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CONCORRÊNCIA N° 05/2007
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA,
INCLUSIVE FORNECIMENTO, MONTAGEM E
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
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.ÍNDICE
,

6.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a)

I
,
Ato constitutivo, estatuto em vigor acompanhado de documentos
de eleição de seus administradores.

6.1.2. REGULARIDADE FISCAL
a)

Inscrição no Cadastro de Pessoal Jurídicas (CNPJ)

b)

Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal

c)

Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual
e Municipal

d)

Prova de Regularidade com a Previdência Social - CND

e)

Prova de Regularidade como FGTS

6.1.3. HABILITAÇÃO GERAL
a)

Carta de apresentação dos documentos de habilitação (Anexo`l)

6.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA
a)

Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da
empresa e dos seus Responsáveis Técnicos junto ao CREA

VOLUME2
b)

Atestados de Capacidade Técnica Profissional acompanhado do
vinculo empregaticio dos Responsáveis Técnicos

c) ° Atestado de Capacidade Técnica Operacional
d)

Compromisso de participação do pessoal técnico qualificado

e)

Atestado de Visita
Compromisso de Constituição de Consórcio
Resumo de atestado Técnicos
eurriculum Vitae dos Profissionais indicados para fins de
comprovação de capacidade técnipa
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6.1:5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO
a)

Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis

b)

Certidão Negativa de Falência

c')

Cálculo de índices Contábeis

d) , Comprovante de Recolhimento da Garantia de Proposta
TERMO DE ENCERRAMENTO

Constxuções.e Cor:nérr io ••
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SERVIÇO POBUCOÉÉDtRAL "
COMANDO DA.A.RONATFICA
DEPARTA.MENTODE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO)
COMISSÃO PARA COORDENAÇÃODO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA .

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
A UNIÃO, representada pelo Comando da Aeronáutica, através da COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO
DO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA - CCSIVAM, atesta que a SCHAFIIII
ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Vergueiro, 2.009, Vila Mariana, São Paulo — SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.° 61.226.890/0001-49 e Inscrição Estadual n.° 104.885.995.118, executou as obras
ÇJ E.:/„9,..\9_,,a,c,ordoi
referentes ao Projeto SIVAM, conforme Contrato CCSIVAM/SCHAHIN n.° 001/C_CSIVAM
com
as
características
abakerdiseriminadas:-------•
...„....,.. _.......,,k á 1, .4 ..,

is r_i R
,. . F:
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DADOS CONTRATUAI ' :

(5 ---Irt0

C,97i3'b f:' ACMV9 Ti'.('Prr.

779,11'4

25 FEV 20D3 i

í

1

Tipo de contrato : EmpreitadaGloba :..1 O
.' - ''. ,, : -, .3
,
Data de inicio :10/05/199,9f
.„,
,en!o
,‘ ti
1
(7LT
Prazo de execução
(contrato g aditivos): 44 m ses _nog
,••,.,
L
(..:Ita
• ,
.,,
Data de conclusão : 30/111200,2
- e, i 04.1 ,
,
I„
Valor do contrato (base- dezemtird/1998),:' RÃ , , .4
'Data da assinatura do Co4atp,:,021%99J 4, cisco de ss'is Rã'án4
AN1
Condições de reajustarnerho dUir'átual. t! rn!, - ',03.94PpleN: — obras civis — publicado pela
Fundação
Getulio
Vargas
..
. ,
...._,
F
.
1 ;
12.6
..;2_,_
Aciávoscontratuais:
Data Base
Valor ( R$)
Escopo
No.
dez/1998
18.491.982,67
Acréscimo de serviços
01
31.202.172,98
dez/1998
Acréscimo de serviços
02
dez/1998:..„;
7.577.446,13
Acréscimo de serviços
03
dez/1998
15.764.119,24
Acréscimo de serviços
04
dez/2001
31.548.329,90
Desequilíbrio econômico-financeiro
05
jul /2002
13.677.817,48
Desequilíbrio ecánômico-financeiro
06
dez/1998
5.491.132,82
Acréscimo de serviços
07
., t.• --ir
II. SERVIÇOS REALIZADOS:
11.1- Relação de obrasIsítios do Projetô Sivam:
1 Sub:Ceptro.de Vigilácia'Aérea { CVA ), 'inclusive Linha de Transmissão 69 nZ, 6Ê:05P40
LAikx,
-25;3-,
•o Fernaoron'e.
i,* €4,'
co3m
substação 69/13,8 KV ---,` MVa;
"•
237
,`''•
-:w°,-,1,,in1 deR Andra towoofica
:,
- . ,..-,,,
sente Ca
,
RU -,•°"' ° ,ee5entae
AV. Tunsmo, 6:909, Manaus - AM
• . CVA Maná'Us'-'Wile0 a ri
AU
—,.. .
pIni Man Bar
.. 3 Sub,centros regionais de vigilância ( CRV )
çgt
• C RV Bélém - Entre as Av. Julio César 1 Pedro ávares Cabral, 7.060
cauto>
Balem— PA
S:LVA
• CRV Manaus - AV. TLIFISP)W 6.909 — Manau -AM
OSSANI

•

non RECEBI

Ateatado de capacidade técnica integrante
03
da certidão de acérvo técnico NR .(2221
9_,.
CRZA/AP e Art. Nia22__cazA,A
.1~~1••••00.......~.11~81W~ramegial~~~

a C. (Pabetá
87 882 - 20
o - CBEA-AP

snooni.

; •••

-

Presidente do CREA-AP

fen,‘

g
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nA

V' :A Fo' IM

"..° 2

Eng'. Civil Lu iam Ululo da Conceição

z
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSIVA

MIN;1 001/CCSIVAW99

Arqui
/
,y- ,.,_,.., •
Porto Velho — Av. Jorge Teixeira, s/ n°, esquina com AV. Lauro Sodré,4•P
4' ...a., I.
1 Sub-centro de Apoio Logístico ( CAL)
.:
CAL Manaus -- AV. Turismo, 6.909— Manaus - AM
1
Depósito
e Parque de Oficinas Técnicas ( DEPOT )
•
•• DEPOT Manaus — AV. Turismo, 6.909— Manaus - AM
• 19 Unidades ide vigilância ( UV )
• UV Belém — Av. Pedro Álvares Cabral, s/ n°, prox. Av. Julio César — Maram rd..,,,,,,
o-e,
• UV Boa Vista — BR.174 — Bairro Aeroporto ( dentro da Base Aérea ) — Boa Vis ItZR
• UV Cachimbo — BR.163, Km 798 — Base Aérea Brig. Veloso — Cachimbo — PA
▪.---UV Conceição do Araguaia -- Aeroporto loçal, prox. ao Pátio de Aeronaves, s/ n° - Aeroporto — Conceição
•do Araguaia — PA
• UV Imperatriz — As margens do Rio Tocantins, Rodov. Belém-Brasilía — BR.010 — Imperatriz — MA
• UV Jacareacanga —Travessa Amazonas, 49 — Centro —Jacareacanga — PA
• , UV Macapá -- Rod. Duque de Caxias à 1.600 ili da cabeceira do Aeroporto — Alvorada — Macapá — AP
• UV Manaus — Estrada do Frigomassa c/ Estrada do Paredão — Manaus — PA
• UV Manicoré — Estrada do Aeroporto, s/ n° - Bairro Mazzarelo — Manicoré — AM
• - UV Porto Velho — Av. Jorge Teixeira, 6.320 — Bairro Aeroporto — Porto Velho — RO
• UV Rio Branco -- BR.364 — Km 18— Novo Aeroporto — Rio Branco — AC
UV Santarém —As margens- do Rio Tapajós, prox. ao Aeroporto local -Aeroporto — Santarém — PA
UV São Félix do Araguaia — A margem do Rio Araguaia, leste do Estado, distante 800 km de Cuiabá —
São .Félix do Araguaia — MT
UV São Félix do Xingú — Área do Aeroporto local, prox. ao Pátio de Aeronaves s/ no,. A C o/Coo
u, — São
Félix do Xingu — PA
• IN São Gabriel da Cachoeira — Estrada do Aeroporto, s/ n° - Centro — São
'-Ida Cachoeira— AM
UV São Luís -- Próxirno da BR 135, área interna do Ministério da Aeronáutica 7 1"entr"-,:ãO1AS 1 fÉkz t?Af
MA
.
-----,..'• Ale
71
• UV Tabatinga 7 Estrada do Radar, s/ n° - Tabatinga — AM
• UV Tiriós - Parque Indígena do Tumucumaque s/ n° - Tidos — PA
FEv 24903
• UV Vilhena — Av. Brigadeiro Gomes, s/ n° - Aeroporto — Vilhena — RO
• 5 Unidades de vigilância transportáveis ( UVT)
• UVT Cruzeiro do Sul — Estrada do Aeroporto, s/ n° - Cruzeiro do Sul — AC . „ ,
,,
UVT Gua'ará Mirim — Estrada do Palheta, s/ n° - Aeroporto — Comara — Guajará Mirim.—
EUVÃ Port snridião — ua Maria Lebre, s/ n° - Porto Esperidião — MT
CREA - M
'• 4
1 4Sin
AVI: Sibipirun s, 2.237 — Jardim Botânico — Sinop — MT
AVERBAMOS O PRESENTE
ape4oporto, s/ n° - Bairro Aeroporto — Tefé — AM
FT:::;711jSr
ATESTADO {'W.10 P'.11-11,.
'‘'"i'' è Unidaciêne'rp.lé-pd'municaçõ s ( UT )
5
,
1r-11. DA ( Mi l'itÃO
i I'li 7 . -'''.i;:3
f ÉffiÁlçriááLciika. ao Aeroporto na cabeceira 25 —Aeroporto — Altamira — .v1.‘N411::)G
a2f Is. C) A
i
1 • 0£91:3BárMo — Av. Alexan re Ambrósio, s/ n° - Bairro São Francisco — Barceio —
no
Lia 1
ri 7- Rua J co, n° - Carauari — AM
,• 1/ FL)afa"
tilzà
rripzemica (BR,230) com Rua do Aeroporto - Marabá —%
arce42A911
-'açe_RAE.A
dneZA.
'fraff7Portab,
.:TRtnibétà£,6:nkea da Mineradora do Norte — Área Industrial — ffriximiná — P,c:to To
•,„
WAM-r,r,

-,

-,,r,Rsi

átd-a4it

eren

UT'St.lnisckT ri d ig na Yanomani — Surucucu - RR
entos( ILS )
NOIPS
ILS Cuiabá— Av. Governador Ponce de Arruda, s/ n° - Várz a prolgignaandes
•
• ,1.-2;611
„ •
ILS Porto Velho — — Av. Jorge Teixeira, 6.320— Bairro Aero
reptCOU ida,
tesa teC P,
• ILS Santarém — As margens do Rio Tapajós, prox. ao Aerop
o
—
§11•5
8 Estações de Exploração de Comunicações/lonossonda
• HF RX DF (Outeiro) — Av. Evandro Bona, s/ n° - Siti dos Outt,MaPBe

Ler,32.-Cfip. -

ou,-

•

n
12RETWO'PARe'
S"
OCOUIP
<S4A)
-•L

TAS - SP

TAB
9.0Paulo
Dr.
Rua Oumn
AUTENTIC
,jinaI a iTá.

es - Tabeltão
11
Fone 3258-26
fica contormí on
dui • a

S.PAUtri
ARDO LEANDRO FERNANDES

0
11.
i.

ANDREI BARRETO DA SILVA
'
FÚLVIO AF,F"'' ekIOSSANI

1109.-!
TÁg á.,à4
(J)

tiqt

ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSI

.SR/AM/99

r =HF TX lonossonda (Benevides) — Estrada Santa Emilia, s/ n° - Benfica — Er/
• HF DF (Boa Vista) — BR.174 — Granja do Forte — Bairro São Joaquim — BVta
• HF lonossonda (Boa Vista) — BR.174 — Granja do Forte — Bairro São JoMr0 —
• • HF RX (Manaus) — BR.174 — Ramal do Baiano — Manaus — AM
• HF TX (Manaus) — Av. Presidente Kennedy — Colônia Oliveira Machado —
• HF RX DF (Porto Velho) — Fazenda Rio Candeias, s/ n°— Candeias do Jam
• HF TX ionossonda (Porto Velho) — Estrada da Areia Branca, s/ n° - Porto Vel
• .3 .Estações Metereológicas de Superfície ( EMS )
• . EMS Apui - Av. 13 de Novembro, s/n —3 Poderes- Apui - AM
• EMS Humaitá - à rodovia BR 319— KM 9— I-Jumaitá - AM
EMS Itaituba —Av. Abreu s/ n — Aeroporto— Itaituba - PA; e
• '5 Vilas Residenciais
Vila Residencial de Jacareacanga — Travessa Amazonas, 49 —Centro —Jacareacanga — PA
• Vila Residencial de Manicoré — Estrada do Aeroporto, s/ n°- Bairro Mazzarelo — Manicoré — AM
Vila Residencial de São Félix do Araguaia — Rua Bocáiúva, s/ n° - Jardim Pindurama — São Félix do
Araguaia — MT
Vila Residencial de Sincp — Rua Inglaterra — Quadra 3 —Jardim Europa — Sinop— MT
Vila Residencial de Tefé —'Estrada
Redige - Bairro Aeroporto — Tefé — AM
'Observação: A UVT Eirunepé foi iniciaea, executal pi
os serviços Rféliffill~gRecidaulgyns
tiã ente cancelagiglaWAI've'M
equipamentos. Paralisada logo no ségrfflprpo)
t
ON
I
rrt.
ATESTAI)
(
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
-"Serviços executados:
N"0494)0Fis. O) A
i
ara 1Za
prn
Narceto i.1at.et d
irativo
Acesso aos sítios.
..
CR -MA.

Limpeza, terraplenagem, drenagem, pavimentação , urbanização e ilurninação Xterna forn
. projetos de detalhamento.

oe

—9,,,,—,Reda•sulater4Rea-szle-átos elétricos e eletrônicos , da malha de terra , da passagem de cabos elétricos e
ftlétricas entre as edificações de cada Sítio, bem como das redes prediais elétrica e
dAS Ilgae4
' " dietrônidaâ eVa interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/ KF.
c, ,oarte

a montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos executivos;
•- Forriedininto_e
Va$ edificações dos diversos órgãos funcionais indicados em 11.1, fornecimento de projetos de
.ààrrilritco),3 121.
ConstruçãQ da Icifewestru
ura para Instalação dos Sistemas Autônomos de fornecimento da CC
Waçende

A,gegrci

ancTgeo

fe.; to :, ecutivo de instalação dos equipamentos, os equipamentos e materiais, seguro,
egração, testes, garantia, sobressalentes, treinamento, operação assistida,
manutenção Corretiva e preventiva dos equipamentos até a sua entrega definitiva e documenta recki
nos Sitiosrpara os Sistemas Eletrônicos Auxiliares.
•5 .
o
mo As - si"
oo,
,
° 5
—el:t-?T Iabe"ks
2
IP'c) ti&f,92
os
equipamentos,e
uipateriais;
beguro,
Fornecimento do projetd'executiV4dbi
D FA
rcr e Andrade, ,03, fle
-,- •
. i fte 812 rêtsgentes, treinamento,°,9,9,eí'ação @gsiegida,
transporte, instalação, integrâçãZ.
éa
a definitiva e documentaçãténica
manutenção corretiva e preventivgãsèrtia"
nos Sítios, para os Sistema de Energia.
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RUO Qáft110 CI

C:3
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FÚLVIO APARECIDO CHOSSAN1

SB.C.5

Arquite
ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO

enkti-lavi

-.'fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, parte ãos- quipa
instalação dos equipamentos fornecidos pelo Cliente, seguro, transporteiriãtálaçã
gerada, sobressalentes, treinamento, operação assistida, manutençãOV'OOketd.(a
eqüipamentos até a sua entrega definitiva e documentação técnicanos\ ..rtifi
Climatização.

:prevefati
ãisle

11.2.1- Atividades de Projeto, Construção, Instalação/Montagem
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuidas em 8 estados da Federação ( Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima) , numa área de aproximadamente 5,2 milhões
de•km2 . As edificações de todo o complexo totalizaram 96.302 m2 de área construída, sendo 91.944 m2 em
unidades técnico-operacionais e 4.358 m2 em vilas residenciais;1 85.579 m2 de acessos internos rodoviários
paViMentados e 1.820.940 m2 urbanizados. Foram construídas 176 edificações, reformadas 5, executadas todas
as redes de utilidades, sistemas de energia e climatização e sistemas eletrônicos complementares ( detecção e
,'elarme de incêndio, sonorização, circuito fechado de televisão,- controle de acesso e segurança patrimonial,
•relógios sincronizados, supervisão de ar condicionado, energia elétrica e supervisão e controle).
Os projetos executivos foram fornecidos pelo SIVAM, verificados e compatibilizados pela SCHAHIN. Projetos de
detalhamento de estrutura metálica, esquadrias, estações de tratamento de água, sistemas de energia, sistemas
eletrônicos, de climatização e ventilação foram desenvolvidos pela SCHAHIN . Todos os projetos foram
atualizados ao final das obras pela SCHAHIN, em função do "como construído". (U as built " )
Outras características:
• Movimento de terra - 534.253 m3
• Pavimentação em blocos articulados tipo Payi S - 128.739 m2
• Concreto estrutural - 55.393 m3
• Forma para estruturas - 317.216 m2
CREA - MA.
• : Aço para estruturas de concreto -2.904 tAvERBAMOS O PRESENTE
Estrutura metálica -3.581 t
ATESTADO COMO PARTE
Alvenaria -. 118.428 m2
INTEGRANTE DA CERTIDÃO)
N"&23jeFls. a> A
Cobertura -83.073 m2
Pisos internos - 148.143 m2
,Warceto Wata r
Rpil;71i:
Revestimento de paredes e tetos -263.835 m2 A e
strativo
• Instalações hidrossanitárias - tubulações - 77.110 nb CREA- I • E 5
,n raeeiF,p,o
;';'epn2paat7;
747Ii\,m5RE0Lbe
• Instalações de combate a incêndio - tubulações - c'
::,c, ,,,,aaev:,,,e,,,
'.
:s.
u
i
o
1
• Sistemas elétricos • in a seitransmissão 69 Kv - kC rnm
Substaçao rebaixadora 69/13,8 KV -; taa 2 ,kr:
z• .Li 1. .
..---------s—Potêncià, instalada - todos os ssítios - z M a
táiaiq, instalada Grupos geradore
--smstg9.2DUVa
instalada-Sistema
mi
:,,
,,
;.,
1 c5)otênciá
VERBA. A ,
, • Cabos - 3/95 km '
SnFR
ELOS UECLOWOUSPOR
—
I0(''• Leito e perfilados— 32 km
3 / „j,,i. 1,tfp_eutoi,- 13á km.
_. 1 ,.eces de dUtos,subterrâneos - 711 ki
- .._
,
enlyde - ~-,
— fip de pontos supervisionados/controlados - 15.876 pontos
Fis,
etecção e alarme de ineêndió"j4.294 pontos
• onorização - 999 pontos
• Telemática -820 pontos
o
,J3 à
• Sistema de circuito fechado de televisão - 333 pontos
• Sistema de Controle de acesso e segurança patrimonial - 3.822'printos
• Relógios sincronizados -186 pontos
4/32 •
1.
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO

• Sistema de supervisão de ar condicionado — 4.179 ilont
. • Sistema de supervisão de energia elétrica —535 porit4
• Sistema de supervisão e controle —708 pontos
Cabos —299 km
Climatização —9.606 TR
• Logística de transporte —
• Terrestre —39.448.850 t x km
Fluvial— 24.103.494 t x km
• Aéreo 3.098.084 t x km
11.2.1.1 — Projetos executivos:
Análise de projeto de terceiros, fornecidos pelo Cliente:
Após recebidos do Cliente todos projetos foram analisados, comentados e todas as interferências
ou anomalias, identificadas e informadas para revisão através de R
Ligs de verificação de
....„,......._........,.........—
Projeto ( VP ):
• Documentos analisados — 11.790 form. A1 equiv.
i' D;'-" O n " g••FRII0
5
• Urbanização- 635 form. A1 equiv.
• Fundações e estruturas- 2.492 form. A1 equiv.
25 FEV 2005
•• Arquitetura — 3.393 form. A1 equiv.
• Hidrosanitário — 630 form A1 equiv.
▪ Sistemas
o Elétrica — 2.197 form A1 equiv.
o Sistemas eletrônicos complementares — 1.762 form A equiv.
o Climatização — 681 form A1 equiv.
C A - MA.
Relatórios de Verificação de projeto: 577 relatórios
AVERBAMOS O PRESENTE
Projetos detalhados pela Schahin Engenharia Ltda ou por seus suta/Nu—MO:momo PARTE
• Fundações e estruturas- 2.542 form. A1 equiv.
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
.r., Arquitetura —324 form. A1 equiv.
N"005kEls. a, A á:0
- 11 nu Sistánas
•
'..44arceã),;47:::.ta
O Elétrica — 7.720 form Al equiv.
A
e narte 6 Sistemas eletrônicos complementares — 460-form A1 equiv.
6 Climatização — 945 form A1
-S SP
o
\BELAW)
desne..1-sa2kNell
Totalkle documentos gerados — 11.991',
409,

/

3

"

reSeetaee,

ginal a MO aa

bras todos os projetos foram rgviiftgdos3a udir
ação- 635 form. A1 equiv.
FERRARDES
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CO
ões e estruturas- 3.287 form. A
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CZI ANDREI BA
tura —3.618 form. A1 equiv
C:3 FÚLVIO APARECIDO
CH
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• Hidrosanitário —790 form A1 equiv.
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o Sistemas eletrônicos auxiliares — 623 form A1 equiv
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1121/ - Obras Civis
SERVIÇOS PRELIMINARES
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• Demolição
A
nte
• Cercas - 2.665, O m
; FiS. C,
- LÃ2_
'
—
• Dispositivos de fenAgenz-j 116w
:-_.,
'
• Meio-fio com sarjeta - 35;20 m
r.
., ,Lt.7,7,;77—""-------*---....,.:-.2
• Muro -214 m
..;., ,: min -r.^.
.
• Piso de concreto, inclusive recompósição - 508,75 m
• Remoção de pavimento asfáltico - 157,56 m2
')
-r-,; 20 0 7

• Terraplenagem
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:;r3r;fe

Limpeza e preparo da área
• Capina e roçado -2.781.482,33 m2
• Destocamento de árvores -12.070 un
• Remoção de camada vegetal - 562.329,53 m3

CREA - MA.

Escavações
• Em material dela categoria - 419.147,00 m3
• Em material de 2a categoria - 52.920,80 m3
• Escavação em solo mole , brejoso ou encharcado - 22,374,20 m3

AVERBAMOS O PRESF.NTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTID.À0

.911arceG, 41ata d

ra Rozni
ri'
tive
CREA-MA.

Aterro compactado
• Manual- 14.001,39 m3
• Mecanizado - a 100% da energia do Proctor Normal -250.437,81 m3
• Colchão drenante com areia -32.880,00 m3

Transporte, lançamento e espalhamento de material escavado ;M?Efe,41 c,
" hassd
P've camada
Tóand g vegetal
•
p
u
v,-,
l:
uo
° 1P1/4BELI
9DRura-Oaui
ra°c1 Fisie? 2.37 • 'ne: 302f5.rner
creAtnedrt
r
si
n
CO
te
• Distância de 1 a 5 KM -7.041.953,64 m3xkm
AUTENTICO a
Onal a

• Paisagismo
Equipamentos e Acessórios
;DO LEP
ANDREI BARF
• Cercas de segurança - 49.7,16,99 m
ARAt
C".:1 pavioIDOSP
• Cerca patrimonial -„33.694,09 m
SEUISRECOW
• Portões externos (6,00 x 1,80 m) - 56 un
• Portões externós ( 300 x 1,80 m) -101 un
• Portões internos ( 1,00 x 1,80 m) - 2 un
• Muro divisório em alvenaria rebocada ( h = 1,80 m) -1.433,00 m
Preparo do solo para plantio
• Terra vegetal -390.006,43 m3 •
Vegetação
• -Arbustos/ árvores - 87.825 un
1.
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Revestimento vegetal
• Grama tipo esmeralda - 628.880,00 m2
• Grama tipo batatais — 159.788,89 m2
• Hidrosemeadura - 840.220 m2
t3;

Diversos
• Aterro experimental nas dimensões 100 x 100 m, para acompanhamento a
recalque de aterro, monitorado, com os seguintes quantitativos:
• Aterro compactado a 100% do PN —28.400 m3
• Confecção de piezômetros — 2 un
• Confecção de bench-marck — 2 un
• Placas de recalque — 20 un
• Acompanhamento da evolução — 6 meses.

ução•de
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• Pavimentação
Serviços Preliminares
• Preparo ou regularização do sub-leito —240813,35.m2
• Guias (meio-fio simples) - 13.900,00 m
• escavação — 431,23 m3
• forma —9.383,61 m2
• concreto (fck > 15 MPa) — 711,66 m3
• Sarjetões (meio-fio conjugado com sarjeta, simples ) - 25.500,00 m
• escavação —2.574,92 m3
CREA- MA.
• forma —16.709,14 m2
• concreto (fck > 15 MPa) —3.769,05 m3
AVERBAMOS O PRESENTE
• Sarjetões (meio-fio conjugado com sarjeta, duplo) - 1.500,00 m ATESTADO COMO PARTE
• escavação —1.125,40 m3
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nü 004Ens. 01 A .g4
• forma — 1.908,16 m2
• concreto (fck > 15 MPa) —957,08 m3
ira Roma
Fd.
• Tento de concreto — 7.900,00 m
egOil
trativo
9.° TABELIÃO
Roberto mandes
12S 44-MA.
ação— 706,31 m3
. Paulo
of
Rua
Ouinno de Andrade,
IV 237 Fone
3 [Au Fh
' reprogratioa
conto
re todu
resenxe
form —3.861,67 m2
AUTENTICrn apresentado, n
• lastr• de concreto, fck = 10 Mpa — 0,13,Th5
(l(' e prartePc eto (fck > 15 MPa) —295,40 m3
,1
reate ro compactado— 191,28 m3
8- "tit°
E
fundaç o para apoio dos portões
001
03,ÇJ)1 uti
• Aço A SOA— 330,40 kg
ANDERE'l 8A
mooRS
C:1 ROI° '°
m
/ ,01 I c e ca.1 —ç.5
,1205.m
9,280 m3
SEIOS REMOÇO

▪R R -

i"1.D

o Fls.

1.

*., /-2esentàtrci:dd concreto, fck = 10 Mpa —1,32 m3
eto (fdk' >20 MPa) —7,60 m3
o- te •ro compactada 51,48 m3
(
emas eletrônicos— 219,00 m
• escàVàção manual egi're'ri-ataté 2 m — 304,40 m3
• formas — 612,24 m2 —
• concreto (fck > 20 MPa) 49,95 m3
• aço CA50A — 11.912,15kg
• lastro de concreto fck,
10 MPa — 16,00 m3
• reaterro Manual — 169,11 m3
• brita no 2— 14,80 m3
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Sub-bases e bases
• Sub-bases de solo estabilizado granulometricamente - 28.
• Sub-bases de solo melhorado
• com 3% de cimento- 1.638,14 M3
• com 4% de cimento - 5.893,31 m3
• com 5% de cimento -1.476,63 m3
• Sub-bases de solo melhorado com 4% de cimento e 2% de cal • Sub-bases em brita corrida -177,26 m3
• Sub-bases de concreto rolado - 378,00 m3
CREA - MA.
• Camada de areia para apoio Pavi-S - 5.263,59 m3
• Bases de solo estabilizado granulometricamente -3.966,03 m3 AVERBAMOS O PRESEVTV
ATESTADO COMO PM Ti:
• Bases de cascalho - 1.207,40 m3
INTEGRANTE
DA (1:1“. I DA0
• Bases de solo melhorado
N"01
.
2,423j1s.
a) A
• com 2% de cimento -6.250,66 m3
• com 4% de cimento -134,48 m3
•larceto 3lata
,./ezra Roma
•• • .4s•-•,—,:trativo
• Pisos cimentados
• calçadas em concreto moldado IN LOCO (fck > 15 tvPa - 1.449,Wn À.
• revestimento em cimentado áspero c/ junta plástica -'g3.554,62 m2
Revestimentos
Camada de rolamento em blocos de concreto articulados tipo I
P::/.ril.D- S,o-at1
_ 42H
ER 73
vD....
7E,1
cp;
,:
12
pite
Concreto betuminoso usinado a quente - 71,76 m3
k......___
CR ,E A.-.4. 1,,:p
."- --- n
lmprimação com asfalto diluído CM30 - 157,56 m2
..- 1,ji
Pavimento rígido em concreto fctm> 4,5 MPa - 2.829,39 m3 E,
Pintura de ligação- 157,56 m2
,f
25 FEV 2003
Revestimento primário -5.493,92 m3
+

Drenagem

Tubulações de concreto
• Tubo de concreto armado tipo BSTC ( Bueiro simples tubular de concreto) -5.123 m
1.1
ft • Etavação - 13.462,77 m3
4.,,, •:' i. ..IL, i.
• Refaterro Manual - 10.275,06 m3
- -------•
Regularização/ apiloamento - 746,40 m2
,
,..c,s.., e putecoF,creto - ( Fck= 10 MPa ) - 2.581,17 m3
f ' ...,.
ãf.., ãO " Cdncreto - ( Fck= 20 MPa ) -45,68 m3
• Ti4nsporte, lançamento e espalhamento de material escavado (bota-fora) - 5.520,41
m
Q )(6' °-4 SP.m01,1à,,t- 1.•.
,, Tu o
em concreto armado diam. 300 mm - 154,00 m
o em concreto armado diam. 400 mm - 2.846,00 m
?1k4MGO a %as
o em concreto armado diam. 500 mm -314,00 m
'5;'inal a çaaa "apt
o em concreto armado diam. 600 mm -775,52 m
o
em concreto armado diam. 800 mm -909,64 m
pra.°
o
em
concreto armado
ES
. diam. 1000 mm - 124,00 m
O FERNAND
00.0
O
ODA SILVA
•
Brita no. 2.- 145,60 m3
e
T
ckossoi vks 1,15
see
C193

s

s de drenagem
Valeta de proteção em concreto - 8.400,00 m
• escavação -7.971,04 m3
• formas - 11.713,59 m2

Di positivo
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• concreto (fck >15 MPa) - 2.093,66 m3 •
• brita n° 2 - 816,61 m3
• Valeta de proteção em revestimento vegetal - 5.600,00 m
• escavação- 11.002,93 m3
• revestimento vegetal - 21,149,80 m2
• Saída d'água em concreto simples- 400 un
• escavação - 790,25 m3
• formas - 2.464,72 m2
• concreto (fck > 15 MPa) -726,17 m3
• brita n° 2 - 321,46 m3
CREA - MA.
• Caixa de ralo em alvenaria - 174 un
• aço CA 50 A - 680,35 kg
AVERBAMOS O PR F.SENTE
• escavação - 891,73 m3
ATESTADO COMO PARTE
• bloco de concreto 19x19x39 cm. -2.687 un
INTEGRANTE DA cERFIDÀo
• tijolos (5% de perda) - 28.558 un
Nwsens. 0) A. 80
• concreto (fck > 15 MPa) -66,53 m3
931arcdo Silata de
ra roorna
A
trativo
• revestimento interno em argamassa 3:1 - 38,00 m3
• grelha FoFo 135, tamanhos 0,34x0,70 m e 0,30x0,90 m- Sorrino CREA-MA.
- 174 un
• Caixa de dissipação - 10 un
• escavação - 440,27 m3
• lastro de concreto, fck = 10 Mpa - 25,20 m3
• formas- 1.166,28m2
• grelha FoFo 135 , tamanho 0,30x0,90 m- Sorrino -5 un
'reto (fck > 15 MPa) -138,45 m3
•
aço
- 3.107,01 kg
P't
bueiro em Concreto simples - 80 un
partátcavação
-675,34 m3
,6
ão
•
forras
-783,99
m2
d
• condreto (fck > 15 MPa) - 163,78 m3
• hrita n° 2 - 111,16 m3
ése4gua Fria - 700,00 m
l
Escvação
manual em terra até 2 m - 1.649,30 m3
o12,9 elo (fck > 20 MPa) canaleta + tampa -373,36 m3
s canaleta + tampa -3.393,36 m2
Ge
lie Élit-nEtr.
A50A- 11.912,15 kg
de brita - 205,52 m3
"be'40
•• saNA° rondes - . i56-261.1 • reaterro Manual - 545,31 m3
0,o Robert('
gof..°2,
de podt00e.%To 231•,0,00 . Dee f0 cantoneira c/ grapas em perfil de aço galvanizado 2 I/2"x 2 W x "Á" - 1.339,30 m
-P;
%
a
pçesente cOP.
• grelha de.fe'rro.para canaletas com acessórios - 173,40 m2
"°u\n o,
e Drenagem -4.200,00 m
Escavação manual em terra até 2 m - 1.335,68 m3
• concreto (fck > 15,Mfa)29,,54 m3
• ,,formas - 148,85 m9
s,:t.vp.,sf,sAtt
cHo
nüRS
•
Iad1de
•
Nto skt '`
concreto,.fck =-10'Mpa -8,34 m3
• aço C,4,',50A 1.'9.818,1-9 kg
•• lastro'de brita.-11;0:86M3t...",
o
• reaterro Manual - 90,93 m3
0 00
• grades de aço assentadas sobre cantoneira -473,50 m
,)
Dreno de pavimento- 12.727,30m
o 0
0000
• 0 e,
• Escavação manual em terra até 2 m -753,46 m3
• Formas - 291,50 m2

R

1.

TABELIÃO DE NOTAS -SE

mandes - Tabe.II ^

Dr. Paulo R

,

Rur: QUin110 e Andrade
AUTENTICO a resente só
pinai a mim apiesentado.

e. 5
03 7'

3

5 \ C

S.PAULO

°

m

—
o

1\D

Ç)c)'7freilP 8S5T-•---

cARD0 LEANDRO FERNANDES

CD

c-G.
r".

o
o

( ft)

P'

—

R z
a

29

ANDREI BARRETO DA SILVA
FÚLVIO APARECIDO CHOSSANt

C SELOSRECOLHIDOSPORVEROAMIORPIE~I,f2

428

ATESTADO TECNICO-CONT
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• concreto OU > 15 MPa) - 152,61 m3
‘":6•:'‘
• aço CA50A --: '11.912,15 kg
11
• lastro de brita - 1.203,21 m3
• tubo de PVC diarn 100 mm - 12.727,30 m
REA M''
• reaterro Manual - 545,31 m3
• brita 2 - 84,97 m3
• bidin OP 30 - 857 m2
• Escada de descida d'água - 78 m
• Escavação manual em terra até 2 m - 4,22 m3
• Formas 3,59 m7
• concreto (íck > 15 MPa) - 56,94 m3
• aço CA50,4 - 31,95 kg
• meia cana de concreto pré-moldado diam 200 mm -34,00 m
• Saída d'água para dreno em concreto simples- 50 un
• escavação - 52,80 m3
CREA - MA.
• formas - 79,78 m2
AVERBAMOS O P
r.:\' T
• concreto (fck > 15 MPa) -41,26 m3
ATESTADO COMO
• brita n° 2 -43,65 m3
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
• Enrocamento com pedra-de-mão argamassada -451,59 m3
• A g4
• Poços de Visita em blocos de concreto - 40 un
9darceto
ra Ronn
• escavação - 1.138,25 m3
A. - '
11."r:vo
• blocos de concreto -20.714 un
CREA r
• concreto (fck > 15 MPa) -38,11 m3
• aço CA-50 -7.007,40 kg
de concreto, fck = 10 Mpa -968
, m3
rÉcw,
e..4A
revegmento intc-rno em argamassa 3:1 - 107,83 ma.C--/• lastro de unia n°2 a 4 -37,69 m3
cLitiy
pt r ttaterro manual -330,24 m3
• tampão em fo fo T175 - 32 un
: •- 3 n
álkáS`coletora- 4 un
\a
.,L. • escapção - 51,79 m3
i s - 77,97 ni2
3 / 01_ Z of,9,rm
--tijolo - 205 un
. .. .• ..
j, ::?2,4asÁt? . cie concreto fck = 10 Mpa - 0,51 m3
,
teto (fck,>'15 MPa) -1078 m3
A-50 --- 8,391,62 kg ,,' Pn .
. ti . Fs.
de aço galvanizado a fogo (0,9x1,8x0,05)- 4 un
ne 1•1
-tao o
'32584..4\beno
NO 5e5. 231 • %coroo'
cantoneira
em perfil de aço 2 1/2" x 2 1/2" x174" - 101,95 m
0,
r, o 1g0\o
7-, •
reaterro
Manual
- 12,37 m3 ; • ' ' 1
- )r.
revestimento interno em 'arga' Mássa 3:1 7 8,26 m3

-1610

n

geria de drenagem em concreto
• Seção retanguiar, dimensões diversas - 135,00 m
èsca,./ ação fil2f11121em terra até 2 m. -2.318,50 m3
gR _o 040 toskuo(
,ARECIluwOM‘
• lastro ci(r. brita - 205,52 m3
gOS;s°
• formas- 15 i514 m2
concreto iligro ft:R > 10 Mpa) -52,67 m3
concreto (lck > 15 (v1Pa) - 280,22 m3
aço CA-50 - 12.555,96 kg
reaterro manual - 180,05 m3
guarda corpo com tela para proteção- i000 m
•
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO C
•
•

grelha de .fechamento sob cerca de segurança, em

-M03,3

1
Redes tubuladas de drenagem em PVC
• Tubo de P\IC 100 mm - 6400 m
m
• Tubo de PVC 200 mm - 62,00 m
• Tubo de PVC 300 mm - 42,00 m
• lastro de areia - 23,00 m3
• caixas de alvenaria, re vestidas, dim. máximas 1,40x1,45x2,0
▪ escavaçáo manual em terra até 2 m. -449,16 m3
• reaterro me iat - 395,87m3

Outros dispositivos
• Envelope de concreto- 1.200,00 m
• Areia -- 23,1,57 m3
• aço CA50A - 3.179,40 kg
• lastro de concreto fck=10 MPa -0,96 m3
• concreto (Ick > 15 MPa) - 105,58 m3
FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
•

Fundações
Escavação e reaterro
• Manual em terra, até 4m -50.546,11 m3
• Reaterro compactado com placa vibratória -36.433,99 m3
• Carga, transporte, lançamento e espalham, de solo ( bota-fora) DMT até 5.,km. - 112.741,80
m3 x km

CREA - MA.

Fundações diretas
AVERBAMOS O
• Lastros de concreto - l'ok=10 MPa -1.165,50 m3
ATESTADO COMO PARTE
1NTEGR
NTE DA CERTIDÃO
• WI.O.S.ele bsi a 3 e 4 -- 2.148,05 m3
N"
2L _A
as e corridas
(
)1
arceroriata de
rmas tábuas cie Pinho (útil. 5x)- 30.148,58 m2
a çi""plita
A Fcrmas emchapa compensada resinada 12mm (útil. 3x)- 1.3w 52 r 1C.
é parte , ,
-114A.
nr,11130 r a
1;Jão
• - CA-25.A -- '156,00 kg
- CA-50A -537.16041 kg
• - CA-503 -11.304,00 kg
;0
C: -velo Controle A p/vibr. Brita 1 e 2
151v1Pa -54,52 m3
20MPa - 7.524,12 m3

•
•

mas tá .)uas de Pinho (útil. 5x) -40,00 m2
Armadura CA 50 A - 1.300,00 kg
Co -loreo •:::(:)ntrole A p/vibr. Brita 1 e 2 Fck=20MPa - 13,00 m3

Fundações profundas -1
• Tipo pre-rnoldad
,Igadas
• Diam. 23, .)...,-cap 30 tf -2.942,79 m
• Diam
cm; cap 70 tf -3.338,43 m
1.
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•

Tipo raiz

Diarn.
em; cap. até 50t, em solo —18.178,65 m
a Diam. 25 (::m cap. até 70t, em solo —8.033,00 m
• Diarn.
.•.;rn; cap. até 110t, em solo —6,844,36 m
• Tubulões co m
winisa de concreto
• Escava) de iuste / base a céu aberto —4.392,43 m3
430
• Concreto de fuste / base a céu aberto
- Fc.k= 15fv1Pa — 5.565,07 m3
CREA - IV1A.
- f'51,;=. 20MPa —497,25 m3
AVERBAMOS O
Blocos de fundação
ATESTADO CONW PARTE
• Lastro
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
• De con,:i..:to -11:ck=10 MPa —1.122,54 m3
• De brila — 250,26 m3
.Warcero .Mata
z.:1 Orna
rativa
• Formas de t ábuas de F-",Mrio (útil. 5x) —26.953,59 m2
CR -MA.
• Formas em chapa compensada resinada 12mm ( útil. 3x) —3.635,00 m2
• Armadura
CA-25A -- 14.00 kg
CA-50A, — 416.874,09 kg
a CA-602 '1.520,00 kg
Teta soft;arla 061 - 0,97 Kg / m2 — 1.006,00 kg
• Concreto - C ontroic, A i:áibr. Brita 1 e 2 Fck=20MPa —4.954,31 m3
• Grout — 21.208,31

C EA Arei
R

Diversos
• Prova de carga em estaca centrifugada —6 un
e Prova de carga em CSMC.j.i raiz — 28 un
•

Estruturas de concreto
Concreto armado
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-.38 mm x 3,6 mm - 1.837,32 m
-100 mm x 3,6 mm - 4,91 m
Neoprene - espessura < 2cm - 111,51 m2
CRF,A
Mastigue - 1.861,66 dm3
Enchimento leve (densidade=12kN/m3)- 620,39 m3
Enchimento com areia - 82,47 m3
Enchimento com brita - 100,55 m3
Enchimento com seixo - 147,82 m2
Filme plástico esp = 0,2 mm - 3.408,88 m2
Tampa de canaletas em chapa metálica -28 m2
Selante de juntas de poliuretano dureza entre 30 e 50 - 3.462,05 m

-M
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• Estruturas metálicas
• Estrutura Metálica Completa de edifjcio, inclusive pintura de acabamento - 2.479.684,80 Kg
• Éstrutura Metálica Completa de forres, galvanizadas, inclusive pintura de acabamento 1.100.885,80 kg
• Equiparnentos
• Talhas elétricas, com •troley, para monovia ,:com corrente
• H (içamento) = 16 m - Capacidade = 2,0 tf- 10 un
• •H (içamento) = 18 m - Capacidade = 2,0 tf - 7 un
• H (içamento) = 29 m - Capacidade = 2,0 tf - 3 un
• H (içamento) = 16 m - Capacidade = 5,0 tf - 1 un
•Talhas manuais com corrente, cap. diversas -7 un
• Sistema de elevação tipo "pau de carga", cap. Diversas - 3 un
Shelter, em estrutura metálica•
• 2,80 m x 7,50 rn - 12 un
•
• 3,00 m x 12,00 m - 6 un

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO I,,,ÁRTE
• INTEGRANTE DA CERTIDÃO

'lurado 41a ta de
A

CREA

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO
• Arquitetura

9.9

JNO
"esto Fe(nande5-ad

rtt :coet,

n

ev 2,252

%len ,
0,;

•
de tijolos furados de barro
s.?No
1 s)ez (20 cm.) - 56.675,65 m2
,
• 1/2 vez (10 cm.) - 30.151,84 m2
ir,:t
‘- ':.. 'AgetRRIIR tijolos refratários maciço/2 vez -30,0
VI O
00000
Elei4Pito vazado tipo Neorex 30x30x6,8.cm - 279, 8WP2
• Elemento vaza`do, tipo Neorex, com tela -46,00 m2
C
'O&
0/1
pivisEiria ' • ranilite (sanitários ) -213,02 m2
e - ranito veneziano branco (sanitários ) - 603,91 m2
tiD,W7sétiag2FipoiNmo 2 da Dimoplac ou Divilux da Eucatex
t/ Painel - 7.474,61 m2
Vidro 3 mm / Painel -4.804,87 m2
Painel -2.065,17 m2
• Porta c/ Vidro - 366,40 m2
-o- Painel de Vidro Temperado - 114,00 m2
• -Divisória de laminadO'gelaminico estrutural (sanitários) - 315,15
;;DiviSária industrial contela - 59,36 m2
• Setbs/painéis placas- de gesso acartonado - 2.636,70 m2
P'

• Ditaria

o

•O 0

ri

00

o

un ;iCsniz‘

,trativo

•

tffi".

'E.I..INOr\)„.
C:.ARTÓRIO DO 112_ O PA 40
N OTAS - S Ei.CF1110.161.2

oe

IG
.l0 NUGUSIO PODR
1\11 Domingos de Mo,

IIGAÇ-ACIi
pia emoTálica
sentgdo
AulaAico a pteSe
coMonne o ol‘,1

11\U'VEN

^C)

do que dou In.

S.P.

X JUL 20°3
Si"
(1‘%18,..

n.11,c1dadn

ATESTADO TÉCNICO-CONTRA5C4ITAM/5Ç

Esquadrias
• Porta em chapa de ferro ( de abrir, correr), diversos tamanhos, ití
fechos e puxadores - 2.273,42 m2
• Porta metálica de enrolar, diversos tamanhos inclusive fechadu
se
6ai.3
puxadores - 240,60 m2
• Porta automática de ferro com acionamento eletromecânico de correr, em tela artística ondulada
e galvaniz. (8,50 x 3,25) m, inclusive fechadura, dobradiça e puxadores - 2 un
• Porta corta fogo 0,80x2,50 m —4,00 m2
• Cerca Metálica em tela artística ondulada e galvaniz. — 52,38 m2
• Portão de ferro c/ cerca metál. em tela artíst. ondul. e galv. (8,5 x 2,85)m - 1 un
• Janela basculante de ferro ( diversos tamanhos), inclusive fecho —13,84 m2
• Batentes e guarnições de ferro, pré fabricado — 10.208,51 m
• Box em alumínio de correr/abrir com fechamento em chapa acrílica —236,25 m2
• Caixilho de alumínio (fixo! móvel), tamanhos diversos , inclusive fecho e puxador —,13.054,98
m2
Caixilho de madeira maciça, tamanhos diversos, inclusive fecho e puxador —378,81 m2
Veneziana em PVC com Montante de Aço Pintado — 142,41 m2
Porta em laminado melaminico estrutural, dim. 0,60 x 1,65 m -- 509,85 m2
•
de madeira compensada, venezianada, de abrir, medidas diversas - 676,6.m2
CREA - MA. • Portas
Portas de madeira maciças, lisas, de abrir, 1 folha. Medidas diversas —70,56 m2
vF,RBAMOS O PREsENTg, Portas de madeira compensada, revestidas com laminado melamínico ,. de abrir , tamanhos
TESTADO COMO PARTE diversos, inclusive guarnições e batentes, dobradiças, tarjetas e molas — 1.837,54 m2
NTF,GRANTE DA C ERTIDÂQ Portas de vidro, com bandeira, tamanhos diversos, inclusive fechaduras , dobradiças, fechos,
l'airáFis. • Q/ .•A
molá puxadores e batentes de granito— 120,00 m2
i•ijewa• .
fMarceto 551a-ta
eneziana de Fibra tipo Comovent — 430;65 m2
istátivo
Agen
c
Vidres e plásticos
I
c
• Vidro comum liso transparente ( 4 mm ) —3.200,16 m2
• Vidro comum liso jateado ( 4 mm ) —610,94 m2
.icperdo jateado para caixa de hidrantes (10 mm) — 46,1m
t,„2n
v o translúcjdo pontilhado — 841,85 m2
FEv
laminado prata ( 6 mm ) - 7.907,38 m2
ppjtigstte àristal, com moldura — 260,13 m2

432

barhüTne'chamenito lateral
Telhas de bago amarradas com fio de cobre -80.512,15 m2
-n
Es,t5Tkri padeira para apoio do telhado —80.512,15 m2, composto de:
• Laibirps 5 x 6 cm —154.990,37 m
,i2/488is•Rètvildrios 15 x 7,5 cm — 158,80 m
;13e)
1,5 x5 cm — 174.395,49 m
r
2 x 5 cm — 61.290,90 m
3 x 5 cm — 1.956,00 m
Telhas em aço galvanizado, compostas, termo-acústicas - 1.728,49 m2
000
ra metálica para apoio das telhas em aço galvanizado, composta de.peFfts. C 4"x2"x1",
100
1.728,49 m2
conte
0•04
g°em aço galvanizado simples —832,34 m2
.2
a metálica para apoio das telhas em aço galvanizado, composta de f.,e'rg C LI''xe'xl",
832,34 m2
---•--istrtrtrira de madeira para quiosque — 165 m2

- /-4.•
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ATESTADO TÉCNICO-00NTRAT9tCSIOMIS~

Revestimentos
• Pisos

rir" 9"
IV
cimentados
• Áspero —9.580,19 m2
"\,.
• Liso ( 2cm de espessura )— 19.543,43 m2
A77
• Contrapiso sem impermeabilização e 5cm • Argamassa de regularização com impermeabilizante - 12.751,68 m2
• Em concreto armado com junta plástica — 58,75 m2
• Pisos cerâmicos vitrificado — 7.303,33 m2
• Piso de pedra-seixo rolado — 32.724,90.m2
• Piso Granito Branco Polido ou Levigádo - 5.702,84 m2
• Pisos de alta resistência — 2.525,26 m2•
• Pisos de borracha pastilhada 50 x.50 cm —6.209,47 m2
• Pisos vinílicos 61 x 61 dm — 19.806,03 m2
• Pipo de carpete, placas 50x50 cm — 1.337,9
Pisos metálicos elevados - 16.629,80 m2
CERTfOÃO DE ACED2 TÉCWD:
?
Piso em grelha de aço— 30,36 m2
• Piso em ardósia —3.195,00 m2
25 FEV 2003
Paredes e tetos
• Chapisco — 207:832,83 m2
Ernboço — 208.099,83 m2
•Reboco — 125.946,02 m2
• Pintura
• massa corrida PVA — 118.283,95 m2
• massa corrida acrílica — 10.788,00 m2
CREA. MA.
• tinta 'anti-corrosiva ( Prirner ariti-corrosivo ) - 16.432,54'm2
AVERBAMOS .0 PRE,S.ENTE
• tinta à base de esmalte sintético - 18.545,74 m2
ATESTADO COMO "PARTE
• tinta ,à base de silicone hidrofugante incolor (sobre as telhas) - 81.820,35
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
m2
NV05103 Fls. e/ A 2h
• 'tinta à base de látex PVA c/ selador - 118.299,77 m2
1 •
• tinta acrílica com selador — 12.3E910,9ern12,
10-rAs - SP
, farcelo
ente
• Verniz sobre madeiraffieW,Untp
c
• Pintura imunizante
..Ltroforro...oserro-000noecon...........*noo.onol
• Selador MBT 429, sot;pt d'235'28,58 m
R
/Á
• Telhacril — 93,00 m2
9 “()
.
S. PAULO 7
• Com cerâmica
FERRA,
Ó parte
• Azulejos 15 x 15 cm —
ADRO
RJO CHOuSSANI\t.vaSi% 1,75
• Cerâmica 10 X 10 cm
'idãO
• Cerâmica 20 x 20 cm
• Plaquetas cerâmicas (240 x 54 mm - exterior) —52.003,11 m2
)E?-3-1
31-n .,23 104Forro de gesso adartonado — 10.267,32 m2
•..f-9 • Forro de placas ou lâminas metálicas - 520,63 m2
pré-fabricado termo acústico, placas 62,5 x 62,5 cm — 29.763 Q7,m2
Q
0 0000
t
.
rentG
Ftrro térmico esp. 1"— 12.808,93 m2
olamento Térmico em placas de poliestireno expandido - 21.57549 gn2 oO o o o,
I .......±22/
• Concreto aparente tratado — 3.675,95 m2
*000
•

•
r- t

pt

Impermeabilização
- • Argamassa com adição de hidrófugo
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• Proteção mecânica da cobertura e= 5 cm —39.068,
• Proteção mecânica com tela deploye — 8..926,64 m
• Com pintura Neutrolin -- 2.762,04 m2
• De alvenaria de embasamento— 18.763,57m2
Elastômeros sintéticos
Em soluções -7.697,20 m2
Por cristalização —2.595,36 m2
Impermeabilização com Manta Asfáltica - 17.571,62 m2
• Carbolástico na proteção mecânica — 22.580,75 m2
Mastigue elástico — 32.797,97 m
Mastigue anti compressão - 7.986,66 m
Selante para esquadrias e caixilhos —1.079,51 m
• Tubo de borracha para junta —.1.543,50 m

Acabamentos e Arremates
• Rodapés
• De alta resistência — 1.167,35 m
• De ardósia—
o H= 12 cm — 591,00 m
o H = 30 cm — 828,00 m
• De cerâmica h = 10 cm —4.332,24 m
T) 1 -1)8 madeira — 2.016,00 m
A
A
De granito h = 7,5 orn - 3.347,50 rn
• Cimentado tipo garrafa h z- 10 crn — 9.543,76 m
, e pu evin flico -1.409,00 m
• Dê borracha — 3.064,38 m
• Paviflex — 25,00 m

- II. 11 .

AVERBAMOS O PRESENTE
/ K;4, j.c.el De granito, externa L — 25 cm — 900,47 m
ATESTADO COMO PARTE
, De granito, interna L = 15 cm —674,39 m
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
c,, • 'ee ficreto — 7,40 m
G anilite — 7,72 m
, -íp,,B 1-;erto Fen4,
1 F 13
teo
!ratvc.;
•
o9, 9, ,
de An
nnno
• De granito L = 28 cm —4.112,26 m LPOu
pzde re o e2.
ro
n,
a
AUIENTICO
gsnal a ;Tu 7
• De granilite —8,10 m
• Argamassa armada — 67,60 m
79
s. P AU10
Juntas plásticas-43.986,69 m
Cantoneiras ( para azulejos e massa) — 22.928,05
EAND,
BARRE TO
15
Rufos metálicos em chapa de alumínio —3.567,40 m
22D2N
2A2P2A2R02E2C1
al°
tit
Calhas —3.058,51 m
çsv,32F21'.2.''c"V
Brises em alumínio anodizado natural — seçao elíptica — 259,20 m2
Guarda-corpos em tubo de aço diam. 1,5"
• Aço galvanizado — 12.166,01 m
• Aço cromado —2.250,78 m
• Testeiras - Fechamento em chapa de alumínio — 1.808,50 m2
'5
o
• Corrimão ferro, pintado — 349,36 m
:,,, .0
• Corrifnão de madeira ,envernizado— 178,50 m
,
(...)0
• Septos - Painéis estrt. C/ placas de gesso acartonado -503,78 m2
....
.....• Passadiços ( em chapa xadrez galvanizada ASTM A36, em painel eletrofundititfersornetat,),
• _,.....J inclusive suportação 372,12 m2
— -.--Placa plana de fibrocimento —23,14 m2
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Moldura de argamassa na fachada — 3.791,20 m

Equipamentos e Acessórios
• De sanitários e vestiários
• Porta-papéis - 1196 un
r1REAr:
• Porta-toalha de papel — 225 un
• Chapim 7 x 3 cm em granito ( box chuveiros ) — 284,4iTtfi-!W
Y
• Cabide simples -585 un
• Saboneteiras -734 un
r v TA":
• Assentos para bacias sanitárias -498 un
• Bancada de granito L = 50 cm 550,43 m
• Armário de embutir —46,20 m2
• De cozinhas
• Bancada de granito L = 50 cm —141,90 m
• Bancadas de aço inoxidável L = 60 cm - 117,15m
• Armários sob bancada- revestidos com Iam. Melaminico - 173,31 m2
• Filtro de parede - 84 un
• Prateleira revestida com Iam. Melaminicol=40 cm — 802,00 m
Diversos
• Escada de marinheiro — 280,80 m
• Grade de prpteção escada de marinheiro - 20,30 m
• _
ndagem dom metal expandido malha 6,2 13 mm , esp 0,9 mm 2.536,54m2
>p
vo elevador de carga -4 un
IROrié58 u n
„.
•CREA - MA.
—Arfflario em4utido — 1.118,00 m2
AVERBAMOS O PRESENTE
3 C, a
elas Afflomáticas - 8 un
ATESTADO COMO PARTE
Conjunto de3 mastros altura:( dimensão oficial ) com bandeira- 1 ciNTEGRANTE DA crwrID.Áo
T
81p creto —283,67 m3
Nvo eiqs. t)) Á 84
ara--ap rte válei — 1 cj
nde
IN°
Sãlrglata
erra Wpma
dk;aára econdicionado de janela de q).5pt5
tive
alsc í4i e
eutda.
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)
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.
CREA-MA
as — 21 un
•
NUTENIICO a Pçese
to para botijão de gás — 12 Ur0 3 "
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Aplicações e Equipamentos
• Sinalização Externa ( placas com tamanhos diversos, inclusive suportação )
correspondente a 341,60 m2
• Sinalização Interna ( placas com tamanhos diversos) —1.741 un, correspondente a 109,16 m
• Sinalização de Segurança — 1.050 un, correspondente a 39,38 m2
t
i

Mobiliário
Armário aço- 167 un
Armário alto 80 x 54 x 160 cm- 32 un
Armário de madeira- 494 un
Arquivo para documento- 658 un
Bancadas de trabalho e bancos — 333 un
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ATESTADO TECNICO-CONTRATJUOS1Y,KM/SQ

Banqueta o=30cm —1 un
Cadeiras polietileno 48 un
Cadeiras revest. Couto —95
é parte
Cadeiras revest. Tecido - 1.45à jj da
Cadeiras revest. Vinil -1j.8,36un
ão
Claviculário 380 chaves —P17 un
Cama e colchão - 314 Utfí.
Cofre para adia eletrônun—
Coletores de lixo - 1.9t75,un,, Civil
sen de iqs 8 is Ré'àrzd
Divisórias- 24,60 m2
strr
Estante metálica 5 prat — 70 un
s.
Estante metálica 6 prát —914 un
Extrator de suco —6 un
Fogão — 27 un
Freezer vertical —17 un
,zàig. TtCWICI,)
Gaveteiro em madeira —759 un
Liquidificador— 9 un
2 5 FEV 200.3
Maquina de café —29 un
Maquina de lavar — 11 un
Mesa centro 120 x 60 x 35 cm — 9 un
Mesas de cabeceira — 69 un
Mesas de canto — 71 un
Mesa de concreto com bancos —'5 Ojs
Mesas de equipamento — 81 un
Mesas de refeitório —48 un
Mesas de reunião — 185 un
AVERBAMOS O PRESENTE
Mesas de trabalho-.1.248 un
. ATESTADO coM0 PACE
Mesas de TV— 33 un
INTEGRANTE DA CEM'IDÃO
Palet em plástico — 195 un
Persianas - 2.977,89 m2
Quadro aviso 1,20x1,00 —56 un
Marcelo Wata de
Quadro branco de 1,20x1,00 a 2,20x1,00 —61 un
ri o
Paulo .
Refrigerador —47 un
0.:13 Quinno
KSIENTICO
Sofás — 144 un
glnal a rto
Televisor — 25 un
Tribuna — 2 un
s.etkuto
Ventilador de teto — 12 un
.IDES
Vídeo cassete — 23 un
RICARC'
sANI
MOR°
mamoRg1,75
INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS E DRENAGEM
5-3,Fggiu°,

-BR

CREA - A.

* Instalações de água fria
Tubulações e acessórios
• Tubulações e conexões em aço carbono galvanizado, sem costura Sch 40, diam 2 W- 439,00
•

Tubulações e conexões de PVC rígido soldável
• Diam. 25 mm — 8.899,30 m
• Diam. 32 mm — 4.031,10 m
• Diam. 40 mm —2.439,00 m
• Diam. 50 mm— 1.933,00 m
• Diam. 60 mrrC— 138,00 m

o
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rocka
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Aro
ATESTADO TÉCNICO-CONT

AN1/

• Diam. 75 mm — 116,00 m
• Diam. 110 mm — 90,00 m
• Tubulações e conexões de PVC rígido roscavell
,R.FA - M
• Diam. 32 mm — 45,00 m
• Diam. 50 mm — 90,00 m
,
- u-c
• Tubul. e conexões de PVC rígido -ponta e bolsa c/ anel (PBA)
• Diam. 50 mm — 2. 2B;70:l
....'T "--1
. Diam. 60 mm — 33 ,00 m
LÁ A - R R
. Diam. 75 mm — 16,00 m - - • - ---- —
Att3dc , éS parte
• Diam. 85 mm — 36100 m EL
.. Diam. 110 mm — 1!!31'55-,00;m ' --:, • • ,. •,•.) • • - •- -, :idãO
• Tubulações e conexõe:S de 9ço carbono sch 40 08 i nM
1 qj
• Diam. 1" —8,00 m i n
.- Diam. 3" — 300,00 iri E;,(2
• Diam. 4 — 158,00
Assis Rend
ASRd)
•r
.e-41
Aparelhos e Acessórios 4nitários
• Lavatórios
rjF
• •De coluna — 61 un
;»,;"
"."."--• Sem coluna —26 un
25 FEv 2003
• De embutir / sobrepor —473 un
• Bacia sifonada com caixa acoplada -485 un
• Mictório individual - 76 un
• Tanque — 80 un
• Torneira
• Lavatório —549 un
• • CREA - MA.
• Pia de bancada — 5 un
• Pia de parede —85 un
AVERBAMOS O PR iSENTE
• Tanque — 109 un
ATESTADO COmo PARTF.
• De lavagem — 160 un
INTEGRANTE DA CERTIN9
• De boia —40 un
SP0
29
-mbehã
DE
• Registro de pressão 3/4"- 300 un
mandes ";„ 3258-26"
o
L
.91arceto .Wata d
berepe' t4 231 ,F,.candOntogne ° °,"é
• • Registro de gaveta ( 3/4" a 4" ) — 1.177 un
p;oe da Dou
a ,epço9f°,
• Válvula de esfera 3/4" a 1"— 69 un
• Válvula de retenção com rosca (%" a 1 1/2" ) — 11 un
• Chuveiro elétrico - 226 un
• •Chuveiro tipo ducha— 12 un
• Caixa d'água pré-fabricada ( 250 a 1.000 I )— 9 5 un
RICARDO LE
ANDR I BA
• Ducha manual -455 un
• FULVIO AP
0:
• Cuba de aço inoxidável simples —85 un
LOS p£C00
• Caixa de registro -92 un

437

Equipamentos
•• Automático de bóia -'77,unr.:• Bebedouro elétrico - 79'Un
• Bomba de recalque " •'
• 1 CV — 37 un
• 5 CV — 11 Uri

O
O

'

c>

O

dOudd
0

000JJ

Castelo Dágua
JOUO
• A reservação das vilas residenciais foi feita através de castelos dágua de distriUiçáVtipo ta0: em
concreto armado capacidade 10.000 I — 3 un
9/82
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EteSRECCOMOOSPORVS .,Al.a

f-t
ATESTADO TÉCNICO-CONTRAT

SCHAHIN No.

(.::::....;,

Poço Artesiano
•• A captação de água nos sítios é feita através de poço artesiano ,..., kliáin r, de • a i ;
vazão mínima de 5m3/ h e o revestimento das paredes é de aç ink-ickalliandó/n14 e;
• perfurados e revestidos, sendo:
• Diam. 6"— 1.738,50 m
• Diam. 8" — 81,00 m
• Diam. 10" — 381,14 m
Estação Compacta de Tratamento de Água
• O tratamento da água em alguns dos sítios é feito através de uma estação composta de câmara de
carga , filtro de fluxo ascendente (com funções combinadas de clarificação e filtração), tanques de
dosagem com bombas dosadora e agitador, bombas de limpeza do sistema de filtragem,
reservatório de captação da água tratada, bombas de recalque, tubulações de interligações entre os
equipamentos e para lavagem, drenagem e manobra dos mesmos, escada, visores, manômetros,
válvulas, registros e painel e elétrico contendo chaves magnéticas, de reversão e disjuntores para
•proteção dos motores:
• • Cap 5 m3/h; pressão de trabalho - 2,00 kg/cm2 — 2 bombas dosadoras de 4,0 1/h — tanque de
• regeneração com 1501 - 20 conjuntos
'
• Cap 15 m3/h; pressão de trabalho— 2,50 kg/cm2 — 2 bombas dosadoras de 4,0 Wh — tanque de
regeneração 1501l -3 conjuillo
• •Drenagem

Tubulações e acessOrios
Tubos e Conexões de" PVC

s4 A

RR

é parte
00-mrn

gado, perfurado - 5.522,49 m
I

Drenagem Pluvial
CREA MA.
• Tubo de PVC rigi'dorBVj- Serie-R:1 2ivgn/eS4/0.
AVERBAMOS O PRESENTE
• Diam. 75 mm— B8Ohi1 civil
ssis Résen e
f'scr).or
ATESTADO COMO PARTE
• Diam. 100 mtli — 450,00 m
G
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
• Diam. 150 mw — 4.400,00 m
N".03102F1s.
(2/
• Tubo de PVC rigi o-V.444
A P4
es
%mero
Wata
de
• Piam.100 mm — 1.011,00 m
ra Wpma
A nt...
dvo
Diam. 150 mm — 738,00 m
GREA-MA.
••com. 200 mm — 1.507,00 m
250 mm —1.123,00 m
300 mm — 1.032,00 m
tIL
‘,1 iam. 350 mm — 165,00 m
00 mm — 139,00 m
Qt alo h tsférico
25 Fe;
• Diam1-5 mm — 18 un
.•
10,Q. mm — 59 un
,
E1-00As,,,s5180,05V.rrim. —'353 uncopo
-1
0,0AIN uiam. 200 mm —24 un
O
• Caixa de inspeção alvenaria 1x1 -345 un
• Canaleta de águas pluviais em concreto armado• Concreto — 491,58 m3.
.
Oo
o
• Grelha de- aço eletro-fundido.tipo Orsometal —8,00 m2
v
OOO
• Grelha em aço — 4.200,81 kg
Drenagem Oleosa
20/82
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FERNANDES
LEANDRO
RICARDO
BARRETO DA SILVA
CHOSSANI
C-3 ANDREi
FÚLVIO APARECIDO
np
C:1 Pfnmoor.,POS VERO .v!,i

A
ATESTADO TÉCNICO-CONTRyO.z.05WSq1A1,7.1.1p No.
•
•
•

f

Tubo de PVC rígido PBA, inclusive conexões, diam 110 ' mm — 24,0 m!
Tubo de PVC rígido PBS, inclusive conexões, diarn 110 mm — 216,QCWW,
Registro de gaveta, bruto, diam 110 mm —6 un.
Caixa sifonada com grelha —3 un.

