

UNIDADE       	 SPEP:755..,ETÕR, 
 

.3.,,'%..3...5.'s 
, 

09 
14014110001 
• :.,.. 

'I/ 
 NOME 	 .' ,. 

ESCRITORIO CENTRAL 1 SP 	 'i,...,,,r.r.,J.1. 
03.,'" ,Sisé éVr :......,•:4,_ 

3," 	 ' 
„ TIPO ''.1',...411,,-41•1,--

1.  EMPREGO ,2.-; 	‘S.  , 	,,,, ..eTt...? 	'',:12.,,si, .,s12,3.3 DATA  ,,rueesais:  ,,,,,..Ws.„.,r, 	' 	, I'42PÇÃ-CRFGTS 	 ,2I3Al2(0-CCI432T,RÁIVAIsii'j^..,4':,3S23.. SA 
-. 4, X' 	'' -'-' '.' 	' .' ..,-,---1„k 1. mÉs 

NEO 
,1 s _s., -,, 	

' 	-,' -- - 	,-1) 	(12.-- 	, '' 02101/2002 ,e:-.- -:, 	-., 	$387 ..".t.,,, 2- HORA 

HORAS VINCULO BATE CARTÃO MODO DE PAGAMENTO DEPOSITO DE SALÁRIO 

:,."•- ...:r.,1 3- 

FORMA  DE PAGTO 
1 " Senin'"'' 2 	Quzenal 

Mensal 
`. ,1.%. a .4. • 3 

"N  s - s
.
-  Não ‘,.,...

-
,. 

0 - Em s 	é e  
2 	Crédito em conte r,

íPI
.
K
;11
0
: 	

„W
,.....,

Á
,
G
1
.g
,1.
.
...
9
.,

^Ç
, 

 
:291„0j  .  

CGNTA
,

C
, 

	
.
RRE T

. 
 

141754 
. 

1 
s 
	2 

 i ,
1 
 
! 

DE FGTS DEPOSITO  CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDICALIZADO SINDICATO  

O''' : 
,p40.01,:AoNe.ifou 

k  ":''. ".".j.'''-' , 	, 

vl 1 - niâo dvonta 
"2- Só ern 	rt: dnassgo ,•.•,,, 	3- Mão segu n 	a 

,Nii's,,;¡ 
8; 

s - Sim 

"" 

:g0p,i,Gp. 

e.ê.
•

37::¡:; 

DESCRIÇÃO 

ENGENHEIROS 
HORARIO SEXO 	4 O CIVIL 

OS CEA:ATD(/:1D  VIINO 

''.4:":0.:,..kf  

, c,OcapD . ..43,7,..é, eno  
DESCRIÇÃO 

09 90 as 18 	:48 	Sab. 00 : 00 as 	00 : 00 

S 	• 
iS,3: 	. 	- .'...'.'e'.' 

SOLTEIRO 
1 ,:„.. 2 .i...  S 	... s.,J 	2  ée, 	 -,...,,3  

NASCIMENTO 
NACIONALIDADE 

ug.A.,".; . 4,..'0, 'I '''''';;::- 
i , fr...4,4,fsi 
t-,:,i•rfogil979..,,w,-  w  

: 	p1g$11".1,'',..,--',•1r-  

	

,L9.PM'.9s.:°;. ,' -.,--,:,..;¡ ;.'.0.1.., 	„. ,7,31,J.1...  
-•"''...'-'''''''' ' 	- ":1 ,r,' , ''°'''''''' 	' 	 ''',,W;:,.  •,...,: .SArAvntliv,-,  ..,•—•, 	 •'-.... 	_ . 

3.1g,':: 	, 

-(')'' , 	gp 

F4DIGID 

• 1 '''' 	9.'  