• Esgoto

439

Tubulações e acessórios
•• Tubulações e conexões de PVC rígido, ponta e bolsa com virola
• Diam. 50 mm —7.906,00 m
• Diam. 75 mm — 1.839,00 m
• Diam. 100 mm —4.632,00 m
• Diam. 150 mm — 355,00 m
• • Tubulações e conexões de PVC rígido, ponta e bolsa soldáveis, diam 40 mm —2.018,00 m
• Caixa sifonada com grelha - 716 un
.
• Ralo seco - 334 un
• Tubulações e conexões de PVC rigidolunta elástica coletor de esgoto), conforme NBR 7362
• • Diam. 75 m — 24-tD0;rr
• Diam. 10 mm — 2. 99;6 rib
•• Diam. 15(,) mm — 372.5571
,
• Diam. 20Q mm — 1!43=2;00 -s12.dn,' é . parte
• • Diam. 250 niirn- '1-32'00 tro
•

c),)
'•

-

''"1.3

OefLc
Sistema de.Trata;mepto de Esgoto
• Fossa séptiol der:dãfflara'.áriida '
7)45Ké.)—MolfiÉlxii
• Até 25 uspár)ips,i,,3fl itn et,
ss
s e?1
• . Até 40 usuátíà's'='2-u-n--. Até 250 usuários - 31 un
-Filtro anaerobjo de concreto pré J- ogd&10.
• • Até 25 usuários - 3-Un
- • ,Até 40 usuários — 2 un
• Até 250 usuários - 41 un
AVERBAMOS O PREsENTE
• .Caixa de inspeção em alvenaria - 880 un'
ATESTADO COMO PARTE
• Caixa de distribuição em alvenaria - 53 un
INTEGRANTE
DA cuTIDÀ9
• Caixa de gordura de concreto pré - moldado - 142 un
N"W512lis. o .A
• Caixa separadora de óleo de concreto pré - moldado - 54 un `ikürcelo Watrr"-dreft
orna
Agente
frativo
t
,50-1F5,3 -t gãixa neutralizadora — 6 un
oft,0 DE,0,,se,s0,Teg:25?Ao de visita ( concreto pré moldado) - 113 un
kobet,,°„:,‘?1°
t‘
2'
,0',.,tv,a,g`da.
TU de infiltração, envolvendo escavação, manta de bidim brita, tubo PVC 100 mm e reaterro —
oco
P's'`J osicaç
20 m
ar°
Serviços•tiversos
compactado mecânico —56.440,00 m3
spegiuNg Areia —2.009,90 m3
gnvelope de concreto - 134,00 m3
• Escavação mecânica de valas: altura média 3 m — 11.978,00 m3

O

O g,
OOoo °

c1,

Tubulações e acessórios
• Tubulações e conexões em cobre, solda, diam W — 62,00 m
• Tubulações de aço carbono e conexões, rosca —

0 00
O
o

•
•:••
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRAT

•
•
•

AM/99

• Diam I/2" — 288,00 m
• Diam 3/4" — 42,00
Válvulas de esfera, bloqueio diam IA" —60 un
Válvula reguladora de pressão - 33 un
Manômetro — 20 un

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
•

CREA - MA.

Prevenção e combate a incêndio

AVERBAMOS O PRESENTE
Tubulações e válvulas
ATESTADO COMO PARTE
• Tubulações e Conexões de Ferro Fundido
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
• Diam. 3" — 471,00 m
N"
Fls. Cl
A ?0
• Diam. 4"— 1.788,00 m
Narceto 9,1 ata d Oriv , ra ,Rpina
vo
• Tubul. de aço carbono, sem costura, SCH 40 e conexões de aço carbono fo4addeAo
• Diam. 3/4" — 6,00 m
• Diam. 2.1/2" — 185,
• Diam. 3"— 521,00 mi
• Diam. 4" — 84,00 m
parte
• Tubul. de aço. carbono galvanizado-; serri dostbra:SCH10, roscava' e conexões de aço carbono
'.
galvanizado, rosca BSP I',
. Diam. 1" — 2,00 m
,.. 3
• Diam. 1.1/2" — 30,00W.,,.
e -'t1 a>
,D 1...___
c4.1 ____
g•-t
• Diam. 2.1/2" — 2.98601-iq.—
• Diam. 3"— 216,00 m•
de l'jse is .Rèsend
1 A?
S.ãP-°
: • Diam. 4" — 362,00 m
'
•••
Tubul. de aço carbono g'álvanizado, s étisgfutà7 -e conexões de aço carbono
1 I
, galvanizado, rosca BSP
• Diam. 1.1/4" — 2,00 m
• Diam. 4"— 272,00 m
• Diam. 6"— 38,00 m

.
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•

M

•
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i
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ike,-,•: —
Equipamentos e Acessórios
' e. 2'37 " tdoe • P,'',' '
9 ? 1..• - Robow
n
A
3"*"
esgool:
orioi '°`"d'' -(1,
• Mangueira para incêndio c/ engate rápido - 20M1
7.4Ceenno de
...
o
.,
• Válvula de retenção F°F°
0..31 • .`
• Diam. 3"— 2 un
• Diam. 4"— 4 un
• Válvula de retenção aço carbono
• Diam. 1"— 1 un
ANDR
• Diam. 4" — 2 un
• Válvula Globo Angular 45° 2.1/2" x1.1/2" - un s_Lusw.co,
• Adaptador Storz 1.1/2" - 19 un
• Esguicho cônico Siorz 1.1/2" c/ requinte 16 mm - 19 un
• Tampão Storz 1.1/2" -19 un
• Hidrante de coluna - 9 un
Hidrante de passeio.-;:.1 6 un
• Abrigo para mandieid.e' parede - 119 un
• Abrigo para'extintorSObre'
rodas • Extintor portátil de água pressurizaCia (10L), completo, fixo na parede - 164 un
a o e,
• Extintor portátil de CO2 (6 kg), completo, fixação na parede - 790 un
• Extintor carreta de CO2 (10 kg), completo-8 un
• Extintor de pó químico de 12kg —3 un
g,

111
040k
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSI

•
•
•
•

•

•
•
A

„

a

—rqu,

0.1A1-1,1,Nl.kiwark,

Extintor de pó químico sobre rodas com 50kg - 1 un
Manômetro - 26 un
Pressostato - 47 un
Registro globo angular c/ engate rápido tipo storz , diam 2 1/2" - 100 un
Tanque de pressão - 8 un
Válvula esfera
tb,
• Diam. 1.1/4" -1 un
• •0`.,
• Diam. 1" -6 un
Válvula gaveta Fo Fo, com flanges
• Diam. 3" - 6 un
• Diam. 4" - 6 un
• Diam. 6"- 6 un
25 FEV Usf
Válvula gaveta em aço carbono com flange
• Diam. 3"- 1 un
• Diam. 4" - 2 un
• Diam. 6" - 2 un
Válvula gaveta, acabamento bruto - 200 un
Válvula Qaveta corpo bronze com rosca
• fiarn3/4" - 3 ui
CREA - MA.
•'" .110/a.1 /2" - 8!un
AVERBAMOS O PR EsENTE
• Dtálji. 3"- 4 un
ATESTADO cOMO PARTE
par4Qn
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NalvÉlklielução horizontal / vertical - 99 un
N"
o).
A
la retenção c/ rosca
l.arcefo ata de

441

,ra Rprna

A

ativo

2/1/e4 2 un
, --- t
e a vé-naga ppa registro de recalque -5 un
NOTP's "?;;)
•e 511
, -1;,axaA4A,plaiàio 'cada em fibra de vidro 5000 litros
rto Fel— EL\ N°
(,..;urb- 3R
nteade,
ct, 08t4 ,
Di:. paulo R°b%
Ft
rdpotência acima de 5 CV - 22 un
a Ouinno de Ir
F:
na
D, potência entre 1,5 e 5 CV - 7 un
ãE14I al"''
•
a, MO
rico, potência acima de 5 CV - 36 un
3 1f2r22-ta'i°.
99
• Bomba sobressalente submersível potência acima de 5 CV
• Bomba Jockey 2 CV -.5 un

ASS.:Eng‘n Ci

MGODO LEANDR

11.2.1.3 - Sistemas:

8RRET°
rj ANDREI
VIO APARECII

vecotwo pomv

SISTEMA DE ENERGIA

Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, sua infra-estrutura, os equipamentos e
materiais, seguro, transporte, instalação, integração, testes, garantia, sobressalentes, treinamento, operação
assistida, manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos até a sua entrega definitiva e documentação
técnica nos Sítios. Principais itens fornecidos : painéis de medição em média tensão, painéis de proteção em
media tensão, painéis de distribuição em media tensão, transformadores, grupos geradores e s:u
componentes, painéis de distribuição em baixa tensão, sistemas Ininterruptos de energia estáticos ( .,Laraait\
quadros de distribuição de força, subestações remotas, alimentação e aterramento de'.equipameSte
eletrônicos, instalações prediais, sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, linhà' oder, transrais'àãO
69 KV, com 15 km (Manás redes aéreas e subterrâneas, subestação elétrica rebaixadOro 69°KV/1,5.1 .ti
- 5 MVa ( Manaus) e aterrarilentaexterno'dos sítios.
t 0 000
•

Instalações Elétricas.=

Equipamentos
23/82
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•

Painel de Medição em Média Tensão (MTM)
•
15kV - 225 Kva 7 conjuntos
•
15kV - 300 kVA —9 conjuntos
•
15kV - 1500 kVA — 1 conjunto
•
15kV - 2000 kVA — 1 conjunto
•
36kV - 225 kVA (Cubículo à Ar - SF6) — 1 conjunto
• Painel de Proteção em Média Tensão ( MTP )
•
15kV - 225 Kva — 7 conjuntos
•
15kV - 300 kVA —9 conjuntos
•
15kV - 1500 kVA — 3 conjuntos
•
15kV - 2000 kVA — 1 conjunto'.
•
36kV - 225 kVA (Cubículo à Ar - SF6) — 1 conjunto
•
30 KVA —2 conjuntos
• Painel de Distribuição e seccionamento em Média Tensão
•
15kV - 1500 kVA — 3 conjuntos ;
• • 15kV - 2000 kVA — 1 conjunto •
CREA - MA.
•
4160V - 45 kVA — 2 conjuntos
AVERBAMOS O PR E:q.NTE
Transformadores ( T
ATESTADO COMO
•
Trafo Abaixador - 380 / 220V - 45 kVA — 1 conjunto
INTEGRANTE DA CERTIDAO
•
Trafo Abaixador - 380 1220V - 150 kVA — 1 conjunto
A e4
•
4160 - 380 / 220V - 45 kVA —2 conjUntos
. iarcefo Mata (1-e É. I
a Wpma
Agente
•
13800 -380 / 220V -225 kVA —7 conjuntos
liVO
MA.
•
13800 - 380 / 220V - 300 kVA —9 conjuntos
•
13000- 380/220V- 1500 kVA — 6 conjuntos
•
13800- 380/220V- 2000 kVA —2 conjuntos
•
380- 220/127V - 225 kVA — 3 conjuntos
•
380 - 220 / 127V - 300 kVA— 6 conjuntos
.• Transformador de distribuição, ligação delta-estrela, de 30kVA - 13,8kV-220/127V— 1 conjunto
• Transformadór de corrente em epoxi 69 kVef, relação de medição e proteção 100/200 - 5A com
carga nominal C5OVA e B200VA - tensão suportável 350. kVef —.3 conjuntos
• Transformador de força, trifásido 5 MVA - 69/13,8 kV, imerso em liquido isolante, com buchas AT ao
tempo e MT em caixa lateral flangeada, com comutador sob carga em 17 posições, ligações no
primário DELTA e no secundário em ESTRELA com neutro acessível — 1 conjunto
• Transformador de potência, tensão nominal 69 kVef, relação 69/153 kV - 115/03 — 3 conjuntos
• Grupos Geradores ( GMG ) com Acessórios ( baterias de partida, silencioso, segmento elástico)
.52 230 / 255 kVA —•22 conjuq
‘,‘oiNs-çoie\r, 300 / 330 kVA — 18 conjuri
\3,,0
950 /1045 kVA — 6 conjun
▪
1375 / 1560 kVA — 2 conju
• po,.. ce osm• ,•
•
eradores ( GMG ) - Cont
o
•
/ 20 kVA —2 conjuntos
• — 30 / 33 kVA — 2 conjuntos
•
!§k/ 50 kVA — 9 conjuntos
72 / 80 kVA — 2 conjuntos
Ø' Tanque de armazenamento ( TA)
•
1.000 1— 13 conjuntos
•
10.000 i — 2. donjuntos
15.000 1— 16 conjunto
20.000 1— 26 conjuntos
•
30.000 I — 6 conjuntos
• Quadro de comando do conjunto motot'-'bomba -24 conjuntos
• Conjunto motor bomba de abastecimento ( MBA ) - 50 conjuntos
•

I
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Unidade de supervisão de Corrente alternada ( USCA
•
30/ 33 kVA -- 4.conjuntos
•
46/ 50 kVA - &conjuntos
•
72 / 80 kVA -2 conjuntos
•
230 / 255 kVA -20 conjuntos
•
300 / 330 kVA - 19 conjuntos
•
950 / 1045 kVA -6 conjuntos
•
1375 1563 kVA - 2 conjuntos
• Painel de Distribuiçào em baixa tensão
•
300 A <r.- DG <600 A, até 66 saídas mono ou 22 tripolares
•
300 A,
< 600 A, até 69 Saldas mono ou 23 tripolares,-Wnjun
•
3000 A<----- D0<= 4000 A,até 108 saldas mono ou 36 tripolafel4 corj
• Sistema Ininterrupto de Energia Estático até 10 kVA (Mini-UPS) 4040 V
• Sistema ininterrupto de energia estático acima de 10 kVA ( UPS)
80 kVA -8 conjuntos
çt,
•
120 kVA - 11 conjuntos
•
250 kVA - 6 conjuntos
•
500 kVA - 2 conjuntos
• Baterias Chumbo - Ácidas (Seladas) reguladas por válvula - 10 plus
•
10.000 VA -6 conjuntos
•
80 kVA -8 conjuntos
CREA MA.
•
120 kVA - 11 conjuntos
•
250 kVA - 3 conjuntos
AVERBAMOS O PRESENTE
•
500 kVA - 1 conjunto
TESTADO (:(1,i() PARTE
associadas ao Sistema Ininterrupto de Energia (No )( RANTE DA CERTIDÃO
000 VA '4. 8 conjuntos •
Is. V) A&I.
•
kVA - 8 Conjuntos
'Iarceto 93,1ate"
•
,
.•
4 eira2 Roma
Ar..-rtrE‘ , n trativo
ryããte- 11 conjuntos
CREA• ' -2 kVA - aconjuntos (VA- Iconjunto
roide distribuiça'p de força de equipamentos
•
<= n ,< 300 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares - 10 conjuntos •
......
300 A, até 21 saldas mono ou 7 tripolares -9 conjuntos
,,300iARpe'f,,
;(<• 600 A, até 75 saídas mono ou 25 tripolares -3 conjuntos
'1000 A, até 75 saídas mono ou 25 tripolares - 1 conjunto
,i---,s(SER) -simples
t7V - 15 kVA -9 conjuntos
4160 - 380/ 220V -45 kVA- 1 conjunto
I' 4,0 tW' onde% OLSB o o& 4160 ,27V - 112,5 kVA -2 conjuntos
,005 L o
O
be tc)
AP`°GhâVe serc'or—r'cv,
I I
C. t •
npo
lar, uso externo, comando manual, sem lâmina de terra, abertura
•
.de
.„ ,,00° gxe
h
°
5)Ç. • t, °
, Com isoladores, para 69 kV, corrente nominal 1259 Aef - 60Hz -3 conjuntos
ccionadora iripolar, uso externo, comando manual, sem lâmina de terra, abertura ve
com.iscráa- ores, par, 69 kV, corrente nominal 1259 Aef - 60Hz- 1 conjunto
• Chave automalloa da aterramento rápido, uso externo, com isoladores TR 147, tensão para 6
A - 1 conjunto
0 03,
e-113 su-'wirizeg,tw'SAinail250
moi5ftjuntor tripolar a SEG, comando motorizado, acionamento simultâneo nas trêrflás - 69 kV,
corrente nominal 1250A - capacidade de interrupção simétrica de 21 kAef - 1 conjunto
• Pára-raio unioblar. tii)o estação óxido de zinco, uso externo, 60 kVef - 10 ,kAef - 60
confunkà'
• Retificador wirregador de baterias - 35A, tensão de entrada 30-220 Vca, tensão dêós'aidc-á 124 Vcr 1 conjunto
• Baterias alcalina 755•/h, completa com estante metálica 125 Vcc - 1 conjunto
• Conjunto de painéis para o sistema de proteção/mediçã serviços
- 1 conjunto
a S

;
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Instalação de kiled.:Ao de faturamento no CRV Manaus envolvendo o for0é,4e, ,• - . • .: N
i. 4111
TC's , 3 Tp's, 0'; •11(-,.clidor de consumo e demãnda tipo A1R-ABB, ad.eqiia.•fia d t! ...à . ,t.....; 11
..:, •
relocação das rnn;Hs.
' , .LA - l'
• Substituição de ;::luetas, disjuntores e condutores em quadros elétricoà„WiWalados, co
'=‘,., •-:5-,'",,solicitação do C,,kne - 31 cjs
• Adequação de no breaks conforme solicitação do Cliente, SITOP básica DC/D>41
.•!...0 V.72.4
SEP 1534 -ISLO1 Contactor 3TH20 22 OBB4, 24 Vcc, Diodo supressor 3TX4 490-3A--717Efg-

444

no '

Materiais de Instalação
• Eletroduto em aço - carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca BSP, inclusive conexões vams
diâmetro 3/4" • Eletroduto emPV(1..:4qdo anti-chama, rosca paralela (BSP) conforme NBR-6150, fornecido com uma
luva por vau:',:..'ara de 3 metros, inclusive conexões
Diam. 11 -- 35 varas
•
CREA - MA.
Diam. 1.1/2" -35 varas
Diam. 2.' 40 varas
AVERBAMOS O PRESENTE
•
Diam. 4-- 100 varas
ATESTADO COMO PARTE
• Leito tipo leve em aço carbono, galvanizado à quente, L = 3.000.ffl
MtE1~41,07M2 mm,
chapa distanciada a cada 250 mm
N"
03F1s. CO) A 84
••
A = 200
-65 peças
zra qorna
gdarceto gdata de
A ente
ativo
A = 300:: rn -59 peças
R
A = 400 mm -48 peças
A = 500 mm -85 peças
A = 600 mm - 38 peças
- • Tubo metálico f!exivel, rosca paralela (BSP), macho/macho, à prova e tempo diam 3/4"- 96,00 m
,1/2" IPS, ASA SCH40 - 140,00 m
4 Is_olãl ir suspensão em vidro temperado, tipo convencional - conforme hormasIEC 120- 16A, IEC
3831
7108 - CB 16, NBR 5032- 90 conjuntos
..._,..„,,ÇonchaêllAliteiãço-carbono galvanizado à fogo - 15 conjuntos
ri."''Oâzdd-,bojaie.:rn d?f5 ::j,,Ilvanizado à fogo, com pino, arruela.e contra-pino - 15 conjuntos
<:-L4 E-xau[s-foql com n otor monofásico de 220V - 1 conjunto
•-- lifrojetor retangular, ,eforçado nas laterais em alumínio fundido, refletor multifacetado com lente de
01.-Ta t
uma lâmpada de vapor de sódio, completa com lâmpada de 2250 W, reator e
O
•
20V - 12 conjuntos
• Suporte/0,m
tco a de concreto armado da subestação 69 kV para:
u.?
ns,eSe
•
c;
,) peças
nadara - 5 peças
ou potencial - 6 peças
rclor de corrente- 6 peças

H
Á.Vi

•-• 553''''° de P`'‘

s.?

,Foro

•

,t)°,,%,50'•
•

•
•
•
•

J&L

unipoiár
eletrolitico, têmpera mole isolação e cobertura em PVC anti-chama, 1kV
se 2
1,5 rnm2 200,00 m
mm2 -.3,814,00 m
m
;k0 M•m2
• 6,0
:386.00 m
3.458,00 m
16,0 ro; , -- 315,00 m
25,ÍJ mm - 172,00 m
35,0 mi:. • - 1.449,00 m
50,0,,m•
440,00 m
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coa:cr.o:roa, tan.nrie

•
•
•

•

,:r., RT2?;C
ACERVO TÉciK0 91/
70,0 mm2 -1.141,00 m
95,0 mm2 - 833,00 m
120,0 mm2 -24,00 m
150,0 mm2 - 6.145,00 m
•
185,0 mm2 -4.735,00 m
•
240,0 mm2 -8.051.00 m
•
300,0 mm2 - 1.620,00 m
Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação EPR, cobe
blindado, 6 kV, 70 °C, classe 2- 10,0 mm2 - 114,00 m
,N7*
Cabo unipolar de cobre eletrônico, têmpera mole, isolação EPR, cotAR
.gfá
blindado, 15kV, 70°C, classe 2 - 185,G mm2 - 470,00 m
Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação EPR,
blindado, 20kV, 700 C, classe 2
•
25,0 mm2 -432,00 m
•
95,0 mm2 -324,00 m
Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação EPR,
blindado, 34,5 kV, 7000, classe 2- 25,0 mm2 - 2/,210in

4 45

CHLA - MA.

AssP.P

• Cabo tripolar de cobre eletrolítico, têmPXSEEITANUiNIWPR8-:'00Wittura e,
PVC antkhama, 1kV,
70°C, classe 2
ATESTADO COMO PAR IT
•
1,5 mm2 - 20,00 m
INTEGRANTE DA cEwrii).Áo
•
2,5 mm2 - 350,00 m
Noobz-kg Fls. 0/
A
•
6,0 mm2:
,100,00 m
nlarcero 3,1 ata d
.tra Wpma
A
•
rativo
5,0 mm2 100,00 m
Cai t polar de cobre eletrolítico, têmpera mole, iscoflaa%1Ae cobertura em
PVC anti-chama, 1kV,
-7tre7E1M-se 2 7 10,0 min2 - 20,000
4, -t- al3o dié RPM@ com alma de aço e seção 1/0 AWG, conf. norma NBR 7271 - 1.00,00 m
dl. CCgol'ikáIgminio sem alma de aço, CA 336,4 MCM, conf. norma NBR 7271 -200,00 m
-,
Fio Pirastic Super 450/750V BWF Ai-Riflam, seção de 2,5 mm2, encordoamento classe 1, conforme
nogna-NIER 6880 eIl
pBR 6149- 1.700,00 m
á
e alumínio, para cabo CA 336,4 MCM, com 4 fios padrão NEMA, mais 4
• pararusos
condorme norma NBR 5370 - 54 peças
, ré
° ansão em alumínio, para tubo o 2.1/2" IPS, barra com 4 furos padrão NEMA,
2, conforme norma NBR 5370- 6 peças
ão em cobre, para cabos de cobre, completo -2,5 a 300,0 mm2 - 6.546 peças
media tensão 8,7/15V, para cabo de seção 185,0 mm2 - uso interno - 86 peas
• Canalização elétrica pré - fabricada ( Bus Way ), completa- dutos de barra trifásico + neutro, In =
3.25lt A, 600V - 60,00 m
,k, ‘C;;P''.Ekate‘ffN

pç- nos .
Ta0-U.‘
çt
s'o
°,,ç?3-1
'90o
o IN gobe
xo(S'
ç
- • ,,00
abs
'amo

de Controle
ltipolar de cobre eletrolítico, isolação e cobertura em PVC anti-chama, sem blindagem 1kV ())
sse 2 -2,5 mm2 , sem blindagem
ÇA1• .
••
-2-condutores -2.368,00 m
4 condutores - 1.300,00 m
-p.-stoc,4%,tvoasst,'8, 005, pndutores - 1.700,00 m
6 condutores - 8.10,00 m
Pse'-t ,s'tn. Cabo multipolar de cobre eletrolítico, classe 2, isolação e cobertura em PVC anti chama, 1 kV,
.
. r:.
•-11
com blindagem 2,5mm2
• •
..... .
*••
•
24 condutores - 738,00 m
teso
•
•
•
32 condutores - 140,00 m
000
s • O
• Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre,
pleto - 2,5 mm2 - 3.972 peças
9'7/:82
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-,Interligações de Aterramento
-7'
(4,
• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera mole, classe 2A - 25,0 mm
• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2a
•
25,0 mm2 - 106,00 m
•
35,0 mm2 -2.680,00 m
•
50,0 mm2 - 320,00 m
•
95,0 mm2 - 2.500,00 m
. Conector para aterramento em bronze, para um cabo de cobre à superfíc
35,0 e
50,0 mm2 - 329 peças
• Conector para aterramento em bronze ( split bolt ), para um ou dois cabos de cobre à superfície
plana, completo - 35,0 e 50,0 mm2 - 335 peças
• Conector de aterramento em bronze estanhado, para cabo de cobre nu, completo, 95,0 mm2 - 250
peças
Cordoalha flexível em cobre eletrolítico estanhada - corrente nominal de 600A -268 peças
• Terminal a compressão e cobre estanhado para seção de 95,0 mm2 - 120 peças
• Conexão exotérmica reforçada - 1391 un.
Sistema de Combustível
• Tubo de aço carbono preto, ,AstRek,106., Schedule 4
metro 3/4" a 2" , inclusive
• conexões
••
C R EA-A çir"--1
4
AVERBAMOS O PRESENTE
1/2" - 6,00 m
á CERT2A0 DE ACERVO TÉCNIC?
1
ATESTADO CO)
•
3/4" - 53,00 m
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
• •
1" 293 ,00 m
25 FEV 2903
•
.Nua2gaMs.
. 0) A
1 1/4" - 31,00 m
Li.g):10 m 91arceto "Mata
amara cRpirra t.":"Ak:
pnfteintec,,nt- 1
istrativo
,L
A ce,rvc,
375,00m
com fechamento rápido, em bronze, classe
•A,•• J..• ...
, sã/v.0. aswpeças
.j5 peça
•
1.1/4" - 22 peças
002 /l2t'i,
bronze, rosca . BSP, classe 150, haste ascendente, porca de travarnento do
ALY.11
D
volari
e
efri
v?
e em alumínio, reengaxelável sobre pressão quando totalmente aberta, fecho
ctst:o.cie

A.- R

)

affigie A - R R

g .0
wsi„,\r,

No —

• Valsela de reGnção, instalação vertical, em bronze, rosca BSP, classe 150, fecho cônico, guia - 1" 4° as
ç)e,ne„Ç'de.30-:
gi%ira de polipropileno, protegida com arame de aço galvanizado, completa com acoplador em
• co
DN = 21/2", completa com acoplador em bronze -250,00 m
angu`e, de borracha sintética com reforço têxtil, adequada para combustível, completa com
2‘)v termingÁncho e abraçadeira em ambas as extremidades, rosca BSP de diâmetro 3/4" -46,0 m
• Ria) separador/ coalescedor - 50 peças
_nne-r o
„ssf, tiRQN`Ocorpo e tampão em bronze, elemento filtrante em inox, mesh 20,rosca BSP -2- 50 p
"rs
ARe cooP4J'igerde neoprene, espessura.10 mm, dureza shore 60 - 192,00 m2
• •.
.•••
959 SN'10'
"•
..••
•
•e
Sistema de Escape . • Tubo de aço carbono preto, ASTM-120; Schedule 10, inclusive conexões
•
Diam. 3" - 198,00 m
•
Diam. 4"- 162,00 m
•
Ciam, 6"— 72,00 m
1 5?
IP
o e.N1'
•

.L30

2,8/8
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Duto de escape de gases do radiador, completo -48 peças
Isolamento acústico em poliuretano expandido— 2.012,00 m2

Testes em Campo
• Testes e colocação em operação — 1 unidade

CREA - MA.

"7

25 FEV 2;
AVERBAMOS O IWSENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO.
+ Rede Concessionária
N~/i3F1s. 0/
veira Roma
Warrelo 91ata
Equipamentos
-t ntyo
A •
• Disjuntor de média tensão, tipo extraível
classe 15 kV, 800A, 1000MVA —2 conjuntos
• Caixa de medição para kWh e kVAR - Padrão Concessibnária 2 conju tos
• Chave seccionadora de 15 kV, 400A, tripolar —2 conjuntos

Materiais de Instalação
• Condulete do tipo LL de alumínio injetável de 1 1/2", com tampa aparafusável —4 peças
• Condulete do tipo T de alumínio injetável de 1 1/2", com tampa apprafusável —2 peças
• Chapa de ferro chata para suporte da bucha de passagenwadrão.CONCESSIONARIA— 5,peças
•
•
•

Estrutura de cantoneira de ferro galvanizado (13 x 38 x 5 m) para suporte dos TC's e TP's padrão
CONCESSIONÁRIA —2 peças
Cantoneira para fixação dos pára-raios ( 13 x 38 x 5 m ) — 12,00 m
Isolador de pedestal padrão CONCESSIONÁRIA para 15kV, com conector para fixação de seção 50
— peças
inrI

A-R

r...

A 3s

Força
ogBfr tCnpera mole isolação e cobertura em PVC, anti-chama, 750V, classe .2 na seção de
,Z5, mm2 —00,00
CL1
• Verga ao e cobre letrolítico — diam. 3/8" — 100,00 m
009(01-f• Conector de emendp tipo "L" para vergalhão fabricado em bronze para fixação a pressão — diam.
32
aVLÁ
•
oné
tipo "T" para conexão de vergalhão de cobre fabricado em bronze — diam. 3/8°
!M e dcre
n
flZ
RP,
ereu,v4p, prekrvrè4wipl'ippl
ressão para conexão de vergalhão com parafuso — diam. 318"— 51 peças
:)f
a reta para vergalhão de bronze — diam. 3/8"— 12 peças
ento
de cobre nu, duro classe 2 seção de 25 mm2 — 120,00 m

a

ação e Aterramento de Equipamentos Eletrônicos

•
•

ipamentqis de Energia
interrupto de Energia Estático até 10 kVA (Mini-UPS)
3.000 VA —2 conjuntos
4.500 VA — 7 conjunto
•
10.000 VA — 1 conjuntO
•• . .
Sist. Ininterrupto de Energia Estático acima de 10 kVA (UPS) —24 KVA —3 conjuntos..
Baterias Chumbo-ácidas Seladas reguladas por válvula - 10 plus
'
•
3.000 VA —2 conjuntos
.
4.500 VA— 7 conjuntos
29/82
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•

10.000 VA — 1 conjunto
24 KVA — 3 conjuntos
• Estantes para Baterias associadas ao Sist lnint. de Energia (EP&
•
3.000 VA —2 conjuntos
•
4.500 VA —6 conjuntos
•
24 KVA —3 conjuntos
\:•;)
• Gabinetes para Baterias associadas ao Sist. Inint. de Energia (GPS) —
co
• Quadro de Distribuição de Força de Equipamentos ( QDFE )
DG <50 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares — 1 conjunto
DG <50 A, até 24 saldas mono ou 8 tripolares — 1 conjunto
CREA • MA.
DG <50 A, até 30 saídas mono ou 10 tripolares — 11 conjuntos
DG <50 A, até 36 saídas mono ou 12 tripolares —9 conjuntos
AVERBAMOS O PENTE
•
DG <50 A, até 42 saídas mono ou 14 tripolares — 1 conjunto
ATESTADO COMO l'Alat.
•
50 < DG < 150 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares — 1 conjunto INTEGRANTE DA CERTIDÃO
•
50 < DG < 150 A, até 30 saídas: mono ou 10 tripolares —3 conjuntEUL2C
5- -Fls. a
A
50 < DG < 150 A, até 33 saídas mono ou 11 tripolares —2 conjunt%arcero 9,/ a t a
50< DG< 150 A, até 48 saídaS mono ou 16 tripolares — 6 conjurito
50< DG < 150 A, até 54 saldas mono ou 18 tripolares —1.conjunto'
•
50 < DG < 150 A, até 60 saídas mono oU 20 tripolares —3 conjuntos
•
50 < DG < 150 A, até 96 saídas mono ou 32 tripolares —6 conjuntos
•
50 < DG < 150 A, até 126 saídas mono ou 42 tripolares —3 conjuntos
•
150 < DG <300 A, até 96 saídas mono ou 32 tripolares —6 co
o
•
150 < DG < 300 A, até 186 saídas rnono ou 62 tripolares — 1 core,
""—"‘
600 < DG < 1.000 A, até 48 saídas mono ou 16 tripolares —
QAT (Quadro para Autotransformador)
•
•
Trifásico - 23 conjuntos
FE
dutVa 200.4•
Trifásico até 10 KVA — 18 conjuntos
Trifásico até 15 KVA —24 conjüntos
ida

4 48

Ci'tdão5de
At•érvo 7,senico
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Eletrodutos, conexões e conduletes
etfe4ettrent—açoIcarbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela (BS ), c6fme
DlE9.
.à
5t fornecido com uma luva por vara e em vara de 3 metros — inclusive conexões
Li
•
am 3/4" — 93 varas
^
,"
rgt:tlâ 57 varas
iam. 1 1/2" —54 varas
°-41Am. 3" — 64 varas
fçy Eletroduto em PVQ rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), conforme NBR-6150, fornecido com
ajfiM pprma em vara de 3m — inclusive conexões
/ " — 30 varas
-(43)idd31,22 I varas
m alumínio injetado, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada
19 peças
9 peças
Diam. 1_1/2" —42 peças
S.

6, perfilados e acessórios
o p
FI'v'sp?A L,Vto tágOve em aço carbono, galvanizado à quente, L = 3000 mm, perfil "U" de 25,4 x 76,2 rr.imd 'A
O
...o
GIAOSS
mm — 249 peças
o,
P'".• Perfilado perfurado em aço carbono, galvanizado à quente, L = 3000 mm, 38 x 38 ITIrri — 155 pé:W:
• e
Cabos, terminais e suportes para aterramento
Çà
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Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC an ,i-chama, 750 V,
70 °C, classe 2
2,5 mm2 — 8.160,00 m
•
4,0 mm2 — 494,00 m
•
6,0 mm2 —794,00 m
•
10,0 mm2 —2.069,00 m
•
16,0 mm2 —294,00 m
•
25,0 mm2 —282,00 m
•
35,0 mm2 — 156,00 m
•
50,0 mm2 —440,00 m
•
70,0 mm2 — 1.141,00 m
•
95,0 mm2 —80,00 m
• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera mole, classe 2— 35,0 mm2 — 14
. •Cabo de cobre eletrolitico nu,.têmpera meio dura, classe 2A
25,0 mm2 — 118,00 m
.
35,0 mm2 — 1.234,00 m
• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cot0.0 em
70°C, classe 2
•
25,0 mm2 — 36,00 m
o CRFA - M
35,0 mm2 —3.544,00 m
• Conector para aterramento em bronze ( split bolt ), para
ana,
completo -35 mm2 — 6.612 peças
• Conector parafuso fendido em bronze, para cabos de cobre nu, comp to, 35,0 mm2 — 2.090,00
peças
Terminal à pressão em liga de cobre, para cabos de cobre, completo —
m2 - 562 peças
• Suporte de aterramento elétrico e eletrônico - 440 conjuntos
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• Instalações Prediais
Quadros
••

CREA 7 MA. •
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE •
INTEGRANTE DA CERTinÃo
Nn:24o2Fts. (p, A o4

Quadros de Distribuição de Força e Luz ( QDFL )
—1,er5rAlaté 6 saídas mono ou 2 tripolares - 2 conjuntos
G<50 Ajaté 12 saldas mono ou 4 tripolares - 5 conjuntos .*arcelo 51 lata de
—..----..pG<50 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares - 6 conjuntos
CREA-MA
,,até 18 saídas mono ou 6 tripolares -7 conjuntos
— S113.c.,4o, e
• ,•G<50 A, iate 21 saldas mono ou 7 tripolares -8 conjuntos
, ..1,,i
<50 A, rate 24 saldas mono ou 8 tripolares -39 conjuntos
130<50
A,laté 27 saídas mono ou 9 tripolares -3 conjuntos
008/..;,1-4 •
té 39 saldas mono ou 13 tripolares - 5 conjuntos
em Q'
150 A, até 6 saídas mono ou 2 tripolares -4 conjuntos
s •xygt.,WRO3- 150 A, até. 9 saldas mono ou 3 tripolares - 2 conjuntos
1-Pà
c,x
<150 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares - 1 conjunto
DG[ 150 A, até 18 saldas mono ou 6 tripolares - 13 conjunto
2,0n
°0CK`
< 150 A, até 21 saldas mono ou 7 tripolares - 16 conjuntos
<DO <150 A, até 24 saídas mono ou 8 tripolares - 13 conjuntos
3 J 3
0.
0 50 A < DG < 150 A, até 27 saídas mono ou 9 tripolares - 2 conjuntos
30
505A*-DG < 150 A, até 3. 0 saldas mono ou 10 tripolares -8 conjuntos
g
.00 g
''tstiosslog'A < DG <150 katé.33 saldas mono ou 11 tripolares - 13 conjuntos
1000
•
SOA < DG < 150 A, até 39 saídas mono ou 13 tripolares - 6 conjuntos
00 9
•
50 A < DG <. 150 A, até 42 saídas mono ou 14 tripolares - 8 conjuntos
50 A < DG <150 A, até 48 saídas mono ou 16 tripolares - 1 conjunto

-• A HJ
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ra Rpnia

•
0

0002

o

o

.0 004

0

3

g
.0g

•

a

; C 4:110J
OC ?, , VI Ff C;
tr' . 3 5 rn

•
PatM1HNuta
11 -se`,,à
„

3 cr1 ,2

TABELI-AO DE NOTAS - SP

9.°
Dr. Paulo Roberto Fernandes - tabettão
Rua QUiRrIO de Andrade, 1,1.° 237 • Fdne, 3258-2BYt
KITENTICO a presente cópia reproorefica conlorme
pinai a mim apresentado na parte reproduzida, Dou Ft

..6

&PAULO

APTÉNrip,A01
10-9 7A64 065e0

;L
rJRiC,ARDO LEANDRO >•SM_
ti-22

o

MOREI BARR DO CHOSSANI
IMPBA.vAt.cattERIthfl '1,15
Êtx.v

-

• e. Arq
ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CCSor
7k0 idINAo

9
50 A <DG < 150 A, até 45 saídas mono ou 15.tripolares - 15 Toltos
50 A < DG < 150 A, até 60 saídas mono OU 20 tripolares -5 cOriprAos
50 A < DG < 150 A, até 66 saídas mono ou 22 tripolares - 1 cd),n1Oki
150 A <= DG <300 A, até 6 saídas mono ou 2 tripolares —8 ceti1]4[NscR
150 A <= DG <300 A, até 9 saídas mono ou 3 tripolares — 12 cáAl
lt4t03:-. ''
•
150 A <= DG <300 A, até 12 saídas mono ou 4 tripolares — 1 con
•
150 A <= DG <300 A, até 15 saídas mono ou 5 tripolares —2 conjur)
•
150 A <-= DG <300 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares —7 conjuntos_
•
150 A <= DG <300 A, até 24 saídas mono ou,8 tripolares —3 conjuntos
•
150 A <= DG <300 A, até 36 saídas mono ou 12 tripolares —4 conjuntos
•
150 A <= DG < 300 A, até 72saidas mono ou 24 tripolares —3 conjuntos
•
150 A <= DG <300 A, até 93 saídas mono oti 31 tripolares — 1 conjunto
•
150 A <= DG < 300 A, até 96 saídas mono ou 32 tripolares —3 conjuntos
•
150 A <= DG < 300 A, até 267 saídas mono ou 89 tripolares.— 1 conjunto
•
450 A <= DG < 600 A, até 393 saídas mono ou 131 tripolares — 1 conjunto
•• 600 A <= DG < 1.000 A, até 72 saídas mono ou 24 tripolares —5 conjuntos
•
1.000 A <= DG < 1.500 A, até 60 saídas mono ou 20 tripolares — 1 conjunto
•
•
•
•

1

•

Quadros de Distribuição de Luz ( QDL )
•
De 6 a 10 circuitos de saída — 47 conjuntos
•
De 11 a 15 circuitos de salda -4 conjuntos
•
De 16 a 20 circuitos de saída - 6 conjuntos
•
De 21 a 25 circuitos desaida - 10 conjuntos
•
De 26 a 30 circuitos de saída - 11 conjuntos
•
De 31 a 35 circuitos de saída - 1 conjunto
•
De 36 a 40 circuitos de saída - 1 conjunto

Quadro para Autotransformador ( QAT )
•
Monofásico, até 5 kVA- 96 conjuntos
Trifásico, até 10 kVA - 71 conjuntos
AVF.RDAMOS O
Trifásico, até 15kVA - 14 conjuntos
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CElaIDÃO
Fls. O/
A 8Aua
dro de Força de Ar Condicionado ( QFAC )
e-,
41 ,9frIata de
a Para 2 Self até 6 TR com umidificação e/ou desumidificação - 14 conjuntos
trativo
A ente
•
Para 1 Self até 10 TR sem umidificação e/ou desumidificação - 10 conjuntos
MA
•
13,ar 2 qlf até 10 TR sem umidificação e/ou desumidificação - 11 conjuntos
IQ150 A <=0G <300 A, até 18 saídas mono ou 6 tripolares - 3 conjuntos
•
•
2- 1800 A <= PG <600 A, até 24 saídas mono ou 8 tripolares -3 conjuntos
0801.4= OG <600 A, até 30 saídas mono ou 10 tripolares -2 conjuntos

CREA - MA:

o.
p

0..Vite\V'sQFCB.3(70adro clà, Força e Comando de Bombas)
- Or•cr0
<Os
‘p.
Para 1 boMba até 0,5 cv - 14 conjuntos

.,

k5L,Mdidores de energia
SOA riPfá sico 18 cjs
o

Gnddl

etrodutos e Conexões
O SII)J1
,
aço galvanizado à quente de embutir ( retangular e quadracl,a,), 'fp peças "J
Caixa em PVC rígido, com anel deslizante (retangular e quadrada) —1668 peças .0
Caixa octogonal em PVC rígido, com anel deslizante 4" x 4"
ças
.'›2/á2

•
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Io
Caixa de passagem em aço galvanizado à quente, com tampa apargt,Ligaéa,
0,15 e 0,20 x 0,20 x 0,10 ) m - 27 peças
I
Caixa de ligação em alumínio fundido, com chassis removível, à proa g te
Caixa de ligação em alumínio fundido, com tampa antiderrapante pa
eias
Condulete simples em alumínio injetado, rosca paralela BSP, tampa
rs.diârri
2.1/2" - 24.075 peças
Condulete duplo em alumínio injetado, rosca paralela ( BSP) - diâmetro
Condulete simples em alumínio fundido, rosca cônica (NPT), tampa aparafusada,à 'rova de
explosão - diâmetro 3/4"- 209 peças
Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela BSP, fornecido com
uma luva por vara e em vara de 3 m, inclusive conexões
Diam. 3/4" - 17.351 varas
Diam. 1"- 2:035 varas
Diam. 1.1/2" -923 varas
Diam. 2" - 65 varas
25 FEV 2003
Piam. 2.1/2" -218 varas
Diam. 3"- 108 varas
•
Diam. 4"- 206 varas
Eletroduto em aço-carbono, galvanizado à quente, sem costura,O,SCACónieá (NPT), confo mdiNBR5597 (à prova de explosão), fornecido com uma luva por vara e em vara- de 3'in,'ffiEltisiW6rrekes
Diam. 3/4" - 298 varas
•
Diam. 1"- 25 varas
• Eletroduto em PVC rígido anti chama, rosca paralela BSP, fornecido com umaluva por vara de 3 m
diâmetro 4", inclusive conexões - 679 varas
Elétroduto em PVC rígido anti chama, rosca paralela BSP, fornecido cm uma luva por vara de 3 m,
inclusive conexões
Diam. 3/4"- 2.013 varas
•
Diam. 1 1/2" - 278 varas
Tubo metálico flexivel, rosca paralela ( BSP), à prova de tempo, comprimento de 1,5 m
•
Diam. 3/4" - 6.217,00 m
CREA - MA.
•
Diam. 1" - 8,00 m
AVERBAMOS O 1)Rr:sf:NTE
•
Diam. 1.1/2" - 28,00 m
ATESTADO COMO PARTE
OPt"
'
;
4
677

•

Luminárias, Interruptores e Tomadas
,
•14 inparente, ) oinpleta

,

INTEGRANTE DA CERTIDÃO
NMS.)03FIs. /
A
eira (Rpn2a
Marcefo %lia
An

,rativo

cwk-mA.
" • cortri lâmpada fluorescente compacta)
, x 11W -20 conjuntos
• ncom
_
lâmpada
fluorescente
compacta
(
PL
),
2 x 11W - 14 conjuntos
.
a 45° blindada, à prova de explosão, completa
jã0 • corin lâmpada incandescente 100W- 6 conjuntos
Arandela 90° blindada, à prova de tempo, completa
,59;;cor[n
----- lâmpada incandescente 100W -96 conjuntos
f
2 -1c orb lâmpada mista 160W - 569 conjuntos
blindada, à prova de explosão,.completa
lâmpada incandescente 100W-66 conjuntos
lonial blindada, completa, cor preta
o
lâmpada incandescente 1 x 60W - 225 conjuntos
•
onoma para iluminação de emergência, compacta, completa
0
,
• a cpr lâmpada fluorescente 9W -989 conjuntos
o
0
•o s
3 00v
.00
c'14411na: à proçía -de'tempõ!completa
• com lâmpada fluorescente, 2 x 16 W (reator de parti
ShgaS: alto fp.)
conjuntos
0000
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O
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO."C,CSlyANVS
▪

Com mpada fluorescente, 2 x 32. W (reator elettof:loo

conjuntos
\.;
Comercial pendente, completa
- com lâmpada fluorescente, 4 x 20 W (reator de partida

•

CO rii Li tOS

Comercial plafonier, completa
• com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator eletrônico alta frequencia)
— 110
conjuntos
•
C•II
piafonier tipo DROPS, completa
co vidro
/--1 g k • Ti
vidro leitoso,soquete porcelana, 1 x 60 W — pequeno— 42 conjuntos
A
!Comercialplafonier tipo DROPS, completa
▪ coM vidro leitoso,soquete.porcelana, 1 x 100
médio — 225 conjuntosi9g5á-'
'..iwe pii.,1fonier, completa
• • o • com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 1 x 11W — 11 conjuntos
1 "!
• •) ç...1
•
De emouttr. Corpo e chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor em
...alurnido-shodiz-ad brilhante, com difusor em vidro temperado transparente ou jateado, completa
13.,Igi lâmpada de vapor metálico tubular 150 W —23 conjuntos
e emEtir em forro, completa
.,"(292g-riArnpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W —360 conjuntos
'
em forro com abertura para retorno de ar-condicionado, completa
Álâmpada fluorescente compacta. (.PL ), 2 x 11W —653 conjuntos
( • com lâmpada fluorescente, 4 x 16 W (reator eletrônico alta frequencia) — 5.922
conjuntos
•
De embutir em forrolibraroc, completa
• com lâmpada fluorescente, 4 x 16 W (reator eletrônico alta frequencia) — 671
conjuntos
• com lâmpada fluorescente,. 2 x 32 W (reator de partid
apida simples, alto fp) — 32
SENTE
AVERBAMOS O .
conjuntos
ATESTADO COMO PARTE
De 'embutir em forro de gesso modulado, completa
INTEGRANTE DA CERTI1ÃO
• com lâmpada fluorescente, 2 x 16 W (reator eletrônico alta • frequencia) .— 56
A 5,11
.N".0,33fr3Els. O/
conjun los
•

lu

CREA - MA.

tra Roma

gfiarceto

rativo

A

•

_
reERriDÃO rjE ACERVO TÉCNICE.171

25 fEV 2003

com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator de partida rápida simples, alto fp) — 974
conjuntos
• com lâmpada fluorescente compacta ( PL ), 2 x 11W — 111 conjuntos
De embutir em forro sem abertura para retorno de ar-condicionado, completa
• com lâmpada fluorescente, 4 x 16 W (reator eletrônico alta frequencia) — 120
conjuntos •
Industrial pendente, completa
• com lâmpada mista 160W— 240 conjuntos:
• COM lâmpada mista 250W — 355 conjuntos
• wrn iâi640105cente,
2 x 16 W (reator de partida rápida simples, alto fp) — 147

o PsP"
01'
szot
oe:e:f
arre:i
) e,
-fgig
5BP°6"s
‘Cente,2
x 61
W (reator de partida rápida duplo, alto
plt %soo.
nte, 2 x 32 W (reator eletrônico alta fréquencia) — 2.360
V. 00‘d

O
•O•
grescentç 2 x 40 W (reator de partida rápida sim°pTeg, alto fp) -i6

•

,f1,.0 Dr. cAsnioon
IÇO° aefdrescente, 2 x 40 W (reator de partida rápida
expeoL2

dLEg.

()S

pada florescente, 2 x 20 W (reator de

•

átipro,:alto fp, 15

e
l
ida dirpiô, alto fp) — 18
ó
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•

Industrial plafonier, completa
▪ com lâmpada fluorescente, 2 x 32 W (reator elet
conjuntos
•
Pendente blindada, à prova de tempo, completa
• com lânlpacla incandescente 100W — 12 conjuntos
•
Projetor à prova de umidade
• para lámpada mista, 160 W — 6 conjuntos
•
Projetor fechado, corpo em alumínio fundido, com aletas para refrig `r219,;14.09.caà nto
externo na cor cinza aluminio, refletor de alu
Oe-temperrdo, om
vedação em guarnições de silicone
71
R R
• para lâmpada de halogêneo, 00 W —40.:.conj.ua
• . Conjunto de Interruptores — 1.956 conjuntos !
é parte •
• Tomadas -13.984 conjuntos
,
, • ,•
,(•;;ao

4, I

Leitos
C
L-ta/.52
44_
• Leito tipo leve em aço carbono, galvanizado quepte--,,
rum, rfihiUd25,4x V6,2 mm,
inclusive conexões
•
A = 200 mm 204 peças
ii
74.sis RO'en
A = 400 mm — 15 peças
r
Li
erente
• Leito perfurado ( tipo eletrocalha ) em aço ,arbono galvanizado a gre.
m
,•
conexões
•
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 100 mm —3.094 peças
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 200 mm —213 peças
•
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 300 mm —282 peças
•
Perfil "U" com altura 50 mm e largura A = 500 mm — 168 peças
•
Perfil "U" com altura 100 mm e largura.A = 500 mm —252 peças

Fios, Cabos e Terminais
Fio de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC an chama, 750 V, 70° C,
IERDAMOS 'O 1SENTElasse 1
LISTADO COMO •PARTE;
2,5 mm2 -543.351,00 m
ETEGRANTE DA CERTID,ku
4,0 mm2 — 96.083,00 m
1 A
'Ctà-Q43Fis.
6,0 mm2 -13.7'45,00 m
efo tata
iMq
22
pares, para vilas residenciais — 1.800,00 m
.
sír:.s.fivo
•
Cabo
unipolar
de cobre detrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti-chama, 750 V,
GRF-A
70 °C, classe 2
•
2,5 mm2 — 17.644,00 m
•
4,0 mm2 — 2.801,00 m
C
#
•
6,0 mm2 —3,208,00 m
i
f240 DE
ACERVO
íÉe.Nico stO)1
•
10,0 mm2 — 4.058,00 m
è SP 16,0 mm2 — 3.733,00 m
,040
01P,
25 FEV 2003
- ‘
25,0 m m2 — 1.5•10,00 m

CREA MA.•

4R

0,0Trin-12
,0 mm2 — 15.00 m
unipolarde cob
letrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC qa/It'r Ch a m ¡kV,
, Ç4$.?-. 2
O. e 06.1'
'''''?-•‘2,5 mm2 — 11.61:y,00,m,
0,0 0
•
O
4,0.mm2
•
•
••
O
6;0 mrn2 — 11.211; 00
10,0 mm2 -- 16.079,00 m
•

o

0)6
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•
•

e

•
•
•

•
16,0 mm2 — 5.154,00 m
,t- RT!i340 Ot ;1CrPPI
•
25,0 mm2 — 1.236,00 m
•
35,0 mm2 — 1.781,00 m
•
50,0 mm2 — 560,00 m
•
70,0 mm2 — 1.236,00 m
•
95,0 mm2 — 3.308,00 m
•
120,0 mm2 — 480,00 m
•
150,0 mm2 — 1.836,00 m
•
185,0 mm2 — 84,00 m
•
240,0 mm2 — 672,00 m
Cabo Multipolar de cobre eletrolítico, classe 2, isolação e cobertur0
sem blindagem - 1,5 mm2 - 2 condutores - 5,00 m
Cabo tripolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação e col#.tr,a' em
C , classe 2 - 2,5 mm2 — 5.506,00 m
Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, classe 2 — 35,0 mrr10
Terminal à compressão em cobre, para cabos de cobre, complNó, 2,
-, K4CM
t,
peças
Terminal à pressão em liga de cobre, para cabos de cobre, completN -Isatoo„

54
g

Diversos
• Relê fotoelétrico (fotoresistor), completo — 109 peças
• Chave de nível, tipo bóia, com contatos reversíveis 5A / 220V— 45 cornÁuntos
Quadro distribuição, aprova de ternpo, é caixa retangular de alu VP1.012ã 9orr'ilUOitiNges
ATESTADO tON10
iT
acionados por alavancas externas à tampa
INTEGRANTE
DA
(:Ri
W.À0
tripolares de 10A —5 conjuntos
N"4,7WeFis. v) A e 4
• n r disjuntors tripolares de 15A e 10A —7 conjuntos
ti ti -.11 n disjuntores tripolares de 20A e 15A —6 conjuntos
gdarcero Mata
'triz Wpma
disjuntores tripolares de 40A e 20A —4 conjuntos
rativo
CREA-MA.
- Pfkrit
-" e'
jores tripolares
•
de 5 A e 30A —2conjuntos
.3 da Cti-jdgdisjuntor'es tripolares de 80A e 50A — 1 conjunto
• Caixa de ligação dm alumínio fundido, com chassis removível, à prova de t mpo, com Régua de
---------------- 15 li ações de cabo de seção 2,5 mm2, Dimensões (0,275 x 220 x 0,165) — 63
idás (94
0 .M

REA - MA.

. e7"-77
‘, 7

ne

ontra Descargas Atmosféricas ( SPDA )
"t
‘Érn-a ae 1-1 ç o Contra Descargas Atmosféricas consiste de captores tipo Franklin, suas
o devido aterramento conjugado ao aterramento solidário das estruturas
me a icasnáo con u oras de corrente ( torres ou estruturais dos prédios)..
Captores e Terminais
• Captor tipo Franklin em latão maciço, cromado, h: 0,30 m -4 pontas - rosca d= 3/4" - 150 peças
9or tipo Franklin em aço inoxidável, h : 0,30m, 4 pontas, rosca o 3/4" - 2 peças
tor tipo Franklin em aço inoxidável, h: 0,35 m, 4 pontas, rosca d= 3/4"- 50 peças
ai aéreo em aço galvanizado, h : 0,60m, diâmetro 3/8" - 341 peças
I aéreo em latão cromado, h: 0,60m - diâmetro 3/8"- 1.704 peças
sola or --ador de aço galvanizado, com chapa de encosto
gWr";:tetIP •
,t,sirnples — 1.470 peças
r'
reforçado —1.070 peças
atr0
• Isolador de aço galvanizado com calha para telha ondulada — 2.750 peças
• Isolador de aço galvanizado para mastro
36/82
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•

Diam. 1.1/2" -,simples -3 peças
•
Diam. 2'- simples - 191 peças
•
Diam. 2" - reforçado -382 peças
Isolador de aço galvanizado para poste, simples e reforçado - 48 peças -

Mastros, Postes e Torres
Mastro simples de aço galvanizado, diâmetro 2", com luva de redução dia
•
h = 4,0 rn 18 peças . •
*Me
-•
h = 5,0 m - 24 peças
CREA MA.,
• Mastro telescópico de aço galvanizado...01= Z'
AvEKBAMOS
O PRESENTE
•
•
h = 6,0 m -22 peças
AUSTADO
CON.10
•• h = 7,0 m - 10 peças
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
•
9,0 m - 63 peças
5 FEV 2003
° 00VP2F1s. 0; A 54
Poste telescópico de aço galvaniza1
•
h = 10,0 m - 1 peça
vezraj7naf .integrante
.1.arcero Wata
strativo
h = 15,0 m - 13 peças
CREA
Base de aço galvanizado para mastro - 147 peças
Conector para aterramento em bronze ( split bolt ), para um ou dois cabos de cobre à superfície
plana, completo -50,0 mm2 - 1.779 peças
Conector para aterramento em bronze, para um cabo de cobre à superfície plana, completo 50,Ornm2 - 422 peças
• Conector parafuso fendido em bronze, para cabos de cobre nu, completo - 50,0 mm2- 1.919 peças
Haste de terra com núcleo de aço, revestida com uma camada de cobre eletrolítico com espessura
mm.- 3/4" x 3,0 rn :352 peças
•

Conduletes, Suportes e.Braçádeiras
getroAtit.sâifttia,ço - carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela (BSP), fornecido
---dorN,urnfluva por vara e em vara de á m diâmetro 2" - 119 varas
oCeé'friãc9em PVI rígido anti-chama, rosca paralela (BSP), conforme NBR-6150, fornecido com
2
., uma luva por vara em vara de 3m
'
---Uprr_4'
i
10 varps
.zn11
- varas
- 426 varas
m alumínio injetado, rosca paralela (BSP), tampa aparafusada - - diâmetro 3/4"
s,4
nizado para eletroduto de PVC - diâmetro 1 I/2" com rosca soberba - 3 peças
e aço galvanizado para eletroduto de PVC diâmetro com chapa de encosto - 736 peças
• Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura, classe 2 A - 50,0 mm2 - 23.156,00 m
• sfabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti-chama, 750 V,
ONSt-te% °C classe 2, 2,5 mm2 - 3.732,00 m
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lho sinalizador de obstáculo duplo, completo -82 peças
• yL,,,--a,stfo simples de aço galvanizado, o 3/4", para sinalizador de obstáculo
.•
h = 6,0 m - 13 peças
= 7,0 m - 2 peças
h - 9, Om - 18 peças,
O' • Caixa de inspeção de terr.a eco' tijolos maciços, completa —218 conjuntos •
• Caixa de inspeção de terra em concreto armado, completa -209 conjuntos
Rede Aérea — 37/82
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- _Postes e Pontaletes
• Poste pré- moldado em concreto, seção circular tipo R
•
h = 8,0 m, rn = 300,0 kg - 4 peças
•
h = 10,0 m, rn = 150,0 kg - 76 peças
C_
IREA,A1V3
•
h = 10,0 m, rn = 200,0 kg -4 peças
CERTCÁO ACERVO
•
h = 10,0 m, rn = 300,0 kg - 73 peças
•
h = 11,0 m, rn = 200,0 kg - 381 peças
FEV. 10C,3
h = 11,0m, rn = 300,0 kg - 51 peças
h = 11,0 m, rn = 400,0 kg - 21 peças
h= 11,0 m, rn = 600,0 kg - 36 peças
h = 12,0 m, rn = 300,0 kg - 2peças
h = 12,0 m, rn = 400,0 kg -6 peças
• Poste pré-moldado em concreto, duplo T
••h = 9,0 m, rn = 150,0 kg -21 peças
Poste metálico poligonal tipo MY-13, hm=22,00m para estrutura cla'anco't
•
Tipo SS-1 - 47 peças
Tipo AS-1 -31 peças
•
• • Tipo AL-1 -25 peças
Tipo SD-1 -3 peças
•
Tipo TD-1 -4 peças
rs'S
Poste metálico poligonal tipo MY-13, ( fornecimento de postes-reserv
5-•-•
•
Poste metálico tipo SS-1 - 15 metros - 1 peça
•
Poste metálico tipo AS-1 - 12 metros - 1 peça
Poste metálico tipo AS-1 -.1.3 metros - 1 peça
.s.te_melálico tipo AS-1 - 14 metros - 1 peça
CREA - MA
RF
p
'oste
metálico
tipo
AL-1
12
metros
1
peça
AVERBAMOS O PRESENTE
koste metálico tipo AL-1 - 14 metros - 1 peça
ATESTADO COMO 'PARTE
- INTEGRANTE DA CERTIDÀ0
EmiparrSanWEte,
N°Ftso / A 84
C 3, • Jàidciitteadores Je Distribuição
•
*arreto
•
13800 - 220 / 127V - 15 kVA - 2 peças
A ente '
o
•
- 220 / 127V - 30 kVA - 2 peças
38tM 2120 / 127V -45 kVA - 2 peças
13800 - 20 / 127V -75 kVA -2 peças
4 prgaov - 45 kVA - 4 peças
80/ 220V - 112,5 Kva - 1 peça
ui o fusível de distribuição, operação sob carga, completa (tipo Matheus)
" 00- 15 O kV - 50 A - 10,00 kA - 6 peças
• - ."5:20"
1„.% I5,0 kV -100 A -10,00 kA - 177 peças
0_0,0
.%0"elá`la " - 15,0 kV -200 A -10,00 kA -15 peças
"
n. Pon
de distribuição - 199 peças
e distribuição, tipo válvula, com desligador automático, 5 kA, completo - 15,0 kV - 90
peçagaios de distribuição, tipo válvula, com desligador automático, 10 kA, completo, - 15,0 kV
,p34- og o, o
;IRO
009
"Aftn-019° ,00

.1

o

• .
erragens
• Armação secundária em aço, galvanizada à quente, completa, sem isoladores, de um estril3O:-* 4
11 • • o
peças
• Armação secundária
7difatro
es.trjbgi
_ em aço, galvanizada à quente, completa, sem isoladores, 0..i
o
42 peças ,..
Cruzeta de madeira de lei, perfil de 0,11 x 0,09 m, da
tratK
adeq
2 m 1,013 peças
• 4 • •

•

•

1

4 •
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r

- -• Isolador roldana em porcelana vitrificada, 1,3 kV; I x o, completo — 307,specas
. .
• Isolador pino em porcelana vitrificada, 15 kV — 2.338 peças
• Isolador disco em porcelana vitrificada 15 kV — 1.332 peças
• Isoladores Polimétricos — 798 peças
• Mão francesa normal em aço galvanizado a quentre completa 0,710 x 0,
• Pino de aço, galvanizado à quente, para isolador, para cruzeta de mad
e ,
completo — 2.320 peças
s • Cintas para poste, selas para cruzeta de madeira, mão- francesa e suportes emaço galazado à
quente — 5.064 peças
• Alça preformada de serviço ou distribuição para condutor de alumínio tipo ASC — 1.999 peças
•

Cabos, Conectores, Grampos
• Fio de cobre eletrolitico nu, têmpera mole -16,0 mm2 -320,00 m
• Fio de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura - 16, O mm2 - 18,00 m
• Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera Mole, classe 2
CERT2itt..,
•
16,0 mm2 - 210,00 m
•
25,0 mm2 -402,00 m
25 FEV 2303
•
35,0 mm2 - 243,00 m
• Cabo de cobre eletrolítico nu, têmpera meio dura, classe 2 A
•
35,0 mm2 — 1.545,00 m
•
222,22,
•
50,0 mm2 —390,00 m
-,22222,22,22 • Cabo de alumínio nu, com alma de aço, ACSR - 2 AWG (SPARROW) — 65.700,00 m
• Cabo de alumínio nu, sem alma de aço, ASC -2 AWG ( IRIS ) —57.133,00 m
• Cabo de alumínio nu, sem alma de aço, ASC -2 AWG ( ASTER ) - 1.800,00 rn
CR;.
Cabo de alumínio nu, sem alma de aço, ASC -4 AWG - 1.800,00 m
IERBAmos o 1,N !.,Ç •\.rpabo de aterramento de aço galvanizado de 3/8" (HS) com sistema de fixaç \— 2.814,71 m
'ESTADÓ COM() P.-t*R'I'pabo condutor CAA 477MCM ( com lançamento ) —50.654,03 m
TEGRANTE
'cl:.R.F11).4Çabo para pára-raios CAA 134,6MCM — 11.079,95 m
ao-fols. o,
Conector paralelo em liga de alumínio fundido, para cabos ASC, ACSR e cobre u, Fixação por 2 ou
aafusos, completo - 357 peças
karcelo Mita á
two Conector à compressão "C" com separador em liga de alumínio extrudado, para cabos ASC, ACSR
A ente A
e cobre nu, completo —403 peças
---GfeffrperdsruterViento em bronze, para haste de diâmetro 3/4 " e cabo de cobre -416 peças
—11U
f•- 7J -1 -CoiactRpara ater'ramento em bronze, para um cabo de cobre à superfície plana, completo — 57
,_,CoRecttsK RtAwfoo fendido com separador em bronze, para cabos de cobre nu, completo — 154
..: ,.., .:',
- ''.CC7riedtc¡Paralelo em bronze, para cabos de cobre nu, fixação por 2 ou 3 parafusos, completo —85
ila peças
,
03
---7W
pa . o ern bronze, para cabos de cobre nu, fixação por 1 parafuso, completo —8 peças
t
n'-e.1 l•paYeernf. núcleo de aço, revestida com uma camada de cobre eletrolítico com espessura
x,to" 10 de 0,254 mni
f
n
2
%
ni(!ef-O,"4
-jkl
oç5 • —~
.. .. Áffli. 1) 99 peças
' '--PIN'tOr
,lik,Mí34.2 peç'as. •
.i05E.141

„jt"
,_ .-. eV
., •

'onexões .

.1

U222

o
.
uto em aço,
, carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela ( BSP ),. forrie,cidq
pm uma 1,1w por vara e em vara de 3 m - diâmetro 4"- 132 varas
4 0222
ém PVC rígido anti chama, rosca paralela BSP, vara de 3 m - diâmetro 3741'- 35 varas
•
!
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. Aberta, para iluminação. pública, com lâmpada mista; 250 W,comicle
Eip.,.ta
ilc;71,rn
ER,rr:erERIe
is_v,:n
,e braço
,fso,:tct,,,21,,,,,:r,
, e r:io;r
de fixação- 21 peças

CREA - MA.

y

. '
Caixa de inspeção
A
AVERB MOS o PRESENTE
il
• Caixa de inspeção de terra em )4jjammaçjçcamm ttnplaEde cicncreto e2sorpEdvre ,ern de filndo
t
., '
completa - 183 conjuntos
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
È:
N"ObW23 Fls. P/
A2
:
Rede Subterrânea
94arcero Yata de A'ira Roma

f

Agente A

-otwo

f 'i '

Banco de Dutos Sem Armação ( Terreno Natura
• Tipo O - banco de dutos elétrico, consiste em um eletroduto de PVC
4", envolvido por envelopamento de concreto de dimensões,0,22 x.0,4?Oil',/
• Tipo 1 - banco de dutos elétrico, consiste em dois eletrodutos de 0.C.'rlibid
diálriãr
4", dispostos paralelamente com distância de espaçamento de eixPÃOixo
o'g
envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 21.375,KMI.
g•1
• Tipo 1 - banco de dutos eletro-eletrônico, consiste em dois eletro k»J's
4,
diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçam f
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22
• Tipo 2 - banco de dutos elétrico, consiste em quatro eletrodutos de
i
ntio
ma diâmetro 4", dispostos paralelamente com distância de espaçamento deeixo-ia--eixo' e 15 cm
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 m -.2.076,00 m
• Tipo 3 - banco de dutos elétrico, consiste em seis eletrodutos de PVC rígido, anti - chama-diâmetro
4", dispostos em i3 camadas, dispostos 2 a 2, paralelamente com distância de eixo aeixo dé15 cm,
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,52 m - 225,00 m
• Tipo 5 - banco de dutos elétrico, consiste em doze eletrodutos de PVC rígido, anti - chama• ii,
diâmetro 4", dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente com distância de eixo a
eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 0,52.m , 274,00 m
Banco de Dutos Com Armação ( Travessia e Pátios)
• Tipo 1 - banco de dutos elétrico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti - chama - diâmetro
fit 4", sp. M-F3iraTelamente com distância de espaçarriento de eixo a eixo de 15 cm envolvidos por
en
pjento de Concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m -2.260,00 m
..---T-ipol---banco de dutos eletro-eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti chama .:7,dráffietrá puiWostos paralelamente com distância de espaçamento de eixo a eixo de 15 cm
,ienvolmiditãâor enve opamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,22 m - 154,00 m
• Tipo 2 - banco de dutos elétrico, consiste em quatro eletrodutos de PVC rígido, anti - chama _
04 _diâmetro 4", rtiqpost s 2 em cima e 2 em baixo paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cm
Más Vd. vel pamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 m - 1.105,00 ni
rt.,VA e
• cTipo 3.7b-a-nco de d tos elétrico, consiste em seis eletrodutos de PVC rígido, ,anti - chama - diâmetro
4" fiispostoseï-n3 c madas, dispostos 2 a 2, paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cm,
pamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,52 m - 339,00 m
utos elétrico, consiste em nove eletrodutos de PVC rígido, anti - chama st.s em 3 camadas , paralelamente com distância de eixo a eixo de 15 cm,
s por envelopamento de concreto de dimensões 0,57 x 0,52 m - 214,00 m
- banco de dutos elétrico, consiste em doze eletrodutos de PVC
anti - cha
dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente com diiâricja de pixo 9
,04,0615lso de 15 icm,,envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 x -0,52W- 284,0®
Nin
1 "•""À k
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Caixa de passagem- elétrica - tipo leve ( tijolos maciços), altura mínima de 1,00 rn, °11-0,xima cre 1,W
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. Caixa de passagem elétrica - tipo pesada (concreto
d
, armado) (alturpTpírilma
p
3,10m) -2 conjuntos
• Caixa de passagem eletro-eletrônica - tipo leve ( tijolosTnaciços ), ai
de 1,30 m - 140 conjuntos
Fios e Cabos
• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura eriiRV.,..0 anti - ch:ara , 1kV,
70° C, classe 2
.•
2,5 mrn2 - 88,00 m
•
4,0 mm2 - 120,00 m
•
CREA - MA.
6,0 mrn2 - 2.502,00 m
FR
•
10,0 mm2 - 32.555,00 nAVERRAMOS O PRESENT4
•
16,0 mm2 - 19.112,00 rfITESTADO COMO
R. g
•
25,0 mm2 - 62.820,00 rfiNTEGRANTE DA CERTIDÃO
2 5 FEV 2003
•
35,0 mm2 - 27.641,00 ~Fls. O/ A eq
•
50,0 mm?- 18.514,00 m *arca° 3fata
. á c d2
Agente
mtivo
•
70,0 mm2 - 1.800,00 m
rv•J
R
nesf..2.
•
95,0 mm2 - 12.636,00 m
5
•
120,0 mm2 - 7.300,00 m
•
150,0 mm2 - 17.050,00 m
&1 F;1
•
185,0 mm2 - 16.030,00 m
/
•
240,0 mm2 -3.850,00 m
Cabo. multipolar de cobre eletrolitico , classe 2, isoltação e c&bet-iiira AríP/Gt
ko C,'
sem blindagem - 2,5 mm2 .
L..)a
i"da
-o
•
2 condutores - 7.015,00 m
•
10 condutores - 390,00 m
QQ591Q-4-1Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera molk oaão ER,dobertuWneChtlil‘ch tha,
r
blindado, 6 kV, 70°C classe 2- 10,0 mm2 - 63.343,00 ni
g cobertura em
• Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, irs‘ágbào
PVC 'aTiti-oh ma,
blindado, 20 kV, 70 °C, classe 2
•
16,0 mm2 - 4.280,00 m
•
50,0 rnm2 - 560,00 m
sbNI-g4.,~,
•
70,0 mm2 - 240,00 m
•
95,0 tran2 -200,00 m
• Cabo unipolar de cobre eletrolítico, têmpera mole, isolação EPR, cobertura em PVC anti-chama,
blindado, 34,5 kV, 70 °C, classe 2 -25,0 mm2 - 240,00 m

nR

o

• 1

:., Pe
• ,g, 9.0

p.,0(
Ofta

Terminais
• Terr*I(mufia ) modular (contrátil a frio): para cabo unipolar, uso.interno, 6kV, completo - 10,0mm2
\A01N-s-0:p>as
?eço.r.e4t0in (mufla) modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso interno, 15 kV, completo 2,- 4 peças
c
.
rmirial IiuÍiai modular (contrátil a frio) para cabo unipolar, uso interno, 20 kV, completo, 25,Ci
,Omm2' - Pe7as
• Ter al Mlifia) modular (contrátil a frio) para cabo. unipolar, uso externo, 15 kV, completo, 25,0
s-c--,go:stv% kneç as \ 15,,,,, ° 01 • .• .. ''.,
ken,- ck
Ria)
modular
(contrátil
a
frio)
para
cabo
unipolar,
uso
externo,
20
kV,
cosnolgto,
b
.
. , - 25,0
0 e,,
,Omm2 - 64 peças
• Terminal (rnuflaj termocontratil para cabo unipolar, uso.interno e externo, 15 kV, completo, - 50,0
95,0mm2 -48 pe.as
. Terminal à comprdssão em cobre, para cabos de cobre, completo
40,0 mm2 .- 2.726 peçás
,
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-

Aterramento Externo
• fios Cabos
• Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2A - 35,00m
• • Cabo de cobre eletrolitico nu, têmpera meio dura, classe 2 A - 95,00mm

4.8 ,

, ,peofivk

Grampos e Conectores
• :Terminal à pressão em liga de cobre, para cabos CRErAcalilAo — 35,de-S5,0MM2,1
• peças
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
Conexões Exotérmicas
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
• Conexão exotérrnica reforçada - 169.494 un NYWMFIs.
A 64
2fiarceto Wata
• •121
deWWrativo
Ag
CabCáS de Inspeção
Caixa de inspeção de terra em tijolos maciços, comi tamp5Rte "Cticreto e coni drenagem de:fundo;.
completa - 472 conjuntos
Diversos
• Haste de terra com núcleo de aço, revestida com uma camada de cobre .e.letrolítico CQM espessura
mihima de 0,254 mm - diâmetro de 3/4"x 3,0 m 5.516 peças .
• Mistura despolarizante e redutora para tratamento químico do solo — 1.210.738,20 kg
Orita no. 2 — 56.027,00 m3
• •Iluminação externa
Quadro
• QCIE (Quadro de Comando de Iluminação Externa) - 23 un
•Banco de Dutos
• Eletroduto de PVC rígido 2"— 13.381,00 m
anti-chama, envelopados em concreto (com armaçãO , para traVesSias e
ri A
2.270 00 m
L

otpt-Ft"Il.

Catps,..deÃa âgm
assagem em tijolos maciços, com.tampa de concreto e com drenagem de fundo, cornpleta
•
n Cl 31 (4§-dig o
re eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura em PVC anti-chama, 1kV, 70
d:;10m
560,00 m
.303,00 m
O mm.2 — 930,00 m

u0.)

0.,„
aços , 4, 4i:
ogilirêste telecônico curvo simples (para uma luminária), desmontável, erri tubá de gpovgalvanizpdo à
. • ....
...
)RgAsog'sqiihntg'sP-1 flange e com braço de o 60,3mm - h: 8,0 m - 655 conjuntos
rc9 ,1
13os'te cônico-continuo circular curvo duplo (para duas luminárias), desmontável, õem 'chapa de 4o,
galvanizado á quente,-sem flange e com braço de o 60,3mm h: 8,0 m 42 conjuntbr •:.
0,
''

•%.
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•
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•

VAM/99

Luminária decorativa , de média intensidade ,para lâmpada va
incandescente, corpo em tubo de aço, galvanizado à quente, fiXaçã
sem reator - 34 conjuntos
•
Luminária fechada (hermética), em liga de alumínio fundido; para
sódio, mista ou incandescente, encaixe para tubo de o. 25,4 ou o 48,
196 conjuntos
Luminária fechada (hermética), em liga de alumínio fundido, para lâmp
sódio ou mista, encaixe para tubo de o 48,2 ou o 60,3 mm, completa sem re
Luminária fechada (hermética) com pescoço, em liga de alumínio fundido, paral
vapor de
mercúrio, completa sem reator- 3 conjuntos
Relê fotoelétrico (fotoresistor), completo - 220V-1800VA -254 peças
Sinalizador visual seqüencial tipo RT-23, 220 V, 2 x 40 W completo. com placa. de advertência
"cuidado veículos" -4 peças

Emendas e Terminais
• Conector para aterramento em bronze, para um cabo de cobre à superfície plana, completo - 701
peças
•

CREA - MA.

Eletrodutos e Conexões
AVERBAMOS O PRESENTE
• Eletroduto em PVC rígido anti-chama, rosca paralela (BSP/i,Tdatirekrftfè NER4D1511,t,itfteecidà comuma luva por vara e em varade 3m - 3/4" - 508 varas
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N°Ct9g0 Fls. e2/ ' A
ItzrceG) Watal
.-• infra-estrutura do Sistema Eletrônico complementar
c
Yra q,',orna
Ag t
istrativ0 C

Instalações Eletrônica Prediais
• Caixa estampada, em aço galvanizado a fogo, de embutir , retangul
variadas - 64 peças
• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada
• .
19 mm - 365 un
•
25 mm - 566 un
Caixa de passagem metálica -400 mm x 400 mm x 120 mm - 15 un
• Caixa de passagem metálica -600 mm x 600 mm x 120 mm -5 un

uadradas, dimensões
E'ÁCERVO TÉCNItO

FEV 20à,
enjdão

2

;

'tegraátA

i

Eletrodutos, Conexões e Tubos
• Eletroduto em aço-carbono, .galv •=lo ág-1
-07.IFTsenàcosttn, ca.paral la (BSP),
e
NBR - 5624, inclusive conexões
1.)1 IL1
IL
Diam. 19 mm - 1.767,30.
At-,.stado, é parte
E.
. • • ss, Diam. 25 mm -5.888,00
Diam. 50 mm -1.366,00
da C2rdo
ae
'_oses '0'16 Diam /5 m — .7 A? n n no.
.
dutoem PVC, rígido an4harna, rose
-1
oco
(135P-).;---confomie l\IBR-6150, inclusive
09-• /CA- /.011 .
,
iam. 19 rnm - 1.761 00 rn
o
ASS.:
•
25 rnm - 5.888:00
•
tø
Diw. 50 mrn —1.366 00
—
oNs"9.thrri•75
"Cl . CREA'
rtÍM
,,,00
„..„oarà
• •mm - 3.74200
;,Re.04.oinidut cônico para eietroduto flexível, em liga de ~Ws°
ose"'• Tubo metálico flexível, s'anfonizado - 19 mm - 4.453;00 m
0 00
0.0r.,•0•01•/•••0,,,

Eletrocalhas e Acessorios
Eletrocalha metálica simples, confeccionada em _chapa perfur
1'00 X -50 -MIM 4:999-;-00'm •
1.

• e **
OS.
ive conexOes
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R

99

I

•
•

200 X 50 mm — 4.295,00 m
300 X 50 mrn — 1.632,00 rn
500 X 50 mm — 1.632,00 rn

Perfilados e Acessórios
• Perfilado perfurado, de 38 x 38 mm , inclusive conexões —4.076,00 m
Redes Subterrâneas
• Caixa de passagem eletrônica
CERIlDh fif, ACERVO "¡infle° NV
• em alvenaria de tijolos maciço —546 un
• em concreto armado —88 un
:FE- V 2003
• Caixa de passagem eletroeletrônica
• em alvenaria de tijolos Maciço —31 un
eranfe
• em concreto armado - 66 uri
Rede de dutos eletrônicos, em tubos de PVC rígido
• Tipo O - banco de dutos eletrônico, consiste em um eletroduto de PVC rígido, anti - chama diâmetro 4", envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,22 x 0,22 m — 3.160,00

•

CnA -

Tipo 1 - banco de dutos eletrônico, consiste em dois eletrodutos de PVC rígido, anti - chama diâmetro 4", dispostos paralelamente.com distanóià:de_esPaçamento.de:eixo a eixo de 15- dm
envolvidos por envelopamento deconcreto,de dimensões 0,37 x 0,22 m — 24.620,00m
Tipo 2 - banco de 'dutos eletrônico, consiste em quatro eletrodutos de pyC, rígido, anti .-chama diâmetro 4", dispostos 2 em cima e.2 em baixo paralelamente com distância de
a eixo de 15
cm, envolvidos Por envelopamento de concreto de dimensões 0,37 x 0,37 m —6.197,00 m
Tipo 3 - banco de dutos eletrônico, consiste em seis eletrodutos de PVC rígido, anti - chama diâmetro 4", dispostos em 3 camadas, dispostos 2 a 2, paralelamente com distância de eixo a
eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0, 7 x:0,52 m - 715,00

Tipo 3 A - banco de dutos eletrônico, consiste em seis eletrodutos dePVC.ri do, anti - chama diâmetro 4", dispostos 3 em Cima e 3 em baixo paralelamente com distância de eixo a eixo de 15
cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,52 x 0,37 rn - 941,00m
Tipo 4 - banco de dutos eletrônico, consiste em nove eletrodutos de PVC rígido, anti - chama diâmetro 4", dispostos em 3 camadas , paralelamente com distancia de eixo a eixo de 15 cm,
reá; Yata d
envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,57 x 0,52 m -417,00 m
Agent9filtraüQ
Tipo 5 - banco de dutos eletrônico, consiste em doze eletrodutos de PVC rígido, anti - chama diâmetro 4", dispostos 4 em cima, 4 no centro e 4 em baixo paralelamente com distância de eixo
a eixo de 15 cm, envolvidos por envelopamento de concreto de dimensões 0,67 x 0,52 m -

,VERBAMOS 0"PRESENTÉ
,TESTADO COMO• PARTE
NTEGRANTE DA (IIMDÃO
lue
Fls. 0/ A

no

C

2t90m
E A-slidtnern PVC semi-rígido; para divisão. de duto de 100 snm de diâmetro em 04 partes, para

Et

Atsta o, e parte

a o -tPja— a
C)t.V.gh‘l°4
go "I btoVe

içsiaIaao de qabo de pequenos diâmetros, especialmente os de fibra óptica —9.600,00 m

ptúrãeat. (red de dutos)
abo de cobre elet olítico, nu, tempera meio duro, formação 7 fios
,4950,00 m
1.800,00 m
' ai
reforçada, entre cabos ou entre cabo e haste, para cabos de #85:0 tim2
' .
,
.•,..
•. u
..
...
o, em aço cobreado, tipo plano, corpo de 254.micras ,19
' tri - 59 ugi
, rnál - L = ;'0
DR
wcJ rígido anti-chama, rosca paralela (8SP), 'conforme N8IR-61fp4...
fornecidO dorfl
. .
ctoç ..•:4,0111iia luva por vara - 19 mm - 59,00 m
•,....
.
.,, Mistyra.clespolarizante / redutora - 792_,00 kg
......
• _. „
°
0.
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ATESTADO TËCNICO-CONTRATO C

Sobressalentes
• Painéis elétricos/subestações -fornecimento de um pacote contendo
as unidades componentes do sistema, tais como, contatores, boi
disjuntores, sinaleiros, fusíveis, resistências de aquecimento, chaves d
• Geradores - fornecimento de um• pacote contendo peças de reposiç
componentes do sistema, tais como, elementos de motores diesel, de
• conjunto
• Fontes de suprimento de energia ininterrupta - fornecimento de um pacote contendo peça de
reposição para todas as unidades componentes do sistema, tais como, elementos das fontes de
suprimento, carregadores, painéis, placas, ventiladores, fusíveis, disjuntores, tirestoreá, transistores
1 conjunto
• Operação assistida
• Acompanhamento da operação, manutenção preventiva e corretiva do sistema de Energia, por um
período de 30 dias corridos após a entrega definitiva de cada sitio - 23 sítios
Treinamento do pessoal operacional do SIVAM quanto à operação e manutenção preventiva e
Corretiva do sistema de Energia ate o nivel de troca de módulos e equipamentos - 1A40 horas aula.
SISTEMAS ELETRONICOS COMPLEMENTARES

4.

• 1)etecdãO e Alarme de Incêndio

CREA MA

O Sistema de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio (SDACI) tem a função de minimizar a proi5agação do
fogo, reduzir os danos materiais e aumentar a segurança dos ocupantes d'ÉWPONãs..0 l'IV;SENTE.
O Siáterna de Detecção, Alarme e Combate a Incêndio (SDACI) divide-gg-TffisCPM61s)NYtkias, a
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
saber .
N"
43F1s.
A 84
• Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio - SDAI;
Sistemas Fixos de Combate a Incêndio - SFCI.
94arcefo Ma
Agente
REA

O Sistema de Detecção e Alarme (SDAI) de Incêndio tem a função de .detectar, sinalizar e informar os
estágios de fogo incipiente, combustão lenta sem chama,- charna'e calor em cada uma das ,edificações do .
nsítiR.
,-, TI
ci
1,
1,4 0Aternne ltecção de Detecção e Alarme (SDAI) está dividido em dois níveis.
r-e-ritii'àrrjveI- de interlipação entre centrais de detecção, painéis repetidores e estação de supervisão.
/-, 40-á-dgiásro,_isfvpdets14os de detecção e alarme interligando centrais a equipamentos de campo.
e o aumento da confiabilidade
do sistema, uma vez que os dados tramitam por
.
.
e • s torizadas e só aqueles com necessidade determinada transitam entre redes, evitando
no
d!a um dos níveis.
iiRoai
ditq de detecção de incêndio é baseada em redes de detectores de variação de
Exp.:::
tempe-r-ãtllra-(tèrmovelocirr étrico), nível de temperatura, fumaça, chama, botoeiras.de alarme do tipo"quebre
Ass.:
.d o vidro -• a e erte o liblão" e sirenes audiovisuais.
ylom c
..-::.:: r.,t.• - - t ----'"-a Incêndio (SFCI) tem a função de extinguir incêndios, a partir de um sistema
. \-ko •'.% ' ,1 • f.- :.".".' :kill A) : com detectores de fumaça, com o controle de liberação cit;:gà4 acionaste.
..,t'. ; .21
, " ''
" '-' kir ,.
e
ma ou através da intervenção humana qtgaztlezacionadoree
,manuais
-O'
• Pe'''
de °‘ \
o
,..,- , z.; ...,., e a incêndio utiliza se o Gás Carbônico (CO2) e o Gás
ná0 tO
. . . ____
lio

111

----

ost

-.rtstd:40 CtE 4CEE'rà

ervisionadoskontroladds: 4.294 pontos
FeOP'
.50 DF'
10°

•

TÉCNICO "

25 FEv 2003
Central de detecção - 49 unidades
Painel repetidor - 9 unidades
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CC

--Equipamentos de detecção ( detector ou acionador completo com
• Acionador de alarme - 427 'unidades
Avisador sonoro - 344 unidades
Avisador visual de ambiente inertizacio — 9 unidades
• Avisador visual de presença de fogo no ambiente —9 unidades
• Chave de bloqueio automática —58 unidades
• Detector de chama completo com base -49 unidades
• Detector de fumaça completo com base — 3.192 unidades
• Detector de fumaça de duto de ar condicionado— 45 unidades
••Detector termovelocimétrico - 61 unidades
CREA - MA.
• Detector termovelocimétrico blindado -2-37 unidades
AVERBAMOS O PRESENTE
• Isolador - 478 unidades
ATESTAI()
COMO PARTE
• Módulo de comando - 715 unidades
INTEGRANTE
DA CERTIDA0
Sinalizador visual de rota de fuga- 72 unidades
N°
Fls
f A 84'
Eletroclutos, Conexões e Cabos
Vetarcek) Wata
• Eletroduto em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m ) —6.196 varas
• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusadar49rnm — 1.88ftlfriás
• Cabos de alimentação 2x1,5mrn2 isolação 750V, cobre eletrolitico, anti-chama — 1.400,00 m
• Cabo 2x1,5mm2 polarizado, isolado em polietileno, trançado erri passo de 5Ornm, blindagem
eletrostática, isolação 750V, anti-chama —22.492,00 m
Cabo 2x1,5mm2 polarizado, trançado em passo de 50mm, com sobreposição de 50% .blindagem
eletrostática não higroscópica de polietileno alurninizado, capa em PVC — 28.46100 m
Cabo 10 paresx0,5mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolação 750V .L 60,0O m
Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolaç 750 V - 175,00
Equipamentos de Combate a Incêndio
ate manual remoto - 483 unidades
Cilnirfie 45kg carregado com gás CO2 pra combate a incêndio - 910 unidades
"CiHlrog/ sfera de45kg carregado com gás FM 200 para combate a incêndio - 339 unidades
I '
so1,54,
714 unidades
uàoYâ"
010 323 unidades
CÉlètrtivrár4Pa de acibnamento - 573 unidades
ch Tubo em aço carbono sem costura, galvanizado a fogo, Schedule 401. 8,0oeconexões, em
ca rw ferro
rosca NPT, galvanizadas — 3.279,00 m
.i0, s, fixadores, isolantes, fusíveis -44 conjuntos
§1111
t‘.4

da
.

m operação — 44 unidades
êrtae
4T1as — 30 unidades
ao

I
•

25 FEV 2003

1

dEasi' 'Ceperticgoe
et=ped;da nesta ds'ta

s
e Sonorização Ambiente tem a função de garantir geração e distribuição de riiúsita‘Jam
.000a
sato‹-informações sonoras.'às unidades operacionais.
o ci
oso Orna visai€,roporcionar conforto, através de músicá de fundo nos ambientes 'e a difusão .0ê 'anúnologe' •
1.
.
1
To
X1ffloOeritação de caráter genériCo, especifico ou de•émergência,
,-- ' °°...o
. .. : : 0.
0
eCID ..,ASi
toolaSistema de Sonorizaçãoide-Ambiente - SISOM tema sua operação integrada ao SSde 3noclbe&operado pela Estação de Operàção.
,'•;'" -,
c°°°°,
,,o• .
o
0.0u, .
00u
É prevista a difusão,—entre outras, das seguintes mensagens, atravé
os emitidos via microfones
paclitniladóá'élou gravadoS ho SiSfértiÉ • .
,
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRATO CC

• •',--localização de pessoa(s) nas áreas e locais de acesso previsto;
• orientação de pessoa(s) para as áreas e locais de acesso autorizados;
• difusão de orientações, quanto aos procedimentos a serem adotados, em Sfiç s
erge
• orientação de fuga nas situações que assim a exigirem, e
f„KE.-A M
o
• orientação ao pessoal de segurança, brigada de incêndio, operação, man tet"u outros nos.
que assim o exigirem.
o1/4)
c,6
•Para isso, o SISOM disponibiliza os seguintes recursos:
• • roteamento de mensagens para cada ambiente;
• seleção de músicas, através de CD ROM, receptores de rádio AM e FM ou fita;
• seleção da fonte de informação, geradas através de microfones ou gravadas entape DECK e CD ROM;
• seleção de mensagens gravadas e emitidas automaticamente pelo sistema ou pelo operador do SSC e,
• emissão de mensagens através de microfones.
No de sonofletores e cometas de som - 999 unidades
Centrais
•• Central de processamento de áudio ( unidade digital de processamento de áudio) - 5 unidades
Software de processamento de áudio -5 unidades
Unidade digital de controle de entradas e saídas -.6 unidades
Unidade de múltiplos CD's - 5 unidades
Amplificador de potência de áudio -46 unidades
Tape deck - 4 unidades
MT,..TAG ACERVC, ibico N
Receptor de rádio AM/ FM -4 unidades
Processador de PABX -5 unidades
.25 FEV 2005
ot,e local - 16 unidades
nes - 30 ihnidades
nr;f1,7.,., ;ntegr
e padrão 19"x h= 1.800 mm - 6 unidades
Té

-siado, é parte

,

_

rm9o10i49so e acessórios
:
re s e ilspectivos transformadores - 942 unidades
kit Cometas de so e respectivos transformadores - 57 unidades•
volume - 226 unidades
sobreposição de volume - 226 unidades

.
ra 3
CREA 15C,Cf-rEÀM'-RA

CREA - Á.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DÁ CERTIDÃO
NO 3.003F1s. 0/
A 84

ra Wprna
galvanizado a quente 19 mm ( vara 3m )- 2.035?aliggel°A 9Wata cre
w
esa,t, s •
4MIUMilli0 fundido, com tampa aparafusada 19.mm - 2.
•inr,

WO de alimentação 2 x 1,5 mm2 isolação 750 \K; Cobre eletrolitico, antichama - 817,00 m
2x2,5 mm2 polarizado, isolado em poliatileno, , trançado em passo de 50 mm, blindagem
tática não higroscópica, isolação 750 V, anti Chama 5.996,00 m
". o ,
ato de 5 vias 1,5 mm2 blindado, isolaçãO750.V; anti chama - 809,00.m
" ;
• ___21).9..cpultipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolagão 7450 V -

s•. "To
nde„,e, 32
23
•aça
g,3,,'ecoO°

00o,

FoV,e"vA çone41ns, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis 6,conjuntos
To0A,,,ossA 1,,ogs
coo -vogo
Testes em Canipo
• Testes e colocação- em ope'ração -6 unidades
• Integração dos sistemas
unidades
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ATESTADO TECNICO-CONTRATO CCKP.A )1AflIN No.

"zg

• Telemática
. Faz parte deste fornecimento a rede de infraestrutura de áabeament —41nt ra o
dados ) dos sítios
•
No de pontos de dados — 820 pontos

e

fe

Eletrodutos, Conexões
•Eletroduto em aço galvanizado a quente 19 mm ( vara 3m ) — 1.212 varas
Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm —820 unidades
Cabos e Fios
• Cabo de lógica UTP, categoria 5 — 5,5 mm —4 pares — 3.920,00 m

CREA - MA.

AVERBAMOS 0 PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE•
Testes em Campo
' ZANTE DA CERTIDÃO
. Testes, certificação, conectorização e colocação em operação - 820
al
l
as.ja 61
0
eira
A d
xoina
Sistema de Circuito Fechado de Televisã o
gente
rativo

n''

.O Sistema de Circuito Fechado de Televisão, compõe-se basicamente na sua central de operação por
Matrizes de Video (32 x 8), multiplexadores, unidades de vídeo gravação "time lapse", monitores e teclados
•para comando e controle remoto das câmeras de vídeo.
SCFTV possui tecnologia de comando integrado multi-protocolo, padrão COAXITRON, permitindo a
transmissão do sinal de vídeo e os sinais de comando remoto das câmeras via um único cabo (cabo de
vídeo), utilizando decodificadores próximos às câmeras, para separar os sinais de vídeo dos sinais de
comando.
O. SCFTV assegura o controle de comandos e indicações de visualização, que ermitarn- ações previsíveis e
facilidades de auxilio a ações, operacionais e de manutenção.
C R EA-A
O'SCFTV executa as seguintes funções básicas:
R.Ç,UfF34 GE-ACEEVO TÉCNICOif
• rnonitoração visual de ambiente;
com vd..ae trriageil nos monitores;
25 FEV 2083
C E t h •NPleç elidereçam nto de imagens aos monitores;
do3 imagen em vídeo;
.7: r!e
2.
de Acervofritert..nte
p,̀\ isfilte.Meépipas
"ri'!
istema de Supervisão e Controle);
.)
depaãmã esrd as d sinal de video ( video loss detection );
1, detecção de comando de movimentação e posicionamento de câmeras;
dptecção r ripn2rn nto de alarmes relacionados a eventos de presença de pessoas;
00e0
11/
:
c2p3nr
1J
ção/aproximação de imagem (Zoom); movimentação horizontal (PAN) e PS'
moVirrWitaçao veruca
T).

Ass.:

aurd`,°

•.4-•+11*--i

e controle de Acesso - Os eventos de alarme são associados a "presets" de
es em videocassetes havendo na 'programação, a possibilidade de posicionar
vação de imagem automaticamente, 'há ocorrência de um evento relacionado a
de Contiole de Acesso.
,
Oiait
LEAse.roc,04190it?,(W034" color — 450 linhas —31 unidades
B:;
ARE-cog ,,Aâttttffiror de 20" color - 450 linhas - 74 unidades
.
• Víd
eo gravador "time lapse" - 37 unidades
• Multiplexador -.33 unidades
• Central de CFTV 16x2é 32x8 -32 unidades
-•Teclado de comando c/ contr: Aux-e PTZ p/ mesa - 31 unidades
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRA

Teclado remoto de comando
com contr. Aux E PTZ p/ mesa -4 unida
Câmeras e acessórios
• Fonte de alimentação 24V AC - 136 unidades
• Câmera color CCD 1/2" - 136 unidades
• Câmera color COO 1/3"- 197 unidades
CERMÃO CE ACERVO TÉC'NICO'fi
' ;34Hr
Á67
. Lente zoom motorizada 8,5x51mm auto-íris - 140 unidades
,5
'
s
,
• Suporte para câmera móvel - 139 unidades
25 FEV 2003
. Mini dome indoor.com Pan Tilt e Preset - 193 unidades
X Este o ilmentof
• Leite fixa 4,8 mm auto - íris - 193 unidades
' grante
eta
• Suporte para fixação do Dome - 193 Unidades
"••••
., ..„.._
• Transformador de alimentação para câmera fixa 24V - 197 unidades
• Caixa de proteção para cámera externe - 136 unidades
CREA - MA
.... ,
Movimentador horizontal/ vertical - Pan Tilt uso externo 24V - 140 u n i d a d e sk
SGTI:AmiN
iANIVTEEER
t;10(T)ES( ::Do
0Attic
•P0E1tRC;r1),À',I
'i..0
.1:E
Receptor de sinal de vídeo e comando - área externa -267 unidades

,

Eletrodutos, conexões
N"Fts. O
A e!
• Eletroduto em aço galvanizado a quente 19mm ( vara 3m.) —1.743 varas Xarceto 9friata
• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm - 797 unid
•
CREA
404 tívo
Conectores, terminais, fixadores, isolantes e fusíveis - 29 conjuntos
Cabos e Fios
Cabo de alimentação 2 x'1,5 mm2 isolação 750 V, cobre eletrolítico, anti chama 20.985,00:M.. • •
:..Cabo de 2x1,5 mm2, polarizado, trançado em. passo de 50mm, com Sobreposição de 50%,
.,blindagem eletrostática não higroscópica de polietileno alüminizado, capa em PVC 5:190;00M; •
Cabo de 2 x 1,0 mm2, polarizado, .trançado em passo de 50 mm, com Sobreposição'
blindagem eletrostática não:higroscópica de polietileno aluminizado, isolação. 750 V, anti charria .1.220,00 ni
Cabo Coaxial RG 59 U ou equivalente— 18.158,00
Cabo .coaxial RG 11 ou equivalente 4.627,00 m
Cabo multipar 15 pares 0,5 mm2, com blindage eletrostática;a
„ar92151,nã8 70%yt-( 6 ,00
int?Z .t3
Postes
no
. Poste pré-moldado de concreto h=12 m para. ca ara-de televi
unidades
Testes wi Campo
colocaçao em operação —29 unidades
kOP'
oso •0,i
,
/,305,
4
'
•,
o dos sistemas —29 unidades
o -Vs.53\-' exto ?x1. 231 • i.: c

• ?ak.510

';"
°. •
"

6
.11 árjárSnillik

da Cartidão

00 .1 Ql./1

soufadlioiN215 28

Ass.:
kelf,peál'!_gxprièr

ntroie de Acesso e Se uran a Patrimonial

,
ri4-M4d4

;CREA 158CY-DVANA-14
WeKv-alsWidtd
elüêtitej

4.

e sisterfunção de controle de acesso de pessoas e veículos às instalações das áreas prote

-ifspyiénnmpreon de bloqueios físicos tais como catracas.'portastontroladas, cancelas e portões.
de
Acesso e Segurança Patrimonial divide-se e
, . .
"com'Sistema ao Controle de Acesso;
•
Sistemas de•Segufança
- . Perimetral.
18ã.tenel&OltrOie

,Reci_oog.

(dois) si5teDárà,
a saber.:
o
,
-0000 •

O

o
09oo-

istema de Controle de Acesso - SICA
, 00
O 0
00000
Sistema Controle de Acesso (SICA), é operado através da' Estação de *OperaçãO,dcr SiStema de
O 0-0
-Supervisão e Cáritrole (SSC), Proporcionando um conjunto de facilidades integradas,'oomema
49/82
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ATESTADO TÉCNICO-CONTRAT

1/CCSIVAtvV99

: Homem Máquina - IHNI de uso amigável, possibilitando a operação
janelas e com o uso, na maioria- das vezes, do mouse ao invés do teclad
CY,SICA é constituído por urna Central de Processamento de Con
ta
Conectada a dois Controladores Remotos de Comunicação (CRC).
' 'A.. Central de Processamento de Controle de Acesso (CPCA) tem
iO.
processamento efetuado, supervisão de todo o sistema, controle da com
o com os co
es .e
com a.SSC, armazenamento de todos os dados relativos as funções ao co
cesso,
' álérh de possibilitar ao operador do SSC configurar parâmetros operacionais e
SithioS CIO.
. caMpo.
:0 Controlador Remoto de Comunicação (CRC) é basicamente um multiplexador microprocessado, para a
interface entre os controladores locais de interface. e a Central de Processamento. É autõriorno, com
memória própria,' para armazenamento temporário dos•dadostransferidos da.Central.de Processamento pára
.. os controladores locais de interface é vice- versa.
... . : . controlador suporta 3 loops de comunicação e cada loop possibilita a conexão com . até 8
'Cada
Controladores Locais de Interface (CLXF).
.0 CRC dispõe de recursos para correção de dados de comunicação e possui um módulo de comunicações
, para a Comunicação com o SSC, através de rede Ethernet, protocolo TCP/IP.
•
' Para a comunicação com os Controladores. Locais de Interface (CLXF) utiliza canais RS-485 operando até'
.
.
9600 bps;
Os Controladores Locais de Interface (CLXF) são responsáveis pela liberação do , acesso, .alén.t..de ter .
, • :, •CapaCidade de controle de entradas.e saídas digitais:São instalados:em cadaprédio dosítio.'
.
,1,..e • .• , Tern,, a..conexão de leitores de cartões de proximidade e/ou leitores de proximidade com teclado,. para . .:
•c) . -1, . 4, .'deptifiCação do Usuário
e liberação de sua, passagem pelo ponto de acesso correspondente, além de
alarmes através das,entradas digitais.
, •onitorar
..
ediante apassagern do cartão em um leitor de cartão/crachá, o usuário é identificado e Sua solicitação de '
.
,•
..
cesso
• 4):' .. • • analisada em tempo real, ocorrendo a liberação ou , não• do dispositivo. de:Controle de Acesso
.• .
"1 c
(atraca, porta, etc... ).
.
f,
A um CLXF são conectados: sensores eletromagnéticos, reles de fim de curso, sensoAreArtfieWbotão
de pânico e reles para acionamento de dispositivos tais como travas, motores de.
Anaga.5mitrfOolltFPNENTE
•;.
- tio de sensores para controle de' eventos de ac soieTáSTA
€1(01nuge
onament das travas das portas.
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

N°02&-R.is•__L_Q_LA.' 84

,aittttatt ac.las Dela Central de Processamento do SICASP sa :9elarce4)niata de

r ti4-14R'rvisão

int.32:'
,

nal, a d-

t 1-v)

\ Expl:•.;

'

.0

- pwo

inicializar e de

2111 ROMe
rativo

o controle de acesso nas edificações, de modo a permitia s rviáão
-- o tratamento de alarmes, a execução de comandos e o registro de eventos:
n. automático e mapeamento dos dispositivos conectados à rede;
e lados de alarme e/ou falha;
e temporizadores em datas e horas especificas para habilitar e desábilitar

as e os ciclos semanais, com programação:de feriados;
nrITTr-nos, 5000 ( cinco mil) últimos eventos históricos do sistema;
abilitar controladores, teclados, leitores de cartões, travas de pontos de acesso e sensore
es por atamento e por setor com a identificaçã do tipo de dispositivo; „
ompos de retardo para ativação do travamento.e destravamento,dos ponlos1leacessW,.J
a
ativação
o ••• • • automática de alarmes, saídas, procedirnentos - otfrotine.
erminàc,ftientraias;
tog
t ctNN,•
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CREA-RR

,•-'-,simulação de eventos;
• programação "on-line";
• comunicação com outro si
• carga do sistema e dos • nittója-dores.

DE AC •M,O TÉCNirá

At- sta, é parte
da
da Certidão

25 FEV 003
rTst,7:

4 pa

A Central de Processamento eEAgniáititas

•
•
•
•
•
•
•

i

•
•

LJ

Ar
gerencia a conexão de at EV?e.ton-tr
res-r-gnagto,s-dist-e..44caç o;
possibilita a comunicaçã con_os çqn
dore rIoQs de Qoiii unica
ede
pu9.0 Civil
c
ri
Ethernet;
ger-anda e controla até 10 (dez) zonas v• :(atrtglçietSÉR-geffinwca
gerencia e controla até 50 teclados/leitores de proximidade;
100 (cem) pontos de entradas;
50 (cinqüenta) saídas digitais supervisionadas ou não;
dispõe de vários níveis de acesso, configuráveis para cada ponto de ader
CRarlEa L\gru..po19,
114., 13't• • de
acesso ou zonas de segurança;
tio
00°
gerencia o cadastramento de até 5000 (cinco mil) usuários e os respectivos cr- z ,.s créTc
configura lógicas de intertravamento, isto é, será possível associar entradas e saídas de forma lógica,
por exemplo; o acionamento de uma entrada digital conectada a um detetor de intrusão perimetral,
enviará um Comando para o sistema de CFTV posicionar uma câmera na áleRIBeiberM-Ado sensor de intrusão, e
AVERMOS O WFsí,NII
processa dados do sistema. de intrusão perimetral cujos sensoresAft
o„cone,cta og âs e tradas
k- UIVE
PAR]
digitais dos.controladores locais de interface.
INTEGRANTE DA CERTIDÃO .
"4-2j2F1s._.(2.LA
Número de pontos supervisionados/controlados: 3.822 pontos

Wata
ra Wpaa
ist o
Sistema de Segurança Perimetral - S1SP
cREA-mpi.
O Sistema de detecção Perimetral consiste de cabos sensores enterrados (ópticos), ao longo das cercas de
proteção que circundam as edificações, conectados ao Processador Perimetral de Fibra óptica. O
Processador de Alarme Perimetral de Fibra Óptica tem a função de analisar as variações da luminosidade do
feixe de luz que percorrem as fibras ópticas comparando com um padrão pré-programado. Qualquer
perturbação que ocorrer no sinal recebido e que estiver fora dos limites pré- estabelecidos ( quando uma
massa correspondente a de uma pessoa passar na área de detecção dos cabos sensores) faz o
Processador de Alarme Perimetral acionar os Controladores Locais de interface (CLXF) da edificação mais
prurna que são monitorados pelo SSC através do .SCA.

Perímetro Protecildo
ítio
CV* !enfi o
k .- • 'VP\tak.PA'.

Per.(m) Sitio
2.260 UV Belém
1.780 UV Santarém
1.780 UV Imperatriz
G ¡Dor
1.780 UV Macapá
2.018
UV São Luis
U(kki It-2
b. G.cia_Cae155eira 2.100 UV S. F. do Xingu
U-V--04Wfsla
1.722 UV Tidos
004-10100:15 : 2.464. UV Rio Branco
aeggacanga
1.820 ' UV C. do Araguaia
Manicoré
1.814 UVT SinCp
UV S. F. do Araguaia 2.100 UVT Tefé
UV Cachimbo
1.764 UVT Guajará Mirim
JV Porto Velho-2.060 - VT Cruzeiro do Sul

ÕV

Per.(m) Sitio
536
UT Barcelos
2.080 UT Carauari
1.550, UT Surucucu
2.988 UT Altamira
1.500 ' UT Marabá
1.620 UT Porto Trombetas
2.222 HF RX Manaus
1.860 HF TX Manaus , -, :
1.520 HF DF Boa Vista ;
1.170 HF lonoss. Boa Vista
4.115 HF RX / DF Belém
1.420 HF TX lonoss. Belém
4-.115 HF RX Porto -Velho

Per.(m
766
830
822
704
830
804
1.215.9
1.215,

920...

920
1.169 *.

1°.295.-'
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12.580 1UVT Porto Esperidião11.400 11-IF TX lo
otal 69.672 m
Centrais
•• Central de processamento de controle de acesso - 27 unidade
• Software de gerenciamento de controle de acesso para Window
• Controlador remoto de comunicação ( ORO ) com fonte de alimen
da 6V
e microswitch de violação de gabinete - 66 unidades
• Controlador local de interface (CLXF) com fonte No Break (Placa geren
e 4 itores de
proximidade, com chave yale,microswitch de violação de gabinete, fonte de alimentação
Break 376 unidades
▪ Hardware para terminal de cadastramento com captura de imagem -7 unidades.
. Software para terminal de cadastramento com captura de imagem - 7 unidades
• Terminal de cadastramento ( Hardware com captura de imagem e software sem captura de imagem )
-72 unidades
CREA
Tranceptor de detecção perimetral ( processador, caixa protetora, pOfitn1411iMermina
Rr'pi,cabo
Rnp.
óptico e kit de acoplamento - 75 unidades
AT
• Fonte de alimentação dos transceptores de detecção perimetral - R
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ANTE DA crimuÃo
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N
~1s.
(2) A El0
Dispositivos de Controle
• Leitor de cartão com teclado - 354 unidades
•larcek• Wata t de
ra Wpma
A ente A
tivo
•• Leitor de cartão sem teclado - 626 unidades
• Travas eletromagnéticas de porta ( eletroímãs) - 696 unidade
Sensor de porta — 1.697 unidades
. Comando para destravar portas - 327 unidades
"Mb tit ACERVO TÉC.NIC014
• Cartão de proximidade — 9.600 unidades
• Sensor de proximidade - 74 unidades
25 FEV 2003'
• Catraca - 12 unidades
•
•
• Cancela - 8 unidades
i. hig nQÉkatento epr,.,.f , ii-tte5rânte
1 dg ft-t,'erlitlát5 er,t Acer.io Ti
• Botão de emergência - 48 unidades
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x 1,5 mm2 isolação 750 V, cobre eletrolítico, antichama —9.148,00 m
ado 0,2 mm2, cobre eletrolitico blindagem eletrostática não higroscópica; isolação
arleEnA
1
te d75010-811efâh-na
14.640,00 m
m2, cobre eletrolitico, isolação 750 anti chama —9.148,00 m
cobre eletrolitico, isolação 750 V, anti.chama próprio para ser enterrado no s
,
Kr,
UM: e • X 1 ,0 mm2, polarizado, trançado em passo de 50 mm, com sobreposição de 50% blindag
atice não higrOsCápida de polietileno aluminizado,lsolação 750 V, anti chama - 15.797,00 m
par x 0,5 mrn2 com blindagem eletrostática, anti dhama, isolação 750 V — q50',íDO m „
.
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oor,Cabo sensor de detecção perimetral ( fibra ótica ) — 86.392,00 m
onAstu'''
Po'
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• Cabo partrançado categoria 5 — 580,00 m
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' -Testes em Campo
Testes e colocação ein operaçãO -44 unidades
• Integração dos sistemas - 30 unidades
Relógios Sincronizados
0,SiStema de Cronometria (SICRO) tem a função de distribuição de hor
relógios dos edifícios com o mesmo horário.
O SICRO executa as seguintes funções básicas :
•
•

seleção de indicação de horas no formato de 12 horas ou 24 horas;
programação de 4 programas de horas com capacidade de.até . 200 eventos por programa; •
Capacidade de controle de até 200 relógios secundários;
variação de no máximo 2 minutos por ano.

• Os relógios secundários são utilizados para indicação de horas nas instalações prediais.
Estes relógios tem as seguintes características:
• . • tensão de operação 24 Va.c/ 60 Hz;
R EA-AM
tRilliit0 DE ACERVO TÉCNICO
• diâmetro de 12"; •
V
CREA - MA.
•• mostrador analógico de face dupla.
AVERRAMOS O PRESENTE
25 FEV 2003
•
ATESTADO
C'OMO PARTE
•:Centrais
Este Documento e pari'e
Relógio Mestre - 28 unidades INTEGRANTE DA CEIUIDA
Ce rtidãorl Acervo.

ries;'J.

:Dispositivos de controle
Relógios Secundários - 158 unidades A e

21.arceá) Wat4

•
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. Eletro.dutos, Conexões
Eletroduto em aço galvanizado a quente 19 mm ( vara3m )- 1.138 v ras
• Condulete em liga de alumínio fundido, com tampa apa!afusada 7-g•
-C3.9tnidadn. R
U t
LÁ ti

.
e Fios
Es':-, At - stado; 6 parte•. I•
• • Cabo de alimentação 2 x
mm2 isolação 750 V, cobre eilpittpl4polarttiàchêlaa -c3
;3
,319(1i,arô
• Cabo 3 pares trançado 0,2. mm2, cobre eletrolitico . bliadaãm eletro táti a 'no -higroscópica;
• isolação 750 V anti chama - 4.256,00 rn
•........
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2 , com blindage eErhm.,t(9
3850rn
cfCP
Cores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 2 ceNzms
0,,5„ec,
2
gg¥
Campo
2 4:0*S
olocação em operação - 29 unidades.
0-Estrutwid
ao dos sistemas - 29 unidades
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%9Kré um software inst2jacio na Estação de Operação do SSC corri a finaltdVd'e :prinippl :de
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arregamento de dados para alleraçõ es de parâmetros de controle do sistema. • ••
e .•
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O software possibilita:
• o estabelecimento de es atégias globais
como para monitorar e su
er áre
• fornece recursos para qu etetraria
estratégias de controle do
• apresenta sugestões e I mi es a
inseridos na base do sistema.

4%9\

confra-é--e para cada un
anificas do processo;

os em [inça° das , características dos equipam os

As funções executadas por este sistema abrangem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

supervisionar os sistemas eletromecânicos associados ao sistema de ar condicionado;
executar comandos para ligar e desligar equipamentos;
ajustar os "setPcints" sem a necessidade de suspender outras operações;
configurar os parâmetros de controle de processo;
CREA MA
processar as condiçõe
s de exceção
e de alarme, BAmos
ER
O.pR
apresentar telas de "status" do sistema °n-linX
TESTADO
COMO
p.ts
25 FEV 2003
emitir relatórios automaticamente;
JINT GRANTE DA CERTID
jili
elaborar relatórios de manutenção de base de a •
FIs
- Parle ir,á2gu,nt
c
gerar relatórios de desvios de limites;
Acervo -r •
Warcdo Mata d"
eti'a
•
controlar o acesso dos usuários ao sistema;
en
manter a base de dados ( criação, armazenamento e atualiz~Vbase de dados).

O SSAC, além do software instalado na Estação de Operação do SSC, basicamente é composto pelos
Módulos de Controle Global - GCM e pelas Unidades Controladoras Remota - UCR.
O GCM comunica com o computador da Central de Supervisão e ContrlE
, através de canal serial, é
autônomo, controla e supervisiona os dispositivos de entrada / saída d sistema. Conecta - se os
equipamentos através de canais de comunicação em alta velocidade, através e um sistema inteiramente
integrado.
O GCM gerencia partilhamento de dados, limitação de demanda, tabela horária de equipamentos,
iluminação, relatórios de alarmes e muitas outras funções de gerenciamento.
O Módulo de Controle Global é composto de :
• CPU - Responsável pelo processamento e coleta dos dados e envio de comandos para os
equipamentos de campo, controlar todos os equipamentos de cada subsistema. Dispõe de relógio em tempo
real com data e hora;
• Memória: EPROM, para armazenamento de programas e dados, com capacidade suficiente para todas
as funções especificadas. Memória não volátil, E2PROM ou similar, para "back-up" da base de dados. Esta
memória permite que a base de dados seja recarregada em poucos segundos, no caso de perda da base de
dados; sv'
‘400`5;9ge
) ratura de Operação: O a 50° C;
„cse,50,.:,
Aeá§amento de alarmes:
a comunicação com as Unidades Controladora Remota ( UCR );
imentação própria com bateria de "back-up", para proteçã'o da memória RAM e que deve te
axima de 30 horas;
30 03
0.
0
o •3
-cidades
Matemáticas
:
cálculo
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1, :subtrt5:
OR ,,,,setiVialtRO,É, divisão e raiz quadrada;
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0.to tow.,
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\ 1-• osti,• • 00 00
" A Unidade Controladora Remota - UCR é autônoma e está interligada ao Módulo de Cogttole Glgüt ;
GCM, sendo responsáveis pela aquisição, processamento e controle dos sinais proveni4j§
;:cros dikersos
elementos de campo.,
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As UCR empregam o mesmo tipo de programação utilizada,no GCM e operam
Modo "
possuem CPU e memória independentes.
A UCR é composta dos módulos Microzone (MZ2-1E), possuindo alta modulari
da capacidade de interligação em rede de até 128 dispositivos por GCM, na qu çr5-4
sistema.
As UCR utilizam memórias EEPROM não voláteis para armazenamento da base .Cg. /21
80§-\
.„„
usuário efetuar modificações através do software de supervisão ou dos softwares de p'regtainRão,-PXPSI.
A Unidade Controladora Remota - UCR é composta de:
• CPU - Responsável pela coleta, processamento e comando dos sinais provenientes dos elementos de
campo dos diversos subsistemas supervisionados/controlados;
• Memória: 64 Kbytes de memória EPROM, 8 Kbytes de memória 'RAM• E2 Kbytes de memória
EEPROM, suficientes par armazenar os programas e base de dados necessários para atender a todas
as funções especificadas;
• Fonte de alimentação com entrada em tensão alternada na faixa de 24 a 30 Volts, freqüência comutável
automaticamente de 50 ou 60 Hz e consumo máximo de 20 VA;
Microprocessador 80C198,7 MHz, 16 bits;
Bateria de Backup com capacidade para manter os dados em memória por 30 dias:AVERBAMOS O PRESENTE
EsrAno
COMO 1,ARTF
ntradas universais que podem ser utilizadas como:
INTEGRA
• Digitais a relê com isolação galvánica;
N TE DA LERMA()
• Analógicas: 10000 O, 4 a 20 mA, O a 5 Volts;
• Digitaisem pulso; com freqüência máxima de 1 pulso/segundo a 1 pulso/rgligrceá)
21ata deç,fi ra wpn,
Saídas digitais a relê;
istr o
CREA-MA
• Saídas analógicas em 4 a 20 mA ou O a 5 Volts;
• Fonte de alimentação própria com bateria de "back-up", para proteção da memórias RAM e que terá
• duração máxima de 30 horas.
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pervisa. oenergia Elétrica, Hidráulica e Iluminação - SSEEHI tem por finalidade a
unziliPAgmpupervisão dos subsistemas de energia elétrica, hidráulica e de iluminação.
,,,_k_\
,s1 „- ,,,Ainsistema autônomo, integrado ao SSC, compostode hardware e software com a funçã
e,
11\
..) •35,
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' r onitorar os sistemas de energia instalado no Centro:, •
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--'" O 0
erado por uma Estação de Operação, normalmente utilizado pelos operadores do SSC, q. A01
.
bRiie
erador, a qualquer instante, obter uma visão gerál ou detalhada do estado operacional do
e m a e ep5r
nentos.
,.....kik-t1r-tgupervisiona
i-IÇ a demanda e o fator de carga e de potência nos horários de ponta e foca, de poeta,
so. .
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0 °.
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O SSEEHI supervisiona o estado operacional dos eqUipamentos associ
consumida pelos diversos sistemas existentes em cada edificação, de mod
relacionados sejam registrados e visualizados, em tempo real, na Esta
abrangendo:
• supervisão do barramento de baixa tensão (tensão, corrente e freqüência);
• supervisão de demanda;
• medição da energia consumida;
• seqüência de desligamento de disjuntores e chaves supervisiona
as
• seqüência de desligamento de cargas do sistema;
411.031131:1.1•1•592.,~1111:112.....116.03=1,40MB,C•11110'6ZINCLe.....
• supervisão de equipamentos, através de canais seriais de comu cação :
At- stado, é parte
• monitoração das unidades de Supervisão de Corrente Al rfffict,51g$54f;
ca Certidão
• supervisão dos painéis de média e baixa tensão;
no
• supervisão de geradores e transformadores.
ec2/0/4
• monitoração do sistema de suprimento de água.

CHEA-11

ern,- J0.4

O SSEEHI, além do software instalado na Estação de Operação d A@Nas_icaèite.é com osto
Módulos de Controle Global — GCM e pelas Unidades-Controladoras emota —1.1C
O Módulo de Controle Global (GCM) é o mesmo utilizado e des to no Sis
Condicionado (SSAC).
lsso-o/
A Unidade Controladora Remota (UCR) é a mesma utilizadaie descrita -nostat~disim
A Ar
ri
Condicionado (SSAC).
AVERBAMOS O PRESENTE
Total de pontos supervisionados/controlados: 535 pontos
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nu
Centrais
áckFls.___)2LA
• Central de processamento de supervisão de energia elétrica -27 unidad
Software de Supervisão de energia elétrica para Windows -27 unidades .91arcelo„wata
Controladores
C,REA—Alvi
Controladores - UCR - CPU - 39 unidades
CERTIOÀ0 DE ACERVO TÉCNICO 7
Controladores - UCL - CPU - 54 unidades
Fonte de alimentação - 70 unidades
25 FEV 2003
Cartão de comunicação serial RS 485- 165 unidades
Cartão de interface para Ethernet - 37 unidades
íEt
Decurn,,ntc,..
estlidão
Rack - 54 unidades
pedda nesta data.
—
Cartão de entrada analógica - 74 unidades
Cartão de entrada digital - 406 unidades
Cartão de saída digital - 96 unidades
• R k FP 15205, RD 15u / 660 mm com lateral sem porta, com tampa para rack 20u plana TH 2000
g, tensão vertica1,5 tomadas CT 1005 S. —5 unidades
oNo „o-v:1e ee
o ps'ep.ohe,to ,0.2,
3
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•
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guta c
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P 3potO0
flexões
ç C.0 34
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aço galvanizado a quente 19 mm ( vara de 3m) 977 varas
on.. ate
liga de alumínio fundido, com tampa aparafusada 19 mm - 589 unidades
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ss'n1V Cabo 3 Pes trançado 0,2.mm2, cobre eletrolítico blindagem eletrostática não.higros,isolaç
•
750 V anti chama - 592,00 m
.
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Cabo multipar 15 paresx0,5mm2, com blindagem ,eletrostática, antichájkki, la

•

Conectores, terminai

Testes em Campo
• Testes e colocação
, ,.d.akêdo,
.
é parte
• Integração dos sisteaz
unidédiLes ,
imegra:,3 Ga C;,..--Ttidão
Sistema de Su ervisão Swtrole 008/09
E z'Ç (2.3
O Sistema de Supervisão e rn
&I e (
Complementares visando pr poNgwr com
A principal funcionalidade da S
a inte
d:.cívn

bti

de in grar os Sistemas Eletrônicos

ade operacionalimei nal destes sistemas.
dosrlivP
Qi„ist—iac•El trônicos Complementares:

• Sistema de Detecção, Alar
• Sistema de Controle de Acesso e Segurança Patrimonial — SICASP;
CREA - MA.
• Sistema de Supervisão de Ar Condicionado — SSAC;
AVERBAMOS O PRESENTE
• Sistema de Supervisão de Energia Elétrica, Hidráulica e Iluminação — SSEEINT,ESTADO COm(.) PARIF
• Sistema de Cronometria — SICRO;
INTEG NTE DA CERTIDÃO
• Sistema de Circuito Fechado de Televisão — SCFTV;
N"
• Sistema de Sonorização Ambiente — SISOM.
2larce4)Avent
lata

ra Roma

CREA-MA.
O SSC basicamente é composto pela Estação de Operação (EO), pelo Concentrador de
Comunicação
(HUB) e o Terminal Server.
A Estação de Operação (EO) é responsável pelo processamento da IHM ( Interface Homem-Máquina), pela
integração dos sistemas, pelo gerenciarnento do banco de dados do sistema e pelo controle da rede do
SSC.
A Estação de Operação é composta de :
• Microprocessador Pentium II — duplo processador 400 Mhz, comp
• Memória RAM de 128 MB;
,P3^Àqpi:
ACERVO TÉ-CNICO
• Placa aceleradora gráfica com 10 MB RAM;
• Monitor de vídeo 17" tela plana Dot Picth .25;
25 FEV
200j
• Disco rígido 4,5 GB SCSI;
• Drive CD Rom 24x;
• Placa para rede Ethernet.
• Impressora jato de tinta
itxwlaten
1
W‘tggeof,,de Comunicação (HUB) é um concentrador de comunicação para rede Ethernet. Possui 8
\NO
o O IP fkobe , ...• ai,
Ethernet 10Base T que faz a interface entre oá equipamentos da Central de Supervisão e
J • 5, ex.1\ O de .
e
t 1,,,;N:RtV
0( • 0,00° 39 es
onectada a rede Ethernet.
5,•PtpC,"' 39, •
a
sikea, r é destinado a converter a rede Ethernet em canais seriais de comunicação assíncronos.
rmin_ái,..Serrérpossui 1 (uma) porta de comunicação padrão Ethernet Base 10 , T e 8 (oito) po
;_o_ratqA28 seriais Rssincronos.
soz,' -

ervi5ionados'icontrolados: 708 pontos
• Oh

e

•• :
.Centrais
• Central de processamento do SSC ( Estação de operação - Pentium II- duplo procesàdõr 400 gl-rzs
128 MB RAM, placa aceleradora gráfica c/ 10 Mb Ram, Monitor de vídeo 17"te.la plana Qp,,,t Pieth". 29,
disco rígido 4,5. Gb SCSI, Drive CD Rom 24x) -28 unidades
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Software de Supervisão e operação para Windows 95 ou equivale- 28 uni'
Software para gerenciamento de rede - 27 unidades
Gabinete padrão 19" x 1.800 mm —5 unidades
Console de operação ( largura 1.400 mm, profundidade 1.100 mm,
Nmesatte b-abál
altura total 1.600 mm - 28 unidades
• Transceptor de fibra óptica para sinal de vídeo — 92 unidades
oss
• Transceptor de fibra óptica para RS232 —22 unidades
• Rack 19" com fonte — 12 unidades
• Distribuidor interno óptico para 12 fibras — 11 unidades
• Kit de conectorização para fibra óptica para 6 pontos, fibra multimódio e conectores St — 4 unidades
• Kit de conectorização para fibra óptica para.12 pontos, fibra multimodo e conectores St— 5 unidades
• Painel de sobrepor, uso externo - IP65 — 2 unidades
•

CREA - MA.

Concentradores de Comunicação
AVERBAMOS O PR ESENTF.
• " Concentrador comunicação multiprotocolo, 8 canais Ethemet -29 unidadesATESTADO COMO PA RTE
. Concentrador comunicação multiprotocolo, 4 canais RS422/485 e canal RSrsii
l7
rieCRA
u
lti
Faitsadrfdá
.tr_222_
,ie dU.:
A71.all.:07na
Cabos e Fios
•• Cabo de alimentação 2 x 1,5 mm2 isolação 750 V, cobre eletrolitico, anti chama is vo
• Cabo 10 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, antichama, isolação 750 V - 138,00-mA.
m
• Cabo multipar 15 pares x 0,5 mm2, com blindagem eletrostática, anti chama, isolação 750 V -. 951,00
m
• Cabo par trançado categoria 5 — 1.860,00 m
• Cabo de fibra óptica, tubo único geleado, com 3 pares de fibra multil
modon 12 :x
4cER1v205T:cm7c.2:
! 000,0m0 m
Cabo de fibra óptica, tubo único geleado, com 6 pares de fibra multi(' e ..• W ,
• Conectores, terminais, fixadores, isolantes, fusíveis - 44 conjuntos
oo

•

Testes em Campo
• Testes e colocação em operação — 44 unidades
• Integração dos sistemas — 30 unidades

25 FEV 2003
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teC,
• Sobressalentes
expedida oestisadeci,f,
. • -. 'o T i
• Fornecimento de um pacote contendo peças de reposição para todas as uni.. i - • ;2*do
•
sistema, tais como, placas de Loop , detector de fumaça, base de montagem, vidro de reposição
paragcl. .i
(ror, mlter Kit, slave Kit (mangueira,conectores), pressostatos, beta completer kit,
is plete kiti
A.gam
cartão de saída de vídeo, fonte de alimentação, protetor contra surto e
C 11
• tran3itório para sinal Ue vídeo, dome indoor completo com câmera, lente zoom, dome-drive, back
A. "StNtalçriftccpsaffitgptor de comando, dome drive com movimentador horizontal/vertical com preset,
da mo ,.i ri ymando camera colorida e lente zoom motorizada - câmera externa, placa mãe para
eà
‘si'çãO e operação;, processador para estação de operação , pentes de memória, discos rígidos,
- Pádrão ABNT, placa de rede local padrão Ethernet 10Base-T, placa remota de
cesso/alarme com 6 portas, fonte de alimentação ,.disjuntores, microswitch de
inha de sinal RS485, placa gerenciadora de 4 leitores, processador para
v ,eo de captura de imagem, câmera de captura de imagem, processador de
ão para fibra óptica, programadores', leitores de cartão, trava de ,porta
gnético ,d,e abertura de porta, botões, sensores infravermelhos, h
eleb"--., e ores e po encia de'áúdio, microfones, auto-falantes , transformador de - l".,ocorne a
4-exteg1
-6, .aintrolador-de volume , módulo de controle global, multiplexador°de 4ntradas,:.
0'
L:'800WimoSteniceptor de fibra óptica , módulo de Comando e Supervisão, termirriW
eVa videps,
ef,Ap.oc%áitgOres, transdutoresensores, pressostatos, chaves , racks, relógio mestre, reló los °
...
secundários, receptores, amplificadores— 1 conju to.
•
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•

Operação assistida

•
•

1

Acompanhamento da operação, manutenção preVentiva e correti
auxiliares , por um período de 30 dias Corridos após a entrega definitiv
Treinamento do pessoal operacional do SIVAM quanto à operaçã
Corretiva dos siste
de rri
horas aula.
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At:Tstado, é parte

;Fornecimento do projeto e cilatede.:4-iãiáçáiAdof-*S--;kulfriaRitos, pate dos equipamentos e materiais,
instalação dos equipament s rflosnecidos pette
uro, transporte, inst aq, inteiraao, testes,.
garantia, sobressalentes, rejnamento). _o éra
enÇão corzetlyk.?„,
equipamentos até a sua entr g Éj't'i(r'á ec
• Ri' s.
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Resfriadores de liqui
C., f,,, . 1. •
parte integrante
• Instalação de resfr.adores de
g
moo . RTAA240, caçi ,249c,Tf04 h." ---,,,. 7-:. •
•' Instalação de resfnadores de fiqUidos tipo parafuso, mod. RTAA270,
• Instalação de resfnadores de líquidos tipo parafuso, mod. RTAA300, cap 300 TR -6 un.
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo scroll, mod. CGAF050, cap 50 TR - 24 un.
• Instalação de resfriadores de líquidos tipo scroll, mod. CGAF060, cap 60 TR - 14 unCREÃ
mA

•
I-

Condicionadores- Capacidade instalada 9.606 TR
AVERBAMOS O PRF:scyrE
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCCO3 - cap. 7,5 T T
DO COMO PARTE
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCCO6 - p. 15,0 T
NTE DA CERTIDÃO
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCCO8 - c p. 20 O T
Instalaçao de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC10 - cap. 25,0 Tf~hrfiSiata de
ira rk,i:m
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC12 - cap. 30,0 TR- 85 ift ent
trativo
'
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC14 - cap. 35,0 TR -35 un. CREA-mik
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC17 - cap. 42,5 TR -29 un.
Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC21 - cap. 52,5 TR - 8 unid.
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC25 - cap. 62,5 TR - 10 un.
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo MCC30 - cap. 75,0 TR -3 unid.
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB020 - cap. 0,5 TR - 1 un.
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB040 - cap. 1,0 TR - 1 un.
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB060 - cap. 1,5 TR - 24un.
• Instalação de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB080 - cap. 2,0 TR - 89un.
• Instalsão de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB100 - cap. 2,5 TR - 28un.
•,.;51,1zstaMo de condicionadores de ar tipo fan-coil modelo FCDB120 - cap. 3,05 TR- 19un
"9.-cie$1,44o de condicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, incorporado modelo
5..Èeg"1- - cap. 7,5 TR - 48 unid
e condicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, wall mounted,
4A - cap. 2,0 TR - 12 unid
Jarvarde condicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, wall mou
4défb ET036A - cap. 3,0 TR -8 unid
,
gogp,1 táleWúscondicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, walti' modnte
,00
0 000.
PrflCif)fe2,P Wtreio ET04 8A - cap. 4,0 TR -20 unid
0
• Instalação de condicionadores de ar tipo self contained, com condensação a ar, wall00000
mounted,
modelo ET060A - cap. 5,0 TR - 11 unid
c,
(,
• Instalação de condicionadores de ar tipo split's odeio MCX524
24 - cap. 24.000STó 2 5 unitf °g'
00,1
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Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo MCX536/T
unid.
Instalação de condicionadores de ar tipo split's modelo MCX560R-TR shcap

Rede de Dutos
• Dutos de chapa galvanizada #18, #20, # 22, # 24 e # 26 — 226.811,00 kg 5";
• Dutos tipo flexível isolado
Diâm. 150 mm — 451,00 m
Diâm. 200 mm — 966,00 m
Diâm. 250 mm — 1.267,00 m
A,cEnvo IECNICO P.4'
•
Diám. 350 mm —34,00 m
• Dampers corta fogo - 612 unidades
25 FEV 2003
• Dampers de regulagem - 525 unidades
• Dampers de sobre pressão - 239 unidades
•
_ •••
• Dampers tipo borboleta
Tr;
Diâm. 150 mm —202 unidades
Diâm. 200 mm —640 unidades
Diâm. 250 mm —818 unidades
Diâm. 300 mm — 96 unidades
• • CREA - MA..
•
Diâm. 350 mm — 191 unidades
• Bocas de insuflamento - difusores com registro — 2.282 unidades
AVERBAMOS O PR f:SENTE
• Bocas de insuflamento - grelhas com registro dupla deflexão - 783 unidades ATESTADO COMO PARTE
• Isolamento térmico em placa de lã de vidro- 38.009,00 m2
INTEGR NTE DA CERTIDÀ0
• Grelhas de retorno com registro e indevassável com dupla moldur - 117 unid aluí° nia,,,
Fls.Q_
. .