DESCRIÇÃO 

g DASILCIRA 
SE ESTRANGEIRO CARTEIRA PROFISSIONAL 

l 
:8IREGNDK. s

.

l

.
,-
.
;
AI

-,
W
e,

Sá

P

i.J k

EMÉSM

.,. d/
Z4

'  
4i,.s 

i.Cs_A  SAD
'nO 

 a BRASILEIRO 
 " 

FILHOS  

1 

CARTEIRA ESTRANGEIRO N ;NÚME
'
-R3

i, 
	 :

:,
.. j340W 

  SR
:
„
,,  -"
E.,,;

, 
U„
• .fr

uB 

" PROFISSÃO 
.0.0.5:.."'isr; 	" 	" - ', 	- w 
,3Ais,„3,``.2.si  
08-: ' 

-.' 	e 	r ' 	õr 

.53 	se 1 53 ..Á.4.3 

GRAU DE INSTRUCAO 
DESCRIÇÃO 

SUPERIOR COMPLETO 

;CODIGO's  
.ijter0,.:, 

. 

i
-,, 

DESCRIÇÃO 

CONSELHO PROFISSIONAL UF 
iCCIDIGI:W 
".......éesii:2'.  

..i40.-;-,,  

DESCRIÇÃO 	 • 1"CR59;.:44:é.".".N.'3X3's 
.'".." '"'''':' .'é,"A-'3'''.i‘i's 

MWa3,93, 
i 

NÚMERO REGIÃO 

CARTEIRA DE 

172212175597  

RESERVISTA 

- 

NOME COMPLETO 

CESAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO , s.  

ENDE.R.MP9Ç.MA,-. 9,..r."Es)  
':',-,:l•k';'-:',.frL,,:e,,f .,..'441,'; ' 

."1A.C.f1RA2tItA1...'11.  

' 	,.2.;•--- 

, 

r.â., 	i•„1..,..5.).,:,-; 	•.- 

	

 v,'11,"=',. 	- 	,,,,, 
 'R' i., 	 11'  

1' 	, 	-6
o
9a

.  
',111.:1  

't4MF.,.0,051G.A.M.P.giffl,:r4,. 	.'i r,:,,z,,,,,,..„,t,,,v!,,D 	 -a,"...,..k... 	"." ':t., 	,N„,:, v,.•,:z .'Áo' ,,,I.,..'' '11",,, 	• 	' .1.,11111" 	- 	11"" '' 1'1  
,Ji.:ÁtERQUEiRKCE-bAlt1.  4.....,,,,,,...""  

n.„E„1?-:',,,.-. 	 • 

1.   
MOTORISTA 

3,IF 	.., TELEFONE seSAssistry' ,, CA22TEIRA DE 
- 41./E.,,,S3,3 VALIGÁDE..¡ 	3. - 

''' 	"• ,, CICYÃD.Es0.4'CM.',97".r:" ', 

,4opAutcr :- 
-,,i?-302.  2.kk 
'-''''SP'.  

bpDH•H.S. 	p....,  

'''S:'' - .' 
1,À-r-a't e .NÚMEROé j' -3_. 	- ' 

. ,...;d 
.3 v.Ye".:r,n ' ''1,W,2 
!;. ,.,P,I.r..W,' 

''''9 .̀'"tt 	" 	",..,'',,,,.:'.4,,,  Lre'Wf-,CK?:¡•-•''.21,i111TV;1,0' 
U,-,-,.,.,..::e'..1"j:.,..»; Ál.,',..•.' ''''''--, 

'.,,,,  
,,,...  '--•‘‘R'4:"-'7.- 	`- 

CARTEIRA DE IDENTIDADE TITULO DEELEITOR  
NÚMERO 

MI  

ORGÃO EM SSOR 

SCP  

UF 

BA  

DATA DA EMISSÃO NÚMERO 

7X50300540 

ZONA SEÇÃO 

202,.FILIAÇÃO  0S7M1438  

PAI 

: 	li 	: 	le 	1 	1 	. 	: 

ÃE  MÁS 

. ..~. t.. 
1. 	1 	1 	11 

DE 	JANEIRO  _02_ 

i 	• . 	' 	. 	-7.'• - • 	. • 	71 

L A 

t

.  ___ AEP")..--A 

::',r. 
ARu..,ii.. 
cum  

7a...11  I1) RObEll DauilerfnooaCpOreAsertantra. 	'•12; 
a mim .i 	. 	0 • MN 

..epoS,v;,  Lusbaji.,, ..., 
r ' 	a conforme e 

91 
bE•k..\--\\ 

aTuRA 
- D.E Z _ 

ai o 100 , S.- SYMBOLL 	 g FIAM n 	 ' ..;.. 