Redes Hidráulicas
• Tubulações de aço carbono, sem costura, ASTM A120, SCH 40, inclusive conexões.
CRE4A44
•
Diâm. 2.1/2" —5.304,00 m
•
Diâm. 3"— 1.705,00 m
•
Diâm. 4"— 1.831,00 m
Diám. 5"— 1.108,00 m
At:stado, e parte
•
Diãm. —858,00 m
•
Diãm. 8"— 1.268,00 m
integtO da Certidão
•
Diâm. 10" — 754,00 m
•
Diám. 12"— 539,00 m
no
• Tubulações de aço galvanizado, se copi,rmArm
clu'sive conexões
•
Diâm. 1/2" — 1.862,00 m
s spDiâm. 3/4" — 2.316 00 m
Ass..:._
1
,
•
13
iárfi.
1"—
2
585
00
'
m
6
yoe ts\Os. 101'
e cis.ffi
etrOnnor, 25i3. o o.;_ •
1.1/4" — 1.789,00 m
, -ç p.,520-Nrs:
D'^m. 1.1/2" — 2.630,00 m
2" — 4.751,00 m
y a\ a
é..ç.,obre, simples, inclusive conexões
_7.. :•0;-0-15—Diásm. 1/2" —200,00 m
Dik953/4" — 200,00 m
oo o
- . 3/8" —80,00 m
° .ct:ta.rfitãs.`t,a
Ç°W
o °•°
ReET,
pARraa.o
•
Diãm. 5/8" — 80,00 m
o
0 0 000 '
o
• Tubos de cobre, esponjoso, inclusive conexões
•••,°
•o k) .
•
Diâm. 1/2" — 200,00 m
00
•
Diâm. 3/4" —200,00 rn.'
• •,*
•
Diâni. 3/8' 80,00-m
•
..lou o
Diãm. 5/8" —80,00 m
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Equipamentos Auxiliares
• Termostato de ambiente - 214 unidades
• Termostato de segurança - 236 unidades
• Pressostato diferencial para ar -941 unidades
• Pressostato diferencial para água - 68 unidades
• Válvula controle - duas vias com servo - motor proporcional - 276 uni
• Válvula de bloqueio com servo motor on - off - 54 unidades
• Válvula esfera de bloqueio c/ servo motor on - off - 14 unidades
• Válvula de By - Pass com servo - motor proporcional - 23 unidades
• Sensor de temperatura e umidade para ambiente -170 unidades
• Sensor de temperatura e umidade para duto - 69 unidades
• Sensor de temperatura para água - 46 unidades
• Relê de corrente - 164 unidades
• Relê de nivel - 66 unidades
• Controladora Digital Microprocessada Programável 128 pontos - 25 unidada, CREA - MA
nvEsRTBAAlivimoscoo,!,,
• Controladora Digital Microprocessada Programável 36 pontos - 282unidaeisE
,R p..‘,KrE
• Controladora Digital Microprocessada Programável 16 pontos - 30 unidaMITEGRAE
NT DA CUTIDÂO
• Placa padrão Ethernet - 16 bits - 31 unidades
A 84
• Quadro de controle - 212 unidades
• Software gráfico de supervisão de sistema digital -180 unidades
Wata
dIiezra Ronzd
• Válvula de controle de duas vias com serv motor on off - 185 unida es
e
rativo
• Transdutor de pressão - 19 unidades
CREA-MA.
• Chave de fluxo de água - 66 unidades
• Sensor de pressão -4 unidades
• Válvulas de balanceamento:
- STAD 20, 3/4" - 11 conjuntos
- STAD 25, 1"- 12 conjuntos
- STAD 32, 1 1/4" - 35 conjuntos
- STAD 40, 1 1/2" - 76 conjuntos
STAD 50, 2"- 66 conjuntos
TA LINK 0-40 kpa - 129 conjuntos
STAF 65, 2 1/2"- 33 conjuntos
- STAF 80, 3"- 12 conjuntos
- STAF100, 4" -5 unidades
- STAF 150, 6"- 15 conjuntos
- STAF 200, 8"- 1 conjunto
- STAF 250, 10" -2 conjuntos
- STAF 300, 12"- 2 conjuntos
If1 tld IC
• .1p,TPFrbth de ar exterior - Venezian
IU
IIU UCS
O
'&)rn base e acoplamento
luva el sti
6EunAades
tii;ágiento para aquecimento d ar - 21Uidadas.--.
étricos - 260 unidades
,L\J -•
é parte •!.

~Is. o

e Instrumen
0A2cessOps-trIgráulicos
de gaveta - rosca - 1.429

es
.e,e.rerooV>tilq011
.
5- rosca - 354 unidad
:
RRE5,?,,°,4tgra de esfera - rosca - 1.524
adds
Válvula de retenção horizontal (fia geNdEU
• Válvula de retenção vertical duo fl p ( flange s
. Filtro Y - 66 unidades
effiii)
• Junta de expansão de borracha -

.008
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Purgadores de ar - 88 unidades
Termômetros - 732 unidades
Manômetros - 366 unidades
Válvula de bóia - 23 unidades
Mono- vacuometros - 66 unidades
Válvula borboleta ( flange solda ) - 732 unidades

Isolamento térmico para tubulações hidráulicas
• Isolamento em calhas de isopor- 23.210,00 m
• Em calhas de poliestireno expandido- 18.747,00 m
• Isolamento térmico para tubulações hidráulicas revestimento em alumínio corrugado - 24.820,00 m
2
Rede Elétrica de Controles
• Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente sem costura, rosca BSP, fornecido com uma luva
por vara
•
Diâm. 3/4" - 10.330,00 m
•
Diárn. 1/2" -- 710,00 m
•
Diâm. 1" - 2.323,00 m
•
Diâm. 1.1/4" - 523,00 m
•
Diâm. 1.1/2" - 1.113,00 m
•
Diâm. 2" -- 1.175,00 m
•
Diâm. 2.1/2" - 290,00 m•
•
Diâm. 3"- 283,00 m
•
Diâm. 4" - 126,00 m
Condulete simples em alumínio injetado, aparafusável, tampa aparafusada
•
Diâm. 3/4" -12.025 peças
•
Diárn. 1/2" -730 peças
•
CREA -,MA.
•
Diâm. 1" - 2.857 peças
AVERBAMOS O PRESENTE
Diâm. 1.1/4" - 1.082 peças
ATESTADO COMO PARTE
Diâm. 1.1/2" -1.482 peças
INTEGRANTE
DA CERTIDÃO
Diárn. 2"- 891 peças
N'taM1FIs. 01 A
Diâm. 2.1 /2" - 269 peças
84
.%tarc4
24ta
de
Diâm. 3"- 168 peças
ra (iZpma
ente
ativo
•
Diâm. 4" -72 peças
Cabo unipolar de cobre eletrolítico. isolâção e_cóbaLtura em ?yr,
rharna.,.70 V, 70° C
•
0,5 mm2 - 74.100,00
- •
1,5 mm2 - 69.370,00 rr
mm2 - 74.150,00
Es Atstado, é parto
mm2 - 7.214,00 m
e(:-'251 • rq)aco"
•
.\°'''Pc°
06çO
mm2 -9.240,00 m integ:a.-.t3 da Córtidão
oc%,0073,5,'
mm2 -9.990,00 m
(M8(0(
mm2 - 1.920,00 m
m2 - 1.580,00 m
ern,23 /oI /0/-1
NANDES 35,0 mm2 - 1.600,00 m
IK/4ê§'fii444
00
,111 . . .
- 4.730,00 m Ass.:
REI cHOS"rattO
-r:19 d¥11.5íg' FIA
' 700, mm2 - 1.510,00 m tre";É 4fittW
OUU ,3
.....
•
95,0
1.200,00 m
.* ,
. O
O
120,0 mm2 - 250,00 m
0.
o.
:0 ÇK
• Cabo para Comando e .dontrole 750V a 1KV com blindagem eletrostática, cbridutores`flçdveisode
:
cobre eletrolitico isolação primária em PVC 700 C separador ern: fita não micrwcópi9a, drerio,
0004
blindagem eletrostática e jaqueta externa em PVC anti chama •
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•
Número de condutcires = 2 x 0,5 mm2 + drëndL i 18.299,00 m
•
Número de condutores = 2 x 1,0 mm2 + dreno — 69.800,00 m
Cabo unipolar de cobre eletrolitico, têmpera mole, isolação e cobertura
700 C, classe 2
•
150,0 mm2 — 4.400,00 m
•
185,0 mm2 — 5.700,00 m
240,0 mm2 — 3.000,00 m
•

Serviços auxiliares
• Aplicação de Tinta Zinga na proteção contra corrosão em suportes .e partes sujeitas a oxidação nas
tubulações metálicas — 377 gls 3,6 I •
Testes em Campo
• Testes e colocação em operação —44 unidades
• Integração dos sistemas —44 unidades

CREA - MA.
•AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE .
INTEGRANTE DA CERTIDÃO

• Ar Condicionado Individual
. N0495)63,Els. 01 . .A SQ
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela — cap. 7.500 BTU — 63 UrJ*arceij, Mata de
ra .Wpma
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela — cap. 10.000 BTU — 21 unid A ente
ativo
•
• Instalação de condicionadores de ar tipo janela —cap, 12.000 BTU — 24 unid
• Instalação de condicionadores de ar tipo jánpla —cpr n Q0 BTU 4 unid
• Ventila cão mec nica

CREA-RR

Est- ) Atstado, é parte
Ventiladores
• Centrífugos :lia da Certidão
Cortina de ar— 1 unidade
austores
Centrífugos - 7 unidades
• Axiais —7 uni acsS

fflei
em W/04 id±_.

ii

sit-ochni_csom

• •
,

Rede de Dutos
• Dutos de chap a vanizae
a ; • — 8.168,00 kg
• De aço inox — 140,00 kg
• Dampers de regulagem - 43 unidades
• Bocas de ar - grelha ventilação com registro dupla deflexão - 168 unidades
• Bocas de ar - grelha exaustão com registro simples deflexão - 99 unidades
• Bocas de ar - grelha indevassável com dupla moldura - 72 unidades
• Oamgáo térmico em placa de lã de vidro -307,00 m2
,04
l 5=o- aes
'‘(•to
g Auxiliares
9 !)
r exterior - veneziana com tela, registro e filtro - 55 unidades
?Zo.
6e
r.‘1?„:•••
ë'2-S1 unidade .,
•tt
oifa_é>áçoinox - 7 unidades
IlMs elétricos - 51 uriidades
,,,r49F20
éstWcfnrencial para ar - 43 unidades

•..

00000

• 00
00

00 000

000 O
°Rede Elétrica e de Controles
O
0
0000
O
0
• Eletroduto em aço carbono, galvanizado à quente, sem costura, rosca paralela ( BSN4pfernecido'
°
com ufha luva por vara e em vara de 3m - diâmetro 3/4"- 881 varas
• Condulete simples em alumínio injetado, tampa aparafusada - diâmetro 3/4"- 929 peça-
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ATESTADO TECNICO-CONTRATO

•
•

Cabo unipolar de cobre eletrolitico, isolação e cobertura em PVC anti
2,5mm2 — 10.495,00 m
Cabo para comando e controle 750 V a 1KV com blindagem eletrostátic
cobre eletrolitico, isolação primária em PVC, 70° C, separador em fita na
blindagem eletrostática e jaqueta externa em PVC anti chama
•
R, FE
Número de condutores = 2 x0,5 mm2 + dreno — 2.628,00
•
Número
j:0 UE AL.ESVG TÉCNiC0

- Testes em Campo
• Testes e colocaç o em opTasl
aió,—tiMR:M,é párte

25 FEV 20,03
e parte integrante
,n,ceric Te
ne.ata ciata.

da Certidão

no.
• Sobressalentes
• Fornecimento de rniçg c
•
sistema, tais com , elementjs
termostatos, sens res,Wiã

482

Opek"1 • •

D2LY-4.
QL_K
odas as unidades componentes do
res, de motores, de moto-bombas,

O era ão assistida
Acompanhamento da operação, manutenção preventiva e corretiva do sistema de climatização , por
um período de 30 dias corridos após a entrega definitiva de cada sítio — 25 sítios
Treinamento do pessoal operacional do SIVAM quanto à operação e manutenção ,preventiva e
corretiva do sistema de climatização até o nível de troca de módulos e equipamentos•— 360 horas
aula.
11.2.2— Serviços de operação e manutenção em equipamentos/sistemas instalados:
No período compreendido entre a conclusão da instalação dos sistemas e a entrega definitiva das obras,
foram realizados os seguintes trabalhos de manutenção preventiva/corretiva ( quantitativos já citados):
Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de Estações de TrAatvam
,,Re
)upFTI.,
iLARm!k(a
• Operação do sistema envolvendo atividades de filtragem, remoção4.,rEsT
ç,e in
Aepto
als,c(p)amso :,,,,aioa
, u,
preparação de produtos químicos.
• Limpeza e calibração de sensores de pli e redox
INTEGRANTE DA CFRTID:
• Limpeza mensal dos tanques de preparação de produtos químicos
ma
Ntegçã
rce4,_
31Faita
_s. a... — • ' ... :--:ja
ut A E'9
•
pgisian pintura e calibragem do manômetros
e g .102e' ,1
oz%yisante-ral
nos medidores controladores de pH e redox
• soo „
"f 31"'-.
g .° IP"%oheç'oe,
tr a tivo
,q?..% c's -cléral nas bombas dosadoras, válvulas e demais dispositivos,,de manob?rwe
9"f e
ty, s'auZ de
. ..
-MA.
4' Troc
trodos de ph e redox
stituição caso necessário do material filtrante do filtro.de areia clássico
Vist ria-e-sTrstituição , caso necessário, da resina sintética do removedor de metais
DES
, caso necessário, do ejetor veptury da solução de salmoura
„ 75
o Leivs, R0 Ag na e substituição
Roa4^ EgDo %.00""
•

'de operação, mantitenção preventiva e corretiva de sistemas de energia:
Geradores; USCA's, quadros de comando e tanques de óleo, envolvendo as atividades d.
e loimpez2
.0900:
.o
inspeção visual e testes elétricos programados.
Sistema de lubrificação de motores, envolvendo atividades de verificação de vazame,s. nível Gle •
óleo lubrificante, inclusive troca; troca do elemento dos filtros
lubrificante; 'Veasifinção de°°
nível do óleo no regulador hidráulico; verificação da •ressão
te, identificação
.o..,d,e falha;
testes programados. i•
,1
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ATESTADO TECN

A.r uit
-CONTRATO C 11\(.0SO'rgHIN N9. oo

Sistema de dbmbustiVel.dosimotores, envolvendo ás atividades dé ---vefificack
trincas na tubulação de combustível; drenar água oui sedimentos do t .r ,
troca do elemento dos filtros de óleo lubrificante; pressão da bomba
ri
falha; testes programados.
Sistema de admissão de ar dos motores, envolvendo as atividades de
..
do filtro, verificar o indicador de restrição, conexão de ar entre o AFC e .4-4..dttptor
examinar a tubulação de ar, drenagem de água dos tanques de ar; troca do ele...%
de ar;
exame da folga axial do turbo - compressor; limpeza da turbina e o difusor do turbo - compressor;
reaperto dos coletores de admissão.
Sistema de arrefecimento dos motores, envolvendo as atividades de verificação de vazamentos,
nível do refrigerante, troca do elemento do filtro anti-corrosivo, limpeza externa do
radiador,identificação de falha e realização dos testes programados.
Demais manutenções nos motores, envolvendo as atividades de verificação da tensão das correias,
articulações externas de comando, nível de eletrólito na bateria, análise de ruídos com o motor em
movimento, ajustar injetores e válvulas, limpeza ou substituição de elementos do respiro do Carter,
inspeção da polia tensora da bomba de água, limpeza e calibração dos injetores, limpeza e
calibração da bomba de combustível, exame da parte elétrica, recondicionamento ou substituição
40
....
.............„
9
.4194-eefilisretsor, 1 recondicionamento ou substituição dê amortecedor de vibrações,
coDdi npiento ou substituição de bomba d'água, recondicionamento ou substituição de cubo do
C
,til . renóndiciona,mento ou substituição de polia tensora, verificação de folga axial do
4.-.Vir,ePeçwirré tewtb bateria selada do comando, identificação de falhas, realização detestes
LÀ
; pro rámapo
erificaçao e complemento do nível d'água do radiador e atarrachamento da tampa
dà
Pficação da temperatura da água do motor, verificação do filtro de água, verificação
elante.
I
o ás atividades de limpeza dos rolamentos, ventilação, disco de retificadores,
0,1
os rolamentos e fixação das peças girantes, resistência de isolamento dos
enrolamentos,
identificaçao
de falha e testes programados.
Ass.:
-•
Oades de limpeza, inspeção visual, identificações, conexões, suportes e
Ig.
;á 41A
aquecimento, aterramentos, componentes internos dos quadros, chaves,
"Ri in , ilAtificação de falhas através do ST 2000, testes elétricos programados.
• Quadros e painéis de Média Tensão, envolvendo as atividades de limpeza„ inspeção visual,
identificações, conexões, suportes e fixações, resistência de aquecimento, aterramentos,
A RIA sinalizações, componentes internos dos quadros, chaves e botões, barramentos e isoladores,
resistência de isolamento dos barramentos, resistência de contato dos equipamentos de manobra,
/ERBAMOs () ISEs1Weção termográfica, identificação de falhas através de tabela de códigos, testes elétricos
l'ESTADO COMO PA
amados e retoques de pintura.
ITEGRANTE DA CEjal
- Sistema Ininterrupto de Energia, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,
A.
005)e Fls. (2/
a ões, conexões, suportes e fixações, resistência de aquecimento, aterramentos,
*grafo %tatu ce
Étes internos dos quadros, chaves, funções de operação, identificação de falhas através
de códigos, testes elétricos programados.
envolvendo •as atividades de limpeza, inspeção visual, dano no vaso e tampo,
o por poeira, pontos de ferrugem na estante, parafuso dos conectores, reapertos,
, tensão total de flutuação, tensão individual por elemento em flutuação, identificação
a, testes programados.
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s
eração, manutenção preventiva e corretiva de sistemas eletrônicos:
nigterZaNetecção, alarme e combate a incêndio:
ACERVO TÉCMCO
• Painéis, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,varirre4ão da.
tensão de alimentação e realização de testes programados.
.• • ...
Sistema, envolvendo vercação de cfifusão d
25 FEV 203
ás e realização° te testes
programados.
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ATESTADO TE

1.-',NILI1

CO-CONTWO CqpNA~Aldl

Seri-Sores: e0olVen-db -limpeza, inspeção. visual, 9
pisãã
indicativos de funcionamento, tensão de alimentaqã'd 4 de c.
programados.
Acionadores, envolvendo limpeza, inspeção visual, te
Avisadores, envolvendo limpeza, testes programados.
Módulos ZAM e IAM, envolvendo inspeção visual, iden
os.
1°entral, e volvendo limpeza, inspeção visual, configurações de data e horári ,
. ondições da bateria, tensões de saída de alimentação auxiliar, identificação de
é fOsthte tes programados.

C 11 E A -

At-stado,
. I'arrç,;40,-Ldã
---bate
o- a incêndio, envolvendo atividades de limpeza, inspeção visual,. verificação

Es
.1
tntegra:

iiii,t,N9tpm, carga e pressão dos cilindros, danos ou desgastes das mangueiras, tensão dê
v.
'4'elie -oggrwça , , resistência mecânica, verificação da existência de corrosão, limpeza

no

ExpscV
Ass.:

P.-E055.

iâgs,

•
),..1".ffielegrÉáM4 111 de Televisão, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,
,.r.,::;
1;pl'
ilM, de
Wrn ie,r
alimentação e de comunicação, identificação de falha, rotina de
1
ikL
e testes programados.

•

Sistema de controle de acesso e segurança patrimonial
• Hardware, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, verificação da
leitora de cartão de proximidade, controladora, placa gerenciadora, identificação de
falha e testes programados.
Software, envolvendo atividades de backup e restore, identificação de falha e testes
C IR. EA-AM
.
programados.
CE8TID140 DE ACEM ERGO N'
Câmeras de vídeo, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,
identificação de falha e realização de testes programados.
FÉ.V 23.
Central matricial F'elco, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,
identificação
de falha, realização de testes programados
integr4
Téc
Time elapse, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, identificação
de falha, realização de testes programados
Multiplexador de Vídeo, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual,
110 CREA - MA.
identificação de falha, realização de testes programados
AVERBAMOS O PRESENTE • Segurança perimetral, envolvendo as atividades de inspeção visual, luz falha,
ATESTADO COMO PARTE
intermitência de retransmissão, realização de testes programados.
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N"(;(403F1s. 42/Si5Xer0 de relógios sincronizados
ftercefo gdata á

A • ente

lra V002.

s().

,32513-7- „

Relógios mestre e sincronizados, envolvendo atividades de limpeza , inspeção
visual, identificação de falha, realização de testes programados

sonorização, envolvendo as atividades de limpeza, inspeção visual, anulação do
e nível, identificação de falha, lente ótica da unidade de CD, verificação. do cabeçote
AT,
AT, contatos dos controladores de nível dos plugs e conectores do sigterrla testev
O O OJ

DS

OUGO

ÍXtgOrvisão de ar condicionado
*, Gerenciadores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção vistiak .verificau
de tensão de alimentação e de comunicação , identificação de falhat:rpyjzação tie..
testes programados
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ATESTADO TECNICO-CONTRAT

Estações de', trabalho, envolvendo --as atiVidade
verificação de data e horário', identificação d
programados
• Controladores, envolvendo as atividades de limpei
de tensão de alimentação e de comunicação , identi
test • amados
s, nvolvendo as atividades de limpeza , inspeção
ação de
Iinsão de limentação, verificação status no BMS Tree Tech, sinal de controle,
c
wwS, libração , identificação de falha, realização de testes programados
c
Atstado.
Nj
'E
nvolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação de
Carticlikemo
de
a
mentação,
verificação do status na estação central, sinal de controle.,
integJar.ita
.
identificaçã de falha, realização de testes programados

CREA-

lâensore

no

gétanM511

Expc

Ass.:
Flg
4 •

•

C REA—A

rEi-MD.A. 0 DE ACUE TÉCMCO

25 FEV 7003
,e Documento e .pan- a r;t.rár
Certidão. dtt ,.',.ccsrve
:pedida 'nesta data:

•

rgia elétrica, hidráulica e iluminação
ador s, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação
1;19 e . alimentação e de comunicação, identificação de falha, realização de
es
gr ados
Trabalho, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual,
ven 'cação de data e horário, identificação de falha, realização de testes
programados
Controladores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação
de tensão de alimentação e de comunicação , identificação de falha, realização de
testes programados
Sensores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação de
tensão de alimentação, verificação status no SCC, sinal de controle, identificação
/de falha, realização de testes programados
Atuadores, envolvendo as atividades de limpeza , inspeção visual, verificação de
tensão de. alimentação, verificação do status no SCC, sinal de controle,
identificação de falha, realização de testes programados

Sistema de supervisão e controle
• Microcomputador da central, envolvendo atividades de limpeza, inspeção visual e
inspeção do microcomputador da Central SSC e UCP

Serviços de operação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de cliinatização:
• Unidades resfriadoras de líquido, envolvendo as atividades de registros de leitura no PLC,
tensão e corrente, pressão; verificação de tensão e corrente nas fases, contato das chaves
magnéticas, estado dos fusíveis, calibragem dos reles térmicos, terminais e conexões,
condições de ligação a terra, sistemas e nível de lubrificação, funcionamento da purga,
atuação da válvula solenóide do condensador do Evaporador, controles de segurança; troca
AVERBAMOS O PRESENTE
do óleo e filtro do óleo; inspeção de controles; retoques de pintura, etc
ATESTADO COMO PARIE
Bombas
centrifugas, envolvendo as ativid
ci
----------------------------------- registro de leituras de tensão, pressão;
INTEGRANTE DA CERTIDAO
e
--- calibragem cios reles
das ches magnéticas,
N606?5k0FIS.
'V n
o .)
c ‘s)1k), Y,..1.ér
rnicos, estados dos fusíveis, terminais e conexões,; verificação e complelnentgão
0,9.j:
çone
l'cle óleo; verificação e correção do alinhamento do acoplamento; reaperto.dR9rafusos ,
ção; limpeza .do. sistema de drenagem; verificação do estado dos mandetes° aferiç ''
nômetros; verificação do estado do selo mecânico; retoques de pintura, etc.. .!--"-*
s Fan-coil,-envolvendo as atividades .de. registros de leitura de tensãa t Corren ,
0Fes,,ANorOresão; temperatura EIS; verificação de tensão e corrente , contato- fies. chaves •
EAr4°R
gRETo-pAso`'
csossATuria,a0tilSias calibragetn dos reles térmicos, estado dos fusíveis, terminais•t*Conexões,
rreias e polias, verificar e corrigir vibrações e rui
po
ais, verificação e troca sie°
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1 é.;

filtros de ar temporários, limpeza interna e externa do gabinete,
não blindados dos ventiladores, verificação e correção do a
correias, verificação e reaperto das ligações elétricas, chaves
aquecimento; verificar vazamento de água, manutenção nos evap
recuperação de isolamento térmico do gabinete; eliminação de foc
equipamentos; retoques de pintura, etc
• Dispositivo de controle e segurança do ar condicionado, envolvendo as atividãdes de
verificação de funciónamento das válvulas de controle AG, de válvulas de balanceamento,
sensores de temperatura e umidade, termostatos de segurança, baterias de reaquecimento,
variadores de potencia, eletrodos de nível, alimentação no tanque, by-pass pressostático,
transdutores e sensores de pressão
11.3— Simultaneidade na implantação das diversas unidades:
•ra itatenciple
ao carn- grama mestre de Implantação do SIVAM a maioria das obras foram
EpciAadesh fftia concomitante apresentando o seguinte simultaneidade:

C

•
F. s
tSltedrOrriráirlaajet abres construídas em paralelo: 25 obras ( outubro/1999 )
t.:3 dá C3i- tictoSítios envolvidos:
int
fl°

1:7h24

•1

E.:92

Em Manaus-AM — CRV, OVA, CAL, DEPOT, UV e HFTX,acesso de materiais via

fluvial a partir de Belém ou Porto Velho

rn15 /01 /59144.ar elos-AM — UT, acesso de materiais via fluvial, a partir de Manaus.

Erri Ide! m- PA- CRV, acesso materiais via terrestre a partir de São Paulo
Efn Bo Vista-RR — UV, ILS e lonossonda, acesso materiais via %via' até Manaus e
a partir de Manaus
kro;faviêr
acanga- PA- UV — acesso de materiais via fluvial e terrestre, conjugado,
45•
4,
teme de wra-uttui
e Manaus . Via terrestre a partir de Porto Velh
Em Imperatriz- MA — UV — acesso de materiais via terrestre, a partir de Belém
Em Manicoré- AM — UV — acesso de materiais via fluvial, a partir de Manaus
EmSão Gabriel da Cachoeira— AM — UV — acesso denateriais via
fluvial, a partir
CERTIN.G FiE
TÉDIM
de Manaus
Em Surucucu- RR — UT- acesso de materiais via aérea, a partir de Boa Vista
25 FEV 2003
Em Tefé-AM — UVT — acesso de materiais via fluvial, a partir de Manaus
•
OCCUMerli0 e parU2 integrante:
Em Cachimbo- PA- UV — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho
ez. Ci2rtid2o c! 2
- . Acervo Té
Em São Félix do Araguaia- MT - UV — acesso de materiais via terrestre a partir de
expedida nesta datá.
Porto Velho
1

Ass.:

.CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N"agiefls.
91 Á 84 •
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Em Sinop — MT — UVT — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velho
Em Porto Velho — RO - CRV, UV, HFTX, HFRX — acesso de materiais via terrestre•
a partir de São Paulo
Em Rio Branco-AC UV — acesso de materiais via terrestre a partir de Porto Velh
Área do território nacional coberta pela logística para atendimento a execuç
dessas 25 obras.— 3,6 milhões de km2
Número de Estados da federação onde ocorreram as 25 obras - 7 estados ( AC,

. i.a enWo AIVI, MA, MT, PA, RO, RR)

32599'6" Maior 'distância de um Pólo ( Manaus, Porto Velho ou Belém ) a 1y41,,5rtio em,,
UOJ l
,
onstnição em outubro/1999— 1.126 km ( Manaus- Surucucu)
0000
istancia média de um Polo( Manaus, Porto Velho ou Belém ) a um sítio
0.
nstrução
em outubro/1999 — 530 km
r. 2001
••
.
4,10 •
aior adversidade de construção em outubro/1999 — UT Surucucu—vido
â
RoFERNA"D"
limitação do meio de transporte ( único e exclusivamente, aéreo, a purtir Cie Boa
np SK.VA
—
Vila ).
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Número médio de obras construídas em paralelo: 19 obras , numa Mede territó
milhões de km2 .
11.4 - Atividades de apoio

o

cr...„-i,-,.- MT. ,.

Para a concretização da obra, em função de seu vulto, das condições geog
climática e das dificuldades operacionais, foi necessário o desenvolvimento de uma es ru ura de apoio
dotada de todo o potencial e capacidade para propiciar qualquer tipo de recurso às equipes de produção
nas diversas frentes de trabalho. Tal esforço resultou na seguinte coletânea de quantitativos:
11.4.1.1 - Mobilização e Operação
11.4.1.1.1 -Recrutamento e Mobilização de Mão de Obra
Recrutamento/seleção:
Foram feitas 20.340 entrevistas, com um total de 6.246 trabalhadores
Maior taxa de mobilização 2.212 trabalhadores ( fev/2000 )

CREA - MA.
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTA1)0 COMO PARTE
MEG NTE DA CERTIDÃO
N"

Fls.L___ÊLA 84
5~31~ cre

Maior efetivo:
Mês: maio/2000
Nível técnico-administrativo: 552 trabalhadores
Nível operacional: 4.262 trabalhadores
Total: 4.814 trabalhadores

C

r? AEfetill~:
a "

Mel. técnico-administrativo: 504 trabalhadores
2.193 trabalhadores
A t—StadOiTgarr.6247-trabalhadores
1-4

e o .a.-;te da Certidão
intm
n°

Acomodações/alojamerlftos:
ministrativo: 3.141,86 m2
1:4.810,88 m2
as e disponibilizadas pela empresa aos funcionários: 80 unidades, num

pré-adrnissionais/periódico/demissionais: 21.358 exames
Vacin ções: 4.828 cj de vacina ( tétano/hepatite/febre amarela)
N2 médicos/auxiliares de enfermagem disponíveis:
Maior efetivo: 3 médicos do trabalho e 24 auxiliares de enfermagem.
Efetivo médio: 2 médicos do trabalho e 12 auxiliares de enfermagem
sAmbulâncias: 3 ambulâncias
.s-ca,,-;53,e_tonvênios médicos: disponibilizados para o pessoal técnico administrativo.
No Fe03"t,x011\
(les
. çone* o, o
1-40-\
•
a Dou "
, j
gobext° ° 737 01‘ca:
g
SP
ZaPaaun"
gadas diversas formas de transporte para mão de obra, materiais e equipamentos:
oGoo o.
o
ERNANDEs
NoR°F- ing,de,,91gengência do empreendimento : 5,2 milhões de km2
0...„
s' s
o• ....
ARRgo DA cl-io
•

Poios de concentração de suprimento para encaminhamento as obras : 3 pólos ( Belé
Manaus e Porto Velho)
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No de sítios atendidos:
iT)
Em todo o projeto: 55 obras
Simultaneidade:
No máximo de sítios atendidos simultaneamente: 25
Média de no. de sítios atendidos simultaneamente: 19
Transporte rodoviário:
As rodovias foram empregadas no transporte de materiais adquiridos no centro/sul do Pais (
materiais civis de acabamento, estrutura metálica e materiais dos sistemas ) para os Pólos de
Belém e Porto Velho e dai distribuídos para os sítios e Pólo Manaus.
Carga transportada ( considerado carga vinda do Centro/sul e distribuição para os sítios
com disponibilidade de estradas ligando os Pólos de Belém ou Porto Velho):
• Peso total transportado de materiais/equipamentos ao longo da obra: 13.450 t.
• Momento de transporte: 39.448.850 t x• km
Transporte fluvial:
Feito através da alocação de balsas e empurradores no mercado de BaREANtaiVIA. (
aproximadamente 34 balsas, 13 empurradores e 23 barcos de passageirg/armlNek)frp/OppNTE
conforme a necessidade)
ATESTADO COMO PARTE
• Peso total transportado de materiais/equipamentos ao longm,
rinws
k—N,f lait.:EWFIDÃO
• Momento de transporte : 24.103.494 t x km
g#
Transporte aéreo:
.Warcek• Wata
-"'"nist - voe
Utilizado para transporte de pessoal , suprimento tanto quanto a materiais quaattypwas
reposição , para atendimento a emergências de implantação ou "posta em marcha" dos
equipamentos ; demais situações de logística que necessitaram de solução em- menos de 24
horas
• Frota disponível — uso exclusivo
o 1 aeronave King-air tipo C 90 B alocada durante todo o período contratual
para atendimento ao transporte administrativo, de pessoal e emergências
de suprimento.
o 1 aeronave Minuano alocada durante todo o período contratual para
25 FEV 2003
atendimento ao transporte administrativo, de pessoal e emergências de
- SP
suprimento.
,a131.1\S e40
o 1 aeronave Karavan alocada durante 12 meses para atendimento exclusi
rto
1'1eW
te'
died,
...atisp9x nduz.
a UV Tidos.
o 1 aeronave Karavan alocada durante 5 meses para atendimento exclusi
a UV Surucucu.
s de uso não exclusivo ( atendimento a mobilizações ou suprimento
ial )
o 4 aeronaves C 115 da FAB ( utilizadas para mobilização
5 desmobilizaç
parte da UT Surucucu e transportes eventuais a outros sítios)
o5
C 130 da FAB ( utilizadas para mobilização e desmobilização
Uarddão . • .daaeronaves
UV Tiriós e transportes eventuais a outros sítios)
"
o 21 aeronaves Brasília da »PENTA Transportes Aéreos, alocadas para
a endimentos eventuais a UV Tiriós
2 fonaves Bandeirante, alocadas para atendimentos eventá
sgli "a UV•.:.:
„
ioes
°coo. °
••• :
tp1=
'-'1,4
" ereevimuu.j.?e ro n a ve
Bandeirante P1 para atendimentos eventuais a UT Suru.cucu 0.
.rae'õo com transporte de pessoal e carga
I
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o Total de horas voadas: 14.380 horas
Peso total transportado de materiais/equipamen
obra, para todos os sítios: 5.779,40 t
Momento de transporte: 3.098.084 t x km

Operações especiais de logística:
1) Transporte terrestre
Intervenções /Obras executadas para viabilização de acesso de suprimentos a localidades
onde unidades do projeto SIVAM foram implantadas:
• Acesso a UVJacareacanga:
Reparos emergenciais na Rodovia Transamazônica - BR230 - trecho ApuíJacareacanga e entre o Porto até a localidade
• Regularização do leito estradai ( 1' regularização e posterior conservação) -33 km
• Reforço do subleito - reparos pontuais, num total de 4 km
• Drenagem superficial não revestida -6.000 m
• Recuperação de bueiros - 12 m
• Recuperação de pontes de madeira - 1 ponte com 16 m de vão
'Acesso a UV Cachimbo
Reparos na rodovia de acesso a Cachimbo - BR 163
• Regularização do leito estradai - 5,7 km
• Reforço do subleito/sub-base - 5,7 km
• Imprimação - 40.110 m2
rft-artamunrst4perficial duplo - 40,110m2

••

1-1, 11 E A -U-.13.
• estGs. locais UT Surucucu ( trecho aeroportollocalrda obra/central de brita
" A t stadc•Rét~ão do leito estradai- 1,5 km
.1:3da Catgrdf iem superficial provisória, sem revestimento -850 m
-

a UV Tiriás ( trecho entre a Vila de Tiriós , a obra e acesso a Pedreira )
o leito estradai -6,5 km
ito - 3,5 k m
tal sem revestimento - 1.000 m
AVERBAMOS O PRESENTE
pontes de madeira - 2 pontes
de
:01){-b 61°Mag
10 m2
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N"422312ifts.
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Oeste do estado de Roraima, na Reserva Indígena lanomâmi
ornj,
,a
i cesso:
aéreo, a partir de Boa Vista - RR a 326 km
•>
£1 máximo liquido transportado por viagem: 4 t. Equipamentos de construção
... .c.
c)m peso
-----0,
EA-N-ftr ;Vis
' smrio“.e. tratores, rolos compactadores, pá carregadeira, etc ) foram desmontados em
EJBARRrpo
APARe-t
ge, 1clefligra, transportados em partes e remontados na UT e vice-versa, quando idYeddclusão .
,. e
da obra.
900
• Peso total transportado de materiais/equipamentos/resi
.
.
duos de obra: 374 t
...o°
G
• Momento de transporte: 121.924 t x km
a ;
• Implantado na localidade, central de britagem com capacidade de fornecimento.delm3/h...
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• UV Tiriós
• Localização: Norte do Estado do Pará, no Parque Indígena d
7;., - MT
• Forma de acesso: aéreo, a partir de Santarém -PA a 530 km
o
>-...',
• Peso máximo liquido transportado por viagem: 4 t.
• Peso total transportado de materiais/equipamentos/resíduos de ob
a64.1_... 0"'"• Momento de transporte: 1.305.920 t x km
• Implantado na localidade Fábrica de Tijolos e telhas cerâmicas, elementos pré - moldados e
central de britagem com cap. 10 m3/h.
3) Transporte fluvial
UVT Cruzeiro do Sul - devido a baixa capacidade de navegabilidade do Rio Juruá no período
de novembro a maio, o suprimento oriundo de Manaus teve de ser transportado em balsas de
pequeno calado com carga reduzida no trecho Carauarí - Cruzeiro do Sul exigindo grande no.
de viagens, cuidados de navegação e transbordos em pleno leito do rio em caso de encalhe total transportado - 1.174 t.
11.4.1.1.3 - Saúde e Aspectos Sociais
• Segurança e Medicina do Trabalho
Linha de comando: Centralizada no Escritório da Empresa em São 'Paulo,
responsável pela elaboração dos programas específicos de Segurança do Trabalho
e supervisionando das equipes ( engenheiros e técnicos de segurança ) sediadas
nos 3 Pólos do Projeto ( Belém, Manaus e Porto Velho)
'
C
R
EAEfetivo médio mensal ( Schahin e subcontratadas) : 2.697 trabalhadores
_---CETfinTii : f::ERVO TÉCNICO tf
Efetivo máximo ( Schahin e subcontratadas) : 4.814 trabalhadores ( maio/2000 )
Total de acidentes, com afastamento em todo o projeto : 32 acidentes ( media
mensal de 0,89 acidentes)
2 5 FEV 2003
Total de acidentes sem afastamento em todo o projeto : 73 acidentes.
Total de dias perdidos de acidente, com afastamento, em todo o projeto: 1.636 dias
do. Co .'i: c3,,, P,Ç,2:`,10 Té -,i
perdidos.
e:..,oeridr, ner.t,',,..,jsá.
Taxa de freqüência ( tf ) : 1,52
Taxa de gravidade ( tg ) : 77,45
—,-,------;;----r,
• arn'pntos de segurança: 18.000 horas (16,344 trabalhaceper A A A
( Ett '
51-MA
IA n Vacinações realizadas : 4.828 vacinas ( tétano/hepatite/febre amara
r')
realizados
Exames i médicos
realizados : 21.358 exames ( exággPrfiédit% ülnnáibUff,E
At-st 2,do, é Wcos, demissionais e complementares)
ATES TM)() COMO PARTE
.1., ,.!..3. ,-.3r ;d-ál37 CIP4 registradas.
INTEGRANTE DA CER
N'"C~Is.
1 SIPAT registrada.
iY-1
_Inspeçõe de segurança: 1.350 inspeções
*arreto *ata defiéra Roma
ilaõe de auditoria: 182 auditorias
orn ‘2,1
tivo
29.9, ação de segurança:
cREA
rograma de Controle do Meio Ambiente de Trabalho-33 cjs.
rograma de Controle Médico de Saúde Ocupacional-33 cjs.
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E>edüção dê -obra§ -de elhorias vis dg) go deS:O'n
desses grupos sob a proteção da FUNAl l
ét cando:
Escola de 1° grau na comunidade de Tirió
fundações e estrutura em concreto, alvenar
em telhas de barro, dotada de instalai
iluminação
11.4.1.1.4 - Comunicação e Informática
O SIVAM representou um empreendimento de inédita magnitude, envolvendo 32 diferentes sítios
de implantação de obras espalhados nos estados do Amazonas, Pará, Amapá, Roraima, Acre,
Rondônia, Mato Grosso e Maranhão. As inúmeras dificuldades de locomoção e as marcantes
carências de infra-estrutura na maior parte dos sítios de obras, colocou-a comunicação como itens
de fundamental importância no âmbito do planejamento e realização das obras em evidência.
Além dos meios de comunicação normais existentes ( telefonia, fax, Internet ) foram
disponibilizados os recursos especiais permitindo a comunicação 24 horás- pordia entre os-sitios e
coordenações:
• Comunicação via satélite através 15 telefones portáteis Nera América Latina ltda,
operados pela Telenor Satellit Service, alocados durante todo o período da obra.
Link de Satélite 24 horas, contratado junto a EMBRATEL, interligando "on line" os Pólos
do Projeto ( Manaus , Belém, Porto Velho) com a Sede da empresa em São Paulo. Uso
• de Rede Intranet para comunicação entre os diversos usuários do Projeto;
CREA - [VIA. • Ferramentas de Gestão Informatizada de Obra em tempo real;
o pR ,-.,,TNTE • Orçamento — Sistema ORCA desenvolvido pela Schahin Engenharia Ltda.
AVERBA MOS
ATESTADO COMO PARTE • Planejamento e Controle — Primavera/Suretrack da Primavera Sistems.
INTEGRANTE DA cERTID;k0 • Área corporativa — Oneworld da J. D. Edwards . Sistema com ferramentas modulares
NW5k3F1s. 01 A g/
de aplicações específicas bem definidas, envolvendo módulos financeiros, de
,
4arceyo
d
era Rpma gerenciamento de recursos humanos, de gestão de obras e serviços de engenharia, e
vo
Agen
de gestão da distribuição logística do empreendimento em geral.
CREA-MA. „s
„bebno
X\10
ffirm2fitetiis de Obra e Acampamentos

á,"*.
zpttck,Vin%TaVações
20

de Canteiro e acampamento dos diversos Sítios do Projeto SIVAM foram
de acordo com as Normas Regulamentadoras NR-18 e NR-24, e foram mantidas em
'13:tev- de higiene e conforto, propiciando, desta forrtrbán:sondições de saúde aos

"°°?
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S,,3484uPAPE81NIPLANTADAS
Ecoo c- mucowARBN.00
CANTEIRO
gdalias_0,1m total de 185,95m2
• pplirnoxarifados, num total de 5.087,40 m2
•-I' 531dnbulatório de campo e escr. de segurança do trabelhõ';'nurrilptai
de
At-stac?, c,3(èc êtregapontadonas, num total de 321,50 m2
4
ua ••:233 Dósitos de cimento, num total de 2.201,43.m2
ósitos de lubricantes , num total de 837,25 m2
33 escritórios administrativos, num total de 4.742,39 m2
ems7rit037 para a fiscalização, equipados, num total de 1.8./1,29 m2
•
a drãtó" osIde controle tecnológicos, equipados, num total de 1.038,15 m.2*. O:
o
.
•
54pns,ipm de,éação,
num total de 420,001112
.....
•• • • '5 cr
rar
rmas , num total de 300,00 m2
tAtik
fkisgiro
aljugadas para confecção de formas e armações ,num total de 560,00 m2..
• 25 o icinas e manutenção, num total
.858,01 m2
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27 oficinas multiuso, num total de 1.748,79 m2

1—N—Af\pr

7.k.m0

Total geral de unidades do canteiro - 24.694,70 m2
ACAMPAMENTO
• 61 edifícios de alojamentos para os níveis operacional. rdMio•-e-,superi;:i,
7.952,74 m2
• 19 centros recreativos, num total de 1.220,00 m2
• 30 guaritas, num total de 178,50 m2
• 34 refeitórios/copas/cozinhas, num total de 6.065,91 m2
• 42 instalações de sanitários/Vestiários, num total de 4.054

2003

Total geral de unidades do acampamento - 19.472,07 m2
Área construída total para canteiro de obras/acampamento
ESPECIFICAÇÕES DAS INSTALAÇÕES IMPLANTADAS:
FUNDAÇOES - Consti uidas por blocos de concreto, para apoio das peças es
AU II
6 - Com ostas por pontaletes e travessas de madeira maciça.
TOS
- Er painéis modulados de madeira compensada com espessura de 12 mm,
`CRE AESC
fixado3 a ckutura; na áreas molhadas foram executadas alvenarias de blocos, com aplicação de
ESh A.t — S15ifittigN4elrigige.
P18,<&tiaNdoncret magro, desempenado e queimado, com aplicação de corante em áreas
integr7te da mOThadas.
COBERTURAS.- Cm telhas onduladas de fibrocimento, fixadas sobre a estrutura e terçamento de
11°
mmadeiro.
Exose;
FORROS - Em ZWas e madeira compensada, fixadas no madeiramento da cobertura.
ESQUADRIAS .s S nitários e Vestiários foram instalados elementos vazados para propiciar uma
Ass.:
os Refeitórios foram utilizadas telas mosquiteiro. Nos Escritórios e demais
as foram de madeira tratada e imunizada, pintura a óleo. As janelas com
a proteção contra os insetos.
FERRAGENS - Em metal cromado, padrão simples.
VIDROS - do tipo liso ou fantasia, com espessura de 3 mm.
tREA - MA. PINTURA - Estruturas, forro, fechamentos e divisórias , em tinta à base de látex. A pintura das
áreas molhadas do tipo impermeabilizante, até a altura de 2,00 m.
VERBAMOS O PRI:sEWtÇADAS - Em todo o perímetro das Edificações foram executadas calçadas em concreto
TESTADO COMO l'All
rústico, com espessura de 5 cm. A das Edificações terão 1,00 m de largura, a partir
4TEG NTE DA CERTIDiPsempenado
'
linhamento da parede, em todo o perímetro.
""'S is•
A
DIREITO - O pé-direito mínimo adotado foi de 3,00 m, com exceção das oficinas, com 4,0
9.arce1
alt$45- Em todo o perímetro das Edificações foram construídos beirais com largura de 0,
aip no acesso da edificação.
Ç_OT\
ÀO - Para iluminação e ventilação, as Edificações foram executadas com aberturas, com
,
beçt°
eu\ o 2
— P,A6
ma de 1/10 da área útil do compartimento.
CO. 'nssoto "ães
sku3 ";000 3 r
NTRE CONSTRUÇÕES - Espaçamento entre as construções foi de 1,50 m.
j.,JUT-ERNAS - As vias internas do Canteiro tem largura superior a 10,00 m. 0 nivdlarnonto e
, —mento
atamentodas
das vias dos Canteiros fOram efetuados utilizando-se uma camada de pedra britada—j'
R°9,„soCgRilpatigllku seixo. ,
o
...o
0000:J
° C).3/44t5n te iros implantados no interior do terreno das Obras foram isolados através de cercas.
. , °
FÁBRICAS DE MATERIAIS, MONTADAS EM CANTEIRO
000000
3

1,
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•
•
•
•

•

2 unidades britadoras para produção de agregados ( brita
Tidos, cap. Produção 10 m3/hora
1 fabrica de tijolos de barro tipo lajota 20x20x10, 6 furos e
blocos/dia
1 fábrica de telhas de barro, do tipo colonial, em Tinos, cap. Prod
V
9 fábricas de pré-moldados de concreto em Surucucu, Tidos, B 1-64Qoar,a40"(d
Araguaia, Imperatriz, Santarém, São Felix do Xingu, São Luiz e São Gabriel: da Cachoei

C R E A-IIR
AtTstado, é parte

INSTALAÇÕES DE APOIO A CANTEIRO DE OBRAS
int-c7ra(e
da Certidão
• 3 unidades poços artesianos d= 4", provisório , nas
rdealiciaoes de b lem Jacareacanga,
Surucucu, Tiriós, num total de 120,00 m
Cr)
CIO
• 12 unidades de grupos geradores diesel transp

•

11.23./of

Ass.:

11.4.1.2- Impacto e Controle Ambiental

si4ir:°°91.

Toda ação de controle foi embasada em estudo que
quaisquer alterações da biodiversidade.
•

Licenças ambientais obtidas:
• Licenças de instalação obtidas junto aos Municípios/Estados- 49 un
• Autorizações para desmatamento obtidas junto ao IBAMA- 49 un

•

Intervenções contra impactos potenciais desenvolvidas:
• Efluentes -- além das fossas sépticas definitivas previstas em projeto, todos os
canteiros e acampamentos foram dotados de fossas sépticas e sumidouros num
total de 33 un
cif.:Rvo sw;otA
• Resíduos Sólidos — todos os resíduos sólidos/ entulhos provenientes das obras
foram transportados para bota-fora e acondicionados conforme legislação — 33
25 ffi 22a3
bota-foras
Combate à erosão e assoreamento - Todas as áreas desmatadas ou degradadas
megranto
,.‘
foram recompostas com terra vegetal e revestimento vegetal, alem de árvores e
arbustos
- Recomposição com terra vegetal — 390.006,43 m3
- Plantio de árvores/arbustos — 87.825 un
- Plantio de grama/ ervas — 1.628.888,89 m2
.4.44,
4444444444OssuOC

gERRI

•

CREA - MA. •

Controle ambiental em Terras indígenas:
As áreas trabalhadas nas reservas lanomámi ( UT Surucucu ) e Tumucumaque ( UV Tiriós )
AVERBAMOS O
forerfecdps
,v) tas conforme a seguir:
ATESTADO COMO PA VF.0
ko e recomposição de fragmentos florestais — 4,1
eçni • °
INTEGRANTEA QE1R,
e. ‘4° 2 08át,a0 tdmposição de áreas degradadas ou sujeitas à degrad4
Nu 73eFls. o; 'refo a'''
wes
osição com terra vegetal — 15.945,38 m3
?,DE
*.arceío Mata
e afvores e arbustos - 2.055 un
A
00
GO
e grama/ ervas - 40.890 m2
000 '
OOP O
es
0
tgcolhimenlg do lixo e entulho de obra , transporte via aérea e depoily.Eta bota9 „,„,,'
lineãkiàs reservas:
- Tidos para bota-fora em Santarém — 23,5 t.
O
- Surucucu para bota-fora em Boa Vist — 12,0 t.
•

j
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11.4.1.3- Sistema da Qualidade
Todo o empreendimento foi conduzido sob o escopo de um Manual de Ges
Projeto SIVAM que se traduziu como um conjunto formado or Planos d
e Instruções Técnicas, organizados de maneira lógica e correta de tal for
dos serviços contemplando todos os requisitos do projeto executivo dentro do p
aos padrões de qualidade especificados através de inspeções de testes.
Manual da Qualidade — 01
Plano da Qualidade — 01
Procedimento de Sistema —32
Instruções de Trabalho - 125

CHEA-RR

Es At-stado, é parte
02d-ái?ratyil
, Certidão
11.4.1.3.1- Certificação obtida pela Schahin anteriormente e durante eji.ü., r• Construção de edificações habitacionais, certificado ISO 9002 \n-oosc3263. 609/(14
• Construção de redes de telecomunicações, certificado ISO 900
/ ott
• Construção de Linhas de Transmissão, certificado ISO 9002 DN DÊ\Scr-RPPH:-Nlern 23/
• Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade (PBQP) na
2001 (DNV);
• Programa Setorial da Qualidade — QUALIHAB Nivel A, Certificado N°
• Programa Setorial da Qualidade — QUALIPAV Nível C, Certificado*

11.4.1.3.2- Etapas desenvolvidas:
11.4.1.3.2.1 - Adequação do manual de garantia da qualidade da empresa ao projeto Sivam
Um manual da qualidade foi elaborado especificamente para o Projeto SIVAM definindo a
Estrutura Organizacional do Projeto e abrangência do Sistema da Qualidade
4.1.32.2 - Procedimentos da qualidade para o projeto SIVAM
Foram elaborados procedimentos para os seguintes assuntos:
• Análise Critica da Administração —1 un
• Sistema da Qualidade — 1 un
• Análise Crítica de Contrato — 1 un
• Controle de Projetos — 1 un;
• Controle de Documentos e Dados — 1 un;
CREA MA. . Aquisição —1 un;
VERBAMOS O l'R !:.SENTE • Produto Fornecido pelo Cliente — 1 un;
TESTADO COMO PARTE • Identificação e Rastreabilidade — 1 un;
1TEG NTE DA CERTIDA0 • Controle'de Processo — 1 un;
Fls.
A...%) Inspeções e Ensaios — 1 un;
u
si
sepppontrole de Equipamentos de Medição — 1 un;
500g,, ÇSituaçãl
c?cla Inspeção 1 un;
av. 0(.,M
ntrole de Produto Não-Conforme — 1 un;
o Corretiva e Preventiva — 1 un;
nuseio, Armazenárnento, Embalagem, Preservação e Entrega — 1 un;
00ow Controle dos Registros da Qualidade — 1 un;
1.voAsspsooffiláltãrias Internasda Qualidade — 1 un;
Treinamento— 1 un;
• Assistência Técnica — 1 un;
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ATESTADO TE

1 /CCSIVAM/99

CRFA—A
•

•CERTIDÃO DE- ACÉPSO

Técnicas Estatísticas —1 un

25 FEV 2003

11.4.1.3.2.3. Registros da qualidade

Foram registradas todas as atividades referentes à inspedos, 'serviços exeêut
conformidades, verificações de projetos, liberações em fábricarià-peç-ões,em fábrida,
recebimento, entre outros definidos nos planos da qualidade utilizados nos dr-

nãoão de

11.4.1.3.2.4- Qualificação e avaliação de fornecedores de equipamentos, mayr,i1
5 .?

•

Foram registradas todas as atividades referentes à inspeção
conformidades, verificações de projetos, liberações em fábrica, ins
recebimento, entre outros definidos nos planos da qualidade utiliza
11.4.1.3.2.5 - Tratamento de não conformidades
Todas as 915 não-conformidades geradas durante a execução do e
rarn
tratadas conforme procedimento e os produtos / servi
•-ponforme foram segregados té a
definição da disp

REA-RR

1.4.1.3.2.6 - Ações preventi as e comelatas---------Foram- iniciadas 3 .açpésE.pSI:etçp'RA
tivtálTsk
'Stoavéd4é parte
etea xecução dos serviços gerando
oportunidades de elPdrPajib'tirà'êsso proorutwo e modificaçõe nos diversos procedimentos do
sistema da qualida eflo
:2E9_2
0
.4.1.3.2.7 -Controle de pro tâ ¥aríái

2.3
ln
o Clierifi

Asa.:

Os produtos fornec os pelo clie
11.4.1.3.2.8 - Controle de proc

CREA - MA.

AVERBAMOS O I'RENTE
ATESTADO COMO PARTE
NTF. DA CERTIDÃO,
Fls.___EL_A
-Warcefi, 2lata cf
ara .

(kliolna
en
ativo
CREA4wA

Todo o processo produtivo foi documentado através de instruções de trabalho que definiam as
práticas e métodos para execução dos serviços. Um total de 125 Instruções de Trabalho
disponíveis nos diversos postos de trabalho.
11.4.1.3.2.9- Controle de equipamentos de inspeção de medição e ensaios

Todos os equipamentos de medição utilizados para a inspeção foram calibrados anualmen -!,
s fogip utilizados 315 instrumentos de medição ( alicates amperímetro; fasímetros; decibelimetros•
thometros; fonte de alimentação; luximetro; manômetros; medidores de camadas; medidores
9%. oressão; Medidores de umidade de madeira; megõrnetros; multímetros; níveis a laser; r19.
,..,
ros; " redúladores de pressão; sequencímetros; te
.
etro;94erfâmetros;
3 I
os, trenas ). i
./ ('
'
023o)
O

5)Ro

.2.áf&Aucl-iiorias inte.i=rias da qualidade

op,s‘LvA

-1

O 0

eN:1/4% N15

:e1:100,,V,agrorias Internas da Qualidade foram realizadas anualmente em todos os'sítios
Jobjetk
—o..:
.
poskso de manter implementado o Sistema da Qualidade. Durante a execução do einpreentlinnotO o DNV•
•
(Det Norske Veritas - „Organismo Certificador) realizou auditorias periódicas evidenci d
'bz
4
O
implantação e manutenção do sistema da qualidade• nas obras.
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11.4.1.3.2.11 - Treinamento
Durante a execução dos serviços vários treinamentos foram minist
( 242 turmas de treinamento):
• Política da Qualidade — 1 hora (por turma)
• Você e o Projeto SIVAM — 1 hora (por turma)
• Método de Arrumação e Limpeza de Canteiro — 1 hora (por turma
• Instruções de Trabalho por Função — 3 horas (por turma)
• 5s a base para a Qualidade Total — 1 hora (por turma)
• Conscientização da importância da Segurança / EPI (manuseio, conservação e utilização)
— 2 horas (por turma)
•
Trabalho em Equipe — 1 hora (por turma)
•
Organização e Limpeza —1 hora (por turma)
CREA • MA.
:AVERBAMOS O PR ESENTE
• Asseio— 1 hora (por turma)
• Racionalização —1 hora (por turma)
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
N
11.4.1.3.2.12 - Data-book ( rastreamento documental de todas as obras):
Mar
,
Todos os registros da qualidade depois de analisados são arquivados por si to ,..•. • - a (1?
.,ozna
formam o DATA-BOOK descrevendo todas as etapas de inspeção de equipamentoRrpra
i tiiik,
liberações em fábrica, aceitação em campo. Total de 55 Data —Books
11.4.1.3.2.13 - Inspeção de materiais/Laboratório de ensaios tecnológicos:
Para o atendimento às exigências dos serviços especificados, e de acordo com as condições
estabelecidas nos projetos e especificações técnicas, os trabal
o desenvolvidos a partir de
três tipos de Laboratório de Ensaios:
R1704-C
• Laboratórios Centrais de Ensaios: 2 un
6 DPI;::7?r
• Laboratórios dos Pólos: 3 un
7
Laboratórios de Apoio: 29 um
2 5 FEy 2,0(0
Principais ensaios/inspeções realizadas:
A) Aço — 610 ensaios
*Amostragem de aços para ensaios no laboratório central, Conform
Dictramento, rado, Verificação de bitola

•CRE-.R.11
A

erficial,

i•

8) Aglent,efentes — 239 ensaios

Es1:.T) At:stadtp.si)parg4a).
da certicrãwlise química, Resíduo de extinção,-Tempo-de extinção
,

no
Exp.-/
Ass.:
Ung? ctv
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mic Estabilidade, Finur Incorporação de areia, Plasticidap.
eetençãb'

••:—
de consistência rármal, Análise química, Anidrido c.
altgrco, Arfa
lane, Atividade do material pozolámido, AtiVidadé pdholártica
corri465, Calor hidratação (Langavant), Consistência, Defrminação do pentóxiw
.
garÈnxofre na forma de sulfeto, Expahsilidade Le CttatelieG a ft19—
dade de Le Chatelier a quente, Exsudação, Finura na peneira:ABNIT nr. 200,
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Finura na peneira ABNT nr. '325, Mãssa especí
magnésib, Perda ao fogo, Resíduo insolúvel,
pozolánica, Resistência à compressão, Resistência
secagem, Tempo de pega, Teor de C3A por micros
escopia, Teor de sulfetos, Trióxido de enxofre, Va
plástico, Resistência à compressão, Resist. aos Sulfatos
b.4) Gesso
'Análise química, Consistência normal, Densidade, Finura, Resistência à
compressão,Tempo de pega
C) Agregados para Concreto — 346 ensaios
• Abrasão Los Angeles, Absorção de agregado miúdo, Análise granulométrica, Apreciação
petrográfica, Det. de sais, cloretos e sulfatos solúveis, Forma do grão, Impurezas
orgânicas, Inchamento de agregado miúdo, índice de forma (método de paquímetro),
Massa espec. agreg. miúdo — Frasco de chap., Massa específica e absorção de agregado
graúdo, Massa unit em estado compacto seco, Massa unitária em estado solto, Materiais
carbonosos (partic. Leves), Material pulverulento, Qualidade da areia, Reatividade
2 5 F.‘l
E 2003
potencial de rochas carbonáticas, Reatividade de água e cal, Reatividade potencial —
„?...krtegr-Tite método das barras, Reatividade potencial — método químico, Reatividade potencial
:200 Tmétodo sul-africano, Resistência ao esmagamento, Sanidade (Durabilidade), Teor de
da:a.
argila e partículas friáveis, Umidade de agregado miúdo — método do fogareiro, Umidade
superficial de agregados miúdos, Umidade total de agregado graúdo
D) Água — 35 ensaios
Agressividade as estruturas de concreto, Ensaio de qualidade para uso em concreto,
Potabilidade, Água de amassamento — análise química, Determinação do pH
E) Blocos Vazados de Concreto sem Função Estrutural — 100 ensaios
• Absorção e umidade, Resistência compressão

CRÉ MA. .

AVERBAMOS O PR ')1Blocos Vazados de Concreto com Função Estrutural -150 ensaios
Absorção e umidade, Área líquida, Resistência à compressão em prisma cheio
WEGRANTE DA CW;11.). w:,
1,
N"P
.gji
- 045,b444.0
tômeros e Correlatos (Borrachas Sintéticas, Butyl, Hypalon, Neoprene)— 22 ensaios
*ohgbisWle nknersão em água, Resistência à tração, Alongamento à ruptura, Adesão ao concreto,
elhecimento em Ozônio

¡RIS 1' 00 COMO PARI

dé concreto para pavimentação tipo Pavi —S — 1.480 ensaios
cia a Cbmpressão, verificação dimen 'onal

t .t:.,-

n°

6.348j de ensaios
.- siirÇO-d,tgor 'capilaridade, Absorção, 'massa espec índice de vazios,: *GOsistên.cia' ,
.) i-',.. stack, Ab
da è 3r IM9-téste),.çonsistência pelo espalhamento, Determinação teor de cloratos„Dosagegn ,
. 0 (0
—incluindo estudddos agregados, Exudação, Extração e preparo de testermolztos
... 0221_2_____j,aassa_.esp-e-cit.-e teor de ar por graVimet, Massa específidaMbdulo de deform413 0
. 3..) /
,--....
ti a,edr4' de abatimento, Permeabilidade método do bureau,',:Reconstituça0 de traço:.
- concreto end: recido), Resist a tração por compressão diametral,.téncia: à :
9 P 1 11 , Nt.". 01 - • , g , Resistência à traç'ào por flexão, Resistividade elétrica* vtlumétriCa"
""pé Teor, de
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abrasão, Determinação do teor de cimento,- Déterminação do
Incluindo estudo dos agregados
J) Tijolo Furado de Barro Cozido para Alvenaria — 247 ensaios
• Absorção e umidade, Determinação da área liquida (Est
dimensões, Determinação do desvio, Planeza das faces,
dimensionamento

z:

Cqê..g.„ naçA4. .
cia à comp

L) Tijolo Maciço de Barro Cozido para Alvenaria - 60 ensaios
• Resistência à compr, c/ dimensionamento
M) Vidro
• Foram inspecionados quanto a empenamento, in peção

C_EA :RR
szerifidaçãtAd@psánparte
da f.::-.;2Tidão

N) Madeiras — 340 ensaios
• Densidade, Identificação de espécie, Resistência', álA8xão, Resist
as fibras, Similaridade com outras espécies, Umicc..Vriflcç
O) Caracterização do Subsolo
Asa:
• Ensaios e pesquisas para a caracterização dos ubsohs.,
eng,o crvi, emp,
de dados fornecidos pelo projeto.
Sondagem a percussão diam 2 1/2" - 48,50 m

P) Solos — 2.124 ensaios
• Adensamento unidimensional, Análise granulométrica por peneiramento, Análise
granulométrica por sedimentação, CBR (1, 3 ou 5 pontos), CBR com reuso da amostra,
CBR de amostras indeformadas, CBR sem reuso da amostra, Compactação (proctor) am.
não trabalhada, Compactação (proctor) amostra trabalhada, Dosagem de solo-brita,
Equivalente
de areia, Grau de acidez bauman-gully, índice vazios máximo de solos não
,2çs r-f0 14C33
coesivos, Limite de contração, Limite de liquidez, Limite de plasticidade, Massa específica
t.::,•ei,:rnento e perle integrante
aparente (indeformada), Massa especifica dos grãos (real), Módulo de resiliência de solos,
Acervo Te
CerUdão de
Perda
de massa por imersão, Permeabilidade de carga constante, Permeabilidade de
.`a nesta datá.
exr
carga variável, Relação silica/alumina e silica/sesquióxido, Res. comprs. não confinada de
solos coesivos, Umidade natural (seco em estufa), Determinação do pH
•

CRU- MA.

Q) Estrutura Metálica
WERBAMOS 0 PM:SENTE • Todas as estruturas metálicas foram inspecionadas quanto a Aderência da pintura, Massa
LTESTADO COMO nk &TE
do revestimento protetor, Dimensional, Espessura dos componentes e tintas
NTEGR,A NTE DA CERTIDÀ
J"a
Fls. 0/ A
stajagões Elétricas Prediais
%meto 9t1atà de r (5K
tOs os 'circuitos elétricos foram inspecionados e testados antes de sua entre
A ente A

•,3('"

Hidráulicas e Sanitárias
s ramais e prumadas pertinentes aos sistemas de água, esgoto e iciç,épdio fo
`22,,át5nadas no tocante a estanqueidade.
x, o o
0••• •

P3‘95
Ofialas§eMblistemas (Ar Condicionado, Alta Tensão e Eletrônica):
,••
.•.
os equipamentos utilizados nas instalações de sistemas foram inspeci
— .on'ados Dm °
,
fábricas antes de serem liberados para a entrega no pólo/sitio de destino. ••• • •
Total de Equipamentos Inspecionados em Fábrica : 484 unidades
ae
Total de Horas consumidas com inspeção : 3.872 horas
t
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U) Provas de carga em estacas:
• Estacas pré-moldadas centrifugadas — 6 cjs
• Estacas raiz- 27 cjs
Responsáveis técnicos das obras:
Engenheiro Civil
Milton Taufic Schahin
CREA —SP 22.729/ D

di EAIj

Engenheiro Civil
Salim Taufic Schahin
CREA —SP 18.500 / D

T.

J

At - stado, é parte
da Certidão

Engenheiro Civil
da Amadeu de Oliveira Luiz da Costa
CRÉA —MG 34.700 / D
Engo. Civil/Eletricista- mod. Eletrotécnica/Mecânico
Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira
CREA — MG 3.116/D
Engenheiro Industrial Eletricista - mod. Eletrônica
Mano Roberto Vassalo
CREA — SP 68.081 / D
Engenheiro Eletricista - mod. Eletrônica/Eletrotécnica
Ramon Nicolas Olmos
CREÀ — SP 93.278 / D

g

Engenheiro Eletricista - mod. Eletrotécnica
Silvio José Rodrigues da Cunha
CREA — SP 20.622 / D
Engenheiro de Operações — mod. Mecânico
Nilton Vieira de Camargo
CREA — RJ 81.124.033-0 /D
Engenheiro Mecânico
Genivaldo Ribeiro Thiago
CREA r
i MG 8.488/D

CREA - MA.

AVERBAMOS O
PRN,:NTE.
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDA9
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A 29
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Eng de'Segurança do Trabalho
José Sérgio Oliveira Lino
CREA-SP 135.286/D
Eng. Agrônomo
João Batista da Silveira
CREA-SP 076606/D
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ATESTADO TE.CNIC

NTRATO CCSIVA

Serviços de Assistência Social coordenados por:
Renata Mussi
Assistente Social
CRESS — SP 26.940

o\

-002
Atestamos que os serviços aqui listados foram realizados dentro dos prazos em
dise4nci
projetos,,especifipaçOes; normas técnicas pertinentes, dentro dos padró.e?de .ciuáljdadeêxi
•

Rio de Ja eiro, 30 de novembro de 2.002.
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CERTIDÃO DE ACERV,O TÉCN;,.
0 4 MAI 20136

MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTIC

.-)c.c_frnentr;
Certidã:,:
enedida nesta d.

COMISSÃO PARA COORDENACÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE

'et

CICO

-A,MAZCáNIA

ADENDO AO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

110

A UNIÃO, representada pelo Comando da Aeronáutica, através da COMISSÃO PARA
COORDENAÇÃO DO PROJETO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA DA AMAZÔNIA - CCSIVAM,
atesta para fins específicos, em complementação ao Atestado emitido em 30 de novembro de 2002, que a
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA., com sede à Rua Vergueiro, 2.009, Vila Mariana, São Paulo - SP,
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.226.890/0001-49 e Inscrição Estadual n.° 104.885.995.118, executou as
obras referentes ao Projeto SIVAM, conforme Contrato CCSIVAM/SCHAHIN n." 001/CCSIVAM/99,
fazendo parte do escopo os serviços de:
•

Execução de Torres de Controle do Espaço Aéreo e Vigilância da Amazônia, construídas em
aeroportos, incluindo o fornecimento, construção, montagem das estruturas metálicas para os
radáres e a elaboração de seus respectivos projetos executivos.

Responsáveis técnicos das obras:
Engenheiro Civil
Milton Taufic Schahin
CREA -SP 22.729 / D
Engenheiro Civil
Salim Taufic Schahin
CREA -SP 18.500 / D
lEngeWilA00,
\_.\-p,AISAI0.,ir;z1000ra Luiz da Costa
/D
,c0,t
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tricista - mod. Eletrotécnica / Mecânico
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, 4dustrial Eletricista - mod. Eletrônica
4314,5
• aifúsd'koberto Vassalo
CREA - SP 68.081 / D
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Engenheiro Eletricista — mod. Eletrônica! Eletrotécnica
Ramon Nicolas Olmos
CREA — SP 93.278 / D
Engenheiro Eletricista — mod. Eletrotécnica
Silvio José Rodrigues da Cunha
CREA — SP 20.622 / D

tfilillgO ACEND
M.A3 12A6

Engenheiro de Operações — mod. Mecânico
Nikon Vieira de Camargo
CREA — RJ 81.124.033-0 /D

•

este OCCumento e p.-..v•e integrante
da Cerc de Aceni Técnico
expedida
.

Engenheiro Mecânico
Genivaldo Ribeiro Thiago
CREA — MG 8.488/D

•

'CONS:-.LHO •c. ,...,IONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARÁ
ESTE ArESTADO ENCONTRA-SE REGISTRADO NO CREA - PA,
CONFORME A. R. T. N' ar 1Q
DE 2+ ioir /,C6
FAZENDO PARTE INTEGRANTE E INSEPARÁVEL DA C. A. T.
W 0228M€04)/ 2-iCC4' EXPEDIDA EM

Engenheiro de Segurança do Trabalho
José Sérgio Oliveira Lino
CREA-SP 135.286/D
Engenheiro Agrônomo
João Batista da Silveira
CREA-SP 076606/D
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Serviços de Assistência Social coordenados por:
1 Renata Mussi
Assistente Social
CRESS — SP 26.940

o

ãesi,V.,os serviços aqui listados foram realizados dentro dos prazos, em total observância
g qtooepecificações, normas técnicas pertinentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos.
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Certidão de Acervo Técnico
2a Via. No. 118/2003
Nome:
PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA
No. CREA: 3116-D/MG
Modalidades:
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Endereço: RUA CARDOSO DE ALMEIDA N.1156
APT. 141-6
PERDIZES - SAO PAULO/SP
Atribuições:
Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a resolução No. 317 de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos
deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s) Anotações de Responsabilidade Técnica:
1. Referente a ART No. 145715/2003 de 25/02/2003
Contratante:
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA.
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço: VARIOS MUNICIPIOS N.6909
- /AM
Valor Obra/Serviço: R$ ,00
Vinculada a ART No. 83188 de 29/05/1999
Do Profissional: 34700-D/MG - AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA - ENGENHEIRO CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXX

CO—RESPONSAVEL ART VINCULADA 14' 83188 DE 29/05/ 1 999 DE AMADEU
DE
OLIVEIRA LUIZ DA COSTA. LOCAL MANAUS ART N 01.45715, LOCAL
CARAUARL ART N' 0145717, LOCAL TABATINGA ART N' 0145722, LOCAL
MANICORE ART N' 0145721, LOCAL SA0 GABRIEL DA CACHOEIRA ART 148
p115720, LOCAL TE— FE ART N' 0145719, LOCAL BARCELOS ART N'
b115116. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico:
Manaus

ENGENHEIRO CIVIL AFO i L COUNS JÚNIOR
PRESI
E

SV
Lsb
. Ç
2,0e
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.,,`',6es • ,',2.5e- o o".
2.'31
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•
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
•
ESTADJ PARA

VINCULADA À ART N.° 218140 DE 27/04/2006
NOME DO RESP.
TEC.P/SERVIÇO

: PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

TITULO PROFISSIONAL

: EN. ..4NHapcjy,

...0.
b 1 1613Ye
$
pedido em: 12/09/1973
'...\/ISTO 757,7 ..„
''''''11.,v EXT3k 1 ido em: 17/02/2003
..
. ,,
e
ATRIBUIÇÃO
,,
:-A'
A'EIN
,i
3
wBx-J/J-A.R.f
28
rYX.R.T.,:,•k, 32 E , €NPECRETO
,
23569/33 ****""
N4,
' 7,,,'5-z ..47,-,,, "r-w
,,,,)r---É.d.0-~
,,,-~2-,z,..,. 4. •
-0,.
/A * ******************************
~
NOME DA EMPRÉSA
?
: SCHAN0
EipRIÁA,
-Pf,
:/, N--.,,.,2)~.',N ,
d"
•
'''''\.
ti
N.° REG. E/OMVIBTO
,
: 409,'3,EMs"
Expedidolkm: 0ro8N997
IVA/PA 1
•*,
....
CO"
'A ,P
Ob.
'' O PROJ. d SIS-01)E VIGIL. DA AM NOME DO Cd3
NTI ATANTE
.:
*
* *** *** * ** . *
. ORvk
.
;1~,x j
•
;4,::
N.° REG. E/OU VISTO CRE.6,-"

LOCALIZAÇÃOPOS
...i.

DI\tit.SAS
s X

'4 '•

,,

st. tAtts,o.

5..

,,

ESTADO DO f...ARA."4***************

II.
,
,r'
.:. Certific3moq'que as atividades constaRtes no cola: - .4'
. 6r ente regi strad as nf. CR..., -PA através da AR]'
n.° 21526 cli 30/06/2004 e aditivos cdkf,orfé,ft
, 1 270,28, 215229, 215 0, 2.1ST'
9,1, 215232, 215234,
21435, 2I236, 215237, 215238, 2152,- ,2.?5WO:k'od
e J Y06/2004, bem con4) o resrç'ectivo Adendo ao
Attado
04/2006 , sendo estâpartiniegrante da presente
,
... de apacidade Técnica, através 'd,•.,a A ,..,,... UI
,
•
CAT. f..)e adqrdo com as atribuições
>àeu -feSdèsnsáePtétriiN acima, tudo rela4nadd somente na área de
En'golaria , jétrica.
*/
„„,..„4:-..!7‘U..,,si:*'..,kmAy,,,,•'
, -*******************Wer***********
..:' CertiVi,camos i''': ais, que o referido aâttstarld ' iti 'eiri` outros profissionais'participptes
da execução dos
i?
serk/içh's'no el .?5: o engenheiro Miltayk
- iyritanie
EA n.° 22729D SP, (isto pgREA-PA 11.0 5669; o
Engenhei0CivilkSalimTaufireifie
1.MIR
ino CREA/A n.W81; o Engenheiro Civil
Arnadeti‘de OlivNg Luiz cl:' Costa, CREA n.° 34700D MG, visto no ÇREA-PA ".° 7581; o Engenheiro
I n d ustr i a 1/k.lOni istaNção Elè
, NIMM59MItt?i,'Vânkrám , 41.° 68,0f1D,y,gto CREA-PA n.° 5675; o
Engenheiro 'Eletpeista, '8.1não Eletd4":,,b ”
jgtf.MMR:00
irá OIrrICRE4n.° 03278D SP, visto no CREAPA n.° 7580; d'WngenheirNstricist e7 "'ao''B.I&Rircii:irCk
, Joséd.Redrigues dPCunha, CREA n." 20622D SP,
Np visto CREA-PA N):"3,; o tirmtén - '
-; ;1.,,iVit
• ' -ânic .. 149, Vieira de Camargo, CR EA n."
811240330D RJ, visto OEA-PA n.
1,
AV' ecânico Genty.aldo Ribeiro Thiago, CREA o.' 84881)
MG, visto CREA-PA IN).,5,79etit;,,,ngenheiro de Segurança 4:01' atildÉngenheiro de Produção Mecânica José
--...,
):.
Sérgio Oliveira Lino, CREA 'n.°
52861MMG, visr€REA-,
Pr4 75'8; o Engenheiro Agrônomo João Buista da
Silveira, CREA n.° 076606D SP, vito4tRtA-119,2n.A-,8.82.
‘
'' .11'i ' '9 ''N''

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ADENDO AO ATESTADO DO PROFISSIONAL EM EPÍGRAFE, CONFERE COM
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIA PROTOCOLADA SOB O N°4251/2006 DE 27/04/2006 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL
i
NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.° 317/86 DO CONFEA.

I

1

VISTO:

4
411111r

Belém, 28 de abril de 2006.

.e,

1 va
Chefe do SEART-CREA/PA
Po aria N.' 042/2006

1.
Eng.° Civil Roberto Mira da Silva

Assessor Técnico CREA-PA
Portaria n.° 156/05-GP de 05 Agosto 2005

-----.;ra r7,,,--•

ko us- artó b-. 3258"`" o
ner
eV2.31 a çont!,,651/4 .. pA
, o 1030-N;t0 ,,,,
. op S,drade•
n
,';,,p1
,n6nt,'"
,
.....
'
r
O ap • „
."3 0 \ CO 3 v
..)
0.5
on g' t
..
4.:`,,
t_

(RC)

Trnv Dr. Morna 194/ Fone 91 4006.5500 / Prc idèncin: 91 4006 5512 / Fax: 91 4006.5531 / C 1' 66035,

DOz TO
OL3/10 • Mys1.0"'

t

7

ONFEA

CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA

CREARag

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARCUITETURA E AGRONOMIA DO ACRE

505
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO:
-00001046/04
CAT Nto
0,9f1.54—
DATA DA EMISSA0:11/05/2004
Numero da Folha
-0001
CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s)
"Ahotacao(oes) de Responsabird-d
te ica(s)-ARTs, constante(s)
da presente CERTIDAO, ten
da a execucao e conclusa,:
da(s) obra(s) e/ou se
7en.forme descricao(oes)
abaixo:
"PROFISSIONAL.: PAU?.:RTO GORGUS
upleuLo
ENGbERICIST
CARTEIRA
016-D /MG
C.P. F
.238-15
***Ii ART 36536
Registrada e R
Endereco Obr

4)5/2004
GENERAL JUS-,T: 69900-0 W,

2004.

ProPrietario, CIVAM
Contratante. CCSIVAM
Empresa
.BAHIN ENGENHARIK
CO-RESPONSAVELAS INSTALAG
EM EMIFICACOEgElkl PAVIMEN
QUANTIFICACAO DA. O1.178,~
CONTRATO N. 00
AM/99
ENDERECO DA OB
IMO
"PROXIMO A RESID
lerEP: 69980000
*** ART 36537
Registrada em: 05/05/2
Endereco Obra: AV. GENE
CEP: 69900-00
Proprietario.: CCSIVAM
Contratante..: CCSIVAM
Empresa
• SCHAHIN ENGENHARIA LIDA

OSTRUCAO CIVIL
rAS. 5)
X•40 r"ktoXt\ NVk,
neleS
O"
y.F0Oe.
' k nNeO'
n
Vreg giz

q

LEANDRO FE:
1_

BARRET° 1)4 CRC
ANDR0
0 ApARO°° .v
WO"

J

CO-RESPONSAVEL PELAS INSTALACOES ELETRICAS, MECANICAS E CONSTRUCAO CIVI'
r8
EM 05 EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO.
CONTRATO N. 001/CCSIVAM/99.
ENDERECO DA OBRA LOCALIZADO PROXIMO AO AEROPORTO INTERNACIONAL.
RIO BRANCO - AC - CEP: 69900-000
«< CONTINUA NA FOLHA No. 0002 >»

RUA ISAURA PARENTE, 3.085 - ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - CEP 69.912-605- RIO BRANCO - ACRE
FONE:(68) 227-7575 - FAX:(68) 226-7294 - E-MAIL: creaac@uoLcom.br
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CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
-00001046/04
PROTOCOLO:
'00054
CAT Nro
DATA DA EMISSAO:11/05/2004
0002
Numero da Folha
PrOfissional:PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

rnes a presente CERTIDAO
de ART(s), que vai
uem de direito.
1/05/2604

E nada mais tend
DE ACERVO TECNICO, AMO4
atada e assinada em,,

4-1, 9 rç,s
.711,7,-161
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RUA ISAURA PARENTE, 3.085- ESTAÇÃO EXPERIMENTAL - CEP 69.912-605 - RIO BRANCO - ACRE
FONE:(68) 227-7575 - FAX:(68) 226-7294 - E-MAIL: creaac@uoLcom.br

41)

-

ê sPãcno • e.?,car,a

5 55,55.„"f
gOGU.,HO JUNQUIE,

'P.‘e
ENGENHEIRO
n,

a
c'plio
ç
onsavel
de
acordo
com-ATESTADO;
x;ppqJ. o
'COr-VÇ
1,2(3,N4qT
pe,i?,:e.0~Q
E,PAR~EIVT(2.51,DEpCONTROLE DO ESPAÇO
BRE.()
okIsÃã
VIGILANIA
ÂMAZO

ENGENHARrA

ZIVO.„7..NT"HARIA
J1R, .
.
ãtj15:,,- a- A

ENICA
O.R.1,3Alk,,T S.,

14100 2/...p 9r. p i _S1 /4051-10jpg,

5.

I

508
CONSELHO REGIONAL

ENGEN AMA, ARGUI ETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO

9, E

Rua 28 de Julho, 214 - e- (98) 221.2021 -221.2094 :221.2116 :08007042094 /
(98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luis - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-maus: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br
CERTIDAO DE ACERVO TECHICO
PROTOCOLO2 SL7-0000595/0,5
CAT
DATA DA EMISSA0201/12/200

Numere da Folha......::0001
Certificamos„ de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA,
e p.fra fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo lo.
do 1-tigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a)::
PROF,ISSIONAL.:: PAULO HAYRTON GORGULHO jUNQUEIRA
ENG. ELETRICISTA
3116—D /MG
191.915.238-15
-* ART 183560
***
Registrada emz 28/11/2003
Baixada
Endereco Obra:; IMPERA.IRIz MA —***
CEP 65900-000 IMPERATRIZ — MA

2C/11/2003

Prop'rietario.:: CCSIVAM C P COORD DO P S DE VIGIL DA AM
ContVatante..:: CCSIVAM C P COORD DO P S DE VIGIL DA AM
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
EXECUÇA0 DAS INSTALAÇAO ELETRICAS EM 03 EDIFICAçOES.,', EM 01 PAVIMENTr*:
RLDLIDA CLMAR EM 13,8 KVA, NOS 02 PAVIMENTOS;) 02 GRUPOS GERADORES
230/255KVA, NP DO CONTRATO 001/C1:::SIVAM/99.

1
*** ART 185883
***
Registrada eflu 28/1 1/2003
Baixada em... 29/11/2003
Endereco Obra:; BR 135 AREA INTER DO MINIST DA AERONATIC —AO SUL DO
CEP:: 65900-000 SA0 LUIS — MA
Proprietario„:: CCSIVAM
P COOHD DO P DO ODE: VIGIL AM
Contrtatante..:: CCSIVAM C P COORD DO P DO S DE VIOIL AM
Empresa......2 SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
INSTALAÇOES ... ETRICAS, NA EXECUÇA0 DOS SISTEMAS ELETRICOS EM 03
EDIFCAÇOES EM 01 PAVIMENTO REDE DA CEMAR EM 13,2 KVA, 02 GRUPOS
GERADORES 230/255 KVA:
.; NP DO CONTRATO 001/CCSIVAM/99.
* SO SE INCLUI NESTA AVERBAÇAO OS SERVIÇOS DA ÁREA 1-1.1.-rWIL,A, REALIZADOS
NAS CiDADES DE SAO LUIS E IMPERATRIZ—MA, FAZENDO—SE PRESENTE SOMENTE O
PROFISSIONAL PAULO HAYRTON GORGULHC jUNUESRA.
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CONSELHO REGIONAL DE E GEN ARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO MARANHÃO
Rua 28 de Juiho, 214 -

(98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / " Fax: (98) 232.3483 -221.4964 - 232.5961 - São Luis - MA
Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO SLZ—00005952/03
CAT
DATA DA EMISSA0::01/12/2003
Numero da Folha...”..“)002
ional::PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

SENDu SO O REQUERIDO,
PEDE—SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO
IHOO COM A( S) RESPECTIVA( - BAIXA(S) DE A.R.T (...$), AVERBANDO—SE
O(S)DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE
DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DF IGIW N-UR
DATA, POR
EM DE DIREITO.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
N° 177/2003

CERTIFICO NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N° 317/
86 DO CONFEA, QUE SE ENCONTRA REGISTRADO NESTE CONSELHO O ACERVO
TÉCNICO DO PROFISSIONAL PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA - Engenheiro Eletricista, CREA/MG n" 3.116/D e VISTO n" 10.300/MT, CONFORME ABAIXO: x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

•

CONTRATANTE
CCSIVAM COMISSÃO P/COORD. DE PROJ. DE SIT.
DE VIG. AMAZÔNIA. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
LOCAL OBRA/Serviço
CONFORME ABAIXO. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
QUANTIFICAÇÃO
NADA CONSTA. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
NATUREZA
EXECUÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS EM 05 EDIFICAÇÕES COM ÁREA DE 2 200 M2, LOCALIZADA A MARGEM DO RIO ARAGUAIA,
LESTE DO ESTADO, DISTANTE 850 KM DE CUIABÁ-SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA,
R$ 5.436.049,64. 05 EDIFICAÇÕES COM 2.400 M2, LOCALIZADA A 500 KM
DE CUIABÁ, ACESSO PELA BR 163 SINOP (proximo a pista de pouso),
R$ 4.425.755,08. SISTEMAS ELÉTRICOS EM EDIFICAÇÕES COMPOSTA DE
CONTAINER COM 74,56 M2, LOCALIADA NA AV. GOV. PONCE DE ARRUDA,
S/N° VÁRZEA GRANDE/MT, R$ 404.183,02. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM
CASAS DE ALVENARIA PARA RESIDuNCIA DE SARGENTO E OFICIAIS COM
7.586,73 M2, R$ 1.563.736,19. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM CASAS DE
ALVENARIA PARA RESIDENCIA DE SARGENTOS E OFICIAIS COM 7.472,20
M2, NA RUA BOCAIUVA, 5/No BAIRRO JARDIM PINDORAMA - SÃO FÉLIX DO
ARAGUAIA, R$ 808.273,11. SISTEMAS ELÉTRICOS EM UNIDADE DE VIGILÂNCIA TRANSPORTÁVEL, COMPOSTA DE PRÉDIOS PARA OPERAÇÃO DE EQ
PAMENTOS ELETRÔNICOS NA RUA MARIA LEBRE, S/N' PRÓXIMO AO AEROP,
TO- PORTO ESPERIDIÃO/MT, R$ 4.182.287,03. PERÍODO DE EXECUÇÃO
10.05.1999 a 30.11.2002. CONTRATO n' 001/CCSIVAM/99. .x.x.x.x.x
VALOR OBRA/Serviço
CONFORME DESCRITO NA NATUREZA. .x.x.x.x.x.x
ART
N' 143.571 de 20/03/2003, VINCULADA ÀS ARTs
85606/8%p09/85612/85614/85616/85618, DO ENG. CIVIL AMADEU DE OLIVE
p DA COSTA. OBS.: ART REGULARIZADA (Res. 394/95 do CONO
,e1
'ó • 1?2,,) pe
C,4 „

,bv-2,

CERTIFICO que, o acervo técnico é toda
adquirida ao longo da vida do profissional, compa
uas atribuições legais, não cabendo qualquer limitaç
à sua validade. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x)Qc .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araés - CEP 78008-000 - Cuiabá -MT
Fone: (0**65) 315-3000 - Home Page: http:/www.crea-mt.org.br - E-mail: registro@cr -mt.org.
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Cert. n° 177/2003

F1.02

E para constar, é emitida a presente Certidão de
Acervo Técnico, que digitada por MATILDE SANTOS RODRIGUES-Assistente Operacional, foi conferida e assinada por WANUZA MAR'', DA
COSTA ALMEIDA-Gerente da Unidade de Registro e Anotações (G',.). x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x .x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x
Cuiabá (MT), 3 de junho de 2003

Matilde Santos Rorigues
Ass. ente Operacional

.001
Wanuza Maria da Cos a ?Imeida
Gerente da Unidade de Registçp e Anota çEes
Autorizada p/Portaria 3/2000

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 491 - Araés - CEP 78008-000 - Cuiabá - MT
Fone: (0**65) 315-3000 - Home Page: http:/www.crea-mt.org.br - E-mail: registro@crea-mt.org.bOL/
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO
Número: 226/2003

Certifico

para fins de cumprimento no § 1° do Artigo 30 da Lei Federal n°
8.666/93, que se encontra registrado neste Conselho sob o n° 4486, o Atestado de
Execução de Obra/Serviço emitido pela(o) COMISSÃO PARA COORDENAÇÃO DO PROJETO
DO SISTE1VIA DE VIGILÃNCIA DA AMAZÔNIA, a quem cabe a responsabilidade pela
exatidão e veracidade das informações nele consignadas. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Certifico

também, que as obras e/ou serviços nele mencionados foram
executados sob a responsabilidade do(s) profissional(is) PAULO HAYRTON GORGULHO
JUNQUEIRA - Engenheiro Eletricista, CREA/ MG n° 3.116/D e VISTO n° 10.300/ MT,
conforme ART(s) 143.571 de 20.03.2003, vinculadas às ARTs 85606, 85609, 85612, 85614,
85616 e 85618, do Eng° Civil Amadeu de Oliveira Luiz da Costa. .x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Certifico

•

mais, que a(s) ART(s) apresenta(m) a(s) seguinte(s) descrição(ões):
Execução de sistemas elétricos em 05 edificações com área de 2.200 m2, localizadas
na Margem do Rio Araguaia, Leste do Estado, distante 850 km de Cuiabá-São Félix
do
i Araguaia; edificações com 2.400 m2, localizadas à 500 km de Cuiabá, acesso
pela BR 163 Sinop (próximo à pista de pouso); sistemas elétricos em edificações
compostas de container com 74,56 m2, localizadas na Av. Gov. Ponce de Arruda,
s/n°, Várzea Grande/MT; instalações elétricas em casas de alvenaria para
residência de sargento e oficiais com 7.586,73 m2; instalações elétricas em casas
de alvenaria para residência de sargentos e oficiais com 7.472,20 m2, na Rua
Bocaiúva, s/n° bairro Jardim Pindorama - São Félix do Araguaia; sistemas elétricos
em unidade de vigilância transportável, composta de prédios para operação de
equipamentos eletrônicos na Rua Maria Lebre, s/n° próximo ao Aeroporto- Porto
Esperidiã o/MT. Contrato n° 001/ CCSIVAM/ 99. Período de Execução do Trabalho:
10.05.1999 a 30.11.2002. OBS: ART regularizada a posteriori nos termos da Resolução
394/95 do CONFEA.
a

Certifico ainda, que, de acord
veta°
CONFEA, as atividades descritas no refeirdq,•
profissional(is) acima citado(s).
suw...0 3
X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.X. X. X. X. X. X. X. X.

s?

x

esog4..q4 Resolução 317/,8
WoW..19í'e do Acervo Técnico
x.x.x.x.x.x.x.x. .x x

X. X. X. X. X. X.M.t. X. X. X. X.X.
X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. . X. X. X. X. X.,W

ti.Vg"
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Lo)
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO

Continuação da Certidão de Atestado n° 226/200

E para constar, é emitida a presente Certidão de Registro de Atestado, que digitada
por Jucilene Costa Delgado Silva-Assistente Operacional, foi conferida e assinada por
Wanuza Maria da Costa Almeida-Gerente da Unidade de Registro e Anotações. .x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Cuiabá, 01 de agosto de 2003.
I/

\

.. ..f....?-1
i,
A ,Jucilene Costa eldctdo da Silva
.-\1
1
Assis te Operacional
I

-u
Wanuza Maria dalCosta Almeida
Gerente da Unidade dej Registro e Anotações
Autorizada p/ Pokaria 043/2000
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL. DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARA

CERTIDÃO,DEACOVO,TkeNIC ,M°'96.41/DEOP/Z004
ACERVO' TÉCNICOTR- ÉiSSIONAL

VINCULADA A A.R.T. N.° 215241 de 30/06/2004.
NOME DO CO-RESP. TÉC. P/
SERVIÇO

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA.

TITULO PROFISSIONAL

EN.GENVEIPritTRICISTA.
1146 — D'/1VIG

N.° REG. E/OU VISTO CREA-PA'

Expedido em: 12/0 9/1 973.
Expedido em: 17/02/2003.
a
LINEkBo :..AR.:1? 28EAkp3.2 E 33',DOIDECRETO 2356 9/3 3. ***
.0'
SCHAH
* * * * *** * * ***** * * ****
A

ATRIBUIÇÃO
NOME DA EMPRESA
ORÉG.E/OU MIgT6' CREA7PA
NOME DO CONTRATANTE
LOCALIZAÇÃO DOS5SERVIÇOS :

•

•

514

Expecklo em: 080 8/1 997.
4iÇÃO D$CYRROJETO DO SISTEMA
DE V]GILÁNcJ&
v"IA — CCSIVAM.************
DIVERSAS 1.:,0Ú4RSAD'E'05 ESTADO DO. PARÁ*''
PARA* 1 /4**** ** * ** * *

que as atividades constantes no contrato for0.i...deVt'd'afgnfgainradas no CREA PA ktrav4da ART n.° 215226
de , 30/06/20b4 e aditivos conforme ART's
2152 27;:::21l 528'j15'429,1400, 215231, 215232215234;..:215235, 215236,
215237 215238,t 15239 e 215240, todas de .5010;02004,.'''bárn5dMO.
'o ré.Weíivo atestado de capacidade técnica, através da
215241 de 30/06/2 004, sendo este parte interatité...daOesiiif'ê CAT. De acordo ciin as atribuições do seu
,
••
•
responsavebtecnic11o acima, tudo relacionado some* na .,k4cle`gng'eifloiailaEle'trica.***********"'4**********"
Certificamos mais que o referido atestado cita também nos'só...iliff'tini'roffss.kr‘ia'N participantes da execução cfin
serviços, são eles:
o Engenheiro Civil Milton Taufic
CREA PA n.° 5669-, o Engenheiro Civil Salim
Taufic SkAhin, CREA n.° 18500-D/SP,
4.„°jS
...81.1»e'PEngenheiro Civil Amadeu de Oliveira Luiz da Costa,
CREA n.0-5N00-LkIG, visto no CREA-PN'ril,',.°';2,
5'84;;:'angengliOndustrial/Eletricista, opção Ej:Éthifíica Mario Roberto
Vasalo, CRE„.4:tn.° 68;081-D/SP,
viânWüffe.'''Si9.5','~iiitrkeWK2F7À
11
, n.° 5675; Enniiheiro Eletricista, opção
EletrotécnicáÉletrônicaNamon Nicolãs Olmos, CREA n.° 93.278-D/SP, visto no CREA-PA
7580; o Engenheiro Eletricista,
opção Eletrotkpicâ.SilvÍNlosé Rodkop.s3°1'ia;-;Qunha;,:,,GREM.ntR,y26229/S.P.;,:;isto CREA-PA,..p,°;:
1523; o Engenheiro de
Operações, opçãeMkanicaXilton Vielintekinafgo,,.CREAyrk.,°.081.2?.40331J-D/RJ, visto CREA -VÁ n.° 7576 o Engenheiro
Mecânico Genivald94kibeiro
7579; d''Engenheiro de Segurança do
fra6alho e Engenhel'f'bode
135.286-13MG, visto CREA PA n.° 7578;
o Engenheiro Agrônomá!ltSàOÉatista da kilv4rgáldteáffi.°).06;60t"' ;Não CREA;gpA'h? 7582. *******************

e

CERTIFICAMOS AINDA QUE &ATESTADO DE cAn'euzloADEJTÉ05.11tA DO PROFISSIONAL EM EPiGRAFE, CONFERE COM A
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATORIkfROT&COLADA,SOB O N.° 1961/2004 D .9/02/2064 E ARQUIVADA NESTE REGIONAL NOS
••
TER6S.:DARESOLUÇAOK° 394/95,D&CONFEA.

Belém, 13 de julho de 2004.
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DE RONDÔNIA - CREAJRO

PORTARIA N° 018/99/CREA/RQ

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Rondônia - CREA/RO, no uso das atribuições que lhe
conferem as letras "f" e "k" do Artigo 34 da Lei 5.194, de 24 de dezembro de
1.966,
Considerando o Artigo 30, parágrafo 1° da Lei n° 8.666/93
que estabelece " A comprovação de aptidão referida no inciso II do Caput
deste artigo no caso de licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por
atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito :público ou privado,
devidamente registrados nas entidades profissionais competentes limitadas as
exigências a: ..."
Considerando a Lei 5.194/66 de 24.12.1966; que "Regula o
Exercício das Profissões do Engenheiro, Arquiteto e do Engenheiro
Agrônomo, e dá outras providências";
Considerando a Lei 6.496/77 de 07.111977;que "Institui a
Anotação de Responsabilidade Técnicá ira Prestação de Serviços de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, autoriza a criação pelo CONFEA de
uma Mútua de Assistência e dá outras providências";
Considerando a Resolução CONFEA n° 307/86 de 28.02.86
que "Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e dá outras
providências";
Considerando a Resolução CONFEA N.° 317/86 DE
31.10.86; que "Dispõe Rnhre n Recrio-T-0. de Acervo. Técnicos. dos Profissionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia e expedições de Coiçlão";
' .32 o

RUA ELIAS GORAYEB Nr. 2910- LIBERDADE -CEP78900 10- FON
PORTO VELHO - RO ‘5‘..0
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
DE RONDÔNIA - CREA/RO

Considerando a Resolução CONFEA n° 336/89 de 27.10.89,
que "Dispõe sobre n registro de Pessoas Turidicas nos.C.nnselhos Regionais
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
Considerando que as Leis e Resoluções acima citadas
referentes ao Sistema CnNFEA/CRFA's não tratam da certificarão de
Atestados;

RESOLVE:
ARTIGO 1°) O CREAJR0 não mais certificará atestados
emitidos nnr Tle.SRO2S
nrivadn
r- jurídicas de direito miblien ou rARTIGO 21 As Certidões que o CREA/RO emite sáo:
a) Para empresa — Certidão de Registro e Quitação — CRQ
hl Para Profissionais — Certidão de Acervo Técnico - CAT
ARTIGO 30) Esta portaria entra em vigor na data da sua
acgin2tura, revog:Ando-çe aç disposiVies em contrário,

Dê — se ciência e cumpra — se
Porto V

(RO), 06 de junho de 1 99%•0 de9 Tzs\ f.e(03" foo koe°
0°4
O -IN
u
Z., •
%aso

cs

0,,2,5 \ca'npa
80),5 , t4° 2.31
e Os ,esgod
CS,:
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Certidão N°:

C REA-RO

00010899

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Autenticidade: 72471-A47F6-096A0-3D686-5EDB2
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
l'rotocolo:

517

Emissão:

PAG-00000078/03

20/7/2005

Carteira:

Profissional:

3116D MG
C. P.

Folha:

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

1

Titulo:

19181523815

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A
EXECUCAO E CONCLUSAO DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
N" A RT:

Registrada em:

0201927i

Baixada em:

14/7/2005

30/11/2005
Bairro:

Endereço Obra:

AV. JORGE TEIXEIRA, S/N
CF I'

Cidade:

11F:

PORTO VELHO

RO

mrieta rio/Contra tante:

SSCIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO
Empresa:

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSTRUICAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS
E MECANICAS EM 09 EDIFICACOES DE 01 E 02 PAVIMENTOS. CONTRATO N°001/CCSIVA
M/99J QUANTIFICACAO: 12200,00M2.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CUQUE EM
CERTIDOES E INFORME O CODIGO.
PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005
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NOME PAGE: www.crearo.org.br • E-MAIL: atendimento@crearoerg.br

Certidão N°:

CREA-RO

00010899

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Autenticidade: 72471-A47F6-096A0-3D686-5EDB2
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
Protocolo:

Emissão:

PAG-00000078/03

20/7/2005

Carteira;

Profissional:

3116D MG

Folha:

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

1

Titulo:

19181523815

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
N" A RT:

Registrada em:

' 0201926 1

Baixada em:

14/7/2005

30/11/2002

Endereço Obra:

Bairro:

ESTRADA DA PALHETA S/N
CEP:

Cidade:

IN:

GUAJARA MIRIM

RO

prielá rio/Coo tratas te:

CCSIVAM-COMISSAO PARA COOED. DO PROJ. DO
i SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSTRUICAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS
E MECANICAS EM 02 EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99.
QUANTIFICACAO: 1760,67M2.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM
CERTIDOES E INFORME O CODIGO.
PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005
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Certidão N°:
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Autenticidade: 72471-A47F6-096A0-31368.6-5DB2
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
protocolo:
PAG-00000078/03

Emissão:

20/7/2005

Carteira:

Profissional:

3116D MG
C.P.F:

Folha:

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

1

Titulo:

19181523815

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
N" A RT:

J

Registrada em:

0201891

Baixada em:

14/7/2005

30/11/2002

Endereço Obra:

Bairro:

AV. BRIGADEIRO GOMES, S/N
CEP:

Cidade:

1JF:

VILHENA

RO

prie ei rio/Contrata nte:

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO
Empresa:

1 SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSTRUICAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS
E MEÓANICAS NA UNIDADE DE FIGILANCIA, COMPOSTA DE PREDIOS PARA OPERACAO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIFICACAO:
2200,00M2.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR , CLIQUE EM
CERTIDOES E INFORME O CODIGO.
PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005
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Certidão N°:

CREA-RO

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

00010899

J

Autenticidade: 72471-A47F6-096A0-3968Ç-5EDB2
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CERTIDÃO DE ACERVO VrÉCNICO
Protocolo:

Emissão:

PAG-00000078/03

20/7/2005

Carteira:

Profissional:

3116D MG
C.P.F:

Folha:

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

1

Titulo:

19181523815

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
N" A Ri':

Registrada e:
m

0201880 /

Baixada em:

14/7/2005

30/11/2002

Endereço Obra:

Bairro:

AV. JORGE TEIXEIRA, 6320
CEP:

Cidade:

UF:

PORTO VELHO

I

RO

a prieta rio/Contratante:

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO
Empresa:
li

SCHAHIN ENGENHARIA LTDA

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSTRUICAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS
E MECANICAS NA UNIDADE DE VIFILANCOIA,COMPOSTA DE PREDIOS PARA OPERACAO DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS. CONTRATO N°001/CCSIVAM/99. QUANTIFICACAO: 2093,
31M2.

ESTE,DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM
CERTIDOES E INFORME O CODIGO.
PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005
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CREA-RO

Certidão N°:

00010899

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Autenticidade: 72471447F6-096A0-3D686-5EDB2

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
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Protocolo:

Emissão:

PAG-00000078/03

20/7/2005

Carteira:

Profissional:

31160 MG

Folha:

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

1

Titulo:

19181523815

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
N" A RT:
l

Registrada em:

0201856 /

Baixada em:

14/7/2005

Endereço Obra:

30/11/2002
Bairro:

FAZENDA RIO CANDEIAS
CEP:

Cidade:

Uh':

CANDEIAS DO JAMARI

,

RO

priê ta rio/Contra tante:

CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO
I
Empresa:
4
, SCHAHIN ENGENHARIA LTDA
CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS E
MECANICAS EM 02 EIDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO EM CONTAINER E EXECUCAO NA E
STACAO DE RECEPCAO DE EXPLORACAO DE TELECOMUNICACOES. CONTRATO N°001/CCSIV
AM/9á. QUANTIFICACAO: 42,56M2.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENDE DO CODIGO
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR , CLIQUE EM
CERTIDOES E INFORME O CODIGO.
PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005
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Certidão N°:

CREA-RO

00010899

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia

Autenticidade: 72471-A47F6-096A0-3D686-5E0B2

CERTIDÃO DE ACERVO-TÉCNICO
Protocolo:

522
Emissão:

PAG-00000078/03
Carteira:

20/7/2005
Folha:

Profissional:
3116D MG

C.P.F:

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA

1

Título:
19181523815

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CERTIFICAMOS QUE O PROFISSIONAL ABAIXO QUALIFICADO REGISTROU A "ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA-ART", CONSTANTE DA PRESENTE CERTIDAO, TENDO SIDO COMPROVADA A
EXECUCAO E CONCLUSA° DA OBRA E/OU SERVICO INDICADO CONFORME DESCRICAO ABAIXO:
N" ART:

Registrada em:

0201866 1
Endereço Obra:
ESTRADA DA AREIA BRANCA, S/N
CEP:
Cidade:
111,...p

I
,

I
Empresa:

Baixada em:
14/7/2005

30/11/2002
Bairro:
UF:

PORTO VELHO

RO

C
CCSIVAM-COMISSAO PARA COORD. DO PROJ. DO
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA

CO-RESPONSAVEL PELOS SERVICOS DE CONSTRUICAO CIVIL, INSTALACOES ELETRICAS
E MECANICAS EM 02 EDIFICACOES DE 01 PAVIMENTO EM CONTAINER E SISTEMAS ELET
RICOSNA ESTACAO TRANSMISSORA DE VHAF E ESTACAO IONOSSONDA. CONTRATRO N°001
/CCSIVAM/99. QUANTIFICACAO: 42,56M2.

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR MEIOS ELETRONICOS. SUA AUTENTICIDADE DEPENIJE DO CODIGO
ACIMA ESPECIFICADO. PARA VERIFICACAO CONSULTE O SITE WWW.CREARO.ORG.BR, CLIQUE EM
CERTIDOES E INFORME O CODIGO.
PORTO VELHO-RO, 20 de Julho de 2005
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Amazonas

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Pag . 1

Original

No. 118/2003
NOME DO PROF.:PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA
No. DO CREA..:3116-D - MG
TÍTULO PROF..:ENG.ELETRICISTA
ENDEREÇO

-RUA CARDOSO DE ALMEIDA N.1156
AP 141-B
PERDIZES - SA0 PAULO/SP

ATRIBUIÇÕES..:ALIN.B DO ART. 28 E ARTS 32 E 33 DO DEC.FED. 23.569/33.
Certificamos, para fins de Acervo Técnico, de acordo com a Resolução No. 317
de 31/10/1986 do CONFEA, que dos arquivos deste CREA consta(m) a(s) seguinte(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica:

1. Referente a ART No. 145715-2003 de 25/02/2003
Contratante
:SCHAHIN ENGENHARIA LTDA.
Empresa Contratada:
Local Obra/Serviço:VARIOS MUNICIPIOS N.6909
AM
Valor Obra/Serviço: R$0,00
Vinculada a ART No. 83188 de 29/05/1999
Do Profissional: 34700-D/MG - AMADEU DE OLIVEIRA LUIZ DA COSTA - ENG.CIVIL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CO-RESPONSAVEL ART VINCULADA N° 83188 DE 29/05/1999 DE AMADEU DE
OLIVEIRA LUIZ DA COSTA. LOCAL MANAUS ART N° 0145715, LOCAL CARAUARI
ART N° 0145717, LOCAL TABATINGA ART N° 0145722, LOCAL MANICORE ART
N° 0145721, LOCAL SA0 GABRIEL DA CACHOEIRA ART N° 0145720, LOCAL TEFE ART N° 0145719, LOCAL BARCELOS ART N° 0145716.XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Histórico: CONFORME ATESTADO ANEXO

MANAUS, 25 d
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CREA-RR
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetam
e Agronomia de Roraima

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
PROTOCOLO:
-00000498/06
CAT Nro
-00030
DATA DA EMISSAO:09/02/2006
Numero da Folha
0001
Por delegacao de poderes constantes na Portaria 048/2001, de
14/02/2000, da Presidencia do CREA-RR, em cumprimento ao disposto na
resolucao 317, de 31/10/86 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional
abaixo qualificado registrou a(s) "Anotacao(oes) de Responsabilidade(s) tecnica(s) - ARTs", constante(s) da presente CERTIDAO, tendo
sido comprovada a execucao e conclusao da(s) obra(s) e/ou servico(s)
indicado(s) conforme descricao(oes) abaixo:

e.PROFISSIONAL.:
TITULO
CARTEIRA
C.P F

PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA
• ENG. ELETRICISTA
3116-D /MG
191.815.238-15

** *
*** ART 04-011799
Registrada em: 22/01/2004
Baixada em...: 22/01/2004
Endereco Obra: LOC.A0 NORTE DE MANAUS, BR-174-X.X.X.X.X.X.X.X.
CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR

Proprietario.: CCSIVAM
Contratante..: CCSIVAM
EMpresa
• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS, MECANICAS E CIVIL NA EXECUCAO
DE 05 EDIFICCACOES DE 01 PAVIMENTO. QUANTIFICACAO DA OBRA: 2.200,00
M2. CONTRATO N° 001/CCSIVAM/99. CERTIDAO IDENTICA A DE N° 008/04 DE
23/01/04.
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***
*t* ART 04-011800
Registrada em: 22/01/2004
Baixada em...: 22/01/2004
Endereco Obra: BR-174, KM-18, GRANJA SA0 JOAQUIM, S/N-X.X.X.X.X.X.X.
CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR
OTAS-So
I
0 TABEU rto Ferna
lo R
, N.,.°,92,3,
-.
Proprietario.: CCSIVAM
°Riu% rui unno ci AncIttep
AU'ItNTICO e Pr sen , e :!_v.
_.,t,
COntratante..: CCSIVAM
qinal a mtim a presentwo. r.
Empresa
• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERC 0 LTDA

CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS "1
ICAS BCMIL;;.—NA EXECUCAO
DE 02 EDIFICACOES EM CONTAINER. QUANTIF
jp,Zgrj1W9E,s50 M2 CONTRATO
N°, 001/CCSIVAM/99. CERTIDAO IDENTICA A DE 4.530.702tZ
1 ,&(01,/q4:

e

As i
• VIO APARECDO
ELOSFRUECLOIMIDOS
PO VERBA . V ROR RM.1310

***
*** ART 04-011801
Registrada em: 22/01/2004
Baixada em.. : 22/01/004
«< CONTINUA NA FOLHA No. 0002

103
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Av. Cap. Ene Garcez., 402- Centro Boa Vista-RR- CEP 69301-160 Tel.: (95) 3224-1392/3623-6522/ 3623-7836 FAX: (95) 3224 7651
e-mail: crearrRcrearr com.br home page www.crearr.org.hr
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Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura
e Agronomia de ROraill.

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO
-00000498/06
PROTOCOLO:
00030
CAT Nro
DATA DA EMISSAO:09/02/2006
-0002
Numero da Folha
Profissional:PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA
Endereco Obra: VIDE CAMPO 15-X.X.X.X.X.X.X.X.X.
CEP: 69300-000 BOA VISTA - RR
Piroprietario.: CCSIVAM
Contratante..: CCSIVAM
• SCHAHIN ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Empresa
CO-RESPONSAVEL PELA INSTALACOES ELETRICAS, MECANICAS E CIVIL NA EXECUCAO
DE 01 EDIFICACOES EM CONTAINER. QUANTIFICACAO DA OBRA: 48,68 M2. CONTRATO
N° 001/CCSIVAM/99. END. DA OBRA: LOCALIZADO A OESTE DE BOA VISTA, PROXIMO
A DIVISA COM A VENEZUELA AO LADO DA PISTA DE POUSO - SURUCUCU/RR CEP.: 69300-000; CERTIDAO IDENTICA A DE N° 008/04 DE 23/01/04.
E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDAO
DE ACERVO TECNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), que vai
datada e assinada em duas vias de igual teor, por quem de direito.
BOA VISTA, 09/02/2006
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DINDE TE-:CNICA
CONNDOMINIO CIVIL DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER, situado à
Rodovia Presidente Dutra Km 227, inscrita no CNPJ / ME: 01.667.206 / 0001-13, atesta que a
SCHAHIN ENGENHARIA SÃ, com sede à Rua Vergueiro, 2.009, 50 andar, Vila Mariana, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 61.226:890/0001- 49 e Inscrição Estadual n.°
104.885.995.118, executou as obras com fornecimento de todos os materiais e equipamentos
referentes à construção do Shopping Guarulhos, localizaqo à Rodovia Presidente Dutra, Km 227,
Guarulhos - SP., de acordo com as características abaixo discriminadas:

I — CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA:
Data de início: Fevereiro /98
Prazo de execução ( contrato e aditivos) : 09 meses
Data de conclusão: Outubro 198
Valor do contrato ( base- janeiro / 98 ) : R$ 30.082.208,00
Área total construída: 133.000 m2
Localizado num ponto estratégico do Rodovia Presidente Dutra e considerado como grande
marco na área comercial da região, o Shopping Guarulhos, teve seu projeto adaptado para que
se fizesse a reforma do mesmo sem descaracterizar a existência da antiga construção. Hoje o
Shopping possui área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02 pavimentos,
possui ainda um hipermercado, ampla praça de alimentação, além da área de lazer composta de
15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos.A construção conta com cobertura
de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. A alimentação
elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03
subestações. Foram construídos 02 reservatõrios de água com capacidade total de 4.000rn3 e
um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar
condicionado com termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03
unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.

Características construtivas:
- Estrutura em concreto armado convencional, lajes nervuradas ( tipo g
moldado_ elnetálica;
• eriálià5gOriVencional ;
TAAGA-kNu
MIMO metálica pré-pintada Perkron ( sistema Roll On )
, pm,erto-: Porcelanato polido, granito, cerâmica Gail, c
%Wci
o
o.
V:re'so •reseode •
te pOS5 Crincreto estampado, cimentados;
e-inférno: azulejos em áreas úmidas, massa sobre paredes e pilares internos,
filhas de vidro; )
jga,extafio em massa sobre paredes e pilares, cerâmica Gail, painéis de alumínio
traNias e Alucobond;
O PRESENTE DOCUMENTO E FtkRTE
Esquadrias -.alumínio, made
ir
a e ferro.
(NANE DA CERTIDÃO DE
Pintura acrílica, esmalte, verniz, Látex acrílico, lateffgn9 tgCNOCO EXPOIDA mem
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- Forro de gesso em placas
-Instalações •hidro - águas pluviais, esgoto, gás combustível (p1 atender hipermercado,
restaurantes e área de Fast Food)
-Instalações de combate a incêndio tais como detecção de fumaça, extintores, hidrantes e
sistema de sprinklers
- Iluminação de emergência nas rotas de escape e cabines dos elevadores
- Sistema de telefonia, interfonia, sonorização, acústica, circuito fechado de televisão, TV e FM,
controle de acesso e sensores de presença, rede lógica;
-- Sistema de proteção contra Descargas atmosféricas tipo Gaiola de Faraday
- Sistema de ar condicionado tipo expansão indireta com termo acumulação de água gelada;
possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento.
- Alimentação de energia composta de 03 subestações transformadoras de 13,8 KV para 380V.
- Sistema de transporte vertical , com 7 elevadores, sendo 1 panorâmico, 2 esteiras rolantes, 8
escadas rolantes e 3 monta-cargas
- Recuperação e restauro de Edificação, antiga fábrica da Olivetti, compreendendo uma área de
32.200 m2.

¶

pó

ker`EW

Principais quantitativos:
• Concreto fck 30 MPa - 15.990,00 m3
• Aço - 2.049,44 t
• Forma - 152.320,00 m2
• Estrutura metálica - 32.641 m2, vão máximo de 60 m -2.198,19 t
• Fechamentos - 61.006,40 m2
• Revestimentos - 94.553,88 m2
• Pavimentações - 38.185,00 m2
• Cobertura - 33.906,00 ri?
• Esquadrias • Alumínio - 1.470,00 m2
• Ferro- 950,00 ri?
• Madeira - 287,58 in2
• Pintura - 38.644,49 m2
• Sistemas Hidro- sanitários, incêndio - tubulações - 71,09 km
• Dutos de ar condicionado - 121,25 t
• Isolamento térmico - 16.140,00 m2
• Sistemas de Energia e telefonia
• Subestação rebaixadora -13,8 - 127/220 v - 3 cjs
• Cabos - 540,99 km
71,37 km
c0
- o e •an eÍÕdutps7
„groa,-Iktelefonia, interfonia, lógica/cabeamento estruturado, sonorização, antenas,
"Igat'âti- Total de pontos conectorizados -1.204 pontos
de televisão (CFTV)- Total de pontos conectorizados -36 pontos
a e- e cção, Alarme e Combate a Incêndio - Total de pontos conectorizad
*AND

a de Supervisão Predial - Total de pontos conectorizados - 198 pontos
L: gerdSâtti
ole de acesso e sensores de presença- Total de pontos conectorizados
l'ráSi4g-trW
,
2 pontos
O PRESENTE DOCUMENTODeRRTE
Sistema de ar condicionado
INTEGRANTE DA CERTI
DE
;No TÉCN400 EXPED/DA NESTA
• Unidades refrigeradoras 3 un - 850 TR c
PELO
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SÃO PAUL
CEC
ORES

33
ARE
ONAL CE.NT'PO

527

ATESTADO TECNICO SHOPPING GUARULHOS

• Torres de resfriamento —3 un
• Sistema de transporte vertical
• 7 elevadores, sendo 1 panorâmico
• Esteiras rolantes transportadoras automatizadas- 2 cjs
• Escadas rolantes automatizadas, vão 13,40 m ; desnível 7,00 m - 8 cjs
• Monta-cargas cap. 1 t —3 cjs
• Restauração de edificação — 32.200 m2.

II- SERVIÇOS REALIZADOS:
Obras civis
• Infra-estrutura
•

Demolição mecanizada a ar comprimido c/ remoção dos pisos existentes na
edificação a ser reformada, utilizando-se compressor 365 PCM e marteletes Tex 60
( ar comprimido ) - 25.000,00 m2

• Super-estrutura

• Demolição mecanizada, a ar comprimido,carga,descarga e bota-fora de blocos e
estacas - 32,00 rn3
• Fabricação de forma - 18.957,67 m2
• Montagem de forma - 152.320 ,00 m2
• Junta de dilatação - 1.159,00 m
• Estrutura metálica com proteção anticorrosiva ( fabricação, pintura e montagem ) 2.162.192 ,00 kg
• Passarela elevada ( 5 m ) em ~tura metálica com piso em laje tipo steel deck, em
dois lances, de 60 e 45 m, respectivamente, com duas ilhas de acesso com 12 m
de diâmetro cada - 36.000,00 kg
• Recuperação da abobadas existens, com restauração de edificação - 3.555,00 m2
• Escoramento metálico- 344.883 ,00 m3
• Forma em compensado multi- laminado esp 12 mm — 3.517,00 m2
• Armadura em aço CA 50 A —2.049.436 ,00 kg
• Concreto estrutural fck=30 MPa, usinado, fornecimento e lançamento — 15.990,00
m3
• Laje armada de piso Fck 20 •Mpa e = 10 cm : 57.949,00 m2
• Laje alveolar e=25 cm com capeamento armado - 7.811,00 m2
• Laje Pré-moldada, pré-tensionada, e = 25 cm - 6.051 m2 : 1.512,79 m3
• Laje nervurada tipo grelha — 16.500 ,00 m2
O PRESENTE DOCUMENTO0LPAR
• Grout c/ lançamento 1:0,1:3:2 - 1.339,00 m3
INTEGRANTE DA CERT(
• Adesivo Sikadur —31 - 86 m2
ACERVO TéCNICO EXPEDIDA NE
DATA, ,., pnfiDo 2 REA•SP
N' "e( • SÃO PAULO, VI

pen

ação alv. bloco concreto 9 cm — 135,00 m
?mação alv. bloco concreto 14 cm — 7.102,00
ORES
Não alv. bloco concreto 19 cm — 3.005,00 m
lõt-o concreto vedação aparente —9 cm — 270,00 m2
FERNo.
)R0
Bloco c9ncreto vedação aparente — 14 cm — 35.428,00 m2
loco to n creto vedação aparente —19 cm — 17.065,00 m2
-Rfwv5v,'

(312/ °I5
FUGI(
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Bloco de vidro vidromatone - 20,00 m2
Alvenaria em tijolo comum - e=10 em - 1.260,00 m2
Encunhamento de alvenaria c/ tijolo comum - 10 cm - 135,00 •m
Encunhamento de alvenaria c/ tijolo comum 20cm - 2.881,00 m
Encunhamento de alvenaria cajolo comum 15 cm - 7.046,00 m
Enchimento com bloco concreto celular - 3.144,00 m3
Alvenaria em bloco leve - 4.915,00 m2
Meia canaleta - 14x 19x 19 cm - 16.761,00 m
Meia canaleta - 19x 19x 19 cm- 92.950,00 m
Divisórias
• Granito branco cotton - 400,00 m2
• Madeira revestida laminado melaminico - 495,00 m2
• Painel de gesso —122,00 m2

• Cobertura

•

• Sistema de cobertura Roll-on galvanizado, módulos estruturais com rev.B - RO-90 e
chapas elasticamente contidas drev.C, e=0,65m - 21.091,00 m2 , vão 30 m
• Calha c.1200mm em ch. galv.n0 20, rev. B - 135,00 m
• Caixa de acumulação em ch.galv.n0 20, rev.B, 500x500x200mm - 12 pçs
• Rufo capeamento c.500 em ch.galv.n0 20, rev.B - 1.683,00 m
• Rufo lateral c. 1200mm em ch,galv,n0 20, rev.B - 854,00 m
• Rufo lateral c.700mm em ch.galv.n0 20, rev.B - 876,00 m
• Rufo de capeamento - topo alvenaria - 1.400,00 m
• Contra-rufo c,700mm em ch.galv.n0 20, rev.B - 1.730,00 m
• Vedação com Sikaflex - 115,00 m
• Tampão inferior em chapa galvanizada n° 20 - 912 pçs
• Tampão superior em chapa galvanizada n° 20 - 912 pçs
• Cobertura com policarbonato azul - 1.265,00 m2
• Cobertura com telha perkron - fechamento vertical e cobertura, isolamento em
poliuretano - 11.550,00 m2
• Tratamento acústico — 11.550,00 m2

• Revestimentos

O PRESENTE DOCUMENTOIPARTE
INTEGRANTE DA CERT'
DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA
PELO CREA-SP SOB

• De parede
• Interno
S CC - 06k02 3• Chapisco - 29.987,00 m2
sAo PAULO,
/ 0/ 05
• Embaço interno - 25.249,00 m2
eeei
• Cerâmica gail
ORE
• linha combicolor - tipo c - doca - 580,00 m2
• linha sierra - 705,00 m2
5,•:; Cétâmica art deco Eliane - 1.687,00 m2
;40
dos .
F 14, 325 klura para espelhos em granito branco cotton - 241,00 m
Inox escovado para pilares — calhas - 2.081,00 m
•rastiIha de vidro pana pilares — kolorine — 1. 718,00
VOI• etukia ustic nas abóbadas - 8.038,00 In2

NDROFFRNAVES Chapisco

externo - 22.635,00 m2
,To D A SILVA
c-iõr'iliAS%•Einibt* externa - 20.225,00 m2
EDgri
-
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• Massa acrílica - duroplex — fachada - 14.554,00 m2
• Revestimento externo das jardineiras - praça de alimentação - 39,60 m2
• Cerâmica gail combicolor brilhante cor 5300 11,6 x 24 ( fachada, pilares e
pirâmide — 2.998,00 m2
• Revestimento em painel de alumínio Hunter Douglas - luxalon 84 r v5 1.027,00 m2
• Revestimento pilares - 605,00 m2
• Revestimento depilares cônicos com alumínio (alucobond) - 3.496,00 m2
• De teto
• Forro de gesso adm,vest e sanitários - 2.223,20 m2
• Moldura em gesso para vestiários e sanitários - 900,00 m
• Forro gesso áreas planas com perfis galv. - 18.792,00 m2
• Forro Armstrong beveled tegular rh90 largura 0,625 m - 1.000,00 m2
• Forro malha 625x625 junto ao forro de gesso - 1.450,00 m2
• Sanca conforme detalhes de projeto - 2.365,00 m
• Abóbada dks com perfis aço galvanizados - 824,00 m2
• De pilares
• Fechamentos curvos altura acima 0,60 mts até 2,00 mts com perfis aço
galvanizados - 202,00 m2
• Fechamento vertical -área zenital ate 1,10 m - 308,00 m2
• Esquadrias
• Alumínio, anodizado fosco, cor natural
• Janelas
• Caixilhos diversos - 1.470,00 m2
• Ferro
• Porta
• Chapa — 950,00 m2
• Tela metálica quadriculada 1 W — fio 12, galvanizada — 2,88 m2
• Diversos
• Corrimão tubular de ferro Diam. 2"— 48,00 m
• Gradil metálico, para fechamento externo — 1.430,00 m
• Escada de marinheiro — 5,50 m
• Policarbonato do caixilho alumínio das cúpulas e=
nsparente
makeib_
3.493,20 m2
• Caixilho em aço escovado - 417,70 m2
• Madeira — 209 unidades
• De abrir, 1 folha, compensado, para pintura, se
m,
inclusive ferragens — 135,82 m2
• De abrir, 1 folha, compensado, para pintura, semi
usive
x\su ps ferragens — 120,96 m2
de correr em madeira 1,00x2,10 - 30,80 m2
de.
- 186
fone
onl,o, nne 00
•

e=6mm - 1,00 m2
3.Z
2....~color temperado
e.= 8mm - 221,00 m2
TOrefr,,uvNxe
DA SILVA
- 340,00 m2
050.