   

• 	 _ 

DATA 
	

VALOR 	DATA 	 VALOR 	 DATA 	 FUNÇÃO 

0,J/V/acy  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

OCINTNIBUIÇAEYSINDICAL 	• • 

,JEs ANO 	VALOR 	PERIODO 
	

INICIO 	TÉRMINO 
	

SAIDA 	 MOTIVO 	 RETORNO 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

, a es-~-020.:, 	'':,-y <,. -K, 	- : ,,- 	' ''R., :.: ,:,   
No campo horário de trabalho, onde se lê das 9:00 as 18:48, lei-se de 

segunda-feira a sexta-feira, das 9:00 as 18:48: com intervalo das , 
12t'30 	aq 	1R: -4n, 	para d.qqcanco fr r..f..ição_ 

conettrfora OBS 

Em 01.01.2005, o Horario de Trabalho passou a ser de Segunda a Sexta- 
Feira, das 09:00 as 16:00, com intervalo das 12:30 as 13:30, para des 
ransõ f .. ra fAi ÇAn 

CONSTRUTORA DAS LTDA 
CaDuto CD:DDDe De A. Neto 
CP F, » 4 855-90 Fo 

i 

.. j 1,A91115,0 

	

a 	AY ,r 	P.4,J1, 	... , 	E, 	j" IAS 	- 	S.  
. - is , 	, 	 C„,,,or,on,„ . e  1.  

s PAIRP 	2 3 	118 À-  
, 

lk  

• ,... 



',..:ColeQio" No-tarjai 
do Brasil SP_O 

2 `a 

2 E ° 

8 

do Brasil - SP 

e 	e .1" 	;í:Y.:y • 

a) 9- %-a 
o o E ,-- a. 

12 1-1-4 310 577/0030 19 13 	• CONTRATO DE TRABALHO CONTRATO DETRABALH 
CONSTRUTORA OAS LTDA 

Empregador 	  
Av. Anuéflever  2029- 9.• Anon(  

cGaDonsoki990- •CEP.04227-2qO 	 
8ÃO-PAULOwelP.- 

Arrp,vrov/A-4 03g. Empregador.  .P21"  

0,3 lowd- CGC/MF 

-Rtte PAL AN6É,V),„ d4 	N2,2C)  

Município S 46  VAVO 	 Est. 

Esp. do estabelecimento.ADM* 	P6 9/C1  

Cargo -441gi44 (M)/vii/V/5"-FVf-Fi1/0 

C B O 

Data admissão 14, de  1~4 	de 19 

Registro n2    Fls./F-cha  0‘2••,  

Remuneração especificada 	 •:Z 4P0 (N-46•070•5  

Município 
e•• 

Esp. do hIeciniento 	 bç  Oè". 	.14" 	- 
Cargo 	.92  0rS•fr 41.'4% 	eg 	er‘y .°T5'• 

QtYs~ re-b--l'ILs 7,  

	 --Man? 	  

Data admissão Mde 	4  P.g.  jal-P 	de-1•9 

Registro n° n? 	2-5-C-f•1   FÀVFicha 	 

Remuneração especific 	• • J d‘loo  
.e./.9. 7„,çreisery e  

r2e qe.X 
di '4  • tç,  • • 

IVI/12  'Oeafgf;riO 9h It 
 ar""Ciein; a rogo c st. 

	00f1 t r ut Ass 	 do emprega 

rç-ve  Ne0 
Data safda 	de 	 de 19 	 

YI 	 1 g .1-",  

airtmdd 	 ãrgi.:118; 

Com. Dispensa CD N? 

Ass. do empregador ou a rogo c/test. 

1? 	  22 	  

Com. Dispensa Cl) Na 	  
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REGISTRO DE EMPREGADO 455 
\ 

COO- 14.310.577/0012-67  
issc.tsummi.. 	111.545.078.111 
Dm_ Av. Paulista, 509 

São Paulo - SP 
. 

-- 

MATRiCULA 

159658 
CPD 	- OBRA NO 

016 

CHAPA 

9138 

NOME (NIÀXIMO DE 30 CARACTERES) 

JURACI FLORENCIO DE SOUZA 

auterricaçÃo 

SEXO CARGO 
MASCULINO FEMININO CO0100  NOME 

x 1 2 0420-1 GER DIV. SEN1OR 
FUNCÀO DATA ADMISSÃO DATA OPÇÀO 

miam) 

855 
NOME 

GER DE EQUIPAMENTO 01.10.90 01.10.90 
SALÁRIO CONTRATUAL N2  DEPENDENTES REA DEM. SETOR N24E Restem (ORT) 

POR MS POR HORA S. FAMILIA I. RENDA " : 	'''':  
X4 1 2 m4- 166.700,00 00 01 10 14 01 '-:,76308=> 	= 

s• — 

1. 