O PRESENTE DOCUNENTOIRARTE
INTEGRANTE DA CERT,
DE
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• Espelho de cristal 3mm - 98,00 m2
• Transparentes - podas entrada e=10mm - 257,00 m2
• Laminado reflexivo azul 8mm - 3.981,00 m2

•

•

Pavimentações
• Regularização e apiloamento de base para piso — 27.542,00 m2
• Cimentado liso e= 5 cm — 4.595,00 m
• Calçada concreto e=7cmc - 3.700,00 m2
• Espelho d'água ( pastilhas de vidro) - 1.634,00 m2
• Porcelanato Eliane - 30x30 e 50x50 - 20.238,00 m2
• Piso cerâmica gail com bicolor 2580 - 1.455,00 m2
• Granito branco cotton 3cm apicoado em placas 40x40 cm - para revestimento da
rampa - 246,00 m2
• Granito apicoado branco cotton - 1.117,00 m2
• Mosaico de vidro — kolorine ( praça de alimentação) - 3.650,00 m2
• Piso monolítico —1.000,00 m2
• Piso emborrachado — 943,00 m2

•

Degraus/Soleiras1PeitorislRodapésIComplementos
• Degraus
• Granito branco cotton com espelho - 94,00 m
• Soleiras
• Granito branco cotton - 23,00 m
• Cerâmica Eliane porcelanato 8.5 x 30 cm celestial polido - 218,00 m
• Peitoril
• Em aço escovado/ferro - modelo 1 - 218,00 m
• Em aço escovado/ferro - modelo 2 - 133,00 m
• Em aço escovado/ferro - modelo 3- 14,00 m
• Complementos
• Bancadas de granito com frontão - 108,00 m
• Barra de apoio para deficientes - 24,00 m
• Cantoneiras de granito branco cotton 20 x 20 cm - 49 un
• Capa para cuba em chapa perfurada - 93 un
• Grelhas metálicas - vestiários (fl. j31/39) - 20,00 m
• Cones de ferro com fechamento transparente - 52 un
• Bandeiras de ferro - 52 un
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• Válvula descarga p/ mictório modelo - 40 pçs
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE

•

ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATP. PELO CREA•SP SOB

Aparelhos e metais sanitários
• Loucas/tampos
sÃo PAULO, ti .4
%GIPPS -Cuba de louça branca deca oval - 115 pçs
fef nde,5.32sea-çêaço inox mekal - 3 pçs
CGR
R%
14'-3
de
louça
linha
de
ville
106
pçs
bima'e,g
to p/ bacia sanitária - 106 pçs
2ar• ãiiãÓrio de louça branco m711 - 40 pçs
mictório - 40 pçs
DEs
Papeleira
com suporte para papel 300 mm - 105.pçs
,NDRoFERNI
DA SILV
qtTaC)cockdocej.,Railéleita com roleta a 480- 1 pç

s
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Secador de mão ref. moel ou similar - 22 pçs
Cabides em aço inox - 194 pçs
Torneira automática pressmatic - docol - 115 pçs
Torneira com arejador ref. 1157 c - 3 pçs
Bucha p/ fraldário manual 1982- bel - 1 pç
Chuveiro elétrico baile epoque c-52 - 18 pçs
Válvula escoamento p/ cubai-37 - 115 pçs
Sifão cromado p/ cuba 1-37- 115 pçs
Válvula escoamento p/ cuba inox - 3 pçs
Sifão para cuba inox - 3 pçs
Bolsa p/ bacia sanitária - 106 pçs
Saboneteira tipo chafariz com bujão individual ref. bobrick - b822 - 115 pçs

• Pinturas
• Látex com massa corrida - sobre paredes - 294,00 m2
• Látex pva sobre forro gesso e retoque massa - 16.472,50 m2
• Látex pva sobre moldurattabica de gesso - 2.435,00 m
• Pintura acrílica - cúpulas Ql. e01106) - 3.555,00 m2
• Esmalte em esquadrias metálicas - 628,79 m2
• Esmalte em peitoril metálico - sintético selfcolor - 365,00 m
• Esmalte em esquadrias de madeira - 151,20 m2
• Látex acrílico - paredes sem massa - 18.206,00 m2
• Verniz em madeira - 457,00 m2
• Neutrol em calha - 915,00 m
• Tratamentoslimpenneabilizações
• Impermeabilização de baldrames - 567,00 m2
• Instalações hidro-sanitárias , de incêndio e gás
• Águas pluviais
• Tubulações e acessórios
• Tubo de concreto armado ca-1, pontaxbolsa
• Diam. 1 000,0 mm - 82,00 m
• Diam. 300,0 mm - 1.347,00 m
• Diam. 400,0 mm - 535,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO_ g PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
• Diam. 500,0 mm - 346,00 m
ACERVO TÉCASCO EXPEDIDA NESTA
• Diam. 600,0 mm - 354,00 m
Pe./.0 -,CREA-SP
SOB
NP
- o“)./.3
• Diam. 700,0 mm - 255,00 m
• SÃO PAULO, liJ2211.2.5_
Diam. 800,0 mm - 205,00 m
Diam. 900,0 mm - 112,00 m
c
Diam. 11000,0 mm - 44,00 m
Diam. 1200,0 mm - 66,00 m
Diam. 1300,0 mm - 55,00 m
iam. 1400,0 mm - 52,00 m
▪ V0.1
1500,0 mm - 163,00 m
,R0FERNANgo Tubo de PVC rígido - série R, inclusive conexões
c:
alam. 50,0 mm- 12,00 m
coç•Hoss
% '
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• Diam. 100,0 mm - 1.550,00 m
• Diam. 150,0 mm- 6.014,00 m
• Diam. 200,0 mm - 1.320,00 m
• Diam. 250,0 mm - 1.617,00 m
• Tubo de PVC tipo TCC , inclusive conexões
• Diam. 200,0 mm - 631,00 m
• Diam. 250,0 mm - 1.770,00 m
• Bombas
• Eletrobomba submersível, modelo: uni 100otvazão: 36 m3/h, amt 10 mca,
potencia: 4,0 cv, rotação: 3500 rpm. - 2 pçs

•

Água fria
Abastecimento a partir da rede pública até o reservatório inferior com capacidade
para 3.200 m3 e recalcado até o reservatório superior com capacidade de 850

•

• Tubulações e acessórios
• Tubo de aço galvanizado com costura din 2440, inclusive con
• Diam. 100,O mm - •680,00 m
• Diam. 150,0 mm - 710,00 m
• Diam. 65,0 mm - 78,00 m
• Diam. 80,0 mm - 60,00 m
• Tubo de PVC marrom, soldável, inclusive conexões
• Diam. 25,0 mm - 1.200,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
• Diam. 32,0 mm - 2.310,00 m
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. 40,0 mm - 882,00 m
ACERVO TÉCNKX) EXPEDIDA MESTA
DATA:) , PE1 ,CftEA•SP SOB
• Diam. 50,0 mm - 1.557,00 m
Ne .,> k.
U - U p.).3
• Diam. 60,0 mm - 254,00 m
SÃO PAULO,
12253£.9.1,
• Diam. 75,0 mm - 706,00 m
LIA
• Diam. 85,0 mm - 560,00 m
• Diam. 100,0 mm - 1.350,00 m
• Bombas
• Sistema controlador de nivel com a utilização de válvula terra tipo enh-10 4 pçs
• Bomba de recalque, q= 125m3/h, amt=60mca, rotor- 151 mm,rotação= 3500
rpm, pot = 25cv modelo: ans-65-160 - 3 pçs
• Eletrobomba submersível modelo uni-300, vazão 3,0 m3/s, amt 16 mca,
rotação: 3500 rpm rotor 92 mm, potencia: 0,5 cv - 2 pçs
• Válvulas / registros /equipamentos
• Higrômetro em bronze, conexões em rosca cônica diam. 1" - 73 pçs
,a andeS''Ré9istro
de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1
325 -to
Fone.
a contoç
128 pçs
tro de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1
51 pçs
. 201
isto de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1" !ODAFERNA
SiLVk•

Registro de
D0, 04°SS :fzITOUS

)

gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro W -
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• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
2 W - 29 pçs
• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b
diâmetro 2"- 4 pçs
• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
3"- 17 pçs
• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
4"- 25 pçs
• Registro de pressão em bronze, com canopla cromada tipo 416 diâmetro %"
- 18 pçs
• Sistema controlador de nível com a utilização de válvula terra tipo enh-1 O 6 PÇS
• Válvula de descarga em bronze, com canopla cromada tipo hidra diâmetro 1
W- 106 pçs
• Válvüla de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 4" - 19 pçs
• Válvula de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 3" - 1 pç
• Válvula de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 2 W - 5 pçs
• Válvula de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 6"- 14 pçs
• Válvulas em bronze válvula de bóia diâmetro 4" - 6 pçs
• Válvulas em bronze - válvula de retenção de pe com crivo diâmetro 150mm
(6") - 4 pçs
• Válvulas em bronze válvula de retenção vertical diâmetro 6" - 3 pçs

• Esgoto

• Tubulações e acessórios
• Tubulações e conexões de PVC rígido, branco, PXP,ponta e bolsa com virote
• Diam. 40,0 mm — 68,00 m
• Tubulações e conexões de PVC série R
• Diam. 50,0 mm - 720,00 m
• Diam. 75,0 mm — 2.930,00 m
• Diam. 100,0 mm — 2.601,00 m
• Diam. 150,0 mm — 2.366,00 m
• Diam. 200,0 mm - 902,00 m

• Gás combustível
Sistema de gás abastecido a partir da rede pública de gás natural da Comgás este
s;ksterna foi projetado para atender ao Hipermercado, restaurantes e toda área do
sqL,
atttood.
a
âções e acessórios
-''',„ ,„f 'uul
bl ações e conexões de aço carbono sem costura ASTM A106- sch 40
, 20 •t22._
32 mm- 1.390,00 tu
,„ u PRESENTE DOCUMENTO g" PARTE
am 40 mm ..
Di .
970,uu m INTEGRANTE DA GEMIDA° DE
)FERNANDEs • , D_
DASILvAsue • . Diam 50 mm - 730,00 m ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
PELO i r, CREA•SP Soe
o 04"s çatu°4 "'
NP S'Le. — Vout.1
sEt0

SX0 PAULO, i'4

ceei
ORE
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• Diam. 65 mm - 260,00 m
• Diam. 100 mm — 550,00 m
• Válvulas e registros
• Manômetro em ferro fundido, diâmetro nominal de 100 mm, com
extremidade roscada diâmetro W - 29 pçs
• Medidor de gás atendendo exigências comgás - mod. mr-1 2 gasotec 42 pçs
• Medidor de gás atendendo exigências comgás - mod. terz91 60m31h • Regulador de gás, corpo em zamac, sede em latão laminado, diâmetro
de entrada e saída de 1 npt, modelo ga-3021 - 1 pç
• Regulador de gás, corpo em zamac, sede em latão laminado, diâmetro
de entrada e salda de 7 extremidades flangeadas - mod.121-12 - 1 pç
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encaixe. serie miser - diâmetro 1 1/2" - 9 pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encaixe, serie miser - diâmetro 1 1/4" - 22 pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encaixe, serie miser - diâmetro 2 ' - 6 pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda serie 45 diâmetro 2 W - 1 pç
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda serie 45 diâmetro 4" —3 pçs
• Incêndio

Áreas protegidas simultaneamente por extintores manuais, sistema de hidrantes e
sistema de sprinklers
• Tubulações e conexões
• Tubo em aço carbono galvanizado, DIN 2440 com costura, roscável,
inclusive conexões:
• Diam. 32,0 mm - 1.390,00 m
• Diam. 40,0 mm - 970,00 m
• Diam. 50,0 mm - 730,00 m
• Diam. 65,0 mm - 260,00 m
• Diam. 100,0 mm— 550,00 m
• Tubo em aço carbono preto din 2440
• Diam. 1 " - 6.200,00 m
• Diam. 1 - 800,00 m
• Diam. 1 - 1.350,00 m
• Diam. 2 - 1.400,00 m
Diam. 2 1/2 " - 520,00 m
PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
Diam. 3" - 1.280,00 m O
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
Diam. 4" - 5.900,00 m ACERVO TÉCNICO WEDIDA NESTA
PELO CREA•SP SOB
oAtA
Diam. 6U - 1.300,00 m pe
— u(q0
go FRNA°9"
•rif Diam. 8" - 30,00 m
SÃO PAUL
DA 5»vi.‘
50 ••• Diam. 10"- 12,00 m
FacA0 ggEro
CECÍL
••;.yew:--'
ofe
•,,„0. ppA9

i
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•
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• Válvulas, registros e equipamentos:
• Válvula de gaveta tipo angular de 450. De diam 2 1/2" , roscável com
adaptador para engate rápido tipo Storz de diam 2 W x 38 mm, tampão e
chave de engate rápido tipo Storz diam. 38 mm —1 cjs
• Bico de sprinider, tipo p/ cima, temp. de acion. 68oc (vermelho) diâmetro
15mm - 1.200 pçs
• Bico de sprinkler, tipo pendente, temp. de acion. 68oc (vermelho) diâmetro
15mm - 2.960 pçs
• Bomba centrifuga elétrica, vazao=140m3/h,amt= 100mca,rotor=234mm
rotacao=3500rprn pot= 1 oocv,modelo:ans-80-250 —1 pç
• Bomba centrifuga elétrica, vazão = 1.2m31h, amt = 100 mea rotação = 3500
rpm, potencia = 4cv, modelo=hr-2-75 - 1 pç
• Bomba centrifuga á diesel, vazão =70m3/h,amt=30mca,rotor=234mm '
rotação = 350Orpm pot = 100cv,modelo: ans- 80-250 com motor mwm td22916 - 1 pç
• Bomba centrifuga elétrica, vazão = 70m3/h, amt = 30mca, rotor = 130mm,
rotação = 3500 rpm pot=10cv,modelo:eta-65 16 - 2 pçs
• Chave de fluxo em bronze fundido com roscas bsp, com retardador de sinal
pneumático- 17 pçs
• Manômetro com caixa de fenol, preta e
cônica, com anel de aço
inoxidável.placa de officio em aço fundido diâmetro lOmm - 20 pçs
• Pressostato com unidade diferencial ajustável, pistão soldado e diafragma
em buna 1n", faixa ajustável de 0;4 a 14 bar, invólucro sem proteção mod.
sala- 2 pçs
• Pressostato com unidade diferencial fixo, tipo pistão soldado e diafragma
em buna w, sem proteção, modelo seloa, unidade sensora de pressão
mod. tm 1021- 17 pçs
• Tanque de alivio com capacidade de 80 litros em tubo de aço carbono - 1
Pç
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 1" - 8 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente sede 150 diâmetro 11/4" - 5 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 1 1/2" - 2 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 2" - 246 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 2 1/2" - 56 pç
• Válvula de gaveta de bronze, com rosc
a e haste
jk,
:•4
ascendente serie 150 diâmetro 3" - 31 p
"0-s-pkijÁtvula de gaveta de bronze, com ro ..;
h
n
andes
'25,atdendente serie 150— diâmetro 4" - 34
F,15 23,
, e9oor'a
o~
• da Válvula de gaveta de brn
bronze, com ro
e haste
9
dente serie 300 diâmetro 4"- 2 pçs
-ts4.
a de gaveta de ferro fundido, com
cun
teiriça, haste
dente, classe 300 - diâmetro 4'- 3 pçs
0„0FERNPrEs Válvula de gaveta de ferro fuss*siga &NauseioFiMigça, haste
1;9,3`4,REY0D‘':,-a
v stmoascendente, classe 300 - diárntii~,8
„Ats DA C.ERT/DAD DE
OP:roewl
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• Válvula de gaveta de ferro fundido, com flanges, cunha inteiriça, haste
ascendente, classe 300 - diâmetro 8'- 6 pçs
• Válvula de gaveta de feno fundido, com flanges, cunha inteiriça, haste
ascendente, classe 300 - diâmetro 10'- 2 pçs
• Válvula de retenção dupla portinhola, corpo em ferro fundido, portinhola
em aço inox 304 e mola em inox 302 - diâmetro 4"- 19 pçs
• Válvula de retenção dupla portinhola, corpo em ferro fundido, portinhola em
aço inox 304e mola em inox 302 - diâmetro 6"- 3 pçs
• Válvulas de retenção com portinhola, em ferro fundido com anéis de
bronze,classe 300 - diâmetro 4" - 2 pçs
• Válvulas de retenção com portinhola, em ferro fundido com anéis de
bronze,classe 300- diâmetro 2 1/2° - 17 pçs
• Válvula globo angular em latão astm-b-30, din-1709, extremidade com
rosca fêmea e pressão de serviço 10 kg/cm2 - diâmetro 2 1/211- 116 pçs
• Visor de fluxo de janela dupla em bronze, vidro em boro silicato diâmetro 1
1/4"- 17 pçs
• Armário para mangueira , com visor e
inscr. incêndio dimensão
1,00x0,80x0,1 7m - 72 pçs
• Extintor de gás carbónico capacidade: 6 kg - 68 pçs
• Extintor de pó químico seco capacidade: 4 kg - 80 pçs
• Mangueira para hidrante, revestida internamente com borracha,
extremidade com terminais e comprimento de 15 m - diâmetro 2 1/2°- 106
pçs
• Conjunto moto-bomba mod 25 GB3-T Jacuzzi -pç.
• Extintor de água pressurizada, cap. 10 I, com suporte -cjs
• Extintor de pó químico seco, cap. 4kg, com suporte - cjs
• Extintor de gás carbônico, cap. 6 kg, com suporte -cj
• Diversos
• Caixa para hidrante 45x90x17 cm, visor de vidro com insc
-131 cjs

•

• Óleo diesel
Abastecimento do sistema de geração de emergência

A

• Tubulações e conexões
• Tubo em aço carbono sem costura, ASTM A106, soldável, inclusive
conexões:
o PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA ekERTIDA0 Cs
• Diam. 20,0 mm - 6,00 m
ACERVO TdeN100 EXPEDIDA NE A
• Diam. 25,0 mm - 24,00 m
B
M
• Diam. 32,0 mm - 6,00 m
SÃO PA LO,..11.1.22/ °5
• Diam. 15,0 mm - 42,00 m
CEC
p‘s .
fiegistros .1 equipamentos
L02,gan
e'vade'1:31.::°70:C',4,frOtà¡KiLle detleo diesel capacidade 1500 1- 1
ihr _Inclue secundário de óleo diesel capacidade 250 I - 1 pç
7áV Ia gaveta em aço carbono, extremidades flangeadas série 300
,..:-0
2001•0
- 1 pç
melro
ARDO LEANDRO FERNANDES
-)REI2ARRETO DA SILVA
APARECIDO CNC:155AM'

"ry
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• Válvula gaveta em aço carbono, extremidades flangeadas serie 3-0-0
diâmetro 1" - 5 pçs
• Válvula gaveta em aço carbono, extremidades flangeadas serie 300 diâmetro 1/2" - 6 pçs
Sistemas
• Sistema de energia
Entrada de energia em média tensão 13,8 KV/30/60Hz, distribuídos em 3 subestações
transformadoras de baixa tensão (380 V).

•

As subestações são compostas por.
S.E - A - Tipo blindada em cubículos SF-6 com transformadores, (2 x 1000KVA) cargas
de lojas, (1 x 750 KVA) cargas do condomínio, (2 x 1500KVA) ar condicionado.
S.E - B - Tipo blindada em cubículos SF-6 com transformadores, (3 x 100 KVA) cargas
de lojas, (1 x 100 KVA) cargas do condomínio.
S.E - C - Tipo blindada em cubículos SF-6 com transformadores, (1 x 750 KVA) cargas
do condomínio, (2 x 750 KVA) cargas de lojas.
Grupo gerador à diesel 325/360 KVA, 380/220V.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas composto por uma malha de
condutores de cobre nu # 35 mm2 formando uma Gaiola de Faraday no perímetro de
2.000 m.

•

• Força e alimentadores
• Equipamentos
• Cubículo blindado em sf6 (cabine de entrada/ adm e medição) conforme
diagrama unifilar folha dte-01 - 1 pç
• Transformador a seco 225 kva 13,8/0,220-038 kv-(para instalação em
cubículo blindado) - 1 pç
• Compartimento com porta de tela para entrada dos cabos de média tensão,
incluindo a fixação dos cabos - 1 pç
• Medidor eletrônico de corrente, tensão, potência, consumo, fator de
potência, freqüência e distorção harmônica, montado em caixa metálica 1 pç
• Fonte relificadora com banco de baterias sela
• Banco automático de capacitores tipo seco
(total
350 kvar) - 1 pç
• Banco automático de capacitores tipo seco
(total
400 kvar) - 2 pç
• siBanco automático de capacitores tipo seco
ar (total
kvar) - 2 pç
" biculo blindado sf6 sie' a conforme diagrama unifilar folha dte-02/ dte-03
pç
wpigri,ROW de
po gerador diesel 3251300 kva - 3Qi2R0 v co
lado DE
ndo conforme diagrama e tang~
DMA NESTA
Transformador a seco 1000kva, i3
"
-SP SOB
Ro FERNANDIS

LEAND1,0 sILVA
GHOSV`,L0,04
ARRPPAREC'' xpe.0,s'
SPC1.51,
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•
•

Transformador a seco 1500 kva-1 3,2/0,38-0,22 kv - 2 pçs
Cubículo blindado sf6 sie "Wconforme diagrama unifilar folha •dte-04 - 1 pç
Transformador a seco 1000 kva, 13,210,38-0,22 kv - 3 pçs
Cubículo blindado sf6 sie 'conforme• diagrama unifilar folha dte-05 - 1 pç
Transformador a seco 1000 kva, 13,2/0,38-0,221w - 2 pçs
Trafo pedestal 13,8 — 127/220 V — 300 KVa —cj

Quadros de força e luz
• Quadro de sobrepor contendo em seu interior todos os equipamentos
constantes em seu respectivo diagrama talar
• QFN-MC3 - 1 pç
• QLF-E-S/E-C - 1 pç
• QLF-E-SUP-2 - 1 pç
• QLF-N-SUP-2 - 1 pç
• QLF-N-SIE-C - 1 pç
• QF-B-INCISPR - 1 pç
• QF-E-B-01E0 - 1 pç
• QF-E-B-REC-INC - 1 pç
• QLF-E-SIE-A - 1 pç
• QLF-E-TER-1 - 1 pç
• QLF-E-SUP-1 - 1 pç
• QLF-N-SIE-A - 1 pç
• QLF-N-TER-1 —1 pç
• QLF-N-SUP-1 - 1 pç
• QF-E-ELEV-1 - 1 pç
• QL-ELEV-1/1 - 1 pç
• QLF-E-SIE-B - 1 pç
• QLF-E-TER-2 —1 pç
• QLF-E-TER-3 - 1 pç
• QLF-E-TER-4 - 1 pç
• QLF-E-SUP-3 - 1 pç
• QLF-E-SUP-4 - 1 pç
• QF-E-B-DREN - 1 pç
• QLF-E-ADM-1 - 1 pç
• QLF-E-ADM-2 - 1 pç
• QLF-E-SUP-5 - 1 pç
• QLF-E-CM - 1 pç
• QLF-N-S/E-B - 1 pç
• QLF-N-TER-2 - 1 pç
• QLF-N-TER-3 - 1 pç
• QLF-N-TER-4 - 1 pç
c)-\
- 1 pç
a,r,,d:4:5,29LF-N-SUP-4 - 1 pç
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTEINTEGRANTE DA OBRTIDÃO DE
`5‘DGOLF-N-SUP-5 - 1 pç
ACERVO TÉCNICO EMECrIDA NESTA
N-I3-REC - 1 pç
DATAEA-SP SOB
• ÇZC r3Fdre
2£,Q3 jj'Á)IN-EST-1 - 1 pç
sÃo
- 1 pç
,‘
CE4
QF-N-ADM - 1 pç
ossmit
ORE'
ARRETO D.A
1-""°R
siLvp,
•
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QLF-N-ADM-2 - 1 pç
QF-N-CHUVÉIROS - 1 pç
QF-N-MC 1 - 1 pç
QF-N-BMC2 - 1 pç
QGBT-A-CEI - 1 pç
QGBT-B-CEI - - 1 pç
QGBT-C-CEI - 1 pç
QGBT-B-LN3A - 1 pç
QGBT-A-LN3A - 1 pç
QGBT-B-CN1A - 1 pç
QGBT-B-CN1 - 1 pç
QGBT-A-LN2 - 1 pç
QGBT-A-CN2 - 1 pç
QGBT-A-IN1 - 1 pç
GBT-B-LN1 - 1 pç
QGBT-B-LN2 - 1 pç
QGBT-B-LN3 - 1 pç
QGBT-C-CN1 - 1 pç
QGBT-C-LNI - 1 pç
QGBT-A-LN3 - 1 pç
QGBT-A-CM - 1 pç
QGBT-INC/SPR - 1 pç
GBT-C-LN2 - 1 pç
QGBT-B-LN3B - 1 pç
QDP — quadro de distribuição em pedestal Sistema Feeder Pinar 2,60 x 1,30
x 0,40 m — 219 Kva - cj
• QGBT — bloco A — 219 Kva —cj
• QGBT — blocos B, C, D , E, F, G — 45 Kva —cjs
• QGD Incêndio e pressudzação —7,5 CV - pç
• QT-Térreo —5,80 s 21,10 Kva - pç
• QT-Tipo — 7,12 Kva - pç
• QT-Cobertura- 2,84 Kva - pç
• QT-Salão de Festas (exceto bloco A) — 6,40 Kva - pç
• QT-Zelador (só bloco A) —10,62 Kva - pç
• QT-Recreação — 15,24 Kva - pç
• QT garagem — de 2,4 a 20,20 Kva —Pç
• QT-Quadra — 9,04 Kva - pç
• QTD-Guarita — 9,08 Kva - pç
• QF-Incêndio — 2,3 CV - pç
• QF-Elevadores —16 CV —pç
• QF-Bombas - AF1 — 25 CV - pç
so_ sQF-Bombas - AF2 — 20 CV - pç
°elsf."‘-s Vg',2' &-Incêndio / Garagem — 25 CV - PQ PRESENTE DOCUMENTO PARTE
TE
INTEORANTE DA CERTIDIO
co"" -Piscina — 3 CV - pç
ACERVO TÈCNICO EXPEDIDA NESTA
rt:i,rAT c .1.:E(L:). agEMSP
soa
,E.B DREN, AP —1 pç
.N.SUP.5 - 1 pç
(-)Q
c-)
SA0 PAULO,
- 8 pçs
cE C l
ANcãs PF,N.EST./QE CENTRAL - 4 Pçs
ORE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

o 1.A.
pauto
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PF.N.ESP, - 5 pçs
PF.QEN.TERREO - 8 pçs
PF.QEN.SUPERIOR - 6 pçs
PF.QE N. COBERTURA - 12 pçs
PF-QEE-TE/ PF.QE.CENT1PF.E.CTL - 4 pçs
QCGG - 1 pç

• Eletrodutos, caixas e conduletes
• Eletroduto em Ferro Galvanizado, c/ conexões, barra de 3m
• Diâmetro 3/4" - 90,00 m
• Diâmetro 1°- 5.529,00 m
• Diâmetro 1 W - 1.224,00 m
• Diâmetro 1 1/2"— 1.731,00m
• Diâmetro 2" - 1.605,00 m
• Diâmetro 2 1/2" - 210,00 m
• Diâmetro 3" - 1.080,00 m
• Diâmetro 4" - 354,00 m
• Diâmetro 6" - 51,00 m
• Eletroduto em PVC rígido roscável, c/ conexões, NBR-6150, barra de 3m
• Diâmetro %'- 30,00 m
• Diâmetro 1"- 810,00 m
• Diâmetro 1 1/4" — 72,00 m
• Diâmetro 1 1/2" - 465,00 m
• Diâmetro 2"— 3.234,00 m
• Diâmetro 2 %" — 30,00 m
• Diâmetro 3" - 1.170,00 m
• Diâmetro 4" - 2.040,00 m
• Diâmetro 6" — 5.550,00 m
• Condulete em alumínio fundido
• TIPO "E" diâmetro 1" - 15 pçs
• TIPO "E"diâmetro1 'Á" - 6 pçs
O PRESENTE DOCUMENTO P.I4RTE
• TIPO PE" diâmetro 1 1/2" - 35 pçs
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• TIPO "E" diâmetro 2"- 8 pçs
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA, PELO CREA-SP SOB
• TIPO "E"diâmetro 3/4' - 7 pçs
C . OC
te
• TIPO "LL" diâmetro 1 1/2" - 7 pçs
SÃO PAULO, 14 /J21_/—(2.5• TIPO "LU diâmetro 1 W - 10 pçs
CECIL
• TIPO "LU' diâmetro 1"- 9 pçs
ORES
• Tipo L, Diâmetro 1 1/2" - pç
• Tipo T, Diâmetro 1 1/2" - pç
• Caixa de concreto armado - 80 x 80 x 110cm com tampa de ferro fundi
diâmetro 60cm - 17 pçs
• Caixa de passagem em alvenaria - cx. 60 x 60 x 80cm com tampa em ferro
E ‘40- 3-13e dido - 2 pçs
de passagem em alvenaria - cx. 40 x 40 x 60cm com tampa em ferro
ndido - 7 pçs
a de passagem em alvenaria - cx. 80 x 80 x 90cm com tampa em ferro
n ido - 19 pçs
251 •Jrnbra estampada em feiro esmaltado com tampa parafusada —
LEANDRO,

AND

.n a0R51:0 CIA"S
RIGA,--°
ra vt,1":11":1
C2g1:4Rel ApARE.C.01'-::j.,55,555:0
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• CX 100 x 100 x 20cm - 2 pçs
o CX 15 x 15 x 8 cm- 94pçs
• CX 20 x 20 x 10•em - 391 pçs
• CX 30 x 30 x 12crn - 63 pçs
• CX40x40x12cm- 7 pçs
• CX 60 x 60 x 15cm - 4 pçs
• CX 80 x 80 x 20M - 1 pç
• CX 120X1 20X1 30em - 11 pçs
• CX. 120X1 20X1 50cm - 34 pçs
• Eletrocalhas / leitos / perfilados ,inclusive conexões
• Eletrocalha perfurada total chapa 12, em peças de 3m, com tampa sob
pressão, acessórios de montagem (curvas, junções, etc)
• 200x50 mm - 75,00 m
• 100x5Omm - 189,00 m
• 50x50 mm - 231,00 m
• 800x100mm - 171,00 m
• 700x100mm - 21,00 m
• 600x100mm - 474,00 m
• 500x100mm - 207,00 m
• 400x100mm - 771,00 m
• 300x100mm - 282,00 m
Cabos, terminais
• Cabo de cobre eleirolifico tipo sintenax antfilan tensão de isolamento 1 kv
• Diam. 2,5mrn2 - 500,00 m
• Diam. 4,0 mm2 - 27.970,00 m
• Diam. 6,0 mm2 - 7.870,00 m
• Diam. 10,0 mm2 - 12.700,00 m
• Diam. 16,0 mm2 - 14.550,00 m
o Diam. 25,0 mm2 - 12.290,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO É. PARTE
• Diam. 35,0 mm2 - 8.020,00 m
NTECAANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. 50,0 mm2 - 6.585,00 m
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CREA•SP SOB
• Diam. 70,0 mm2 - 4.670,00 m
r.p
VÇ O)3
• Diam. 95,0 mm2 - 6.390,00 m
SÃOPAULO,
/
2425_
• Diam. 120,0 mnf - 9.270,00 m
eco
• Diam. 150,0mrn2 - 15.190,00 m
• Diam. 185,0 mrn2 - 5.910,00 m
• Diam. 240,0 mm2 - 14.290,00 m
• Cabo de cobre eletrolitico , tensão de isolamento 121
• Diam. 240mm2 - 250,00 m
• Diam. 35mm2 - 1.300,00 m
Diam. 95mm2 - 950,00 m
Tabeliao„
and.ro,,e 325%2K Diam. 50mm2 - 2.600,00 m
Diam. 25mm2 - 3.900,00 m

•

inclusivelluminagão interna
• __Eletredutos, caixas, conexões e conduletes
Eletroduto em Ferro Galvanizado, c/ conexões, barra de 3m
ocARDo LEANDRO F.Vie[-41S
4°segkolitx% '‘Diâmetro 3/4" - 8.967,00 m
ARVio,.°0s,
REoletz,,,
-nA:0°Lvi
,0011
9

e

SE\.25 (t'
f
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• Diâmetro 1" - 1.602,00 m
• Diâmetro 1 - 792,00 m
• Diâmetro 1 W - 558,00 m
• Diâmetro 2" - 45,00 m
• Diâmetro 2 W - 42,00 m
• Eletroduto em PVC rígido, tipo pesado, roscável, c/ conexões, NBR-6150,
barra de 3m
• Diâmetro 3/4" - 2.772,00 m
• Diâmetro? - 8.532,00 m
• Diâmetro 1 1/2" - 21,00 m
• Diâmetro - 3.852,00 m
• Diâmetro 2 1/2" - 5.298,00 m
• Diâmetro 4"- 24,00 m
• Condulete e caixa de ligação em alumínio fundido
• tipo "c" diâmetro 314" - 160 pçs
• tipo T diâmetro 3/4" - 15 pçs
• Tipo xudiâmetro 3/4" - 5 pçs
• Tipo "e° diâmetro 3/4" - 1.790 pçs
• TipoT diâmetro 3/4" - 556 pçs
• Tipo 'Ir" diâmetro 3/4" - 484 pçs
• Tipo T diâmetro 3/4" - 650 pçs
• Tipo 'x" diâmetro 3/4" - 120 pçs
• Tipo tampa e dois interruptores paralelos separados loa, 250v (2p41) - 7
PÇS
• Caixa de ligação tipo condulete com tampa e dois interruptores simples
ioa 250 v (2p+t) - 8 pçs
• Caixa de ligação tipo condulete com tampa e duas tomadas redondas
loa-25ov(2p+t) - 93 pçs
• Caixa de ligação tipo condulete com tampa 1 tomada redonda 1 oa 250 v (2p-Ft) - 271 pçs
tor paralelo
• Caixa de ligação tipo condulete com tampa e
mais uma tomada universal loa, 250 (2p+t)
• Caixa de ligação tipo condulete com tamp
- 250 v (2p1 e 1 tomada (2p+t) 1 oa-2
• Caixa de ligação tipo condulete com ta
oa-25ov (2p4) - 30 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado
• 3"x - 428 pçs
•
x 2" x 2° - 250 pçs
• 4"x 4" x 2" - 736 pçs
O PRESENTE DOCUMENTO PIRRTE
• 10x10x8cm - 75 pçs
INTEGRANtE DA CER"DAD DE
ACERVO *MOO EXPEDIDA NESTA
15X15x8cm — 5 pçs
DA_Tâ
toe
15x15x10cm - 41 pçs
sAo PAULO,—L.
20X20x10cm — 15 pçs
4
25x25x10cm - 5 pçs
CECk
ASE
ORES30x30x12cm - 1 pç
CAL ~RO
o:mge_m em alvenaria
aodxe6opxa8ss
9 pr-q 1tV1
189 pçs

1,10:
55
04
s;RLN:04
LEPNDROFE
C:I
,
rli
Ft
C-'A
3ARRETODA
9e5<nne‘Vk7rOPH)PCI,E
51'°Cl'AFAFI°°. '
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• 80x80x80cm — 11 pçs
• 65x65x80cm - 5 pçs
• 100x100x60cm - 11 pçs
• Eletrocalhas / leitos / perfilados ,inclusive conexões
• Perfilado liso metálico, inclusive conexões
• 38x38 mm - 1.668,00 m
• 76x38 mm - 36,00 m
• Eletrocalha lisa galvanizada com tampa sob pressão, em peças de 3 m
• 200x5Omm - 783,00 m
• 500x100mm - 15,00 m
• 100x5Ornm - 6.039,00 m
• 300x100mm — 54,00 m
• 300x5Omm - 2.421,00 m
• 400x100mm - 60,00 m
• Fios e cabos
• Cabo de cobre eletrolitico pirastic anfillam • Diam. 2,5mm 2 168.740,00 m
• Diam. 4,0mm2 - 88.300,00 m
• Diam. 6,0mm 2 42.250,00 m
• Diam. 10,0mm2 - 10.134,00 m
• Diam. 16,Ornm2 - 5.500,00 m
• Diam. 35,0mm2 - 400,00 m
• Fio de cobre eletrolitico unipolar, isolação
PVC
m, 750 V, 70 GR
Tipo Pirastic
O PRESENTE DOCUMENTO í PARTE
• Diam. 2,5 mm2 - 36.740,00 m
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
Acekvo TéCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam. 4,0 mm2 - 14.900,00 m
A
DATC
CREA.SA 008
• Diam. 6,0 mm2 - 3.620,00 m
• Diam. 10,0 mm2- 1.660,00 m
soPAuLo)JtlQ iO
• Diam. 16,0 mm2 - 840,00 m
aze&
ORE!
COMO
• Interruptores, Tomadas e Luminárias
• Conjunto com 2 interruptores simples 10a1 250v com pl
modelo 64550
pial- 33 pçs
• Conjunto de 1 interruptor simples e 1 interr. paralelo separados 1 oa/25ov
com placa modelo 64551 - 2 pçs
• Conjunto de 2 interruptores paralelos 10a1255v com placa modelo 64552 4 pçs
• Conjunto de 3 interruptores simples 10a1250v com placa modelo 64576 - 5
pçs
• Interruptor paralelo 10a125ov com placa modelo 64501 (pial) - 5 pçs
• (Inteffuptor simples 10a125ov com placa modelo 64500 (pial) - 8 pçs
‘.sosPs a-bema
, da (2.p.14)-1 oa, 250v, com pica modelo 64526 (pial) - 457 pçs
odes 325ejo
Mue monobloco (macho) 2p-il-ioa-25ov, modelo 51021 (pial) - 3.445 pçs
°
p omada (2p-11)-loa-25ov, montada em caixa blindada a prova de tempo - 8
de força b87hifásico montado em cx blindada 10x10x8cm com
'ffiliía cabo diâmetro 3144 - 5•pçs
ERNAis:
ront3„he• força trifásico montado em cx. blindada - 2 pçs
D L'nos000g4P''BAIoac'',',-,.5"'' •
es

IL)
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• Luminária para 1 lâmpada dulux de 18w mod. f-5074-e - 201 pçs
• Luminária para 2 lâmpadas fluorescente de 32w com reator eletrônico duplo
incorporado mod. Ipt-14 - 447 pçs
• Luminária tipo ft 1412/218 para 2 lâmpadas fluorescentes de 18 w com
reator eletrônico duplo incorporado - 8 pçs
• Luminária à prova de explosão modelo ims-cx-1 para 1 lâmpada
incandescente de 100 w (moferco) - 4 pçs
• Luminária montada em poste de 6m para 1 lâmpada vapor metálico de
250w com reator de alto fator de potência incorporado, modelo f-5104 /p —
projeto - 6 pçs
• Luminária circular (de sobrepor) montada em base de ferro bicromatizado
com difusor de acrílico prismático, modelo Ifa-5c, equipada com lâmpada fluorescente compacta de 5w e inversor eletrônico de 12 vcc (aureon) - 8
pçs
• Projetor para lâmpada vapor metálico 250w modelo f 5067 (projeto) - 3 pçs
• Luminária de embutir (1-3), circular, c/ refletor em policarbonato metalizado
e alojamento c/ dispositivo autônomo p/ 2 18W compacta completa - 437
pçs
• Luminária de embutir (1-3), circular, c/ refletor em policarbonato metalizado
e alojamento s/ dispositivo autônomo p/ 2 18W compacta completa - 949
pçs
• Luminária tipo embutir (1-3A) circular c/ refletor em policarbonato
metalizado e alojamento c/ dispositivo autônomo p/ 1 x 18 W compacta
completa - 18 pçs
• Luminária tipo embutir (1-3A) circular c/ refletor em policarbonato
metalizado e alojamento s/ dispositivo autônomo p/ 1 x 18 W compacta
completa - 41 pçs
• Luminária tipo embutir (1-5) p/ lâmpada fluorescente 2x32 W, em chapa
tratado e pintado em epóxi branco c/ sistema de difusor c/ afetas planos
completa - 254 pçs
• Spot de sobrepor cl alojamento (1-6) p/ transformador eletrônico c/ lâmpada
V. metálico por 30 de 35W - Moa. Philips s/ Mastercolor focalizando o
elemento ládico - 146 pçs
• Arandela Sobreposta tipo bola (L-7) em alumínio injetada c/ difusor refletor
em alumínio anodizado c/ equipamento auxiliar p/ lâmpada U.Metálico
150W H 91-15- 77 pçs
• Spot embutido no forro (1-9) em chapa de aço pintado em epoxi branco c/
alojamento p/ equipamentos auxiliares, lâmpada Vapor.
' o PAR 38 de
70W MOD HQI-R 70M/DL OSRAN - 48 pçs
o
• Mini projetor (L-10) retangular c/ vidro jatea
anti
ofuscante e equipamento auxiliar remoto p/
OW
Ref. P-2515/150 - 112 pçs
d., e12t embutido Direcional (1-11) em alurni
cante pl vapor metálico COM Mastercolor
aW:iignar:thiinária pendente externa refletor (L 14) e ai
ado e
ento p/ equipamento auxiliar pl vapor me
W - 38

,,,,NoRoFERNAND
DA sti-21.0,
^CR I

ária pendente externa (L-15 c/ refletor em alumínios vidro temperado
alojamento pi equipamento:
9.092arb
._, "Ftni
igPçs
ACERV
.
O TêCW1,0 EAPEOIDA NESTA

M
IAT 7 e !"-ketROO)CA"'" SOB
SÃO PAULO,
CECiliA
GRE5-9
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• Luminária embutida no tomo circular (L-13) c/ refletor em alumínio - 98 pçs
• Fibra ótica/Neon Mod. L 18 A contendo 1.350m de Fibra ótica código SV126,
108 fontes de luz color (8cores) changer compostos por lâmpadas (SV2000)
vapor metálico de 150W com capacidade de iluminar 25 melros de fibra. - 1
pç
• Fibra ótica/Neon Mod. L 18 contendo 1.347m de Fibra ótica código SV126,
70 fontes de luz color (8cores) changer compostos por lâmpadas (SV2000)
vapor metálico de 150W com capacidade de iluminar 25 melros de fibra. - 1
pç
•

•

Aterramento e para-raio
• Eletroduto de pvc rígido tipo pesado 7 em pecas de 3m - 480,00 m
• Cabos, hastes, conectores e acessórios
• Cabo de cobre nu, têmpera meio mole
• Diam. 25,0mm2 - 250,00 m
• Diam. 35,0mm2 - 9.670,00 m
• Diam. 50,0mm2 - 2.670,00 m
• Cabo de cobre tipo pirastdc andam, isolação 750V
• Diam. 120,0mm2 - 120,00 m
• Haste de cobre 0,254 mm espessura mínima tipo pc copperweld 3/4" x 3,0
m- 103 pçs
• Caixa para inspeção do aterramento diâmetro 300mm com tampa de ferro
fundido - 75 pçs
• Terminal aéreo h=60cm diâmetro 3/8" - 70 pçs
• Pára-raios Franklin 4 pontas rosca diam. 3/4" h-350mm - 1 pç
• Mastro simples diâmetro 1/2" com redução p/ diâmetro 3/4" h=6,om - 1 pç
• Barra de equipotencial com suporte 2 1/2"x 1/4"x 40cm - 5 pç
• Base de ferro fundido para mastro diâmetro 1/2 com furos - 1 pç
• Conj. de estais com cabo de aço diam. 1 1/2" - 1 pç

Sistema de Detecção e Alarme de incêndio
O sistema de detenção e combate a incêndio compõe-se de detectores de fumaça
instalados no prédio. O acionamento é feito a partir de comando localizado na c
controle.
•

Equipamentos de detecção kentral
• Alarme de incêndio sonoro/estroboscópico - 25 pçs
• Detector de fumaça do tipo termovelocimétrico - 2 pçs
• Botoeira de acionamento do alarme de incêndio - 57 pçs
• Detector de fumaça do tipo iônico endereçável. - 262 pçs
• Central de alarme de incêndio (com especificação conforme memon
de especificações de materiais) mod. trident mult loop para 12 laços NoTP+s
Ç
ndes
• 261Detector de fumaça tipo iônico convencional - 38 pçs
7 . f one
,,°,1t4Dee Plug para conexão de intercomunicador remoto (junto às botoeira de
mte) com a central de incêndio - 57 pçs
ectorizados — 300 pontos

13 RiCARDO LEANDRO FERNANDES
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• Eletrodutos e cabos — 1 cj
• Caixas e acessórios
• Caixa tipo Pial -4 x 4- 11 un
• Caixa com tampa e furo central - 12 un
• Caixa tipo R 10 - 322 un
• Caixa sem tampa parafusada 10x10x8cm - 14 un
• Caixa sem tampa parafusada 20x20x10 - 3 un
• Testes em campo
• Teste e colocação em operação — 1 cj
• Sistema de telefonia, lógica, som e antena para VHF1UHF e FM
• Equipamentos
• Sonofletor coaxial 6" embutido no forro - 925 pçs
• Sonotletor coaxial 6" montado em caixa aparente - 70 pçs
• Sonotletor coaxial w montado em caixa aparente instalada no pilar- 79 pçs
• Ponciômetro rotativo - 27 pçs
• Central de som - 1 pç
• Antena para vhf/uhf e fm com amplificador de sinal - 1 pç
Total de pontos conectorizados para som —1.074 pontos
Total de pontos de lógica conectorizados —130 pontos
• Eletrodutos e conexões
• Eletroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, incl
onexões:
• Diam. %" — 2.526,00 m
• Diam. 1' -702,00 m
• Diam. 1 W— 102,00 m
• Diam. 1 — 126,00 m
• Diam. 2"— 516,00 m
• Diam 2 I/2" — 21,00 m
?s,
• Diam. 3" — 87,00 m
• Eletroduto em pvc rígido tipo pesado, em pecas de 3 m com
e acessórios complementares
• Diam. 1"- 51,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO g PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE
• Diam. 2" - 27,00 m
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam. 3/4" - 372,00 m
pOeAtAte
CREA-SP
• Diam. 4" - 81,00 m
• Eletrocalasj1eitos, inclusive .conexões
.
o galvanizado, em barra de 3 m
237 - one:
mm - 27,00 m
gialic,rada.

ror.

SÃO PALA-De —J-21 05

c.Eet
o

galvanizada com tampa depressão, em barras de 3 m
- 111,00 m
_
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150x50 - 60,00 m
200x50 - 1.488,00 m
100x50- 345,00m
300x50- 402,00 m
400x100 - 27,00 m
600x100 - 45,00 m
200x100 - 420,00 m
300x100 - 1.777,00 m
500x100- 81,00 m

• Caixas, tomadas
• Caixa de ligação tipo condulete "Ir diâmetro 3/4" - 16 pçs
• Caixa de ligação tipo condulete Ir diâmetro 1 - 10 pçs
• Caixa do tipo r 1 padrão telebrás - 1 pç
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 150x150x15cm - 6
pçs
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 120x120x12cm - 1
pç
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 40x40x1 2cm - 4 pçs
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 80x80x 1 2cm - 3 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado lisa de 45(4"x2" - 40 pçs
• Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa parafusada - 361 pçs
• Caixa de passagem metálica 20x20x10cm com tampa parafusada - 34 pçs
• Placa em material termoplástico, cega 4" x 4° modelo 64790 (pial) - 30 pçs
• Tomada 4p padrão telebrás modelo 64434 (pial) - 74 pçs
• Caixa de ligação tipo condutete Ir diâmetro 314° - 5 pçs
• Caixa de ligação tipo conduletenc" diâmetro 3/4" - 10 pçs
• Tornada de piso para telefone modelo embutida basculante 4p padrão telebrás
modelo 1510 (salf) - 130 pçs
• Tomada de piso para terminal de computador modelo 1520 (salf) - 130 pçs

•

• Testes em campo
▪ Testes e colocação em operação — 1 cj
• Sistema de rota de fuga e sinalização

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTE,GRAtiTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
rI:4),ATt z
Qp o ifTA-SP SOB
SÃO PAULO,

cedi.
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• Equipamentos 1 luminárias
• Luminária de balizamento dupla face - saída para 1 lâmpada flue escente de 8w,
modelo bif-8/hr (aureon) - 41 cjs
• Luminária de balizamento face -única, salda para 1 lâmpada fluorescente de
,10-5.6-osfkobre as portas de salda) — aureon - 17 cjs
iluminação de emergência modelo de- 12/240 (12v-24ow-uma baten
odeio aureon - 1 cj
e aciaramento para equipada com uma lâmpada fluorescente de 9w de
o
forro
falso modelo blf--9e/ne - 124 cjs
7-01à
Bloce-ate
s .r
iomo para iluminação de emergência equipada com 02(duas) lâmpadas
9R0
,§te-nas de_20w e bateriaincoq)orada modelo blh-20 (aureon) - 23 cjs
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• Luz de obstáculo com 2 lâmpadas incandescentes de 60w com célula fotoelétrica
com haste (moferco) - 2 Os

•
•

Testes em campo

• Testes e colocação em operação — 1 cj

Sistema de Segurança pabimonial e controle de acesso ( inclusive ao
estacionamento)
•

Equipamentoe dispositivos
•
•
•
•
•

Aparelhos de telefone interno interligados a central de segurança —10 cj
Central de segurança — 1 cj
Sensores de presença —12 cjs
Sensores para cartão ótico —26 cjs
Fechaduras magnéticas —14 cjs

Total de pontos conectorizados —52 pontos

•

Eletrodutos e conexões

•

Eletrocalhas 1 leitos, inclusive conexões

•

•
•
•

• Elefroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive conexões
• Diam. 3/4" - 312,00 m
• Diam. 1"- 30,00 m
• Diam. 2" — 60,00 m
• Eletroduto em pvc rígido tipo pesado peças de 3m, inclusive acessórios
• Diam. 2" - 2.202,00 m
• Eletrocalha lisa galvanizada com tampa de pressão, em
• 50x50- 150,00 m

Caixas, tomadas

• 20x20x12cm - 2 pçs
• 10x10x8 cm — 14 pçs

Cabos
• Cabos para o sistema — 1 cj
Testes em campo

• Testes e colocação em operação — 1 cj

Sistema de CITV
11\5 -be

entos

r
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e cftv fixa - 30 pçs
rèi-r- .1 a de cftv móvel com pan-tilt - 6 pçs
!esm metálico p/ instalação de câmeras de cftv, h=4,5m - 2 pçs
•--eefifil de cftv - 1 pç
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Total de pontos conectorizados —36 pontos

•

Eletrodutos e conexões
• Eletroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive conexões
• Diam. 3/4' 402,00 m
• Diam. 1" - 390,00 m
• Diam. 1 1/4" - 102,00 m
• Diam 1 1/2" — 42,00 m
• Diam. — 222,00 m
• Diam. 2 1/Z' - 21,00 m
• Eletroduto em pvc rígido tipo pesado peças de 3m, inclusive acessórios
• Diam. 2" - 60,00 m

•

Eletrocalhasi leitos, inclusive conexões
• Eletrocalha lisa galvanizada com tampa de pressão, em peças de 3 m
• 200x50- 126,00 m
• 300x50- 402,00 m

•

Caixas, tomadas
•
•
•
•
•
•
•

•

20x20x12cm - 4 pçs
15x15X8CM - 16 pçs
40x40x12cm - 2 pçs
10x10X8cm - 8 pçs
80x80x60cm - 1 pç
40x40x40cm - 2 pçs
10x10x8 cm — 8 pçs

•

Cabos
• Cabos para sistema CTV — 1 cj

•

Testes em campo
• Testes e colocação em operação — 1 cj

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CER TIDA° DE
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Sistema de automação industrial
Supervisão predial de equipamentos do sistema hidráulico, ar condicionado e de
energia, num total de 198 pontos

•

Eletrodutos e conexões
• Eletroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive conexõ
• Diam. - 312,00 m
.. c? Diam. 1"- 4.830,00 m
Nol-- behão •
odes - 1",2a 5,2v Dam. 2 —90,00 m
odtito em pvc rígido tipo pesado peças de 3m, inclusive acessórios
•
iam. 1"- 222,00 m
‘.
iam. - 840,00 m

j"

19 N51:1"7

°calhas 1 leitos, inclusive conexões
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Eletrocalha lisa galvanizada com tampa de pressão, em barras de 6 m
• 100x50 - 4.934,00 m
• 50x50 - 50,00 m

•

Caixas e acessórios
• Caixa de passagem em alvenaria no piso 30x30x50cm - 30 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado com tampa parafusada dimensões
30x30x12cm - 5 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado com tampa parafusada dimensões
20x20x10cm - 177 pçs
• Caixa de passagem metálica 10x10x18cm com tampa parafusada - 14 pçs
• Caixa de passagem metálica 20x20x12cm com tampa parafusada - 2 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado 4N4N29 - 13 pçs

•

Equipamentos, instrumentos e cabos
• Sistema de automação predial - 1 cj

•

Testes em campo
• Testes e colocação em operação - 1 cj
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Sistema de ar condicionado

CENT*0

Trata-se de um sistema de expansão indireta com termoacumulaç de água gelada.
Sistema constituído por um circuito primário de resfriamento e termoacumulação de
água, restrito às áreas da central de água gelada e área do tanque de água gelada e um
segundo circuito de água gelada, destinado à alimentação dos condicionadores de ar
distribuídos pelo Shopping. Na interface dos circuitos estão posicionadas as bombas
centrífugas que distribuem a carga dos condicionadores de ar.
A distribuição de água gelada é efetuada através de 5 (cinco) circuitos, sendo 1 (um)
circuito especifico para áreas de fast-food, 1 (um) circuito para NeoGeo e demais
circuitos para às áreas do Shopping e a serem climatizadas.
Todo sistema é supervisionado e comandado pela automação predial.
- Central de Água Gelada
A central de água gelada é constituída de:
- três unidades refrigeradoras com 850 TR cada, totalizando 2.250 TR'
- sete bombas de água gelada para o circuito secundário (duas reserva
- quatro bombas de água gelada para o circuito primário (uma reserva)
- quatro bombas de água de condensação (uma reserva)
- três torres de resfriamento
- um tanque de expansão de água gelada (500 litros)
- um tanque de acumulação de água de 7000 m3
Pa/ariadores de freqüência para as bombas dos circuitos secundários
t.x-Nr,oFeto
ariadores de freqüência para dois motores do ventilador das torre
ftCntade• M°pPr.ç
2
,'e
(le %nte cbVra
na '`

os de comando para o sistema
ua gelada foram locadas todas as bombas hidráulicas, unidades
is elétricos.
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As torres de resfriamento e tanque de acumulação de água gelada, foram instalados eni
áreas externas, conforme projeto específico.
• Equipamentos
• Unidade resfriadora 850 TR - 3 cjs
• Tanque de armazenamento de água gelada, com capacidade de 6.000 m3,
diâmetro 18 m x 25 m de altura isolado termicamente e revestido externamente
em alumínio - 1 cj
• Torre de resfriamento para uma capacidade de 850TR, com amortecedores de
vibração - 1 cj
• Bomba de água gelada, vazão 140 m3 / h, pressão 50 MCA - 3 cjs
• Bombas de água gelada, vazão 300 m3 / h , pressão 80 MCA - 4 cjs
• Bombas de água gelada, vazão 350 m3 / h, pressão 40 MCA - 4 cjs
• Bombas de água das torres, vazão 550 m3 / h, pressão 40 MCA - 4 cjs
• Unidades Fancoil de gabinete - 23 un
• Tanque de expansão de água gelada, com reservatório de 500 1, tanque de
pressurização hidropneumático, bomba, manômetro, chave pressostática,
válvula de retenção, chave bóia e registro gaveta - 1 cj
• Ventiladores centrífugos do tipo sirocco dupla aspiração com gabinete - 15 un
• Ventiladores axiais — 1 un
• Variadores de freqüência para motores
• 150 CV - 4 pçs
• 60 CV — 3 pçs
• 20 CV - 3 pçs
• Manômetro com válvula esfera e tubo sifão de %" - 27 pçs

•

• Tubulação
• Tubo de aço galvanizado, ASTM A-53, roscado, Din 2
• Diam. %" - 279,00 m
• Diam. 1"- 2.321,00 m
• Diam. 1 Y4" - 633,00 m
• Diam. 1 1/2" - 887,00 m
• Diam. 2"- 1.847,00 m
• Diam. 2 1/2" - 1.139,00 m
s?t,
• Tubo de aço preto, ASTM A-53, soldado, sem costura,
• Diam. 3"- 717,00 m
• Diam. - 618,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO1PARTE
• Diam. 5" - 445,00 m
INTEGRANTE DA CERTI
DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam. - 1.330,00 m
if
0At,c _pee,QAREA•SP GOS
• Diam. 8" - 1.051,00 m
• Diam. 12"- 163,00 m
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• Diam. 1" — 514 pçs
• Diam. 1 W - 28pçs
• Diam. 1 1/2" - 18 pçs
• Diam. Z' - 38 pçs
• Diam. 2 1/2 " - 20 pçs
• Diam. 3" - 12 pçs
• Diam. 49 - 2 pçs
• Diam. 4" - 58 pçs
• Válvula borboleta de ferro fundido ASTM A-126, classe 150L
• Diam. 6" - 7 pçs
• Diam. 8" - 12 pçs
• Diam. 12"- 36 pçs
• Diam. 14" - 7 pçs
• Diam. 16" - 19 pçs
• Diam. 4" - 1 pç
• Válvula de retenção tipo portinhola dupla, com flanges, classe 150L
• Diam. 8" - 8 pçs
• Diam. 12"- 4 pçs
• Diam. 6" - 3 pçs
• Válvula de balanceamento, mod. STAD
• Diam. 1 1/4" - 15 pçs
• Diam. 1 1/2" - 6 pçs
• Diam. 2"- 11 pçs
• Diam. 2 1/2" - 13 pçs
• Diam. 3" - 8 pçs
• Diam. 4" - 4 pçs
• Diam. 5" - 3 pçs
• Diam. - 3 pçs
Dutos
• Chapa galvanizada chavetados, isolados, obedecendo a norma NBR 6401
121.247,00 kg
• Flexível de 12" com braçadeiras de fixação - 100,00 m
• Chapa preta, bitola # 18, pintados - 16.393 kg
• Isolamento térmico para dutos em lã de vidro de 1" de espessura revestido com
papel Kraft aluminizado - 16.140,00 rn2
• Tipo giroduto pintado, inclusive suportes - 1.829 kg

•

•

Quadros elétricos
• OEN — Central — 1 cj
• QEN-TE-01 à 09— 9 cj
• 0 E-TE-01 e 02 — 2 cj
o
-sup-Olà 08- 8 cis
L‘d
de.,s
çeç:
-cob-01 à 12- 12 cjs
ef,,,`. 2 ftG,,Rt n3,2
•
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• 06 elevadores Otis, mod. S-ADV 2806- 9C- T, capacidade 1.960 kg ou 28 pessoas, velocidade 0,63 m / seg, 02 paradas, piso vinílico
01
elevador panorâmico
•
• 02 esteiras rolantes transportadoras automatizadas, 29,80 •m
• 08 escadas rolantes, automatizadas, vão 13,40 m / desnível 7,00 m
• 03 monta carga cap. 1 t, cada

554

IV — CONTROLE DA QUALIDADE:
Todo o empreendimento foi conduzido sob um plano de garantia da qualidade que se
traduziu como um conjunto de procedimentos e instruções organizados de maneira
lógica e correta de tal forma que garantiram a execução dos serviços contemplando
todos os requisitos do projeto executivo dentro do prazo previsto e atendendo aos
padrões de qualidade especificados através de inspeções e ensaios.
Certificação
• Construção de edificações habitacionais, certificado ISO 9002 DNV - QSC 3263;
• Construção de redes de telecomunicações, certificado ISO 9002 DNV - QSC
- 6411;
• Construção de Linhas de Transmissão, certificado ISO 9002 DNV — N°
4439-1998.
- Atividades
• Adequação do manual de garantia da qualidade da empresa a obra
Foi utilizado o manual da qualidade da Schahin Engenharia Ltda., que define a
Estrutura Organizacional e abrangência do Sistema da Qualidade.

•

Procedimentos da qualidade
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Foram elaborados procedimentos para os seguintes assun
Análise Critica da Administração — 1 un
Sistema da Qualidade — 1 un
Análise Crítica de Contrato —1 un
Controle de Projetos — 1 un;
Controle de Documentos e Dados — 1 un;
Aquisição — 1 un;
O PR E SE NT E DOCUMENTO E PARTE
Produto Fornecido pelo Cliente — 1 un;
INTEGiRAN TE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCN$00 EXPEDIDA NESTA
Identificação e Rastreabilidade — 1 un;
OATA_, PELO CREA-SP SOB
Controle de Processo —1 un;
aeC—
0.1
Inspeções e Ensaios — 1 un;
sAo PAULO.ii—J.S22/S25,_
Controle de Equipamentos de Medição — 1 un;
Situação da Inspeção — 1 un;
Controle de Produto Não Conforme — 1 un;
Ação Corretiva e Preventiva —1 un;
Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega — 1
un;
• Controle dos Registros da Qualidade — 1 un;
• Auditorias Internas da Qualidade — 1 un;
29/33
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• Treinamento — 1 un;
• Assistência Técnica — 1 un;
• Técnicas Estatísticas — 1 un

•

555

Registros da qualidade
Foram registradas todas as atividades referentes à inspeção dos serviços
executados, não-conformidades, inspeção de recebimento, entre outros
definidos nos planos da qualidade utilizados na obra.

•

Ç,° TABE

Foram utilizados os seguintes registros:
• Abertura de Valas
• Inspeção de Execução de Alambrado
• Inspeção de Guias e Sarjetas
• Inspeção de Peças Concretadas
• Inspeção Final Casa de Máquinas
• Inspeção Final Centro de Medição
• Inspeção Final de Elevadores
• Inspeção Final Depósito
• Inspeção Final DG/ Estação de Regulagem de Gás/ Lixeira
• Inspeção Final Escadas e Antecâmara
• Inspeção Final Estacionamento/ Pavimentação
• Inspeção Final Fachada
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• Inspeção Final Hall do Térreo e Hall do Tipo INTEGRAN.TIE DA CE %ele sey,AE
Feto _DREA•SP SOB
OATt
• Inspeção Final Portaria
ZC- OGO 2- 3
• Inspeção Final Sala dos Medidores de Gás te
SÃO PAULO,_ItUâ-Qá
• Inspeção nas Tubulações de Esgoto
• Liberação da Marcação da Alvenaria
CONAL CEIMPRO
• Liberação do Grauteamento
• Liberação para Concretagem
• Liberação para Concretagem - Elementos Pré Fabricados
• Liberação para Concretagem - pilares
• Liberação para Concretagem - Vigas Lajes e Escadas
• Liberação para Concretagem Fundação Direta
• Liberação para Concretagem Pilares e Escada
• Liberação para Concretagem Reservatório Inferior Fundo/ Paredes
• Liberação para Concretagem Reservatório Inferior Tampa
• Liberação para Concretagem Reservatório Superior Fundo/ Paredes
• Liberação para Concretagem Reservatório Superior Tampa
• Liberação para Escavação Aterro ou Reaterro
• Mapeamento de Concretagem
• Mapeamento de Fachada
p Programação de Manutenção
DE OTAS
Fe r ri,awn
Registro de Aterramento em Instalações Elétricas
sne T3?I'Sf=
dco :pU'rografica °
°°" egistro de Isolamento em Instalações Elétricas
na parte rent° -a
egistro de Nível de Tensão em Instalações Elétricas
este
das Tubulações
2007
__Verificação da Alvenaria
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•
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•
•
•
•
•
•
•

_

Verificação da Pintura
Verificação das Esquadrias de Madeira
Verificação das Esquadrias Metálicas
Verificação do Acabamento Argamassado
Verificação do Acabamento em Azulejo
Verificação do Assentamento dos Pisos Cerâmicos ou Pedras
Verificação do Nível de Laje
Verificação do Revestimento em Paredes - Placas ou Painéis
Verificação do Revestimento Externo
Verificação do Telhado
Verificação dos Elementos Hidráulicos
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• Qualificação e avaliação de fornecedores de equipamentos, materiais e
serviços

•

Foram qualificados 422 fornecedores para esta obra, sendo os fornecedores
de serviços avaliados no final de cada contrato e os fornecedores de
equipamentos e materiais avaliados semestralmente.

• Tratamento de não conformidades
Todas as não-conformidades geradas durante a execução do
empreendimento foram tratadas conforme procedimento e os produtos /
serviços não conforme foram segregados até a definição da disposição
adequada.

• Ações preventivas e corretivas
Foram iniciadas 2 ações preventivas / corretivas durante a execução dos
serviços gerando oportunidades de melhoria do processo produtivo e
modificações nos diversos procedimentos do sistema da qualidade.

•

• Controle de processo
Todo o processo produtivo foi documentado através de instruções de trabalho

que definiam as práticas e métodos para execução dos serviços. Um total de
125 Instruções de Trabalho disponíveis.
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• Auditorias internas da qualidade
Foram realizadas Auditorias Internas da Qualidade com o objetivo de manter
implementado o Sistema da Qualidade. Durante a execução do
empreendimento o DNV (Det Norske Voltas — Organismo Certificador) realizou
auditorias periódicas evidenciando a implantação e manutenção do sistema da
qualidade nas obras.

• Treinamento
Durante a execução dos serviços vários treinamentos foram ministrados para
todos os envolvidos ( 110 turmas de treinamento):
• Política da Qualidade —1 hora (por turma)
• Instruções de Trabalho por Função —3 horas (por turma)
• Conscientização da importância da Segurança / EPI (manuseio,
conservação e utilização) —2 horas (por turma)

• Data-book ( rastreamento documental da obra):
Todos os registros da qualidade depois de analisados são arquivados e
posteriormente formam o DATA-BOOK descrevendo todas as etapas de
inspeção de equipamentos, produtos, liberações em fábrica, aceitação em
campo —1 cj

• Inspeção de materiais / Laboratório de ensaios tecnológicos:
Para o atendimento às exigências dos serviços especificados, e de acordo com
as condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas.

• Principais ensaios/inspeções realizadas:
A)Aço — foram ensaiados todos os lotes recebidos — 120 ensaios
*Amostragem de aços para ensaios no laboratório central, Conformação
superficial, Dobramento, Tração, Verificação de bitola
B)Vidro
• Foram inspecionados por um consu
subcontratado, quanto a empenamen
dimensional
C) Estrutura Metálica
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E) Instalações Hidráulicas e Sanitárias
• Todos os ramais e prumadas pertinentes aos sistemas de água, esgoto
e incêndio foram inspecionadas no tocante a estanqueidade.
F) Instalações de Sistemas (Ar Condicionado, Alta Tensão e Eletrônica)
• Todos os equipamentos utilizados nas instalações de sistemas foram
inspecionados em fábricas antes de serem liberados para a entrega.
G) Concreto - 1.830 ensaios
• Foram feitos ensaios de resistência a compressão e slump teste
IV - SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:
• Efetivo médio - 706 colaboradores ( sendo 550 terceiros)
• Total homens hora trabalhados - 1.398.091Hh ( sendo 1.089.000 t
• Maior efetivo - 328 colaboradores
• Total de acidentes com afastamento - 19 um ( sendo 02 terceiros
• Total de dias perdidos - 230 dias
12.000 dias debitados ( terceiros )
2 mortes
• Taxa de freqüência - 1.398.146 ( sendo 1.398.091 terceiros)
• Taxa de gravidade - 9.518 ( sendo 8.748 terceiros)
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• Inspeções de auditoria- 09 un
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO E.XPEDIDA Neer*
• Análise de risco - 24 análises
R •SP 908
DATA_ PE CEA
• Documentação de segurança:
• PCMAT -1 un
SÃO RAU o, _21--(23./ Q5
• PCMSO -1 un
agiE
CECI
L °ermo
G RE
Atestamos que os serviços foram realizados dentro dos prazos, em total obs rvância aos
projetos, especificações, normas técnicas pertinentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos,
sendo que os mesmos foram, em sua integralidade, pagos pelo CONNDOMINIO CIVIL DO
INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER à Schahin Engenharia Ltda.
São Paulo

a-beisde
E NO
ndes e 325B-2ett
9.0
rs "rade, te "."%.Átonneow,t,
-ca
pold0de
Dou •
›,sd ,waceptog
Of.
o preSente " na partC
Rue
nlaÔ°,

.
tsülE0.
Ot,

'o Civil do I

,

t's.4
.3,11

hos Shopping Center
cional G
or Poli Veronez

ES
pRoFEF'"'
TopAs°1'
cipo ch,ossANI v3np,„

VICTOR P
SUARULMOS.

08 de junho de 2005

12 TABELIAO D NOTAS DE SUAR
nl
el c
:dr
h-littnftti4"
. 1111
4.1g,4~.
-1111

STR'rNt_
VANESSA BARBOSA DE LIMA
5754 CUSTAS: ~4,0
vALIDC: SOMENTP COM SELO DE AUTENTI TADE, DOC, C.

°•

e

559

CoesAVeVilewiS41:iiéte,i0nharle,Aeqtilteiura
e.t.igróriciiiiia gáe'Patili>

TÉCNICO CAT

E

EA-SP

v4lida gmli~ com a

Folha(s) n°: 1 de 2

CERIMAO N°:
Referente a' (s) ART(s) 9428272

Resolução n° 317/86 do
sionai abaixo mencionado:

CEIÚ:IFICAMOS, para os d
CONFEA, que consta em no

Profissional
Titulo(s)
CREASP N"
111,111miçãe

dito Vil
Decreto

-eotfagEppO, • el

Atividade(ff e: flea .a7hifs

e .erente's

Ouan gzwit•
Locatila:o
Cidade
Valor
Periô o
1
Contratante
Contratada
CRE
, ASP

f

$ 30 Q2b8O0
;
feNiereiro/ 9 '8 ou:U:014,9$

e

OS,
i3ela con t
oese

a i0Pasã
onica
tdt.5

e

WIRCIV 1;;Z''en. ti-ifédértio

o
1.1

ra

Guaràltiló

elt:' ..,
Es3;
Dr. Paulo Roberto Fernai;t444weisa2b cr4;1; j,,,
•ccOokee
Rue Quinno de Andra boa ,ev.2, ,,,
aóeit

itarfã'Givi

RddoV a fest telDutra

**A presente Cedi ão e
18/10120.02 .Pbb n.

emiti o
ver'acida

ppis,,EXecuçap,
•
- hopping-Gua4u1 o

assonfOrrge
, 'testa

goein

'práfissional de49,r,

Cat FfC

6

de ai

ste Conselho em

ddtume9p(s)
>lê pe.( exatidão e

f:

:1 _
•

atpjcomrs

'i/:)

a sua- al dede

IN

. FERNANDES
7,2"Cr
O DA SILVA
DO CHOSSANI nn
Atnn

arratubuiçoesTeqáit, não .cabendoqualquerIum

ãolemporal

,t1

o
O

o

/' 4

560

iiteiiira
COrtaelhO Raglonalalef agerilia ria,
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃ

CNICHQ CAT

CERTIDÃO N°:

Folha(s) n°: 2 de 2
quarta-feira, 17 de agosto de 2005

Conferido: Ce

'

/k
5.1te "
mir Alves do Am
fr 1
Portaria 04212004

00,0• 0".

‘,4:i :rS"

, .0 -rABELIA0
em
paul() Robe' N.° 237 '
Dr. QUinn0 de And de.
(00
ápi0rep
C
RU3
e
a prese

-

repo

IMP
'
acervoleeM

resentiã)tütklãO.

•
'•'•
•

•.• -.1'•
•

.

•

Ali, •

.

,RNANDE S
.
SILVA
-,HOSSANI nb
r..F

a!ali

nn

'

.• .
•Xitg:M.49,:a-Piilprpieálatj'iütilitWadtidOsitOitità4o4stiifiàleinài,

comp trve.,.icorwgia.s:a b.tti oeslegais,,nao. cabendw qUalcjtierilmitáOotemporal
iii‘W .a

1

°

ATESTADO TECNICO SHOPPING GUARULHOS

561

i

AT ESTADAME ..CARACIDADE TÉCNICA
CONNDOMINIO CML DO INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER, situado à
Rodovia Presidente Dutra Km 227, inscrita no CNN / ME: 01.667.206 /0001-13, atesta que a
SCHAHIN ENGENHARIA S.A., com sede à Rua Vergueiro, 2.009, 50 andar, Vila Mariana, São
Paulo — SP, inscrita no CNRI/MF sob o n.° 61.226.890/0001- 49 e Inscrição Estadual n.°
104.885.995.118, executou as obras com fornecimento de todos os materiais e equipamentos
referentes ar~ do Shopping Guarulhos, localizado à Rodovia Presidente Dutra, Km 227,
Guarulhos — SP., de acordo com as características abaixo discriminadas:

I — CARACTERISTICAS GERAIS DA OBRA:
Data de início: Fevereiro /98
Prazo de execução (contrato e aditivos) : 09 meses
Data de conclusão: Outubro /98
Valor do contrato ( base- janeiro / 98 ) : R$ 30.082.208,00
Área total construída 133.000 m2
Localizado num ponto estratégico do Rodovia Presidente Dutra e considerado como grande
marco na área comercial da região, o Shopping Guarulhos, teve seu projeto adaptado para que
se fizesse a reforma do mesmo sem descaracterizar a existência da antiga construção. Hoje o
Shopping possui área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02 pavimentos,
possui ainda um hipermercado, ampla praça de alimentação, além da área de lazer composta de
15 salas dê cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos.A construção conta com cobertura
de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. A alimentação
elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03
subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com capacidade total de 4.000m3 e
urri sistema de combate à incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar
condicionado com termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão
3
unidades refrigeradoras de 8501IR e 03 torres de resfriamento.

sKt

Características construtivas:
- Estrutura em concreto armoduconvencional, lajes nervuradas ( tipo grelh
moldado e metálica;
- Alvenaria convencional;
•
TAeÉLIÂÕ tãtotgartára emtelha metálica pré-pintada Perkron ( sistema Roll — On ) e polic
, granito
Porcelanato polido
, cerâmica Gail, cimentado,
á presente cópi~14,WIlieWo
0. awmoukkiimai

MItto 1 2 9 A

°5

°no

- Pisos externo : concreto estampado, cimentados;

01 interno: azulejos em áreas Omidas, massa sobre paredes e pilares
mica, p stilhas de vidro;
meRevestimento externo em massa sobre paredes e pilares, cerâmica Gail, painéis de
,WaR,Pouglas e Alucobond;
RBj'
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
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iãluminio, madeira e ferro.
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- Forro de gesso em placas
-Instalações hidro — águas pluviais, esgoto, gá combustível ( p/ atender hipermercado,
restaurantes e área de Fast Food)
-Instalações de combate a incêndio tais como detecção de fumaça, extintores, hidrantes e
sistema de sprinklers
- Iluminação de emergência nas rotas de escape e cabines dos elevadores
- Sistema de telefonia, interfonia, sonorização, acústica, circuito fechado de televisão, TV e FM,
controle de acesso e sensores de presença, rede lógica;
— Sistema de proteção contra Descargas ánosféricas tipo Gaiola de Faraday
- Sistema de ar condicionado tipo expansão indireta com termo acumulação de água gelada;
possui tanque de expansão de 7000rn3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento.
-.Alimentação de energia composta de 03 subestações transformadores de 13,8 KV para 380 V.
- Sistema de transporte vertical , com 7 elevadores, sendo 1 panorâmico, 2 esteiras rolantes, 8
escadas rolantes e 3 monta-cargas
- Recuperação e restauro de Edificação, antiga fábrica da Olivetti, compreendendo uma área de
32.200 m2.

562

Principais quantitativos:
• Concreto fck 30 MPa — 15.990,00 m3
• Aço — 2.049,44 t
• Forma — 152.320,00 m2
• Estrutura metálica - 32.641 m2, vão máxirno de 60 m — 2.198,19 t
• Fechamentos — 61.006,40 m2
• Revestimentos — 94.553,88 m2
• Pavimentações — 38.185,00 m2
• Cobertura — 33.906,00 m2
• Esquadrias —
• Alumínio — 1.470,00 m2
• Ferro - 950,00 rn2
• Madeira — 287,58 rn2
• Pintura — 38.644,49 m2
• Sistemas Hidro- sanitários, incêndio — tubulações - 71,09 km
• Dutos de ar condicionado - 121,25 t
• Isolamento térmico - 16.140,00 m2
• Sistemas de Energia e telefonia
• Subestação rebaixadora —13,8 — 127/220 v - 3 cjs
• Cabos — 540,99 km
• Eletrodutos — 71,37 km
• Sistema de telefonia, interfonia, lógica/cabeamento estruturado, sonorização, ante
TA,GELIA0 es.T,y(9as
abo Total de pontos conecterizados —1.204 pontos
tof, Péxitti,
Nurtajeol)Wdo de televisk,(CFTV)- Total de pontos conectorizados —36 pontos
,f 0211151f6dvAndrade N °
7.
el
a
*ser"
ct‘a
%4
OP:
étetecção, Alarme e Combate a Incêndio — Total de pontos conectorizados
rhim apresentado, na par te .t.kro d,nrM2d'
DrIu Fê
0 pontos
30
pervisão Predial — Total de pontos.conectorizados —198 pontos
: - • ntrole de acesso e sensores de presença- Total de pontos conectorizados
_:11011
RO FE
i.
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tema de ar condicionado
vA-Pnidetlêt refrigeradoras —3 un — 850 TR cada
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• Torres de resfriamento —3 un
• Sistema de transporte verfical
• 7 elevadores, sendo 1 panorâmico
• Esteiras rolantes transportadoras automatizadas- 2 cjs
• Escadas rolantes automatizadas, vão 13,40 m; desnível 7,00 m - 8 cjs
• Monta-cargas cap. 1 t— 3 cjs
• Restauração de edificação — 32.200 •m2.
II- SERVIÇOS REALIZADOS:
Obras civis
• Infra-estrutura
• Demolição mecanizada a ar comprimido c/ remoção dos pisos existentes na
edificação a ser reformada, utilizando-se compressor 365 PCM e marteletes Tex 60
( ar comprimido ) - 25.000,00 m2
• Super-estrutura
• Demolição mecanizada, a ar comprimido,carga,descarga e bota-fora de blocos e
estacas - 32,00 rn3
• Fabricação de forma - 18.957,67 m2
• Montagem de forma - 152.320,00 m2
• Junta de dilatação - 1.159,00 m
• Estrutura metálica com proteção anticorrosiva ( fabricação, pintura e montagem) 2.162.192 ,00 kg
• Passarela elevada ( 5 m ) em estrutura metálica com piso em laje tipo steel deck, em
dois lances, de 60 e 45 m, respectivamente , com duas ilhas de acesso com 12 m
de diâmetro cada - 36.000,00 kg
• Recuperação da abobadas existentes, com
'fica* - 3.555,00 m2
• Escoramento metálico- 344883 ,00 m3
• Forma em compensado multi- laminado
• Armadura em aço CA 50 A — 2.049.436 gp
• Concreto estrutural fck=30 MPa, usina (g
e
ento — 15.990,00
ni3
CREA-SP
• Laje armada de piso Fck 20 Mpa e = 10 cm...
• Laje alveolar e=25 cm com capeamento annâtki2- 7.Orm2
• Laje Pré-moldada, pré-tensionada, e = 25 cm - 6.051 m2 : 1.512,79 m3
• Laje nervurada tipo grelha — 16.50.0,00 m2
• Grout c/ lançamento 1:0,1:3:2- 1.339,00 m3
O PRESENTE DOCUMENTO
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Bloco de vidro vidromatone - 20,00 m2
Alvenaria em tijolo comum - e=10 cm - 1.260,00 m2
Encunhamento de alvenaria c/ tijolo comum - 10 cm - 135,00 m
Encunhamento de alvenaria cllijolo•comum 20cm - 2.881,00 m
Encunhamento de alvenaria dtijolo comum 15 cm - 7.046,00 m
Enchimento com bloco concreto celular - 3.144,00 m3
Alvenaria em bloco leve - 4.915,00 m2
Meia canaleta - 14 x 19 x 19 crn - 16.761,00 m
Meia carraleta - 19x 19x 19 cm - 92.950,00 m
Divisórias
• Granito branco cotton - 400,00m2
• Madeira revestida laminado melaminico - 495,00 m2
• Painel de gesso —12200 m2

• Cobertura
• Sistema de cobertura Roll-on galvanizado, módulos estruturais com rev.B - RO-90 e
chapas elasticamente contidas c/rev.C, e=0,65m - 21.091,00 m2 , vão 30 m
• Calha c.1200mm em ch. galv.n0 20, rev. B - 135,00 m
• Caixa de acumulação em ch.galv,n0 20, rev.B, 500x500x200mm - 12 pçs
• Rufo capeamento c.500 em ch,galv.n0 20, rev.B - 1.683,00 m
• Rufo lateral c. 1200mm em ch3galv,n0 20, rev.B - 854,00 m
• Rufo lateral c.700mm em ch.galv.n0 20, rev.B - 876,00 m
• Rufo de capeamento -topo alvenaria - 1.400,00 m
• Contra-rufo c,700mm em ch.galv.n0 20, rev.B - 1.730,00 m
• Vedação com Sikallex - 115,00 m
• Tampão inferior em chapa galvanizada n° 20 - 912 pçs
• Tampão superior em chapa galvanizada n° 20- 912 pçs
• Cobertura com policarbonato azul - 1.265,00 m2
• Cobertura com telha perkron - fechamento vertical e cobertura, isolamen • em
poliuretano - 11.550,00 m2
• Tratamento acústico — 11.550,00 m2
• Revestimentos
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE
• De parede
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uxacustic nas abóbadas - 8.038,00 m2
ERNANDES
ILVA

Chapisco externo - 22.635,00 m2
tnn".'172:o
n Rsi 1, 7,Emboço externa - 20.225,00 m2
•

1-ics'41*

4/33

i

ATESTADO TECNICO SHOPPING GUARUU-10S

565

• Massa acrílica - duroplex — fachada - 14.554,00 m2
• Revestimento externo das jardineiras - praça de alimentação - 39,60 m2
• Cerâmica gail combioolor brilhante cor 5300 11,6 x 24 ( fachada, pilares e
pirâmide — 2.998,00 m2
• Revestimento em painel de alumínio Hunter Douglas - luxalon 84 r v5 1.027,00 m2
• Revestimento pilares - 605,00 m2
• Revestimento de pilares cônicos com alumínio (alucobond) - 3.496,00 m2
• De teto
• Forro de gesso adm,vest e sanitários - 2.223,20 m2
• Moldura em gesso para vestiários e sanitários - 900,00 m
• Forro gesso áreas planas com perfis galv. - 18.792,00 m2
• Forro Armsirong beveledtegular :1190 largura 0,625 m - 1.000,00 m2
• Forro malha 625x625 junto ao forro de gesso - 1.450,00 m2
• Sanca conforme detalhes de projeto - 2.365,00 m
• Abóbada dks com perfis aço galvanizados - 824,00 m2
• De pilares
• Fechamentos curvos altura acima 0,60 mis até 2,00 mts com perfis aço
galvanizados - 202,00 m2
• Fechamento vertical -área zenital ate 1,10 m - 308,00 m2
• Esquadrias
• Alumínio, anodizado fosco, cor natural
• Janelas
• Cabdlhos diversos - 1.470,00 m2
• Ferro
• Porta
• Chapa — 950,00 m2
• Tela metálica quadriculada 1
— fio 12, galvanizada — 2,88 m2
• Diversos
• Corrimão tubular de ferro Diam. 2"— 48,00 m
• Gradil metálico, para fechamento externo — 1.430,00 m
• Escada de marinheiro — 5,50 m
• Policarbonato do caixilho alumínio das cúpulas e=8mm — transparente 3.493,20 m2
• Caixilho em aço escovado- 417,70 m2
• Madeira — 209 unidades
• De abrir, 1 folha , compensado, para pintura, semi oca — 0,62 a 2,00 x 2,10 m,
inclusive ferragens — 135,82 n12
TABELIÃO DE NaTA)BZIbrir, 1 folha, compensado, para pintura, semi-oca— 0,60 x 1,80 m, inclusive
Pau' . - o . Fernandes
Zto deArdtao , , 2.ne
§enS — 120,96 m2
9,Zaurriaa frVeVaade `P:taea=urdgikide correr em madeira 1,00x2,10 - 30,80 rn2

•

e=6mrn - 1,00 m2
7,°,,T,A,Nefistal incolor temperado
)RcA). 2=f,,,30F9 f-pro - 221,00 M2
• e = 10mm - 340,00 m2
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• Espelho de cristal 3mm - 98,00 m2
• Transparentes - portas-entradag=tOmm - 257,00 m2
• Laminado reflexivo azul 8mm - 3.981,00 m2
• Pavimentações
• Regularização e apiloamento de base para piso — 27.542,00 m2
• Cimentado liso e= 5 cm — 4.595,00 •m
• Calçada concreto e=7cmc - 3.700,00 m2
• .Espelho d'água ( pastilhas de vidro ) - 1.634,00 m2
• Porcelanato Eliane - 30x30 e 50x50 - 20.238,00 m2
• Piso cerâmica gail combicolor 2580 - 1.455,00 m2
• Granito branco cotton 3cm apicoado em placas 40x40 cm - para revestimento da
rampa - 246,00 m2
• Granito apicoado branco cotton - 1.117,00 m2
• Mosaico de vidro — kolorine ( praça de alimentação) - 3.650,00 m2
• Piso monolítico — 1.000,00 m2
• Piso emborrachado — 943,00 m2
• DegrauslSoleirasIPeitorisIRodapésiComplementos
• Degraus
• Granito branco cotton com espelho - 94,00 m
• Soleiras
• Granito branco cotton- 23,00 m
• Cerâmica Eliane pornelanato 8.5 x 30 cm celestial polido - 218,00 m
• Peitoril
• Em aço escovado/ferro - modelo 1 - 218,00 m
• Em aço escovado/ferro - modelo 2- 133,00 m
• Em aço escovado/ferro - modelo 3- 14,00 m
• Complementos
• Bancadas de granito com frontão - 108,00 m
• Barra de apoio para deficientes - 24,00 m
• Cantoneiras de granito branco cotton 20 x 20 cm - 49 un
• Capa para cuba em chapa perfurada - 93 un
• Grelhas metálicas - vestiários (Il. j31/39) - 20,00 m
• Cones de ferro com fechamento transparente - 52 un
• Bandeiras de ferro - 52 un
• Válvula descarga p/ mictório modelo - 40 pçs
9.° TABELIÃO DE NOTAS - SP
Dr. Paulo Roberto Feriisandün
e metais sanitários
237 - Fa'affealgtiO
RUa Quimo de Andrade, N.°

AUTENTICO a are
tatrWsitampos
te r
pai a mim apre entado,•na "P'"ep

O PRESENTE DOCUMENTO d PARTE
INTEGRANTE DA CERTIMO DE
ACERVO TéCN/C0 EXPEDIDA NESTA
_ I& o r§EA-SP SOB
DATA., c PE

• Cuba de louça branca deca oval - 115 pçs
ba aço inox mekal - 3 pçs
SÃO PAULO,
• aso de louça linha de ville - 106 pçs
ERNANDES. Assento pl bacia sanitária - 106 pçs
S;LVA
HOSSAN;•
ptório de louça branco m711 - 40 pçs
ALOR ECO% na
• ifão p/ mictório - 40 pçs
• Papeleira com suporte para papel 300 mm - 105 pçs
• Papeleira com rolete a 480 - 1 pç

H /-2-2-/-0-15-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secador de mão ref. moel ou similar - 22 pçs
Cabides em aço inox - 194 pçs
Torneira automática pressmatic - docol - 115 pçs
Torneira com arejador ref. 1157 c - 3 pçs
Bucha p/ fraldado manual 1982 - bel - 1 pç
Chuveiro elétrico baile epoque c-52 - 18 pçs
Válvula escoamento p/ cuba1-37 - 115 pçs
Sifão cromado p/ cuba 1-37 - 115 pçs
Válvula escoamento p/ cuba inox - 3 pçs
Sifão para cuba inox - 3 pçs
Bolsa p/ bacia sanitária - 106 pçs
Saboneteira tipo chafariz com bujão individual ref. bobrick - b822 - 115 pçs

•

Pinturas
• Látex com massa corrida - sobre paredes- 294,00 m2
• Látex pva sobre forro gesso e retoque massa - 16.472,50 m2
• Látex pva sobre molduraltabica de gesso - 2.435,00 m
• Pintura acrílica - cúpulas (fl. e01106) - 3.555,00 m2
• Esmalte em esquadrias metálicas - 628,79 m2
• Esmalte em peitoril metálico - sintético selfcolor - 365,00 m
• Esmalte em esquadrias de madeira - 151,20 m2
• Látex acrílico - paredes sem massa - 18.206,00 m2
• Verniz em madeira - 457,00 m2
• Neutrol em calha - 915,00 m

•

Tratamentoslimpernieabilizações
• Impermeabilização de baldrames - 567,00 m2

•

Instalações hidro-sanitárias , de incêndio e gás
•

Águas pluviais
• Tubulações e acessórios
• Tubo de concreto amiado
pontaxbolsa
• Diam. 1 000,0 mm - 82,00 m
• Diam. 300,0 mm - 1.347,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO 1 PARTE
INTEGRANTE
DA CERTIDACI DE
• Diam. 400,0 mm - 535,00 m
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO, CREA•SP 808
• Diam. 500,0 mm - 346,00 m
TABELIÃO
DE
NOTAS
SP.
Diam. 600,0 mm - 364,00 m
9.°
Dr. Paulo Roberto Femandes - Tabelião
SÃO PAU 0,11J_Qs../..e.s.
Diam. 700,0 mm - 255,00 m
Rua Quinno de Andrade, N.° 237 - Fone: 3258-2611 •
cópia reprografica conforme o orii
AUTENTIC
CECI
na parte reproduzida. Dou FO,
Diam. 800,0 mm - 205,00 m
ginal a m apresenta
ORE
NAL COMO
• Diam. 900,0 mm - 112,00 m
•,Aui.o 29 MO
Diam. 11000,0 mm - 44,00 m
V.
Diam. 1200,0 mm - 66,00 m
_
DEE
•
3 RiCARD
Diam. 1300,0 mm - 55,00 m
ANDRE! E
mIn9$ 1,7
Diam. 1400,0111M - 52,00 M
FÉVIO
• Diam. 1500,0 mm - 163,00 m
• Tubo de PVC rígido - série R, inclusive conexões
• Diam. 50,0 mm - 12,00 m
rd

‘ÁigJ
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• Diam. 100,0 mm- 1.550,00 m
• Diam. 150,0 mm - 6.014,00 m
• Diam. 200,0 min - 1.320,00 m
• Diam. 250,0 mm - 1.617,00 m
• Tubo de PVC tipo TC, inclusive conexões
• Diam. 200,0 mm - 631,00 m
• Diam. 250,0 mm - 1.770,00 m
• Bombas
• Eletrobomba submersível, modelo: uni 100otvazão: 36 m3/h, amt 10 mca,
potencia: 4,0 cv, rotação: 3500 rpm. - 2 pçs
• Água fria
Abastecimento a partir da rede pública até o reservatório inferior com ca
para 3.200 m3 e recalcado até o reservatório superior com capacidade

de

• Tubulações e acessórios
• Tubo de aço galvanizado com costura din 2440, inclusive c
• Diam. 100,0 mm - 680,00 m
• Diam. 150,0 mm - 710,00 m
• Diam. 65,0 mm - 78,00 m
• Diam. 80,0 mm - 60,00 m
• Tubo de PVC marrom, soldável, inclusive conexões
• Diam. 25,0 mm - 1.200,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO1PARTE
• Diam. 32,0 mm - 2.310,00 m
INTEGRANTE DA CERTI
DE
ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam. 40,0 mm - 882,00 m
DATA c PE
-SP 808
to ÇZ,
• 5)C, O FIEA
• Diam. 50,0 mm - 1.557,00 m
• Diam. 60,0 mm - 254,00 m
SÃO PAULO. 1'4 I-£) -.& °5
• Diam. 75,0 mm - 706,00 m
CECCL
,PUDI• PO/E
ORES
• Diam. 85,0 mm - 560,00 m
Diam. 100,0 mm - 1.350,00 m
• Bombas
• Sistema controlador de nível com a utilização de válvula terra tipo enh-10 4 •pçs
• Bomba de recalque, q= 125m3/h, arnt=60mca, rotor= 151 mm,rotação= 3500
rpm, pot = 25cv modelo: ans-65-160 - 3 pçs
• Eletrobomba submersível modelo uni-300, vazão 3,0 m3/s, amt 16 mca,
rotação: 3500 rpm rotor. 92 mm, potencia: 0,5 cv - 2 pçs
NOTAS - SP
9.° TABELIÃO DE
emandes
isbe'Vfil
vulas / registros / equipamentos
e
Dr. Paulo
Rua Ouinno d Andrade.
rogratica
contormelp
on
AUTENTICO a Presente cópia r
Hidrômetro em bronze, conexões em rosca cônica diam. 1" - 73 pçs
ginal a mim apresentado, na pa reproduzida Dou FA
• Registro de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1
1/2"- 128 pçs
• Registro de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1
1/49 - 51 pçs
VA
.2,3 AND.
•
Registro
de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâme
SER',
?R CS:C:3R 1 7 237 pçs
ai,D3 NEC'
• Registro de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâme
19 pçs

çk
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• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
2 W - 29 pçs
• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b
diâmetro 2" - 4 pçs
• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
- 17 pçs
• Registro de gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
4" - 25 pçs
• Registro de pressão em bronze, com canopla cromada tipo 416 diâmetro 3/4"
- 18 pçs
• Sistema controlador de nível com a utilização de válvula terra tipo enh-1 O 6 pçs
• Válvula de descarga em bronze, com canopla cromada tipo hidra diâmetro 1
W- 106 pçs
• Válvula de gaveta, em •bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 4" - 19 pçs
• Válvula de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 3° - 1 pç
• Válvula de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 2 %" - 5 pçs
• Válvula de gaveta, em bronze, co
a inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 6" - 14 pçs
• Válvulas em bronze válvula de 1)0• Válvulas em bronze - válvula de.
(6") - 4 pçs
• Válvulas em bronze válvula de rete

•

Esgoto
• Tubulações e acessórios
• Tubulações e conexões de PVC rígido, branco, PXP,ponta e bolsa com virola
• Diam. 40,0 mm — 68,00 m
• Tubulações e conexões de PVC série R
O PRESENTE DOCUNENTODLPARTE
• Diam. 50,0 mm - 720,00 m
INTEGRANTE DA CERTI
DE
• Diam. 75,0 mm 2.930,00 m
ACERVO TtCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam. 100,0 mm — 2.601,00 m
DATX PELO CltrIPSP SOB
• r?C, OGOI
• Diam. 150,0 mm — 2.366,00 m
SÃO PAU O, 1'4 / 0 9 L.45...
• Diam. 200,0 mm - 902,00 m
cedt..
ARPE

•

Gás combustível

ORE

CK)NAL CENTRO

DE NOM.4., ue
a gás abastecido a partir da rede pública de gás natural da Comga' s es
9.0 TABELIÃO
o Fernander~
Dr. Paulo
:"Lia Quinno e Andra N.° 237 • Fq• Maar
ior• projetado para atender ao Hipermercado, restaurantes e toda área do
Mil- a:TICO e presente cõpi. epreeraiCM
pinai a mim 'apresentado, na

rte reP

Itibtriláções e acessórios
-------,--Tubulações e conexões de aço carbono sem costura ASTM A106- sch 40
•
Diam. 32 mm - 1.390,00 m
ODA 5;LL-A
Diam. 40 mm - 970,00 m
• Diam. 50 mm - 730,00 m
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. Diam. 65 mm - 260,00m • Diam. 100 mm — 550,00 m
• Válvulas e registros
• Manômetro em feffo fundido, diâmetro nominal de 100 mm, com
extremidade roscada diâmetro V2" - 29 pçs
• Medidor de gás atendendo exigências comgás - mod. mr-1 2 gasotec 42 pçs
• Medidor de gás atendendo exigências comgás - mod. terz91 60m31h
• Regulador de gás, corpo em zamac, sede em latão laminado, diâmetro
de entrada e salda de 1 W npt, modelo ga-3021 - 1 pç
• Regulador de gás, corpo em zamac, sede em latão laminado, diâmetro
de entrada e saída de 2" extremidades flangeadas - mod.121-12 - 1 pç
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encaixe. sede miser - diâmetro 1 W - 9 pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encaixe, serie miser - diâmetro 1 W - 22 pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encaixe, sede miser - diâmetro 2 ' - 6 pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda serie 45 diâmetro 2 W - 1 pç
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda sede 45 diâmetro 4" —3 pçs
• Incêndio
Áreas protegidas simultaneamente por extintores manuais, sistema de hidrantes e
sistema de sprinklers
• Tubulações e conexões
• Tubo em aço carbono galvanizado, DIN 2440 com
inclusive conexões:
• Diam. 32,0 mm - 1.390,00 m
• Diam. 40,0 mm - 970,00 m
• Diam. 50,0 mm - 730,00 m
• Diam. 65,0 mm - 260,00 m
• Diam. 100,0 mm — 550,00 m
• Tubo em aço carbono preto din 2440
• Diam. 1 " - 6.200,00 m
DE NOTAS - SP • Diam. 1W- 800,00 m
9 TABELIÃOFemandes
- Tabelião
11
Dr. Paulo R
• Diam. 1 - 1.350,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO.‘ _PARTE
Rua Quinno d p,ndrade 0237 Fone: 3258-26 ,
kUTENTICO a presente copia te ografica conforme o on
INTEGRANIE DA CERTIDRO DE
•
reoroduzida. Dou Fê
Diam.
2"
1.400,00
m
ginal a mim apresentado, na pa
ACERVO *MOO EXPEDIDA NESTA
1
• Diam. 2 1/2 " - 52000m
DAM., giab, citemso coa
C - Çi I2 0 I 9
• Diam. 3"- 1.280,00 m
29
S. PAULO
sAo PAUL0,11—.1.22.1-25:
• Diam. 4" - 5.900,00 m
I{MyE
,
FUGI
CECI
RICA
• Diam. 6" - 1.300,00 m
GRE
Cl AND!
• Diam. 8"- 30,00 m
• Diam. 10"- 12,00 m

10/33

570

•

•

o/ ATESTADO TECNICO SHOPPING GUARULHOS

• Válvulas, registros e equipamentos:
• Válvula de gaveta• tipo angular de 450. De diam 2 W , roscável com
adaptador para engate rapido tipo Storz de diam 2 W x 38 mm, tampão e
chave de engate rápid0.flpo Storzdiam. 38 mm —1 cjs
• Bico de sprinkter, tipo pl cima, temp. de acion. 68oc (vermelho) diâmetro
15mm - 1.200 pçs
• Bico de sprinkier, tipo pendente, temp. de acion. 68oc (vermelho) diâmetro
15mm - 2.960 pçs
• Bomba centrifuga elétrica, vazao=140m3/h,amt= 100mca,rotor=234mm
rotacao=3500rpm pot= 1 csocv,rnodelo:ans-80-250 —1 pç
• Bomba centritugaelétrica, vazão = 1.2m31h, amt = 100 mea rotação = 3500
rpm, potencia = 4tv, modeio=hr-2-75 - 1 pç
• Bomba centrifuga á diesel, vazão =70m3/h,amt=30mca,rotor=234mm '
rotação = 350Orpm pot = 100cv,modelo: ans- 80-250 com motor mwm td22916 - 1 pç
• Bomba centrifuga elétrica, vazão = 70m3/h, amt 30rnca, rotor = 130mm,
rotação = 3500 rpm pot=10cv,modelo:eta-65 16- 2 pçs
• Chave de fluxo em bronze fundido com roscas bsp, com retardador de sinal
pneumático- 17 pçs
• Manômetro com caixa de fenol, preta e cônica, com anel de aço
incoddável.placa de officio em aço fundido diâmetro 10mm - 20 pçs
• Pressostato com unidade diferencial ajustável, pistão soldado e diafragma
em buna *n", faixa ajustável de 0;4 a 14 bar, invólucro sem proteção mod.
sala- 2 pçs
• Pressostato com unidade diferencial fixo, tipo pistão soldado e diafragma
em buna w, sem proteção, modelo seloa, unidade sensora de pressão
mod. tm 1021 - 17 pçs
• Tanque de alivio com capacidade de 80 litros em tubo de aço carbono - 1
pç
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 1° - 8 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 1 1/4° - 5 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 1 1/2" - 2 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com
e cunha inteiriça e haste
ascendente serie 150 diâmetro 2"
• Válvula de gaveta de bronze
•
ha inteiriça e ha
9.° TABELIA0 DE NOTAS - sp ascendente serie 150 diãme
32#2°Válvula de gaveta de bronz
Paulo Rob
inteiriça e haste
Dr.
mandes
7 F eT
Rua Ou" no de drade, N.
AUTENTICO a pre ente cópia repro
ad%flino°.%ascendente serie 150 diâmetr
ginal a rnirn apresèntado, na parte re
álvula de gaveta de bronze
e
0 SON4
0,1O 510
tendente serie 150 — diâmetro
W 5,50,
• Válvula de gaveta de bronze, co
osca,..oe- cunha inteiriça e h
tOES
ascendente serie 300 diânietro 4°- 2 pçs
,r, • yálvula de gaveta de ferro fundido, com flanges, cunha inteiriça,
ascendente, classe MO - diâmetro 4'- 3 pçs
• válvula de gaveta de ferro fundido, colg", em- 161E.
ascendente, classe 300 - diâmetro 6'- 8 "ãkió Temo exiSotpÁ NESTA
pr•
SOB
C-Pete eetEA.S11

mitin

SÃO PAULOP. /
CECil
ORE
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• Válvula de gaveta de ferro fundido, com flanges, cunha inteiriça, haste
ascendente, classe 300 - diâmetro 8'- 6 pçs
• Válvula de gaveta de ferro fundido, com flanges, cunha inteiriça, haste
ascendente, classe 300 - diâmetro 10*- 2 pçs
• Válvula de retenção dupla portinhola, corpo em ferro fundido, portinhola
em aço inox 304•e mola em inox 302 - diâmetro 4"- 19 pçs
• Válvula de retenção dupla portinhola, corpo em ferro fundido, portinhola em
aço inox 304 e mola em inox 302 - diâmetro 6"- 3 pçs
• Válvulas de retenção com portinhola, em ferro fundido com anéis de
bronze,classe 300 - diâmetro 4" - 2 pçs
• Válvulas de retenção com portinhola, em ferro fundido com anéis de
bronze,classe 300 - diâmetro 2 1/2" - 17 pçs
• Válvula globo angular em latão astm-b-30, din-1709, extremidade com
rosca fêmea e pressão de serviço 10 kg/cm2 - diâmetro 2 1/2"- 116 pçs
• Visor de fluxo de janela dupla em bronze, vidro em boro silicato diâmetro 1
1/4"- 17 pçs
• Armário para mangueira , com visor e
inscr. incêndio dimensão
1,00x0,80x0,1 7m - 72 pçs
• Extintor de gás carbônico capacidade: 6 kg - 68 pçs
• Extintor de pó químico seco capacidade: 4 kg - 80 pçs
• Mangueira para hidrante, revestida
internamente com borracha,
extremidade com terminais e comprimento de 15 m - diâmetro 2 1/2"- 106
pçs
• Conjunto moto-bomba mod 25 G83-T Jacuzzi —pç.
• Extintor de água pressurizada, cap. 10 1, com suporte —cjs
• Extintor de pó químico seco, cap. 4kg, com suporte - cjs
• Extintor de gás carbónico, cap. 6 kg, com suporte —cj
• Diversos
• Caixa para hidrante 45x90x17 cm, visor de vidro
ríi1 ËNDIO"
—131 cjs
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• Óleo diesel

Abastecimento do sistema de geração de emergência \,4
• Tubulações e conexões
• Tubo em aço carbono sem costura, ASTM A106, soldável, inclusiv
conexões:
O PRESENTE DOCUMENTO €
• Diam. 20,0 mm - 6,00 m
INTEGRANTE DA C.ERTIDA0
TABELIÃO
DE
NOTAS
SP
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA MEM
9°
mandes - Tabelião
•
Diam.
25,0
mm
24,00
m
Dr. Paulo Robe
Fone 2513-2611
DATA PELO, QIIE.A.SP SOB
Rua Quinno de An de, N.°
ép 5
• Diam. 32,0 mm - 6,00 m
AUTENTICO a presente cópia reprogr ca conforme o o0.
ginal a mim apresentado, na parte rep uzida. Dou Fé
• Diam. 15,0 mm - 42,00 m
SÃO PAULO, ni O•R i015
CECÍLIA

£2 RiCARE
r-,71 ANORE.
R, 2.

ORESvulas / registros / equipamentos
• Tanque de óleo diesel capacidade 1500 I - 1 pç
• Tanque secundário de óleo diesel capacidade 250 1- 1 pç
2$ 1,7T •
Válvula gaveta em aço carbono, extremidades flangeadas série 300 diâmetro am. - 1 pç
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• Válvula gaveta em aço carbono, extremidades fiangeadas serie 30O diâmetro 1* - 5 pçs
• Válvula gaveta em aço carbono, extremidades fiangeadas serie 300 diâmetro 1/7 - 6 pçs
Sistemas
• Sistema de energia
Entrada de energia em média tensão 13,8 KV/30/60Hz, distribuídos em 3 subestações
transformadoras de baixa tensão (380 V).

•

As subestações são compostas por
S.E - A - Tipo blindada em cubículos SF-6 com transformadores, (2 x 1000KVA) cargas
de lojas, (1 x 750 KVA) cargas do condomínio, (2 x 1500KVA) ar condicionado.
S.E - B - Tipo blindada em cubículos SF-6 com transformadores, (3 x 100 KVA) cargas
de lojas, (1 x 100 KVA) cargas do condomínio.
S.E - C - Tipo blindada em cubículos SF-6 com transformadores, (1 x 750 KVA) cargas
do condomínio, (2 x 750 KVA) cargas de lojas.
Grupo gerador à diesel 325/360 KVA, 380/220V.
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas composto por uma malha de
condutores de cobre nu # 35 mof formando uma Gaiola de Faraday no perímetro de
2.000 m.

• Força e alimentadores
• Equipamentos
• Cubículo blindado em sf6 (cabine de entrada/ adm e medição) conforme
diagrama unifilar folha dte-01 - 1 pç
• Transformador a seco 225 kva 13,8/0,220-038 kv-(para instalação em
cubículo blindado) - 1 pç
• Compartimento com porta de tela para entrada dos cabos de média tensão,
incluindo a fixação dos cabos - 1 pç
• Medidor eletrônico de corrente, tensão, potência, consumo, fator de
potência, freqüência e distorção harmônica, montado em caixa metálica 1 pç
• Fonte retificadora com banco de baterias s
- 1 pç
• Banco automático de capacitores tipo s
-50kvar (total
350 kvar) - 1 pç
NOTAS - SP Banco automático de capacitores tipo
9.0 TABELIAO DEandes
kvar (total
- Tabelidb
Dr. Paulo Rob
- Fone: 3258-2611
Rua Quinno de A drade, N'
400
kvar)
2
pç
AUTENTICO a presente cópia reprogr ca conforme o on
ginal a mim apresentado, na parte rep doada. Dou Fe
Banco automático de capacitores tipo s
Okvar (total
250 kvar) - 2 pç
Cubículo blindado sf6 sie' a conforme diagr
un
ha dte-02/ dte-03
1 pç

•

•

Grupo gerador diesel 3251360 kva - 3801220 v completo com painel de
comando conforme diagrama e tangub ¡PM gkilyct1.094ro IM4RTE
CERTIDP40 DE
• Transformador a seco 1000kva, 13,71
CNVICUPEDIDA PIEM
$oo
c,oVeN-SP
cPE
_

1,75

PA O. (1 1-122i-C25
CEC
GR
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•

Transformador a seco 1500 kva-1 3,2/0,38-0,22 kv - 2 pçs
Cubículo blindado sf6 sie "Wconfonlie diagrama unifilar folha dte-04 - 1 pç
Transformador a seco 1009 Inta, 13,210,38-0,22 kv - 3 pçs
Cubículo blindado sf6 sie 'conforme diagrama unifilar folha dte-05 - 1 pç
Transformador a seco 1000 kva, 13,210,38-0,22 kv - 2 pçs
Trafo pedestal 13,8 — 127/220 V — 300 KVa —cj

Quadros de força e luz
• Quadro dta sobrepor contendo em seu interior todos os equipamentos
constantes em seu respectivo diagrama trifilar
• QFN-MC3 - 1 pç
• QLF-E-S/E-C - 1 pç
• QLF-E-SUP-2 - 1 pç
• QLF-N-SUP-2 - 1 pç
• QLF-N-SIE-C - 1 pç
• QF-B-INCISPR - 1 pç
• QF-E-B-(51E0 - 1 pç
• QF-E-B-REC-INC - 1 pç
• QLF-E-SIE-A - 1 pç
• QLF-E-TER-1 - 1 pç
• QLF-E-SUP-1 - 1 pç
• QLF-N-S/E-A - 1 pç
• QLF-N-TER-1 — 1 pç
• QLF-N-SUP-1 - 1 pç
• QF-E-ELEV-1 - 1 pç
• QL-ELEV-1/1 - 1 pç
• QLF-E-SIE-B - 1 pç
• QLF-E-TER-2 —1 pç
• QLF-E-TER-3 - 1 pç
• QLF-E-TER-4 - 1 pç
• QLF-E-SUP-3 - 1 pç
• QLF-E-SUP-4 - 1 pç
• QF-E-B-DREN - 1 pç
• QLF-E-ADM-1 - 1 pç
• QLF-E-ADM-2 - 1 pç
• QLF-E-SUP-5 - 1 pç
• QLF-E-CM - 1 pç
• QLF-N-S/E-B - 1 pç
QLF-N-TER-2 - 1 pç
P
0 TABELIA0 DE .ndes
NOTAS - S.
O PRESENTE DOCUMENTO 1_PARTE
9.
- Tabelão1 QLF-N-TER-3 - 1 pç
Dr. Paulo Rob •
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
Rua Quinno de An rade, N. 2 - Fone 3258-261
QLF-N-TER-4 - 1 pç
AUTENTICO a presenke cópia reprogra a contorme
ACERVO TÉCWO ExPEDIDA NEM
ginal a mim apresentado, na parte rem uzida. Dou Fé
_ a o icgEA-SP 80B
N
OA
, gk4c pe
•
LF-N-SUP-3 - 1 pç
QLF-N-SUP-4 - 1 pç
4-622,12...
LO
sÀo PAU 1.
• QLF-N-SUP-5 - 1 pç
CECI
• QF-N-B-REC - 1 pç
ANDES
1:73 RICA¡
• QF-N-EST-1 - 1 pç
En AND!.
C2 ri)
QF-N-EST-2 - 1 pç
5.,b5k15.
• QF-N-ADM - 1 pç
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QLF-N-ADM-2 - 1 pç
QF-N-CHUVÉIROS - 1 pç
QF-N-MC 1 - 1 pç
QF-N-BMC2 - 1 pç
QGBT-A-CEI - 1 pç
QGBT-B-CEI - - 1 pç
QGBT-C-CEI - 1 pç
QGBT-B-LN3A - 1 pç
QGBT-A-LN3A - 1 pç
QGBT-B-CN1A - 1 pç
QGBT-B-CN1 - 1 pç
QGBT-A-LN2 - 1 pç
QGBT-A-CN2 - 1 pç
QGBT-A-IN1 - 1 pç
GBT-B-LN1 - 1 pç
QGBT-B-LN2 - 1 pç
QGBT-B-LN3 - 1 pç
QGBT-C-CN1 - 1 pç
QGBT-C-LNI - 1 pç
QGBT-A-LN3 - 1 pç
QGBT-A-CNI - 1 pç
QGBT-INC/SPR - 1 pç
GBT-C-LN2 - 1 pç
QGBT-B-LN3B - 1 pç
QDP - quadro de distribuição em pedestal Sistema Feeder Pillar 2,60 x 1,30
x 0,40 m - 219 Kva - cj
• QGBT - bloco A- 219 Kva -cj
• QGBT - blocos B, C, O, E, F, G -45 Kva -cjs
• QGD Incêndio e pressurização -7,5 CV - pç
• QT-Térreo - 5,80 s 21,10 Kva - pç
• QT-Tipo -7,12 Kva - pç
• QT-Cobertura- 2,84 Kva - pç
• QT-Salão de Festas (exceto bloco A) - 6,40 Kva - pç
• QT-Zelador (só bloco A) -10,62 Kva - pç
• QT-Recreação -15,24 Kva - pç
• QT garagem - de 2,4 a 20,20 Kva -pç
• QT-Quadra - 9,04 Kva - pç
• QTD-Guarita - 9,08 Kva - pç
O PRESENTE DOCUMENTOSPARTE
• QF-Incêndio - 2,3 CV - pç
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE
- SP
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
g 0 TABELIÃO DE NOTAS
TabeAâo
QF-Elevadores
-16
CV
-pç
es
nd
CREA•DP SOB
DATA PELO
Dr. Paulo Robe
Rua Quinno de And de, N.° 23
SZC
— v 60
QF-Bombas
AF1
-25
CV
pç
AUTENTICO a presente cópia reprogra
apresentado, na parte repro
ginal a mim
-Bombas - AF2 - 20 CV - pç
sÃo
F-Incêndio / Garagem -25 CV - pç
CEC
W35
.
S1
O
QF-Piscina -3 CV - pç
DREN, AP -1 pç
• QLF.N.SUP.5 - 1 pç
PF,N,ESC, - 8 pçs
• PF,N.EST./QE CENTRAL 4 pçs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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PF.N.ESP, - 5 pçs
PF.QEN,TERREO - 8 pçs
PF.QEKSUPERIOR - 6 pçs
PF.QE N. COBERTURA - 12 pçs
PF-QEE-TE/ PF.QECENTIPF.E.CTL - 4 pçs
QCGG - 1 pç

• Eletrodutos, caixas e conduletes
• Eletroduto em Ferro Galvanizado, c/ conexões, barra de 3m
• Diâmetro W- 90,00 m
• Diâmetro 1'1- 5.529,00 m
• Diâmetro 1 1/4" - 1.224,00 m
• Diâmetro 1 1/2"— 1.731,00 m
• Diâmetro 2" - 1.605,00 m
• Diâmetro 2 1/2' - 210,00 m
• Diâmetro 3" - 1.080,00 m
• Diâmetro 4" - 354,00 m
• Diâmetro 6" - 51,00m
• Elelroduto em PVC rígido roscável, c/ conexões, NBR-6150, barra de 3m
• Diâmetro 3/4" - 30,00 m
• Diâmetro 1"- 810,00 m
• Diâmetro 1 114" — 72,00 m
• Diâmetro 1 1/2" - .465,00 m
• Diâmetro 2" — 3.234,00 m
• Diâmetro 2 W — 30,00 m
• Diâmetro 3"- 1.170,00 m
• Diâmetro 4" - 2.040,00 m
• Diâmetro 6" — 5.550,00 m
• Condulete em alumínio fundido
• TIPO "E° diâmetro 1" - 15 pçs
• TIPO "E"diâmetro1 %" - 6 pçs
• TIPO "E" diâmetro 1 W - 35 pçs
O PRESENTE DOCUMENTO É' _PARTE
INTEGRATITE DA CERTI~ DE
• TIPO "E" diâmetro 2" - 8 pçs
ACERVO TÉCNICIO EXPEDIOA NESTA
DATA-, PE1N _,O*EAAP 908
• TIPO "E"diânietro 3/4 7 pçs
• TIPO "LL" diâmetro 1 1/2° - 7 pçs
sAo PAULO...L.1_22J O
• TIPO "LL" diâmetro 1 %" - 10 pçs
CECI
• TIPO "LL" diâmetro 1°- 9 pçs
NAL CEM-47
o
• Tipo L, Diâmetro 1 1/2" - pç
• Tipo T, Diâmetro 1 1/2" - pç
4aixa de concreto armado - 80 x 80 x 110cm com tampa de ferro fundido
NOTAo 2
ABELIA0 DEá
.
Tasel
9 ° Tulo
s, *Ame tro 60cm - 17 pçs
Roberto Fe.mnd.es
Dr: Pa
Rua ajnnod ndra
rogfâfic,`"4"e
reproduida Dofglixa de passagem em alvenaria - cx. 60 x 60 x 80cm com tampa em ferro
auTENTICO a resenle copla r
g'inal a mim apresentado, na p
ndido - 2 pçs
xa de passagem em alvenaria - cx. 40 x 40 x 60cm com tampa em ferro
---frindido - 7 pçs
—7:az—atm de passagem em alvenaria - cx. 80 x 80 x 90cm com tampa em ferro
1;21 RIC
fundido - 19 pçs
r.-1 ANL
E:1
aixa estampada em ferro esmaltado com tampa parafusada —
Lt,S
16133
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• CX 100 x 100 x 20cm - 2 pçs
• CX15x 15 x 8 cm- 94 pçs
• CX 20 x 20 x 10 em - 391 pçs
• CX 30 x 30 x 12cm - 63 pçs
• CX40 x 40 x 12 cm- 7 pçs
• CX 60 x 60 x 15cm - 4 pçs
• CX 80 x 80 x 20M - 1 pç
• CX 120X1 20X1 30em - 11 pçs
• CX 120X1 20X1 50cm - 34 pçs
• Eletrocalhas / leitos / perfilados ,inclusive conexões
• Eletrocalha pedurada total chapa 12, em peças de 3m, com tampa sob
pressão, acessórios de montagem (curvas, junções, etc)
• 200x50 mm - 75,00 m
• 100x5Omm - 189,00 m
• 50x50 mm - 231,00 m
• 800x100mm - 171,00 m
.00
• 700x100mm - 21,00 m
• 600x100mm - 474,00 m
• 500x100mm - 207,00 m
• 400x100mm - 771,00 m
• 300x100mm - 282,00 m
• Cabos, terminais
• Cabo de cobre eletrolifico tipo sintenax antiflan tensão de isolamento 1 kv
• Diam. 2,5mm2 - 500,00 m
• Diam. 4,0 mnf - 27.970,00 m
• Diam. 6,0 mm2 - 7.870,00 m
• Diam. 10 ,0 mm2 - 12.700,00 m
• Diam. 16,0 mm2 - 14.550,00 m
• Diam. 25,0 mm2 - 12.290,00 m
• Diam. 35,0 mm2 - 8.020,00 m
• Diam. 50,0 mm2 - 6.585,00 m
• Diam. 70,0 mm2 - 4.670,00 m
• Diam. 95,0 mm2 - 6.390,00 m
• Diam. 120,0 mm2 - 9.270,00 m
• Diam. 150,0mrn2 - 15.190,00 m
• Diam. 185,0 mm2 - 5.910,00 m
• Diam. 240,0 mm2 - 14.290,00 m
• Cabo de cobre detrata) , tensão de isolamento 12120 kv
• Diam. 240mn 2 - 250,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
DE NOTAS - SP. Diam. 35mm2 - 1.300,00 m
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE
9.° TAB
nandes
Tabelião
e
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
Dr. Paulo oberto
Diam. 95mm2 - 950,00 m
. Fone. 32582611•
Rua Quinno cid Andracle.N.repr7rele
DATA. PELO
uoznforme o orii
CREA-SP SOB
ra
c
'.UTENTICO a presente cópia
C - () 014
\?..
na parte
• Diam. 50mm2 - 2.600,00 m
-g1nal a mim apresent
O2, OS
Diam. 25nvn2 - 3.900,00 m
SÃO PAULO
ceei
o
__• _Disbibuição, inclusive,itumMação interna
FERNADFS
e
caixas, conexões e conduletes
A SiLVA -• El trodutos,
C:a0SSAM re -fielroduto em Ferro Galvanizado, c/ conexões, barra d 3m
r
VALW
• Diâmetro 3/4" - 8.967,00 m

(A\
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• Diâmetro 1" - 1.602,00 m
• Diâmetro 1 W - 792,00 m
• Diâmetro 1 W - 558,00 m
• Diâmetro 2° - 45,00 m
• Diâmetro 2 V2" - 42,00 m
• Eletroduto em PVC rígido, tipo pesado, roscável, c/ conexões, NBR-6150,
barra de 3m
• Diâmetro 3/4" - 2.772,00 m
• Diâmetro 1" - 8.532,00 m
• Diâmetro 1 1/2'- 21,00 m
• Diâmetro 2" - 3.852,00 m
• Diâmetro 2 112" - 5.298,00 m
• Diâmetro 4"- 24,00 m
• Condulete e caixa de ligação em alumínio fundido
• tipo "c" diâmetro 3/4" - 160 pçs
• tipo "t" diâmetro 3/4" - 15 pçs
• Tipo x"diâmetro 3/4" - 5 pçs
• Tipo "e" diâmetro 3/4" - 1.790 pçs
• Tipoir diâmetro 3/4" - 556 pçs
• Tipo ir" diâmetro 3/4' - 484 pçs
• Tipo T diâmetro 3/4" - 650 pçs
• Tipo ix" diâmetro 3/4" - 120 pçs
• Tipo tampa e dois interruptores paralelos separados loa, 250v (2p-'t) - 7
pçs
• Caixa de ligação tipo condulete com tampa e dois interruptores simples
ioa 250 v (2p-it) - 8 pçs
uas tomadas redondas
• Caixa de ligação tipo condulet
1oa-25ov(2p4t) - 93 pçs
• Caixa de ligação tipo con
da redonda 1 oa 250 v (2p-êt) - 271 pçs
• Caixa de ligação tipo coa
ntemiptor paralelo
mais uma tomada universo
a- 17 pçs
terruptor simples i oa
• Caixa de ligação tipo condu
- 250 v (2p4t) e 1 tomada (2p-it)
- 42 pçs
• Caixa de ligação tipo condulete com tampa e um interruptor simples 1
oa-25ov (2p+t) - 30 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado
O PRESENTE DOCUMENTO
• 3" x 3" - 428 pçs
INTEGRANTE DA CERTIOn0 DE
• 4" x 2" x 2" - 250 pçs
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA., PELO. CREMSP 80S
• 4" x 4" x 2" - 736 pçs
)(0 O 9
te
° TABELIÃO DE NOTAS - SP
nandes - Tabelião
10x10x8cm - 75 pçs
Fone 3258-2611 •
Dr. Paulo Roberto
sAo PAUL0,11-421.425fica conforme o on.
QUinflO de
15X15x8cm — 5 pçs
reduzida. Dou Fê •
,,u'rENTICO a pre ele cópia repr
gine' a mim atues plado, na pert e
• 15x15x10cm - 41 pçs
20X20x10cm —15 pçs
S. PAUL
• 25x25x10crn - 5 •pçs
RNANDES
30x30x12cm - 1 pç
•
LVA
f..:2
• -- Caixa de passagem em alvenaria
f3SSANI
• 60x60x80cm — 189 pçs

•
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579
• 80x80x80cm — 11 pçs
• 65x65x80cm - 5 pçs
• 100x100x60cm - 11 pçs
• Eletrocalhas / leitos / perfilados ,inclusive conexões
• Perfilado liso metálico, inclusive conexões
• 38x38 mm - 1.668,00 m
• 76x38 mm - 36,00 m
• Elelrocalha lisa galvanizada com tampa sob pressão, em peças de 3 m
• 200x5Omm - 783,00 m
• 500x100mm - 15,00 m
• 100x5Omm - 6.039,00 m
• 300x100mm — 54,00 m
• 300x5Omm - 2.421,00 m
• 400x100mm - 60,00 m
• Fios e cabos
• Cabo de cobre eletrolifico pirastic a
• Diam. 2,5mm 2 - 168.740,00
• Diam. 4,0mm2 - 88.300,00 m
• Diam. 6,0mm 2- 42.250,00
• Diam. 10,0mm2 - 10.134,00 m
• Diam. 16,0mm2 - 5.500,00 m
• Diam. 35,0mm2 - 400,00 m
• Fio de cobre eletrolitico unipolar, isolação em PVC antiflam, 750 V, 70 GR
Tipo Pirado
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO De
• Diam. 2,5 mm2 - 36.740,00 m
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam. 4,0 mm2 - 14.900,00 m
DATA, PELO. CflEk•SP SOB
'4* SZC -- OG019
• Diam. 6,0 mm2 - 3.620,00 m
SÃO PAULO, 11 /0 2 /05
• Diam. 10,0 mm2- 1.660,00 m
CECI
ABE
• Diam. 16,0 mrn2 - 840,00 m
ORE
ONAL COMO
• Interruptores, Tomadas e Luminárias
• Conjunto com 2 interruptores simples 10a1250v com pia modelo 64550
pial- 33 pçs
• Conjunto de 1 interruptor simples e 1 interr. paralelo separados 1 oa/25ov
com placa modelo 64551 - 2 pçs
• Conjunto de 2 interruptores paralelos 10a1255v com placa modelo 64552 4 pçs
• Conjunto de 3 interruptores simples 10a1250v com placa modelo 64576 pçs
• Interruptor paralelo 10a125ov com placa modelo 64501 (pial) - 5 pçs
f
OTAS - SP
- Tabetão Interruptor simples 10a125ov com placa modelo 64500 (pia)) - 8 pçs
O TABELI
Paulo
Robe o Feo 237 F .
no ej e_ Andrade, N.repro79,af-ca
e vÂ r Tomada (2p-'t)-1 oa, 250v, com pica modelo 64526 (pial) - 457 pçs
ua Ou.
ou F e gue monobloco (macho) 2p4t-ioa-25ov, modelo 51021 (pial) - 3.445 pçs
F . ()arte morada
•
çi nal a
ornada (2p-'t)oa-25ov, montada em caixa blindada a prova de tempo - 8
çs
----é—Ponto de força b87trifásico montado em cx blindada 10x10x8cm com
)frERNANDES
GtLV),
prensa cabo diâmetro 3/4" - 5 pçs
1:Ponto
he força trifásico montado em cx. blindada - 2 pçs
)

•

çkl\
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Luminária para 1 lâmpada dulux de 18w mod. f-5074-e - 201 pçs
Luminária para 2 lâmpadas fluorescente de 32w com reator eletrônico duplo
incorporado mod. Ipt-14 - 447 pçs
Luminária tipo ft 1412/218 para 2 lâmpadas fluorescentes de 18 w com
reator eletrônico duplo incorporado - 8 pçs
Luminária à prova de explosão modelo ims-cx-1 para 1 lâmpada
incandescente de 100 w (mofemo) - 4 pçs
Luminária montada em poste de 6m para 1 lâmpada vapor metálico de
250w com reator de alto fator de potência incorporado, modelo f-5104 /p —
projeto- 6 pçs
• Luminária circular (de sobrepor) montada em base de ferro bicromatizado
com difusor de acrílico prismático, modelo lfa-5c, equipada com lâmpada fluorescente compacta de 5w e inversor eletrônico de 12 vcc (aureon) - 8
pçs
• Projetor para lâmpada vapor metálico 250w modelo f 5067 (projeto) - 3 pçs
• Luminária de embutir (1-3), circular, c/ refletor em policarbonato metalizado
e alojamento c/ dispositivo autônomo pl 2 18W compacta completa - 437
pçs
• Luminária de embutir (1-3), circular, c/ refletor em policarbonato metalizado
e alojamento s/ dispositivo autônomo p/ 2 18W compacta completa - 949
pçs
• Luminária tipo embutir (L-3A) circular c/ refletor em policarbonato
metalizado e alojamento c/ dispositivo autônomo p/ 1 x 18 W compacta
completa- 18 pçs
• Luminária tipo embutir (L-3A) circular c/ refletor em policarbonato
metalizado e alojamento s/ dispositivo autônomo p/ 1 x 18 W compacta
completa - 41 pçs
• Luminária tipo embutir (1-5) p/ lâmpada fluorescente 2x32 W, em chapa
tratado e pintado em epóxi branco c/ sistema de difusor c/ afetas planos
completa - 254 pçs
• Spot de sobrepor c/ alojamento (L-6) p/ transformador eletrônico c/ lâmpada
V. metálico por 30 de 35W - Moa. Philips s/ Mastercolor focalizando o
elemento lódico - 146 pçs
• Arandela Sobreposta tipo bola (1-7) em alumínio injetada c/ difusor refletor
em alumínio anodizado c/ equipamento auxiliar p/ lâmpada U.Metálico
150W H 91-15 - 77 pçs
• Spot embutido no forro (1-9) em chapa de aço pintado
' branco c/
alojamento p/ equipamentos auxiliares, lâmpada V
38 de
70W MOD HQI-R 70/WDL OSRAN - 48 pçs
• Mini projetor (L-10) retangular c/ vidro jatea
ofuscante e equipamento auxiliar remoto p/ v
DE NOTASTabeltâo
- SP Ref. P-2515/150- 112 pçs
° TABELIÁO
des
•
eaub Rob
oO
6 F:t
.e0
5602u
Spot embutido Direcional (1-11) em alumínio
io2arrn
Cluinno de Orada, erna37nr.afF,pcZcIn:
-1rENTICO a pre ente cópia re,prs
Ofuscante p/ vapor metálico COM Mastercolor PA
ginat a mim apreâentado. na ri
'''
Luminária pendente externa refletor (L 14) e alumínio, dr
perado e
alojamento p/ equipamento auxiliar p/ vapor metálico HQI-15 150W - 38
S. PAULO
pçs
ANDES
• Luminária pendente externa (1-t5)?eff~,40,40"
3 Ri CAF
ANDR
1,-/Ç e alojamento p/ equipamento ar4~4algti..
En
nAtk, riÊ•
r, >te -&Ç oi

•
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• Luminária embutida lio tomo circular (L-13) c/ refletor em alumínio- 98 pçs
• Fibra ótica/Neon Mod. L 18 A contendo 1.350m de Fibra ótica código SV126,
108 fontes de luz color (8cores) •changer compostos por lâmpadas (SV2000)
vapor metálico de 150. com capacidade de iluminar 25 metros de fibra. - 1
pç
• Fibra óticaffileon Mod. L 18 contendo 1.347m de Fibra ótica código SV126,
70 fontes de luz color (8cores) charager compostos por lâmpadas (SV2000)
vapor metálico de 150W com capacidade de iluminar 25 metros de fibra. - 1
pç
•

•
•

Aterramento e para-raio
• Eletroduto de pvc rígido tipo pesado 2" em pecas de 3m - 480,00 m
• Cabos, hastes, conectores e acessórios
• Cabo de cobre nu, têmpera meio mole
• Diam. 25,0mm2 - 250,00 m
• Diam. 35,0mm2 - 9.670,00 m
• Diam. 50,0mm2 - 2.670,00 m
• Cabo de cobre tipo pirado andam, isolação 750V
• Diam. 120,0mm2 - 120,00 m
• Haste de cobre 0,254 mm espessura mínima tipo pc copperweld 3/4" x 3,0
m- 103 pçs
• Caixa para inspeção do aterramento diâmetro 300mm com tampa de ferro
fundido - 75 pçs
• Terminal aéreo h=60cm diâmetro 3/8" - 70 pçs
• Pára-raios Franklin 4 pontas rosca diam. 3/4" h-350mm - 1 pç
• Mastro simples diâmetro 112" com reduçào p/ diâmetro 3/4" h=6,om - 1 pç
• Barra de equipotencial com suporte 2 1/2"x 1/4"x 40cm - 5 pç
• Base de ferro fundido para mastro diâmetro 1/2" com furos - 1 pç
cabode aço diam. 1 1/2" - 1 pç
• Conj. de estais com

Sistema de Detecção e Alarme de incêndio
O sistema de detenção e combate a incêndio compõe-se de detectores de
instalados no prédio. O acionamento é feito a partir de comando localizado n
controle.
•

Equipamentos de detecção Icentral
• Alarme de incêndio sonoro/estroboscópico - 25 pçs
• Detector de fumaça do tipo termovelocimétrico - 2 pçs
• Botoeira de acionamento do alarme de incêndio - 57 pçs
• Detector de fumaça do tipo jônico endereçável. - 262 pçs
J.° TABEISA0 Fernandes
DE NOTAS
- SP
- Tabeltâo
237 - Fone: 3258-2611
• Central de alarme de incêndio (com especificação conforme memorial
Dr. Paulo Rob
Rua
()LIMOade
AUTENTICO
predrade,
ate cópia re manca conlorme o orn
de especificações de materiais) mod. trident mult loop para 12 laços - 1
pinai a mim acres Modo, na part eproduzida. Dou Fe
pç
• Detector de fumaça tipo jônico convencional - 38 pçs
• Plug para conexão de intercomunicador remoto Ounto às botoeira de
ERNANDES
alarme) com a central de incêndioPR
- 57ps
ESENTE DOCUNZ.NTO E PARTE
SILVA

Hossam n

""'fõial de pontos conectorizados — 300 pontos

O
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO ~100 EXPEDIDA NESTA
SOB
DATA PEA. nigrEA-sp
CÇ-• IAD ?-

kt\

c

UOI
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• Eletrodutos e cabos —1 cj
• Caixas e acessórios
Caixa tipo Pial -4 x 4- 11 un
Caixa com tampa e furo central - 12 un
Caixa tipo R10 - 322 un
Caixa sem tampa parafusada 10x10x8cm - 14 un
Caixa sem tampa parafusada 20x20x10 - 3 un
• Testes em campo
• Teste e colocação em operação — 1 cj
• Sistema de telefonia, lógica, som e antena:para VHFIUHF e FM
• Equipamentos
• Sonotietor coaxial 6" embutido no forro - 925 pçs
• Sonolletor coaxial 6° montado em caixa aparente - 70 pçs
• Sonolletor coaxial w montado em caixa aparente instalada no pilar- 79 pçs
• Potenciômetro rotativo - 27 pçs
• Central de som - 1 pç
• Antena para vhf/uhf e fm com amplificador de sinal - 1 pç
Total de pontos conectorizados para som —1.074 pontos
Total de pontos de lógica conectorizados —130 pontos
• Eletrodutos e conexões
• Eletroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ ba
conexões:
• Diam. 3/4" — 2.526,00 m
• Diam. 1"- 702,00 m
• Diam. 1 '4"— 102,00 m
• Diam. 1 '/2» — 126,00 m
• Diam. 2" — 516,00 m
• Diam 2Y2" — 21,00 m
• Diam. 3" — 87,00 m
• Eletroduto em pvc rígido tipo pesado, em pecas de 3 m com todas as conexões
e acessórios complementares
• Diam. 1"- 51,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO PA
INTEGRANTE DA CERTIDÃODE
• Diam. 2" - 27,00 m
DE NOTAS - SP
ACERVO TÉCNICO E.,.PEDIDA NESTA
- Tabeliâo
• Diam. 3/4" - 372,00 m
9.° TABEiSiko Fernandes
DA PELO CMEA-SP SOB
• Fne: 3258-2611237 o
Dr. Paulo Roberto
uG0
N°
t) ‘areprografica
conloone on
Fit • Diam. 4" - 81,00 m
Rua Ouinno de Andrade,
N..
arte reproeuilda. Dou
AUTENTICO a pies
qInal a men 291

PUS
SILVA

lhas I leitos, inclusive conexões
s em aço galvanizado, em barra de 3 m
• 600,0 mm - 27,00 m

SÃO PAUL0.-1,1_,L.Q.k.Q.S.
CECI
0011

1 lç

lisa galvanizadacom tampa de pressão, em barras de 3 m
• 50x50- 111,00 m

'Eletrocalha

1...
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150x50- 60,00 m
200x50 - 1.488,00 m
100x50 - 345,00 m
300x50- 402,00 m
400x100 - 27,00 m
600x100 - 45,00 m
200x100 - 420,00 m
300x100 - 1.777,00 m
500x100- 81,00 m

•

Caixas, tomadas
• Caixa de ligação tipo condulete "II" diâmetro 3/4" - 16 pçs
▪. Caixa de ligação tipo condulete II" diâmetro 1 - 10 pçs
• Caixa do tipo r 1 padrão telebrás - 1 pç
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 150x150x15cm - 6
pçs
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 120x120x12cm - 1
pç
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 40x40x1 2cm - 4 pçs
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 80x80x 1
- 3 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado lisa de 4"x4"x2" - 40
• Caixa de passagem metálica 10x10x8cm com tampa para
• Caixa de passagem metálica 20x20x10cm com tampa p
• Placa em material templástico, cega ,tr x 4" modelo 64
• Tomada 4p padrão telebrás modelo 64434 (pial) - 74 pç
• Caixa de ligação tipo condulete Ir diâmetro 3/4" - 5 pçs
• Caixa de ligação flpo condulete"c" diâmetro 3/4" - 10 pçs
.dr• Tomada de piso para telefone modelo embutida basculante
- 'rás
modelo 1510 (salf) - 130 pçs
• Tomada de piso para terminal de computador modelo 1520 (salf) - 130 pçs

•

Testes em campo
• Testes e colocação em operação — 1 cj

Sistema de rota de fuga e sinalização

O PRESENTE DOCUMENTOIPOOTE
INTEGRANTE DA CE RTI
ACERVO TéCN/C0 EXPEDIDA NESTA
D
trATsetz.c P
..SA o WREA•SP SOB
SÃO PAULO. ILLQI/

OS

CE
G
MORO
• Equipamentos 1 luminárias
• Luminária de balizamento dupla face - saída para 1 lâmpada flu escente de 8w,
Melo bif-8/hr (aureon) - 41 cjs
NOTA S
rnaNnd
eE
9 O TABELiA0 p
g. mo nária de balizamento face -única, sairia para 1 lâmpada fluorescente de 9w
13i. Paulo Roberto
. .
Rua Quino° de Andr
a .2(q0(la sobre as portas de salda) — aureon - 17 cjs
AUTENTICO a prese• có
piL; aprese tado, na Po,e
•
Central de iluminação de emergência modelo cie- 12/240 (12v-24ow-uma bateria
.
odeio aureon - 1 cj
S. PAULO
a de aclaramento para equipada com uma lâmpada fluorescente de 9w de
ANDES embutir no forro falso modelo blf-9e/ne - 124 cjs
•."7-A RICAF
•à•,,,, Bloco autônomo para. iluminação de emergência equipada com 02(duas) lâmpadas
ANDR
1 FIDLV;*
..,,,,WiSâdãas de 20w e batedaincorporadamodelo blh-20 (aureon) - 23 cjs
S.LaSRrr
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• Luz de obstáculo com 2 lâmpadas incand scentes de 60w com célula fotoelétrica
com haste (moferco) 2 cjs

584

• Testes em campo
• Testes e colocação em operação — 1 cj
• Sistema de Segurança patrimonial e controle de acesso ( inclusive ao
estacionamento)
• Equipamentoe dispositivos
• Aparelhos de telefone interno interligados a central de segurança —10 cj
• Central de segurança —1 cj
• Sensores de presença — 12 cjs
• Sensores para cartão ótico —26 cjs
• Fechaduras magnéticas —14 cjs
Total de pontos conectorizados —52 pontos
• Eletnadutos e conexões
• Elelroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive conexões
• Diam. 1/4" - 312,00 m
• Diam. 1" - 30,00 m
• Diam. 2"— 60,00 m
• Eletroduto em pvc rígido tipo pesado peças de 3m, inclusive acessó
• Diam. 2" - 2.202,00 m
• Eletrocalhasl leitos, inclusive conexões
• Eletrocalha lisa galvanizada com tampa de pressão, em peça
• 50x50- 150,00 m
•

Caixas, tomadas
• 20x20x12cm - 2 pçs
• 10x10x8 cm — 14 pçs

• Cabos
• Cabos para o sistema —1 cj
• Testes em campo
• Testes e colocação em operação — 1 cj
9.°

O PRESENTE DOCUMENTODCART E
INTEGRANTE DA C E RTI
DE
ACERVO Técroco EXPEDIDA NESTA
Ne
DATS+,6 c
c o WA-SP elOB

sA0 PAULO, 14 .../21/
C

•

05
1-•

TABELIA0 DE NOTAS - SP

ndes - Taboliâo
, ongwoà de CITV
Dr. Paulo Rob
Rua Quinno de An ,rade, N.° 2,3F
AUTENTICO a presente cópia rep0 gra
pinai a dm apresentado, na parte repro ' a. Dou Fe

5;tt.

entos
âmara de cftv fixa - 30 pçs
--•--Câmara de cftv móvel com pan-tilt - 6 pçs
R
:1NA NDES
, sv
A
•
Poste metálico p/ instalação de câmeras de cftv, h=4,5m - 2 pçs
À '4
1,-Central de cftv - 1 pç
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Total de pontos conectotizados —36 pontos

•

Eletrodubas e conexões

• Betroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive conexões
• Diam. - 40200m
• Diam. 1" - 390,00 m
• Diam. 1 1/4" - 102,00 m
• Diam 1 1/2" —42,00 m
• Diam. 2 — 222,00 m
• Diam. 2 1/2° - 21,00 m
• Betroduto em pvc rígido tipo pesado peças de 3m, inclusive acessórios
• Diam. 2" - 60,00 m

•

Eletrocalhas 1 leitos, inclusive cobexões

• Betrocalha lisa galvanizada com tampa de pressão, em peças de 3 m
• 200x50- 126,00 m
• 300x50 - 402,00 m

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Caixas, tomadas

20x20x12cm - 4 pçs
15x15X8CM - 16 pçs
40x40x12cm - 2 pçs
10x10X8cm - 8 pçs
80x80x60cm - 1 pç
40x40x40cm - 2 pçs
10x10x8 cm — 8 pçs

Cabos
• Cabos para sistema CTV —1 cj
Testes em campo
• Testes e colocação em operação — 1 cj

Sistema de automação industrial

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDW DE
ACERVO TÉCN.G0 EXPEDIDA MOTA
CSEMSP SOB
DATA
- LiG0
No \te- PELO
SÃO PAUL0,11./—(2.9J—(25.
C

o

Supervisão predial de equipamentos do sistema hidráulico,
energia, num total de 198 pontos

condicionado e de

•

J.° TABELIÃO
pao Robert
Rua a 0AUTEN
ginal a

Eletrodutos e conexões
OTAS - 91P Betroduto em ferro galvanizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive cone
- Tabelião
rnan•
3258-2611
• Diam. 3/4" - 312,00 m
° 237 • Fo
o cooprografica c forme
a. u Fia
•
Diam. 1 - 4.830,00 m
arte reproduz
Diam. 2 —90,00 m
Eletroduto em pvc rígido tipo pesado peças de 3m, inclusive acessórios
• Diam. 1" - 222,00 m
:RNANDES
•
Diam. 2° - 840,00 m
ILV A
IOSSANI
nutwoo

•

44(i)

Eletrocalhas1 leitos, inclusive conexões
25/33
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• Eletrocalha lisa galvanizada com tampa de pressão, em barras de 6 m
• 100x50 - 4.934,00 m
• 56)(50 - 50,00 m
• Caixas e acessórios
• Caixa de passagem em alvenaria no piso 30x30x50cm - 30 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado com tampa parafusada dimensões
30x30x12cm - 5 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado com tampa parafusada dimensões
20x20x10cm - 177 pçs
• Caixa de passagem metálica 10x10x1-8cm com tampa parafusada - 14 pçs
• Caixa de passagem metálica 20x20x12cm com tampa parafusada - 2 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado 411x4Rx2 - 13 pçs
• Equipamentos, instrumentos e cabos
• Sistema de automação predial -1 cj
• Testes em campo
• Testes e colocação em operação - 1 cj

O PRESENTE DOCUMENTODLPARTE
INTEGRANTE DA CERTI
DE
ACERVO TÉCMCO EXPEDIDA MESTA
DATA PELO
AREA.SP 808

60
.1

Lc4.1j.