• 

.. 
m 

- '' 
• 

• 

__. 

LOCAL DE NASCIMENTO 	 CDOIGO DATA NASCIMENTO ESTADO CIVIL X e" 
SOLTEIRO CASADOCASADOouram vim 

PENAPOLIS 	ISP 11.10.60 1 XX 2 3 4 
GRAU DE INSTRUÇÃO CODIW NACIONALIDADE ANO DE CHEGADA 
:. BRAMEM NATO NATURALIZADO UM ESTREM° I ESTRANGEIRO) 

'SUPERIOR CCMPLETO 
9  

x 1 _ 2 3 
CARTEIRA PROFISSIONAL N2 NO PIS CPF 	 CONT. i  HORAS -.. 

NÚMERO 

018548 

SÉRIE 

603 

UF 

SP 122.340.852.43 205.495.471 	1 34 

SEMANAIS 

44 

-, 

'-- 
FORMA DE PAGAMENTO DUR. JORNADA -BATE CARTÃO DE PONTO 12 EMPREGO M000 DE PAGAMENTO: -. ... 

'SELIM& SUMO" MENSAL "MI SM WM7 SIM PIÃO EM ESPIL1C 	Da >som adterccemr. i^c - D 

, 1 2 X 3 7,33 1 xx 2 1 xx 2 O 1 )z:2-.2 3rei 1 	'=- .-- 2 
BANCO/AGÉNCIA DEPÓSITO MENSALLSTA 

:. 	CEP- -Ag. Carlos Sampaifo 

afim 
12 

_._ 

Ne CONTA CORRENTE BANCO/AGÉNCIA DEPÓSITO FGTS 

BESA- CENTRAL 

CaDIGIO 

12 

. 

• 

. 

. 

•11 ALINHAR A MAQUINA 	NA LINHA PONTILHADA 

2) DATILOGRAFAR EM ESPAÇO OUATRO 

oummoitm: 

OBRA/ UNIDADE 

FILIAL SÃO PAULO 

ENDEREÇO 

Av. Paulista, 509 Cj. 608/61 
Num comPum 

JURACI FLORENCIO DE SOUZA 
ENDEREÇO 

Rua Benedito Nunes, 130 -Bairro - Jardim Amália- Caçapava -SP 
FILIAÇÃO 

ANTONIO FLORENCIO DE SOUZA 

 ( MARIA DE LOURDES ESTEVÃO DE SOUZA ...... 
NO CARTEIRA ESTRANGEIRO CASADO 0/ BRASILEIRA 

E ..  
? FILHOS BRASILEIROS ? NO CART. SAÚDE NO CART. RESERVISTA 

'557327 
N2  CARTEIRA MOTORISTA No PRONTUÁRIO 	1  UF 

I 

NO IDENTIDADE 1 UF No TITULO ELEITOR I 

344174401-32 

ZONA 

1087 

1 SEÇÃO 

10043 
wmnssÃo 
Engenheiro 

SINDICATO 

da classe 
1 UF 

I SP 
HORÁRi0 

8:30 
DE TRABALHO 

as 12:00 de 13:00 ãs 18:30 
LOCAL E DATA 

São Paulo, 01.10.90 

, 

ASS TURA /IMPRESS' 

	

ilAV 	/2-C-TVC 	

.

A 

•• 
CE NOTAS 

	

e, 	.. 	aubRoberla Fern3ncje,s-T.h,:? ,, 

DATA DE RESCISÃ. 

gir  
- SP 

DO SALÁRIO •—•411113,2(glit4da(:: 722 
—.ALTERAÇÃO 

DATA VALOR DATA VALOR ço+i i..,,..a..à=7,t,,W.4,4- 

a( O, •,-1  .3g.. -"o 41 , g -91 4 .lf...pidat, 
4/, 09.! . 	, , m".—Pnca Ampos DOS SANTOS  .,v.~34." 2,10 -  ,0 ÉS• ',./ ,029. e/00 Ál. 13. 43 Z ,?9V. ‘Nor) A :;Pl' 	CSOVOCOV-- 	•- F 0? 9.1 it00012 'IX 9,2i ',333.1ãO2 • 4 9  .€ 6:,247 ,e9g,a2 .4a0 

oiNemv  . 	,. 
-r---- 

04.00S. A41.S 

Ç.r." 

o  



.........L ,  ~VAI./ 
DATA 

UM ZALARR) 
• VALOR DATA VALOR DATA s u Nçio 

Pai- glz 6..Z4eÀeg2 e I. /93 1,...qa 7 t - 443 
É/. PII9•Ô /1Ãa0 12( 06193 Éi. Á. W to 
91.09.& 990./14pr9 01. i‘.93 fíit7_,19,,a0  
i/p.,3 4ji,?.. ,94-0 p( .07,93 /0,Mos",,J,Çiaa 

A 9.J i6.9~00 0! -,93 ,g0:0,' ,00 
É.7. e-93 2G 	//f 6,3,w pl. 093 J;.J9,po 
J.8399 jg,g#.soz2 .0/./0•93 ~:-/faarr) 

CONTRIBUIÇÃO 	SINDICAI. FERIAS DATA DE GOZO AFASTAMENTO 
uh Amo VALOR PERÍODO 	( ANO 1 inicio rábano DATA MOTIVO DATA RTOO 

61 /09M 0  .O.V: -/•,7  9.1.  /f• a./. 92 
9.3 ,v)Ww3 /f 49. 90 4 d. 93 

02 93 r,›P;atg M3/! -ç ome 93  
ne 9 ..574,k 19y199 .2/ /.,, 9,y,  pf. ofts- 

./ ao M,  V /195 4u. az 9á' ,Q.5.65.9.s 
03 96 3419) Mf/99S 0.1 0.96 
P,J P 3, to /990996 ,0457.? dai?,  ,? 
°4  fg --q77,•51  /96//9P-  o. p791  
•02 9" p,,o1.2 rn /IV 01.a-7,” -.:1O?:9', 

aV --?,g20 , • ,í MI 
-- 

 ,01.0-1, Po ..(„0.077. po 
7z(20  /0,/4490 al - 0 ?, 01 ,e70- 07-0i 

/e-101 4! li 91? - ..~ 71Ji00 

,614 É/. 01.71- 	)i-/..t:foú 
br 1/. at7.9t- 	9MMO 

,4,4  0.1 i/M- 	, 1 a I po 
t/0 p/ 4,7gs-- -- 	• 

F R 	. ** co' 	IV ) ii  
INICIO 	: C ,Q4,p1 inn 4 Me 
TERMINO 	04, • 	./PL  1 	I 
E ME..ESA 

; 	 ' UNIDADE --- 	 .e:... ...._,.-kÁ 	'----- 

,*-- 
Ernpre 

.._ 	Cnri miw f ,  , 	,i”  aturi  

47 2/a.96-- 	a7,74o( 
67 /.1,1als- 	5 3.1.?, oi2 
tli,7  e, p_1.96- 	3975 aP 

- 	1‘,A2 	 el 0 7AriaL,A 	DE NOTAS - R, P 

,ég a ‘.9 - 	_47,400 	 ,. 	Pau Na Robeíto i=e ma neles - TabeWr o 
Rua Marconi. lig • Po, es: 3257-3722 / 7.257-5577 

bti b_145- 	6:4419 
s. ,,,, 	15 OUT. 2010TI ___, 

OLoi.93- 	Ji‘7,-os." 	 ,_ 	FI O 

,e;s7 01.050- 	1/90a 	 , OLHOS POR VERBA - mon RECRM P.;t 9  ''' 	
‘• 

•.e9.er-2  

g, 	''''' 	op 	_ 	'•1 

„- 



	 EsL 	  Município 	  

RuaA 	 

Esp. do estabelecimento 

Cargo 	 

de 19 	 Data saida 	 de 	  

MINIST LHO 

v 
-cos- 

• CARTEIRA DE IRA 

SECRETAR (DE EMPREGO% LÁRIO 
(j• 

o p  

Lblp E 	 ENIG1 
- 

SOCIAL 

Folecor Direilo 

11
1%

,
110

 P(
,v

1A
UG

R 

CX") 

C 

6 	 QUALIFICAÇÃO CIVIL 

No c 	 

• Loc. Nasc.... 

. 	a. 

jo_a_ . 	.z 
sctu 

Est. Civil.   Doc. N. 	  

Fls. 	  Liv. 	  Reg. Civil 	  

‘ 	Outro doc. 	  

.Situacão Militar: Doc. G  A  A.  1  
,, --":?./1,2,1.... 	Órgão ..L0...-.2...C.."..à../.V.( ......... Est. s..a.t/ 	 0. 
Naturalizado Dcc. N" 	  Erra 	/ 	/. 

ESTRANGEIROS 

Chegada ao Brasil em 	  

Doc. Ident. N. 	  Exp. cor 	/ 	/ 	 

Estado 	  

Obs. 	  

...) CONTRATO DE TRABALHO 

Empregador  	.." \. gL.* O Ar.  

/1  Data 	.Á  

As,inAlLt?DE6.90,11fNI 
MATRICULA ..2.9012M 

	  de 1 	 

	 Fio/Ficha 	

 

C 	

9 	

7€.:  

Rem ra egão especificada 	 

Le-t. 

a róeo c/ test. 
6514alalUÍtitVUu wciau 

Asa. do empregador ou a rógo c/ test. 

Ass. do cri-torcem 



REGISTRO DE EMPREGADO 457 

AUTENTICAÇÃO 

EMPRESA RAZÃO SOCIAL CONSTRUTORA OAS LTDA. 

ENDEREÇO Avenida Angélica, 2029 — 8°  andar — Consolação — São Paulo — SP 
14310.577/0001-04 	 116.340.233.113 

CNPJ 	 INSCR ESTADUAL 

CÓDIGO 

01 
N° CRT 

153 rMATRICULÃ

No 1i25 
 'NOME (MIMO DE 30 CARACTERES)5,ái.;i4Ç'i:Kiritt 

FELLIPE CASCIANO LINHARES 

CARGO 
COD 

DE9g92ONSAVEL INSTALACOES 

FUNÇÃO 
GODI G Q DESCRIÇÃO 

UNIDADE .. SÉtoR' ',:-'j.,-;;',k,.:.'.•-; 
í.,,,,;,...t.,  i...:',:7!.....f.....;.: i 

QuiGot 	NOME 

MATRIZ SA0 PAULO / SP 
1" EMPREGO CATA ADMISSÃO DATA OÇÃO FGTS 

18/07/2006 

TIPO 
5 • Sim 

N - Nào 
1 -MÊS 

12-1-10RA 5.F'• 
FORMA DE PAGTO, HORAS 

1 - Semanal 
2 • Quinzenal 
3 - Mensal . 	. 	. 	. 

DEPÓSITO DE FGTS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
BANCO 

• 

. 	. 	. . 	• 	. 

_ 
1 - Não desconta 
2 - S6 em Março 
3- Mês seguinte admissão 

HORA RIO 
CÓDIGO' DESCRIÇÃO 

VINCULO BATE CARTÃO DEPÓSITO DE SALÁRIO MODO DE PAGAMENTO 

AGENCI:p 

I1 

CONTA CORRENtET,"- •,' • 

, 

$ - Sim 

N • Não 

O • Em Espécie 

2 - Credito em conta 

SINDICALIZADO SINDICATO 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 

ENGENHEIROS 

S • Sim 

N - Não 

SEXO i ESTADO CIVIL 
SOLTEIRO CASADO OUTROS VIUVO ' M • Masculino 

1 09 SKI as 18 :48 Sab 00 : 00 as00 : 00 x 2 3 NI • Feminino 4 

NASCIMENTO NACIONALIDADE 
LOCAL (15 CARACTERES) 

SAC/PAHLO • 

DESCRIÇÃO 

RRARII FIRA 
SE ESTRANGEIRO CARTEIRA PROFISSIONAL 

LIMITE PERMANÊNCIA•i 

, 	. 	• 	, .. 	• 

CHEGADA CASADO Cl BRASILEIRO 
3. Sim 
N - Não 

I_ FILHOS BRASILEIROS 
S • Sim 
N - Não 

CARTEIRA ESTRANGEIRO 14' NUMERO 

32008 
GRAU DE INSTRUÇÃO PROFISSÃO 

CÓD. 

g 
DESCRIÇÃO 

SUPERIOR COMPLETO 
DESCRIÇÃO 

307626128' 
CONSELHO PROFISSIONAL 

CÓDIGO DESCRIÇÃO NÚMERO REGIÃO REGIÃO.' UF 

CARTEIRA DE RESERVISTA NOME COMPLETO 

041012786095 	- FELLIPE CASCIANO LINHARES 
ENDEREÇO 

RUA AZEVEDO SOARES-.  . 	. 

,BAIRRO 
•••;: 

TATUAPE • 
CIDADE (15 CARAOTERES) 

• • 	• 	•in 
CARTEIRA DE MOTORISTA TELEFONE , 'SANGUE , 	• 

sp 
DÓD 

1 
 185395163 SAIO PAULO-. r,72546364 

• 
CARTEIRA DE IDENTIDADE TITULO DEELEITOR 

NUMERO 

34704197 	8 
ÓRGÃO EMISSOR NÚMERO DATA DA EMISSÃO UF SEÇÃO ZONA 

SSP  SP 25264589018 
FILIAÇÃO 

MÃE PAI 

MARIO ALVES LINHARES VERA LUCIA CASCIANO LINHARES 
DATA DA RESCISÃO IMPRESSÃO DIGITAL 

SAO PAULO 	 18 	 20 
DE 

LOCAL 

ASSINATUR 

61.3. 100 x 1 Via - 51/10130U. 

O'ÇP' 
,30 	"10  

irooss\ryP',2.0 
c9" 0°  .‘ 

a-  4°  



•-••CONiAlátilCAOSINOICAL -• 

mÉs ANO VALOR PERÍODO INICIO TÉRMINO SAÍDA RETORNO MOTIVO 

All'ERÃÇÃO 	DE 	SALÁRIO':' -ALTERAÇÃO' .FUNCIONAL • 

DATA VALOR . DATA VALOR DATA FUNÇÃO 

/ 1 

, OBSERVAÇÕES  

Obs. Horário d 	.abalho, 	e de seg 	da a sexta-feira das 09:00 as 
12:30 e das 13:30 	. 	18:48. 

_4,,IottiRoD  " EXtisdos  um, 	. 	DA .T. 
•C1,, vA•C/D 

CÓDIRÀ 	"SÁ' ' 
"9"'t í9:47..1, 1 

 cer' 

E,-,,• 
\ , 

A CELLA C).---- 
Ft,. 	 ... 

Valorpal 	N 1. 	4 

al0 

so - 



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO 
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

• 

q fr?o 	LreÇ 
ASSINATURA DO PORTADOR 

tomit•7- >•-• 	• 

"0:ata EmissãcPart 
'Y R 

12IN  C.a 

ESTRANGEIROS 

• 

Nome 	 ' 	 

Na/ 	 , St  

Pilia 
t'a.f...?" 	• 

i?  

	

' 	- o  z .,-. 
-, é.V. o-  :" 	 • 	• 

.Pegada ao Brasil em  - 1'  '  / 	 Doc. Ident. N."- 

	

'--j-FP. em 	 / 	/ 	 Estado 

	

.---:Obs  .• 	. 	. 
DR 

onárto 

tn.  

!TI 

, o ° 

QUALIFICAÇÃO CIVIL 

.J 



Declaração de Compr isso 



CO 
DEN 

ENG.' CIV 
RE 

ada 

urieffirrhas 
IRA 'A 	41A. 

OLIVEIRA BE TTI 
- CREA N° 0601671780/SP 
SENTANTE LEGAL 

459 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO 

CONCORRÊNCIA N°  09/12 - PROCESSO INTERN0357/12 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

A CONSTRUTORA OAS S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 14.310.577/0001-04, 

por intermédio de sua representante legal a Sra. DENISE OLIVEIRA 

BENATTI, portadora da Carteira de Identidade Profissional n° 

0601671780/SP e do CPF/MF n° 110.163.938-57, DECLARA, expressamente o 

compromisso de manter, na condução dos serviços e obras, o 

profissional cujo atestado tenha atendido a exigência de capacidade 

técnica apresentado. 

A declaração de aceitação dos respectivos profissionais está sendo 
apresentado no Quadro de Pessoal Técnico, página 460 deste volume. 

São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 
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