• Sistema de ar condicionado
Trata-se de um sistema de expansão indireta com termoacumulação de água gelada.
Sistema constituído por um circuito primário de resfriamento e termoacumulação de
água, restrito às áreas da central de água gelada e área do tanque de água gelada e um
segundo circuito de água gelada, destinado à alimentação dos condicionadores de ar
distribuídos pelo Shopping. Na interface dos circuitos estão posicionadas as bombas
centrifugas que distribuem a carga dos condicionadores de ar.
A distribuição de água gelada é efetuada através de 5 (cinco) circuitos, sendo 1 (um)
circuito específico para áreas de fast-food, 1 (um) circuito para NeoGeo e demais
circuitos para às áreas do Shopping e a serem climatizadas.
Todo sistema é supervisionado e comandado pela automação predial.

•

- Central de Água Gelada
A central de água gelada é constituída de:
- três unidades refrigeradoras com 850 TR cada, totalizando 2.250 TR'
- sete bombas de água gelada para o circuito secundário (duas reservas
- quatro bombas de água gelada para o circuito primário (uma reserva)
- quatro bombas de água de condensação (urna reserva)
, trê4lorres de resfriamento
s_H_S
rna
1- .° TABELIAO DENndOeT
Ttintanque de expansão de água gelada (500 litros)
Dr. Paulo Rob
Rua Ouinno de drade,N.
' -orc'roduzida.
Da''eQ•nkurn4inque
-c
de acumulação de água de 7000 ti?
AUTENTICO a pr sente cópia rep o
Dalt e
ginal a mim apresentado, na pado
- c_ unto de variadores de freqüência para as bombas dos circuitos secundários
to de variadores de freqüência para dois motores do ventilador das torres de
êãfriamento
-,--, quadros
selétricos de comando para o sistema
Na central de água gelada foram locadas todas as bombas hidráulicas, unidades
f4s_friactorts e painéis elétricos.
t
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As t@ - de resfriamento e tanque deacumulaçãà de água gelada, foram instalados em
áreas externas, confonne projeto específico.
• Equipamentos
• Unidade resfriadora 850 TR - 3 cjs
• Tanque de ammenamento de água gelada, com capacidade de 6.000 m3,
diâmetro 18 m x 25 rn de altura isolado termicamente e revestido externamente
em alumínio - 1 cj
• Torre de resfriamento para uma capacidade de 850TR, com amortecedores de
vibração- 1 cj
• Bomba de água gelada, vazão 140 m3 / h, pressão 50 MCA- 3 cjs
• Bombas de água gelada, vazão 300 m3 / h, pressão 80 MCA - 4 cjs
• Bombas de água gelada, vazão 350 m3 / h, pressão 40 MCA - 4 cjs
• Bombas de água das torres, vazão 550 m3 / h, pressão 40 MCA - 4 cjs
• Unidades Fancoil de gabinete - 23 un
• Tanque de expansão de água gelada, com reservatório de 500 I, tanque de
pressurização hidropneumático, bomba, manômetro, chave pressostática,
válvula de retenção, chave bóia e registro gaveta - 1 cj
• Ventiladores centrífugos do tipo sirocco dupla aspiração com gabinete - 15 un
• Ventiladores axiais —1 un
• Variadores de freqüência para motores
• 150 CV - 4 pçs
• 60 CV — 3 pçs
• 20 CV - 3 pçs
• Manômetro com válvula esfera e tubo sifão de W - 27 pçs

J.°

Dr. P;
Rua Ot
AUTEN1
ginal a

• Tubulação
• Tubo de aço galvanizado, ASTM A-53, roscado, Di
• Diam. 341 - 279,00 m
• Diam. 1"- 2.321,00 m
• Diam. 1W- 633,00 m
• Diam. 1 W - 887,00 m
• Diam. 2"- 1.847,00 m
• Diam. 2 1/2" - 1.139,00 m
• Tubo de aço preto, ASTM A-53, soldado, sem costura, in it1Si
• Diam. - 717,00 m
• Diam. - 618,00 m
• Diam. 5" - 445,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDAO DE
•
Diam.
1.330,00
m
NOTAS - SP
ACERVO 1éCNP:0 EXPEDIDA NESTA
es - Tabelião
• Diam. 8" - 1.051,00 m
DATA-, PELO CREA..3P SOB
ne: 3258-2611
on rme o on
UGO1
• Diam. 12" - 163,00 m
SÃO
PAULO....1.1.1.a2J.2.5.• Diam. 14"- 14,00 m
.1[105C.141E
CE
•
Diam. 16"- 406,00 m
9019 O SCIO
MKNTiCIDALIE
R7A7•1J-57K-nlas, registros e acessórios
ILVA
" •
VálvulaDiam.
gaveta ASIV
74 B-62,
pçs classe 150L
19-àcuno R
•
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• Diam. 1" — 514 pçs
• Diam. 1'!:- 28pçs
• Diam. 1 %" - 18 pçs
• Diam. 2" - 38 pçs
• Diam. 2 1/2 " - 20 pçs
• Diam. 3"- 12 pçs
• Diam. 4'1 - 2 pçs
• Diam. 4" - 58 pçs
• Válvula borboleta de ferro fundido ASTM A-126, classe 150L
• Diam. 6" - 7 pçs
• Diam. 8" - 12 pçs
• Diam. 12"- 36 pçs
• Diam. 14" - 7 pçs
• Diam. 16" - 19 pçs
• Diam. 4" - 1 pç
• Válvula de retenção tipo portinhola dupla, com flanges, classe 150L
• Diam. 8" - 8 pçs
• Diam. 12"- 4 pçs
• Diarn. 6" - 3 pçs
• Válvula de balanceamento, mod. STAD
• Diam. 1 1/4" - 15 pçs
• Diam. 1 1/2" - 6 pçs
• Diam. 2" - 11 pçs
• Diam. 21/2" - 13 pçs
• Diam. 3" - 8 pçs
• Diam. 4" - 4 pçs
• Diam. 5" - 3 pçs
• Diam. 8" - 3 pçs
Dutos
• Chapa galvanizada chavetados, isolados, obedecendo a norma NBR 6401 121.247,00 kg
• Flexível de 12" com braçadeiras de fixação - 100,00 m
• Chapa preta, bitola # 18, pintados - 16.393 kg
• Isolamento térmico para dutos em lã de vidro de 1" de espessura revestido
papel Kraft aluminizado - 16.140,00 m2
• Tipo giroduto pintado, inclusive suportes - 1.829 kg

Quadros elétricos
• QEN — Central —1 cj
E NOTA:
QEN-TE-01 à 09— 9 cj
.° TABEL
des Dr. Paulo - .ertÓ Per
Fone: 3258-411 QEE-TE-01 e 02— 2 cj
Rua Quinno d Andrade, N. 23
AUTENTICO a rasante cópia (aproara a contorme 000
arte reP duzida.Fé
• QEN-sup-01à 08- 8 cjs
pinai a mim aPtes
QEN-cob-01 à 12- 12 cjs
•

t=1 RICA
ANDF
MOS RECO!

—,--Testes de campo
• Teste e colocação em operação - 1 cj

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIOAD DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATê, r, PELA 011kA•SP SOB

sÀo PAULO,

O A zas_

CE IA
G

WANDES

•SSANI

RECEBIDO PP., 1,75

Sistema de transporte vertical ( elevadores )
28/33
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• 06 elevadores Ofis, mod. S-ADV 2806- 9C- T, capacidade 1.960 kg ou 28 pessoas, velocidade 0,63 m seg, 02 paradas, piso vinilicó .
• 01 elevador panorâmico
• 02 esteiras rolantes transportadoras automatizadas, 29,80 m
• 08 escadas rolantes, automatizadas, vão 13,40 m desnível 7,00 m
• 03 monta carga cap. 1 t, cada

589

IV— CONTROLE DA QUALIDADE:
Todo o empreendiMento foi. conduzido sob um plano de garantia da qualidade que se
traduziu como um conjunto de procedimentos e instruções organizados de maneira
lógica e correta de tal forma que garantiram a execução dos serviços contemplando
todos os requisitos do projeto executivo dentro do prazo previsto e atendendo aos
padrões de qualidade especificados através de inspeções e ensaios.
Certificação
• Construção de edificações habitacionais, certificado ISO 9002 DNV - QSC 3263;
• Construção de redes de telecomunicações, certificado ISO 9002 DNV - QSC
6411
• Construção de Linhas de Transmissão, certificado ISO 9002 DNV — N°
4439-1998.
- Atividades
• Adequação do manual de garantia da qualidade da empresa a obra
Foi utilizado o manuaLda qualidade da Schahin Engenharia Ltda., que
Estrutura Organizacional e abrangência do Sistema da .Qualidade

a

• Procedimentos da qualidade
Foram elaborados procedimentos para os seguintes assunto
• Análise Crítica da Administração —1 un
• Sistema da Qualidade — 1 un
• Análise Crítica de Contrato —1 un
• Controle de Projetos — 1 un;
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• Controle de Documentos e Dados —1 un;
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Aquisição —1 un;
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
A-SP SOB
DATA.. PE
• Produto Fornecido pelo Cliente — 1 un;
o
• Identificação e Rastreabilidade — 1 un;
utALti.,931_25.
• Controle de Processo —1 un;
• Inspeções e Ensaios —1 un;
G
9.° TABELIÃO DE NOTAS - SP
mandes - Tabelião • Controle de Equipamentos de Medição — 1 un;
Dr. Paulo P
• Fone: 3258-2611
Rua Ouinno e Andrade, N.
AUTENTICO a presente cópia reprog fica conforme o erii •
Situação da Inspeção —1 un;
ginal a mim apresentado, na parte re o,uzida. Dou FO
• Controle de Produto Não Conforme —1 un;
• Ação Corretiva e Preventiva — 1 un;
• Manuseio, Armazenamento, Embalagem, Preservação e Entrega — 1
.ERNANDES
un;
I SILVA
•
Controle dos Registros da Qualidade — 1 un;
CHOSSANI
'Alma:ou R$ 1.7- •
-ELOS
Auditorias Internas da Qualidade — 1 un;
29133

•
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• Treinamento —1 un;
• Assistência Técnica — 1 un;
• Técnicas Estatísticas —1 un

• Registros da qualidade
Foram registradas todas as atividades referentes à inspeção dos serviços
executados, não-confonnidades, inspeção de recebimento, entre outros
definidos nos planos da qualidade utilizados na obra.
Foram utilizados os seguintes registros:
Abertura de Valas
Inspeção de Execução de Alambrado
Inspeção de Guias.e Sarjetas
Inspeção de Peças Concretadas
Inspeção Final Casa de Máquinas
Inspeção Final Centro de Medição
Inspeção Final de Elevadores
Inspeção Final Depósito
Inspeção Final DG/ Estação de Regulagem de Gás/ Lixeira
Inspeção Final Escadas e Antecâmara
Inspeção Final Estacionamento/ Pavimentação
Inspeção Final Fachada
TE DOCUMENTO E P•ATE
Inspeção Final• Hall do Térreo e Hall do Tipo gáZIZZ7rE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NEWA
Inspeção Final Podaria
CIREA•SP 908
r
Inspeção Final Sala dos Medidores de Gás 14?A\A. C.-P-Eb)bpi
Inspeção nas Tubulações de Esgoto
SÃO PAULO,
Liberação da Marcação da Alvenaria
CE
G
Liberação do Grauteamento
Liberação para Concretagem
Liberação para Concretagem - Elementos Pré Fabrica
Liberação para Concretagem - pilares
Liberação para Concretagem - Vigas Lajes e Escadas
Liberação para Concretagem Fundação Direta
Liberação para Concretagem Pilares e Escada
Liberação para Concretagem Reservatório Inferior Fundo/ Paredes
Liberação para Concretagem Reservatório Inferior Tampa
Liberação para Concretagem Reservatório Superior Fundo/ Paredes
Liberação para Concretagem Reservatório Superior Tampa
TABELIÃO DE NOTAS - SP
9.°
Dr. Paulo R erto rnandes - Tabeltâo
Liberação para Escavação Aterro ou Reaterro
Rua Quinno de ndrade, N. 7 - Fone 325B-2611
AUTENTICO a presente cópia repr tpcarodai:ida.
conformeDou
o oriFe
Mapeamento de Concretagem
ginai a mirn apresentado, na parte
Mapeamento de Fachada
• Programação de Manutenção
LiLsif.JÉ
•
Registo de Aterramento em Instalações Elétricas
ANDES
•
Registro de Isolamento em Instalações Elétricas
RICA,
í"
ANDE
Registro de Nivel de Tensão em Instalações Elétricas
FOLV
Rrr.
Teste das Tubulações
SEIOS
Verificação da Alvenaria

21425.

.
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Verificação da Pintura
Verificação:das Esquadrias de Madeira
Verificação das Esquadrias Metálicas
Verificação do Acabamento Argamassado
Verificação do Acabamento em Azulejo
Verificação do Assentamento dos Pisos Cerâmicos ou Pedras
Verificação do Nível de Laje
Verificação do Revestimento em Paredes - Placas ou Painéis
Verificação do Revestimento Externo
Verificação do Telhado
Verificação dos Elementos Hidráulicos

• Qualificação e avaliação de fornecedores de equipamentos, materiais e
serviços
Foram qualificados 422 fornecedores para esta obra, sendo os fornecedores
de serviços avaliados no final de cada contrato e os fornecedores de
equipamentos e materiais avaliados semestralmente.

• Tratamento de não conformidades
Todas as não,conforntclades geradas durante a execução do
empreendimento foram tratadas conforme procedimento e os produtos /
serviços não conforme foram segregados até
ão da disposição
adequada.

• Ações preventivas e corretivas
Foram iniciadas 2 ações prevenfivas /
serviços gerando .opottOrgactes de
modificações nos diversos procedimentos d'

• Controle de processo

ução dos
rodutivo e

. DOCUMENTO P/Mi
O PRESEN:1E
INTEGRANTE DA CERT' DAC

Todo o processo produtivo foi documentado através de instr4ar4
.61
que definiam as práticas e métodos para execução dos se 125 Instruções de Trabalho disponíveis,
sÃo ur.o.

NICO
fe,

.r; • w

G

.

O -1-ABEL

NoTAs•SP'untrole de equipamenMs de inspeç'áo de medição e ensaios
- Tabeltstr
des

onj.40,,,me-20V.
Ro eito Fe"'
)1' Paulo
Ouinno de Andrade, N. 2.3(
u
r. um
'tu'a
sente cedia reProg
foro
„te
,OTENTICO a presente
081 a mim ap_resentaum,

S. PAU

.73 R,
Ar
1 F,

.'12,NANDES
LVA
HOSSANI

EXPED.IGA NE:
C. SP

Todos os equipamentos de medição utilizados para a inspeção foram
calibrados anualmente, foram disponibilizados 315 instrumentos de medição
(alicates amperímetro; fasimetros; decibelímetros; dinamômetros; fonte de
alimentação; luximetro; manômetros; medidores de camadas; medidores de
compressão; medidores de umidade de madeira; megômetros; multimetros;
Rt i35 níveis a laser, paquímetros; reguladores de pressão; sequencimetros;
terrnohigrometro; terrômetros; torquirnetros, trenas).
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• Auditorias internas da qualidade
Foram realizadas Auditorias Internas da Qualidade com o objetivo de manter
implementado o Sistema da Qualidade. Durante a execução do
empreendimento o DM/ (Det Norske Vadias — Organismo Certificador) realizou
auditorias periódicas evidenciando a implantação e manutenção do sistema da
qualidade nas obras.

• Treinamento
Durante a execução dos serviços vários treinamentos foram ministrados para
todos os envolvidos ( 110 turmas de treinamento):
• Política da Qualidade —1 hora (por turma)
• Instruções de Trabalho por Função —3 horas (por turma)
• Conscientização da importância da Segurança / EPI (manuseio,
conservação e utilização) —2 horas (por turma)

• Data-book ( rustreamento documental da obra):
Todos os registros da qualidade depois de analisados são arquivados e
posteriormente formam o DATA-BOOK descrevendo todas as etapas de
inspeção de equipamentos, produtos, liberações em fábrica, aceitação em
campo —1 cj

• Inspeção de materiais / Laboratório de ensaios tecnológicos:
Para o atendimento. às exigências dos serviços especificados, e de acordo com
as condições estabelecidas nos projetos e especificações técnicas.

• Principais ensaios/inspeções realizadas:
A) Aço — foram ensaiados todos os lotes recebidos —120 ensaios
*Amostragem de aços para ensaios no laboratório central, Conformação
superficial, Dobra: fio, Tração, Verificação de bitola
B)Vidro
• Foram inspecionados por um cons
subcontratado, quanto a empename
dimensional
g .0 TABE

E. NOTAS - SP
,p ndes Tabeltâo

2 •Fone: 3258-261
Dr. Paulo IR be"on.
a Quinno de Andrade,. .
153 COOfOTTOO O
uzida. Dou FO
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"" "P
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J
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rj Fav

C) Estrutura Metálica
• Todas as estruturas metálicas foram i
nas dependências do subcontratado, q
Massa do revestimento protetor, Mirre
componentes e fintas

ncias do
rificação

nsultor,
da pintura,
pessura dos

;ANDES

A
S.S4,Y1"

D) Instalações Elétricas ftecliais
1 — •

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE

rktr, de
Todas os circuftos elétricos foran" eágfeep
sua entrega.
DATA PELO CREA•SP 90B
él
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E) Instalações Hidráulicas. e Sanitárias
• Todos os ramais e pnimadas pertinentes aos sistemas de água, esgoto
e incêndio foram inspecionadas no tocante a estanqueidade.
F) Instalações deSistemas,(Ar Condicionado, Alta Tensão e Eletrônica)
• Todos os equipamentos utilizados nas instalações de sistemas foram
inspecionados em fábricas antes de serem liberados para a entrega.
G) Concreto — 1.830 ensaios
• Foram feitos ensaios de resistência a compressão e slump teste
IV — SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efetivo médio — 706 colaboradores ( sendo 550 terceiros)
Total homens hora trabalhados — 1.398.09111h ( sendo 1.089.000 terc
Maior efetivo — 328 colaboradores
Total de acidentes com afastamento — 19 um ( sendo 02 terceiros)
Total de dias perdidos — 230 dias
12.000 dias debitados ( terceiros )
2 mortes
Taxa de freqüência — 1.398.146 ( sendo 1.398.091 terceiros)
Taxa de gravidade - 9.518 ( sendo 8.748 terceiros)
O PRESENTE DOCUMENTO1PARTE
Inspeções de auditoria— 09 un
INTEGRANTE DA CERTI
DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
Análise de risco — 24 análises
DATAPELO GREA.SP 808
Documentação de segurança:
o6o I 4
• PCMAT —1 un
sÃo PAULO, 4 i OhQS
• PCMSO —1 un

Atestamos que os serviços foram realizados dentro dos prazos, em total o servância aos
projetos, especificações, normas técnicas pertinentes, dentro dos padrões de qualidade exigidos,
sendo que os mesmos foram, em sua integralidade, pagos pelo CONNDOMiNIO CIVIL DO
INTERNACIONAL GUARULHOS SHOPPING CENTER à Schahin Engenharia Ltda.
São Paulo P, 08 de junho de 2005

TABELIÃO DE NOTAS - SP

9.°
emandes - Tabelião
Dr, Paulo R
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TÉGNIC.A

AT,E. RS

CONN OMINIO CIVIL DO INIERNAOIONAL GLIARILHOS SHOPPING GENTE, situado à
Rodovia Presídente Dutra Km 227, inscrita no CNPJ / MF.: 01.667.2061 0001-13, atesta que a
SCHAHIN ENGENHARIA S.A., COR sede à Rua Vergueiro, 2.009, T' andar, Vila Manaria, São
Paulo — SP, inscrita no ONP-SNIF sob o n.° .61.226.89010001- 49 e Inscrição Estadual n.°
104:885.995118, executou as obras com fornecimento de todos os materiais e equipamentos
referentes à construção do S o e., ÚT1)001NS,ilocalizaclo. à Rodovia Presidente Dutra, Km 227,
Guartilhos — SP., de acordo com astaractOrklicas abaixo discriminadas:

I - CARACTERISTICAStURAIS DA OBRA:
Datada inicio: Fevereiro 198
. o de execução ( contratoe aditivos) : 091neses
Datada conclusão: Outubro /98
Valor do contrato ( base- janeiro / 98 ) : R$ 30.082208,00
Areatotal,COTISIrUida: 131000 m2
Localizado num ponto estatégco do Rodovia Presidente ,Duira e considerado como grande
marco na área comercial darefflo, o ShoelogiGuarulhos, teve sou projeto adaptado para que
se fi7PS.Se a reforma do mesmo sem ,descaracterizar a exiStância da antiga construção. Hoje o
Shopping possui área locáral de 89.390 m2, com 400 lojas, diatibuidas pelos 02 pavimentos,
possui áltgaum bipennercado, al111:01Pra.P de alimentação, além da área de lazer composta de
15 salas& tine ma, pista de boktee ,brinquedos algrAniOos.A construção conta com cobertura
de estrutura metálica com 38m de vão, éstaSiOnameato para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escaçlasrolantamiScaclas fixas e 03 monta-cargas. A alimentação
elétrica é feita em 132 KV / 340V com cargailistalada de 12250 KVA divididos em 03
subestações. Foram construídos 02 reservatérios410 água com capacidade total de 4.000m3 e
um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar
condicionado com termoaorimOlOode Npageladapossui tanque de expansão de 7000m3, 03
unidades refrigeradoras de 6501Re103tonts de resfriamento.
Cgra_ctosgsticasconstniffitas:
- Estrutum em concreto amtadoconvencion
moldado e melflica;
- Alvenaria comencional ;
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- RXTD de

gesso em placas
4nstalages 'hidro — águas pluviais, esgoto, gás combustível ( p/ atender hipermercado,
restaurantes e área defastPood)
-Instalações de combate a incêndio'. tais como detecção de fumaça, exti o , hidrantes asistema de sprinklers
, "deascwe e cabines dos elevadores
- itUnlinaÇãO de emergência nas rotas
—ração, acústica, circuito fechado de televisão, TV e FM,
- Sistema de telefonia, inteifonie,
rede lógica;
controle de acesso e sensores de.
ricas4ipo Gaiola de Faraday
— Sistema de proteçãocontraD
- ,Sistema de ar condicionado tipoepanso indireta com termo acumulação de água gelada;
possui tanque de expansão de 7,00Drif, unidades refilo o., o oras de 850TR e 03 torres de
resfriamento.
transformadoras de 13,8 KV para 380V.
- Alirnentaçãode energia compostaxle03 sti
Sistema de transporte verrical , com 7 elevadores, sendo 1 panorâmico, 2 esteiras rolantes, 8
escadas dantes e 3 montacargas
- Recuperação e restauro de Meação, antiga fábrica da Oriveth, compreendendo uma área de
32.200 m2.

New,

Principaisnuantitativos:
• Concreto fck 30 LAPa — 15.990,0D m3
• Aço — 2.049,44 t
• Forma — 152.320,00 m2
• Eshutira metálica - 32.641 rn2, VãO MáXiMO de 60 m — 2.198,19 t
• Fechamentos— 61.006,40 m2
• Revestimentos — 94.553,88 m2
• Pavimentações — 38,185,00 rn2
• Cobertura — 33.906,00 m2
• Esquadrias —
• Alumínio — 1.470,00 m2
• Ferro- 950,00 m2
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• Made
ira•— 287,58 m2
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TéCNICO EXPEDIDA NESTA
• Pintura — 38.644;49 m2
• Sistemas Hidra- sanitários, incêndio —tubulações - 71,09 RtnTt?.(- rEm3c. o I Y4EA.SP 808
• Dutos de ar condicionado - 12125t
sÀo PAUL0,11-/-Q2/..—
• Isolamento térmico - 16.14%00 m2
CECI
ORE
• Sistemas de Energiae telefonia
• Subestação rebaixadora —13,8 127/220 v - 3 cjs
• Cabos — 540,99 km
• Eletrodutos — 71,37 km
• Sistema de telefonia, interfonia, lógicakabeamento estruturado,
W,6 4
,s, TV a cabo — TotaldePontisC~kos — 1204 pontos
"°bereà"' kiicsipa fechado deteleviSão(CFN- Total de pontos conecto
Per,
ènai a05,
" ePrees::20
Sitca-Ae. ;Detecção , Mame e Combate ai
o — Total
°
909.epoji "
• tletupeRd.sãoPmfial — Tolaldepontescon
O'

I

0e

PN('14
aistv,

ar condicionado
•
Unidades refrigeradoras — 3 un — 850 TR cada

e: rnaie
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• Tomes de resfriamento —3 un
• Sistema de transporte vertical
• 7 elevadores, sendo 1 panorâmico
• Esteiras rolantes ~Moras automatizadas- 2 cjs
• Escadas rolantes autonatzatlas, vão 1340m; desnível 7,00 m - 8 cjs
• Monta-cargas cap. 1 t —3 cjs
• Restauração de edificação — 32.200 m2.

II- SERVIÇOS REALIZADOS:
Obras civis

•

• Infra-estrutura
• Demolição mecanizada a ar comprimido c/ remoção dos pisos existentes na
edificação a ser reformada, utilizando-se compressor 365 PCM e marteletes Tex 60
( ar comprimido ) - 25.00100 in2
• Supernstrutura
• Demofição mecanizada, a ar comprimido,carga,descarga e bota-fora de blocos e
estacas- 320D m3
• Fabricação de forma - 18957,67 m2
• Montagem de forma - 152.320,00 m2
• Junta de dilatação - 1.159100 m
• Estrutura metálica com proteção anficorrosiva ( fabricação, pintura e monta
2.162.192 ,00 kg
• Passarela elevada ( 5 In ) em effingoralmatálica com piso em laje tipo
dois lances , de 60e 45 m, respeCtiVartiente , com duas ilhas de ac
de diâmetro cada - 38M0000Vg
1
• Recuperação daabobadásverriSentres, com restauração de edificaçã`
• Escoramento metálico- 344:883..100,m3
• Forma em
ensadomulti- laminado esp 12 mm — 3.517,00 m2
• Armadura em aço CA 50 A — 2.049.436 ,00 kg
• Concreto estrutural fck=30 MPa, usinado, fornecimento e lançamento
5.990,00
nf
Laje armada de piso Fck 20 Mpa e = 10 cm : 57.949,00 m2
1( O armado - 7.811,00n
••• Laje alveolar e=25 cmeom cape_
Laje Pré-moldada, pré-tensionada, e = 25 cm- 6.)51
• m2.-,r,t
°
• Laje nervuradalipo grelha — 16.500 ,00 m2
„
lançamento
1:0,1:3:2
139r
-.3,00
re
9 ° r
•
G
rout
cl
Dr.ou
N, o
41.
1roivnÊno Rober, •D -Afreb.c.ivo Sikadur — 31 - 86 m2
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rerseespeinateacZaAir:2PFIre
: • 7"abel:9
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Aço•jocm
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to 14•crn — 7.102,00
4
alv. e
concreto 19cm — 305,00m
ereto vedaçãoaparente — 9 cm — 270,00 m2
af°45‘44,Bloco concreto verlago aparente — 14 em — 35.428,00
PRESENTE DOCUMENTO E
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Bloco de vidre vidromatue- - 20)00 rn2
Alvenaria emtijolocomum - e=19cm - 1.260,00 m2
Encunhamento de alvenartacjOlo corn.um - cm - 135,00 m
Encunbament de ,alveledadtelo comum .20cm - 2.881,00 m
Encurtamento de alvenariacnolo comum 15 cm - 7.046,00 m
Enchimento com bloco Concretocelular - 3.144,00 m3
Alvenaria em bloco leve - 4.91500'm2
Meia canaleta - 14 x 19 x 19.wu - 16.761,00 m
Meia carraleta -19 x 19 x 19 cm - 92.950,00 m
Divisórias
• Granito branco cotim - 400;00 m2
• Madeira revestidaálantinado metaminico - 495,00 m2
• Painel de gesso - 122).00.1)12

• Cobertura
• Sistema de cobertura Rolt-en galvanizado, módulos estruturais com rev.B - RO-90 e
chapas elasticamenteconlidasAirev,C, e--0;65m - 21.091,00 m2 , vão 30 m
• Calha c.1 0 C s emeb..calvA0 20, rev. B - 135,00.m
• Caixa de acurnu1açãoemckgelvin0 20, rev.B, 500x500x200mm - 12 pçs
• Rufo .capeamento c.5000114401041020, rev.B - 1.683,00 m
• Rufo lateral c. 1200mm em cluelvin0 20, rev.13 - 854,00 m
• Rufo lateral c.700mm em cho1v,n0 20, rev.B - 87600 m
• Rufo de capeamento-topealvenoria - 1.400,00 rn
• Contra-rufo c,700mm em ch.gelvA0 20, reta- 1.730)00 m
• Vedação com Ualtex - 11500m
• Tampão inferior ernchapaig.alvanizadan! 20- 912 ,pçs
• Tampão superior erric.4PagOIVMOdoeg.. 20- 912 pçs
/1
• Cobertura com policarbonato azul - 1/6500 m2
/ /
• Cobertura com telha perkron - fecharnento vertical e cobertura, isolamen o em
poliuretano - 11.5500 in2
• kTratamento acústico -11.550,00 m2
Oeo
• Revestimentos
009
u9'.° •
• De parede
ooio
• Interno
55,0"
• Chapisco - 29.987,00.
• Emboço interno - 25/
• Cerâmica gail
9o
• linha
lcolor - tipo c Or.
R. • ,-,p84,do pç.
LMO h
404-00,0
.0ber,
• linha siam - 705,00m2
° Pern Orq
Onal a417C0a"
min, a
2Pde
ca art deco Bane - 1.687,00 m2
p4u
r°9;ea:c4Z4I'ddra para
, mem granito branco cotton - 241,0
'.
4z4aikticanox
opera:gales - calhas - 2081,00 m
lhe de vidm4~12.110.res - kolorine - 1. 718,00 rn2
" ustic ()moinadas - 8.038,00 rn2
O 0

SELos

)4s/z 4.:„Aly•es
,94
4,4f,
:Xfrs3.4
•
Px=rr.„

FAO

Chapiscoexterno - 224635-,00 1112
"1?•7,7fflrnboço externa - 20,22001112

.

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNAGO EXPEDI-PA NESTA
OEMSP SOB
)C-C

SÃO PAULO,
CECI

o

.425.4525_
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ATESTADO TECNICO SHOPPING GUARULHOS

• massa acrílica - durople.x— fachada - 14.554,00 m2
• Reveslimentno~as4ardifieiras - praga de alimentação - 39,60 m2
• Cerâmica çail toónibleolOt brilhante cor 5300 11,6 x 24 ( fachada, pilares e
pirâmide —
• Revestimento em painel de alumínio Hunter Douglas - 'mien 84 r v5 1.027,00 m2
• Revestimentoglares - 605,00 rnz
• Revestimento depilarescônicos com alumínio (alucobond) - 3.496,00 m2
• De teto
• Forro de gesso adulo/est e sanitários - 2.223,20 m2
• Moldura em ge.s
vesfiários e sanitários- 900,00 m
• Forro gesso áreaspiana&comperfis galv. - 18.792,00 m2
• Forro Armstrongbewledtegulard90 largura 0,625 m - 1.000,00 m2
• Forro malha625x625juntoaoforn) de gesso - 1.450,00m2
• Sanca conformedegOndeprojeto - 2.365,00 m
• Abóbada dks com perts aça galvanizados - 824,00 m2
• De pilares
• Fechamentos curvos altura acima 0,60 mts até 200 mts com perfis aço
galvanizados - 20Z00m2
• Fechamento verdeai -área zenital ate 1,10 m - 30800m2

600

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE

INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
Esquadrias
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
• Alumínio, anodizado fosco, cor natural
,CREA•SP SOB
DATA-,
- o Oix
• Janelas
SÃO PAULO,
• Caixilhos de. - 1.470,00 m2
• Ferro
ceck
ORES
• Porta
• Chapa — 950,00 rn2
• Tela metálicaquaddcolada 1 W —fio 12 , galvanizada — 2,88
• Diversos
• Conimão tub,ular de fersoMarn. 2°— 48,00 m
• Gradil metâlicórillarafechamento externo —1.430,00 rn
• Escada de marinheiro — 5,50 m
• Policarbonato do caixilho alumínio das cúpulas e=8'
3.493,20 m2
• Caixilho em aço escovado - 417,70 m2
• Madeira — 209 unidades
▪ 40.2,2
• De abrir, 1 folha , compensado, para pintura, 1 oca — 0,62 a ZOO
m,
inclusive ferragens— 13582m2
bt:F3
-(-1
• De abrir, 1 folha, compensado, para pinturas
,Rua
-oca — 0,60 x 1,80 m, inclusive
....a0'10113eL/A
Rodrzoe
be •`-'
s
iAmualrea,70
PNfie:(2::;:cif,p°,„;,ge
—
126
ilS
á
i
correr0:moadeira
0,"
,fegarn2
1,00x2,10
o c.,
tolotfflo
se
color e-6mm - 1,0D m2
dolor temperado
74P.ZA' "'"i
8mm - 221,00m2
7e7,= 10mm - 340m2
' •

•
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ATESTADO TECNICO SHOPPING MARULHOS

• Espelbode cdstal 3mrn - 96,06m2
• Transparentes -port~aget-lOmm - 257,00 nf
• Laminado reflexivo aztiltmm - 3981,00m2
• Pavimentações
• Regularização e apiloamento de base para piso — 27.542,00 rn2
• Cimentado liso e= 5 cm — 4.59560 m
• Calçada concmto e=7crne - 3.7 0 0 0 m2
• Espelho d'água ( pastillas de vidro ) - 1.634,00m2
• Porcelanato Bane - 00, t e5tlx50 - 20.2,38,00 m2
• Piso cerâmica gailcombiscrlor 2580 - 1.455,00 in2
• Granito branco cotton 3crn apicoado em placas 40x40 cm - para revestimento da
rampa - 246,00 m2
• Granito apicoado branco cotton - 1.117,00m2
• Mosaico de vidro — kolOrine (praça de alimentação) - 3.650,00 m2
• Piso monolítico — 1.000,00 m2
• Piso em $ 0 . • hado — 943,00 m2

•

• DegrausaleirasiReitori o aPisiCen!Piehlentos
• Degraus
• Granito branco cotton com espelho - 94,00 m
• Soleiras
• Granito branco cotton - 23,00 m
• Cerâmica Elianep.orcelanato 6.5 x 30 cm celestialpolido - 218,00 m
• Peitoril
• Em aço escovadofferro - modelo 1- 2160 m
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
• Em aço escovadolferro - modelo.2133;001m
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Em aço escovadolferro - modelok3 - 14,60 In
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DATA PELO COtEA•SP SOB
• Complementos
IX
• Bancadas de ganitocomtontão - 108,00 m
SÃO PAULO. I UO
• Barra de apoiopara deficientes - 24,00 m
• Cantoneiras delgranfto branco cotton 20 x 20 cm - 49 unc/
R
• Capa para cuba emohapaperfurada - 93 un
• Grelhas met§licas - vesgários (ft )31/39) - 20,00 m
• Cones de feff0 contfechamentc transparente - 52 un
• Bandeiras de ferro - 52 un
• Válvula descargapimictorio modelo - 40 pçs
90 7

s

601

Or• P„'118Etel Aparelhos e metakissanftfiltos
Áityi.'eClurrir2
Arnal Y790 pre arrt- ' -ernantMçt
sitar,
, "
. presseo
e ZocaP'iar.'237.
7oSnegiltigfi
ouça~ deca
25 r 0e

oval - 115 pçs
,
•°,,J,çuhkaço imo( mekal - 3 pçs
Vaso louçailinhade ville - 106 pçs
phbaciarkOtkia - 106 pçs
)p&
delonçar4carrt711 - 40 pçs
v.
Pi ~rio 40pçs
4.:,gp1- 4.'4 • Papeleira.cornsuae~ampapel 300mm - 105
• ,Npeleira com rdete a 480 - 1 pç

•

o

Ã
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ADO TEMIDO SHOPPING GUARULHOS

602

Secador damãoxef..fnoeleueimilar - 22 :pçs
' emaçoInox Cabides
Torneira automMapfessinatic - docul - 115 pçs
Torneira comarOatorref. 1157 c - 3 pçs
Bucha p/ fraldkkomanual lefi2 - bei - 1 pç
Chuveiro alátlicobtlibepogue c-52 - 18 pçs
Válvula escoamentopicubal-37 - 115 pçs
Mo cromadopicu.ba 1-37 - 115 pçs
Válvula escoarnerepl cuba inox - 3,pçs
Sifão para cubainox - 3 pçs
Bolsa .0/ bacia sanitáfia - 106 pçs
Saboneteira tipo cllefaliz com bujão individual ref. bobrick - b822 - 115 pçs

Látex com massa corrida - sobreparedes - 294,00 m2
Látex pva sobre foffoggsoefeUque massa - 16.472,50 m2
Látex pva sobre moldurattabicade gesso - 2.435,00 m
Pintura acrílica - 040(fl. e01 W6) - 3.555,00 m2
Esmalte em esquaddentelfficas - 628,79 m2
Esmalte em peitoul melem - sintético selfcolor - 365,00 m
- 151,20m2
Esmalte em esquadrias* r:
Látex amiba) - paredes ~massa - 18.206,00 m2
Verniz em madeira -457i00 m2
Neutro) em calha - 915,30 m
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE

• TratamenteslimPerma~
• Impermeabilização de baldrames - 567,001112
• Instalações bidilo,Salliglias.401130300matis

INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO Tda4900 EXPEDIDA NESTA
DATA PELO C.REA•SP 80B
rl• 5?--C-CAnhí
SÃO PAULO,...ti-ql./D.5I
ARE
C

• Águas pluviais
• Tubulações e acessórios
, arrnadoza1, pontaxbolsa
• Tubo de concrgo
• Diam. 1 000Orrirn - 132,00 m
. Diam. 300,0 mm - 1.347,00 m
• Diam. 400t0mm - 535,00 m
. Diam. 500p mm - 346,00 m
• Diam. 600»rnm - 364,00 m
9o
• Diam. 700,4mm - 255.430 m
or.r, 44£3 ,
• Diam. 800035mrn - 205,00 m
:ZEft,Eg°a°e '4'°217°
Diam. 900,84= - 112,00 m
AireZ3,7.„ciás,,j k58:43lam. 11000,041wn - 44,00 m
Z.ndif.zotiam. 1208,0 (rrim - 66,00 m
• biam. 1300,,Onwn - 55,00m
iam. 140010
- 52,00 m
Diam. 1500,8nim - 163,00 rn
de PVC 'rígido - série R, Inclusive conexões
• Diam. 50,4) sem - 12,00
7,7$
7/33
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•

•

•

• Diam. 100Amm — 1,55000 m
• Diam. 150,0mrn 601400m
• Diam. 200,0rem - 1.320,00 m
• Diam. 250,0nm - 1.617,00 m
Tubo de PVC tipo TCC inclushre conexões
• Diam. 2000mm — 631,00 m
• Diam. 25i0 mm — 1.770,00 m

Bombas
• Eletrobomba submersível, modelo: uni 100otvazão: 36 m3/h, amt 10 mca,
potencia: 4,0 cv, rotação: 3500 rpm. - 2 pçs

Água fria
Abastecimento a partir 4a rede ,ptblica até o reservaffirio inferior com
para 3.200 m3 e recalcadaaté-o reservatório superior com capacidad

ade

•

Tubulações e ace
s
. Tubo de aço galvanizado com
ra din 2440, inclusive
. Diam. 100,0 mm - 680,00 m
• Diam. 150,0mm - 710,00 m
• Diam. 650 mm - 78,00 m
• Diam. 80,0 mm - 60,00 m
. Tubo de PVC marrom, sOldável, inclusiveconexões
. Diam. 25,Ornm — 1.200,00 m
. Diam. 3Z0rnm - 2.310,00 m
O PRESENTE DOCUMENTO E ARRTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. 40,04m - 88Z00 m
ACERVO TéCN/C0 EXPEDIDA NESTA
• Diam. 50,0 mm- 1.557,00 m
N.
DASA? ....1:75Z w IREA•SP 908
• Diam. 60,0 mm - 254;00m
. Diam. 75,0 mm - 7050 m
SÃO PAULO, 1i 02/25...
.
CECI
• Diam. 85,0 rnm - 55%00 m
ORE
. Diam. 100,0mm — 1.350;0m
9514o De • Bombas
eno p NO TA
.
_Sistema controlador de nivel com a utilização de válvula terra tipo enh-10
eernandes
ente
237 F
P0,,,
"Go zoo

..:-co,,8omba de recalque, q= 125rn3ih, anit=60mca, rotor= 151 mm,rotação= 3500

rpm, pot = 25cv ntdelo: ans65-160 - 3 pçs
Eletrobomba submersível, modelo uni-300, vazão 3,0 m3/s, ant 16
rotação: 3500 rpm rotor. 92 mm, potencia: 0,5 cv - 2 pçs
Válvulas / registros /equipamentos
Hidrômetie em:bronze, co , t- , 7::-• em rosca cônica diam. 1° - 73 pçs
Registro de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1
•1/2'- 128 pçs
gistro de gaveta em bronze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1
4" - 51 ,pçs
de .gaveta embenze com canopla cromada tipo 1509 diâmetro 1" çs
,gistro de gavetaembronze com canopla cromada tipo 1509 diânietro 3/4" 9 PçS
8/33

•
•

/
ri TESTADO TECNICO SHOPPING GUARUU-IOS

• Registro degavelaembronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
2 W - 29 pçs
. Registro de gavela em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b
diâmetro 2" - .4po
• Registo de gavetaembranze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
3" - 17 pçs
• Registro de.gaveta em bronze, acabamento bruto, tipo deca 1502-b diâmetro
4"- 25 pçs
• Registro de pressão em bronze, com canopla cromada tipo 416 diâmetro 3h"
- 18 pçs
• Sistema controlador de .nkel com a utilização de válvula terra tipo enh-1 O 6 pçs
. Válvula de descarga em bronze, COM canopla cromada tipo hidra diâmetro 1
W- 106 pçs
I O: e, com fianges,
. Válvula de gaveta, em
cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 4"- 19 pçs
. Válvula de gaveta, em bronze, com flanges, cunha inteiriça e haste
ascendente - diâmetro 3' - 1 pç
. Válvula de gaveta, em bronze, com fianges, cunha inteiriça e haste
I 0 2 W - 5 pçs
ascendente• Válvula de gaveta, em bronze, com fianges,
ascendente - dlâmelm 6"- 14 pçs
. Válvulasem bronze válviltaxle bóia diâmetroV - 6 p
. Válvulas em bronze - vátvela de reten& de pe .co
(6") - 4 pçs
• Válvulas em bronze valvuladeretenção vertical diâ

•

604

• Esgoto
• Tubulações e a - o os
. Tubulações e conoçõesade P.VC rígido, branco, PX13,porrta e bolsa com virote
• Diam. 40,0 tnrn —•08100 rn
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
• Tubulações econexões,dePVC série R
INTEGRANTE DA 'CIERTIDII0 DE
ACERVO TÉCNt00 EXPEDIDA wErrft,
• Diam. 50,0 mm - 720ffl0 m
DATA PELO. CREA•SP SOB
• Diam. 75,0 mm — 2030,00 m
• Diam. 100,0111111 - 2.601,00 m
SÃO PAULO, 1." /J22/ 05
• Diam. 150,0mm — 2.366,00 m
CEC
• Diam. 200,0 mm - 902,00 m
O

•

e Gás combustível
9.°

nutwide gás
abastecido aparlir da rede pública d
natural da Comgás este
?,dRát,,r,zr2r.
- ;--4,..„
. • nrmetatio para atender ao Hipermerca ,
Alfrafric o a prese
. ra
,,, ...in) tes e toda área do
C.,3-: ,
0,.., a mim apr
arte ropâttRiad.
c), s
I
o':;,9:u
TABELIÃO DE

& PAULO
---->.--,,.._
C:1
2£enr

7
•
ANL)ES
24 StZ.VA

‘1.0,40.7.01"
nbulações e acessórios
o •C P•e',t‘e:014.* °
A
bulaçõeseconades4,Onóx
.
e
• Diam. 32mm - 1.30000
ilk7r @iam. 404nm - 97010D In
• Dieta 504nm - 73000 m

kI\

s
;

•

ATESTADO TEMIDO SHOPPING GUARULHOS

• Diam. 65 rnm - 269400 rit
• Diam. tOOrmrn 550100m

(O5

• Válvulas e registros
• Manômetro em ferro fundido, :diâmetro nominal de 100 mm, com
~Ode mscadad..- j,":: 141 - 29 Pçs
• Merfidor , das andando exigências comgás - mod. mr-1 2 gasotec
42 pçs
• Medidor degás atentando eXigênclas .comgâs - mod. terz91 60m31 • Regulador de gás, Copo em zamac, sede em latão laminado, diâmetur
de entradae saldado 1 W npt modelo ga-3021 - 1 pç
• Regulador de, carpo em zoem, sede em latão laminado, diâmetro
de entradae Saltioxle ?extremidades Ilangeadas - mod.121-12 - 1 pç
• Válvula. esfera .em ç.
o, esfera em latão, extremidades para
solda deetke
sederniser - diâmetro 1 W - 9 pçs
!no, esfera em latão, extremidades para
• WiVula eslere em RO
solda deencaiw, sede miser - ,.diârnetro 1 W- 22pçs
• Válvula esfera em aço carbono, esfera em latão, extremidades para
solda de encabe, sede tniser - diâmetro 2 ' - 6 pçs
• Válvula alem em aço .5onc, esfera em latão, extremidades para
sois e4 dâmeto 2 - 1 pç
• Válvula esfera em gço Wb9,130.4eSfera em latão,
solda sede 45
- 3.pçs
• Incêndio
Áreas Protegidas simultaneamentapor extr
sistema de sprinklers

manuais,

• Tubulaçõese con
• Tubo em aço co; - é O gabei . 59 , DIN 2440 com costura, roscável,
1
inclusiveconexeres:
O PRESENTE DoCUMENTO0CARTE
• piam. 32,0 min - 1.390,
INTEGRANTE DA CERTI
DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
• Diam.
mm - 970,00 m
DATA
PUD OREA-SP SOS
• Diam. 50,31111TI - 730,00 til
SZ- C• [Nem. 65,0 min - 260,00 m
sÃo
• Diant 1.00,0 mm 550,00 m
• Tubo em aço carbono preto din 2440
0
• Diam. 1 6 - 6.200;00 m
9. TABELIÃO DE NOTAS - SP
Dr. Paulo Roberto Femandes - Tabelião
• Diant 1 - 800,0 m
Rua CUIM) C1
de, N.° 237 - Fone: 3258-2611
'a remoer:afica conforme o or,.
AUTENTICO a presente
• Diam. 1 W - 1.350,00 m
parte reproduzida. Dou Fé
ginal a mim apresentado
• Dian. 2' - 1.400,90 m
• Diam. 21./2 a - 520,00 m
• Diam. 3a - 1.280400 m
"IDES
RICARL
• Diarn. 4" - 5,900100-m
rn ANDREI.
•
Ns
Diam. - 1.30000 m
C.=1 FÚLVIO
'
..Wj3 R*1,75
SELOS Ff.C.W.14111'
• Diam. 8" - 3000m
• Diam. 101- 12,00 m

•

9
A3f
ESTADO TEMIDO SHOPPING GUARUU-IOS . .

• Válvulas, reigra$04910ffignicts:
• Válvula de ..garrna, tipo anBute.r de 450. De diarn 2 W , roscável com
adaptador para eAn¥50,0 âno..Storz de diam 2 1/2" x 38 mrn, tampão e
chave deengatel bioStotzdiarn. 38 mm -1 cjs
• Bico de spridlder, lipo pl cima, tomp. de acion. •68oc (vermelho) diâmetro
15mm - 1.200s
• Bico de sprinider, tipo pendente, temp. de acion. 68oc (vermelho) diâmetro
15mm - 2.960pçs
• Bomba Cerk~a eigrica, vaza0=140m3/kamt= 100mcafotor=234mm
rotacar45091pinpot--- 1 cocmodelccans-80-250 1 pç •
= 1.2m31h, amt = 100 mea rotação = 3500
• Bornbac.en~elâtrica;
rpm, potencia = 4cv,modelo=hr-2-75 - 1 pç
• Bomba centrif90 á diesel, vazão =70m3iXamfr.30mca,rotor=234mm
rotação = 350 In pot = 150cv,modelo: ans- 80-250 com motor .mwm td22916 - 1 pç
• Bomba centdhrgaeletrica, vazão = 70m31h, arra = 30mca, rotor = 130mm,
rotação = 35000M pO140cvoodelmeta-65 16- 2 pçs
• Chave de limem bronze fundido com roscas bsp, com retardador de sinal
pneumático - 17pçs
• Manômetro com caixa de fenol, preta e cónica, com anel de aço
inoxidávelptawde Oleio emaçofu.,„._ - • diâmetro lOmm -20 pçs
• Pressostato COM MU*.
.ajustável, pistão soldado e diafragma
em buna "n", faixa ajustável- det4 a 14 'bar, invólucro sem proteção mod.
sa.loa - 2 pçs
• Pre ",
com unidade„diferencial4fueo, tipo pistão soldado e diafragma
em buna w, sem p.,~ l'ilrotteto sebe, unidade sensora de pressão
mod. tm 1021 - 17 pps
• Tanque de alivio corn~idade. de 80 litros em tubo de aço carbono - 1
pç
• Válvula de gaveta tlefironze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
ascende.nteeede 150 Xliketro 1'- 8 pçs
Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
OTAS 9.
- Tabelião ascendentesede 150 tliâmetro 1 1(4"- 5 pçs
Forre 3258-261r
-a conformo oNilrl
Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de cunha inteiriça e haste
od da. Dou FO
ascendente serie 150 dâmetro 1 112'- 2 pçs
..1.10050,41E I Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de
cunha inteiriça e haste
00t4 O ,a0
s. PAULO rí9
ascendente serie 150 diâmetro 2" - 246 pçs
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca, de
o FERNANDES
=RICARDO ,.
C=I ANDREIB ,RRET
ascendente sede 150 diâmetro 2 1/2' - 58 pçs
Foi..00 PAR' ça14,-4. 9_,WN,
Válvula de gaveta de bronze, com rosca, d
,s
goov-SELOSREC.C1111
.:00Zoe
ascendente sede 150 ..itátnetro 3"- 31 pçs
ez".kk,
• Válvula de gaveta de bronze, com rosca,
ascendente sede 150- diâmetro 4° - 34 pçs
V Mita de gaveta de bronze, com rosca, de
cende~500 diâmetro 4"- 2 pçs
Válvula de gemeta de, ferro fundido, com fianges, cunha inteiriça, haste
ascendente,dgse,390
' - diântelro4'- 3 p
Válvula de gaveta de ferro funtrido, co
EXPEDIDA MESTA
ascendente, ejásse300 - diântetro6'- 8
EMSP SOB
C
o ; fR
SÃO PAUL0.11/_Q1/
CECt
Te

4,()

ORE
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t

• Válvula de OVO de kW ftindidP, com franges, cunha inteiriça, haste
C- 6 pçs
ascendente, clatte MO- e
• Válvula de lavgta
' de ferro fundido, com llanges, cunha inteiriça, haste
ascendente, treSse 20G -diâmetro IfY- 2 pçs
• Válvula de telen dupla porânhola, corpo em ferro fundido, portinhola
eraeentlnox 302 - diâmetro 411- 19 pçs
em aço inox 3
• válvula de tetençâo dupla portinhola, corpo em ferro fundido, portinhola em
aço inox 304edtrilaemlinox 302- diâmetro 611- 3 pçs
• Válvulas de etemão com portinhola, em ferro fundido com anéis de
bronzeiclasse 300 -dâMebo41 -2 pçs
• Válvulas de retenção com portinhola, em ferro fundido com anéis de
bronzulasse 300 - diâteetro 2 112" - 17 pçs
• válvula gleba engoiar em latão astm,b-30, din-1709, extremidade com
rosca Cmeae plessãodesettriço ti3kgforrt2 - diâmetro 2 Ur- 116 pçs
• Visor defitixedelaneladuplaern b e - vidro em boro silicakr diâmetro 1
1/4'- 17 pçs
inscr. incêndio dimensão
• Armário para mangueira , com visor e
1,00480x0,1 7m - 12 pçs
• Edintordegascarbónicacápacidade: 6g - 68 pçs
• &inter deptentdmicoisecocapacidade: 4 kg - 80 pçs
• mangueira Ora 'hidrage, 'revestida internamente com bamba,
extremidade com terminais e comPrimento de 15 m - diâmetro 21/2'- 106
pçs
• Conjunto moto,bombarnod53B3-T Jacuzzi -pç.
• Extintor deágualises~4CAp. 1101, com suporte -cjs
• Extintor,depOntlitigeks#PPAOP- 49, com suporte - cjs
• Edintor de gásecartOlco, cap. Skg, com suporte -cj
• Diversos
• Caixa para bieltrantee45 BP 7 cm, visor de vidro com in
- 131 cjs

aurNeogleSel

Ferna es - Tabeliâo
N.° 237 • on . 3258-26ti'
pia reprograf
mentodo
na parte reo

GO 2007
RNANDES
C.2 RICARDO LEANDR DA 'IL.VA
ANDREWARRET
FÚLVIO APARE IDO
SELOS RECOLOOSPOF ARS
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,
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e

OSSAI\lt
CE303
li

sisternadeeração de emergência

O.'
affiese
Tubo em aço carbono sem costura, ASTM A106, soldável, inclusive
conexões:
O PRESENTE DOCUMENTO E
• Diam. 2040
- 6,00 m
INTEGRANTE DA CERII
1,7
AceRvo TÉCNICO ~Em
• Diam, 2540 inm - 24,00 m
Ilt. EMSP
DATA
ét 57e rfeig.9i i
• Diam. 320 rnm - 6,00 m
~PAU 0,11-422J-Q.5.
• Diam. 15,0 mm - 42,00 m
ceei
átvulas /registros /equipamentos
• TanquedeMeidlefikaParifiade 15001- 1 Pç
• Tartque4e~ordedleodeser capacidade 2501- 1
Válvula
emaço carbono, extremidades flangeadas série 300.
1
pç
diâmetro

12/33
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• Válvula gaveta enlaço carbono, extremidades fiangeadas serie 300 diâmetro - 5 po
• Válvula gaveta em aço carbono, extremidades liangeadas serie 300 diâmetro 1/2" - 6 pçs
Sistemas
• Sistema de energia
Entrada de energia em médta.kansão 13,8 . KV/30160Hz, distribuídos em 3 subestações
transformadoras de baixa tensão (380 V).
As subestações são cornastes por.
S.E - A - Tipo blindada emalbic.ulos SF-6 com transformadores, (2 x 1000KVA) cargas
de lojas, (1 x 750 KVA) cargas do.txMominio, (2 x 1500 KVA) ar condicionado.
S.E - B - Tipo blindada emetibiculas.SM com transformadores, (3 x 100 KVA) cargas
de lojas, (1 x 100 KVA) camas do condomínio.
S.E - C - Tipo blindada ernoubloulos SM com transformadores, (1 x 750 KVA) cargas
do condomínio, (2 x 750 KVA) cargas de lojas.

•

Grupo gerador à diesel 325M80 KVA, 380/220V.
Sistema de proteção contra descargas
féricas • Gosto por uma malha de
condutores de cobre nu .# 35 mm2 tintando uma Gaiola de Faraday no perímetro de
2.000 m.

rte.oe
j
tkiti
2112,41CoR
C:

en:7
ot-0
W

,o.'ob
ts,0.
,0•0

• Força e alimentadores
• Equipamentos
• Cubículo blindado em ef6 (cabine de entrada/ adm e medição) conforme
diagrama urilftlar folhadteX41. - 1 pç
• jransformador a seco 225 ,kva 13,8/0,220-038 kv-(para instalação em
c;,1•41,-,,j,";dubloulo blindado) - 1 pç
ns.^-ce:S%206q9mpartirneritoco. rnfportedelela para entrada dos cabos de média tensão,
Vor3"7°a. °Incluindo a fixação dos cabos - 1 pç
idor doireis° de corrente, tensão, potância, consumo, fator de
aia, freqõência e distorção harmônica, montado em caixa metálica ç
FE,A , , _N,,AAN:•E. s Fonte retificadorecombanco de baterias seladas 2
D 0103,Xvallthèá automático de capacitores tipo seco com
• Banco autor/Moo de capacitores tipo seco
400 kvar) - 2 pç
Banco autornálico -de capacitores tipo seco com
250 kvar) - 2 pç
Cubículoblindado sf6 sie " a conforme diagrama unifil olh
2/ dte-03
— 1 pç
Gruo fieladrg diesel 3251360 kva - 3801220 v completo com painel de
do opto* diggramao tanque integno (2501) - 1 pç
.
ransformadora seco 1'000kva, 13,2/04iii , 41Ftt UMMT75)01cra

kl\

ACETi‘jó TÉDNI00 EXPEDIDA NESTA
DATA_-PEL04) CREA•SP SOB
N• Sr C 06 )4
1
SÃo PAULO, -1—../ O% / OS 13/33
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.AL CENTRO
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• Transformador amo 1808.kva-1 300,38-0,221w - 2 pçs
• Cubículo blindadonStie 11,1foonformediAgrama unifilar folha r - 1 pç
• Transformarloraneno 18001ma, 13,210,38-0,22 lw - 3 pçs
• Cubículo blindgclo,sCsie 'co forme - 9. - a unifilar folha dte-05 - 1 pç
• Transformador.
1000 leva, 13,2/0,38-0,22 kv - 2 Pçs
• Trafo pedestal 13,8 - 127/220 V -300 KVa -cj
Quadms de força luz
• Quadro de sobrepor contendo em seu interior todos os equipamentos
constantes em seu respectivo diagrama trifilar
• QFNMC3 - 1 pç
• QLF-E-S1E-C - 1 pç
• QLF-E-SUP-2 - 1 pç
• QLF-N-SUP-2 - 1 pç
• QLF-N-SIE-C - 1 pç
• QF-B-INCISPR - 1 pç
• QF-E-13-ó1E0 - 1 pç
•
• QF-E84REC-1NC - 1 pç
• QLF-E-SIE-A - 1 pç
• QLF-E-TER-1 - 1 pç
• QLF-E-SUP-1 - 1 pç
• QLF-N-SIE-A - 1 pç
• QLF-N-TER-1 -1 pç
• QLF-N-S4JP-1 - 1 pç
• QF-E-EIEV-1 - 1 pç
• QL-ELEV-1/1 - 1 pç
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• QLF-E-SIE-B - 1 pç
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• QLF-E-TER-2 -1 pç
ACERVO TÉCN100 EXPEDIDA NESTA
DATA PELO CSEA.SP SOB
• QLF-E-TER-3 - 1 pç
ise ?C-0Çfís,1
• QLF-E-TER-4 - 1 pç
s'iko PAULO,J._../.122./ 05
• QLF-E-SUP-3 - 1 pç
Ceei
• QLF-E-SUP-4 - 1 pç
• QF-E-B-DREN - 1 pç
• QLF-E-ADM-1 - 1 pç
• QLF-E-ADM-2 - 1 pç
e 5QLF-E-SUP-5 - 1 pç
TABELIÃO DE NOTAS
-E-CM - 1 pç
9 •°Paulo Roberto Fernandes
-1.°Orni-F
e
Andrade, N.° 237 - Fone: 32
DRur.a 'novo cle
""OLF-N-S/E-B - 1 pç
AUTEVICO a Pfes
na rte mero
inZi a eirrn apre, entoa
•
LF-N-TER-2 - 1 pç
N.' • t
F-N-TER-3
GO
F-N-TER4 - 1 pç
4:
eAcs!z4N
RO
FE-fR.NANDE,S •
QLF-N-SUP-3 - 1 pç
a, plf-N-SUP-4 - 1 pç
• ciL)F-N-SUM - 1 pç
• QF-N-B-REC - 1 pç
• QF-N-EST-1 - 1 pç
• QF-N-EST-2 - 1 pç
• QF-N-ADM - 1 pç
•
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QLF- u) _2 - I pç
QF-N-COMIROSr- 1 pç
QF-N-MC 1 - 1 pç
QF-N-BA.41C2 - 1 pç
QGBT-A-CEI - 1 pç
QGBT-B-CEI - - 1 pç
QGBT-C-DEI - 1 pç
QGBT-UN3A - 1 pç
QGI3T-A-LN3A - 1 pç
QGBT-B-CRIA - 1 pç
QGBT-B-CN1 - 1 pç
QGBT-A-LN2 - 1 pç
QGBT-A-CN2 - 1 pç
QGBT-A4N1 - 1 pç
GBT-B-LN1 - 1 pç
QGBT-B-LN2 - 1 pç
QGBT-8-L1\13 - 1 pç
QGBT-C-CN1 - 1 pç
QGBT-C-LNI - 1 pç
QGBT-A-LN3 - 1 pç
QGBT-A-CNI - 1 pç
QGBT-INC/SPR - 1 pç
GBT-D-LN2 - 1 pç
QGBT-B4N3B - 1 pç
QDP — quadro41.04411,0okkxgrmpedesial Sistema Feeder Pitlar Z60 x 1,30
x 0,40 m — 219Kva
QGBT — bloco A —219,1<va —c)
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
QGBT blocosB, C, D-,„ E, F, G —45 Kva --ojs
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
QGD IncêndioxearesM
, ação — 7.5 CV- Pç
DATA, PE,L4 REA-SP
SOB
C
QT-Térreo —5M0s 21;10Kva - pç
SiC —
(
QT-Tipo — 7,12 Kva - pç
SÃO PAULO, 4 iQ,O5
QT-Cobertura-2,84 Kva - pç
CEC
QT-Satektdef estaslexceindoco A) — 6,40 .Kva - pç GR
QT-Zetador (sOkbloceA), —10,62 Kva - pç
QT-Recreação — 15,24.¡Kva - pç
• QT garagem ---de2,4 a20,20 Kva —Pç
a1.-.)
TABELO
DE
NOTAQ
QT-Quadra 9J04iKva - Pç
9.°
i
l (-1Ence0202,56e„ QTD-Guarita— 9;06 ;ha - pç
Andrade. e.rril
ATT
'"."4" 'QF-Incêndio — 2,3 CV - pç
F-Elevadores — 16 CV
-Bombas - AF1 — 25 CV - pç
-Bombas - AF2 — 201CV - pç
NDES
C=1 RIC
A
•
QF-Incêndio
/Gamem — 25 CV - pç
r"--1 ANO
FÚL
girçiesBo R* 1,7QF-PISCilla — 3CV - pç
SELOS RECO
• QF,EB DFtEN, AP —1 pç
• QLENSUP.5 - 1 pç
• PF,N,ESC, - 8 tpçs
• PF,N,ESTME
RAL - 4 Pçs
a

•

tf\A

•

•
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PFNESP, - 51pçs
PF.QEMERRED - 8ins
PF.LiENSCRWOR - 6 PrA
PF.QE N. COBERTURA - 12 pçs
PF-QEE-TCPF.OECENTIPF.E.CTL - 4 pçs
QCGG - 1 pç

• Eletrodutos, caixase condutetes
• Betrodubemforto Galvanizado, c/ conexões, barra de 3m
• Diâmetro 3/4" - 9000 im
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
• Diâmetro 1"- 5.529,00 m
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO Técélioo otREPIDA teSTA
• Diâmetro 1 1/4" - 1.22400 m
DATA
• Diâmetro 1 1/2' - 1.731,00 m
SU -I"FC5g O I 24"-A"Si3 est)r3
ê
ê
"
I
O
• Di"
2" - 1.60.5,00 m
O, .i./21/25—
V
SÃO
• Diâmetro 2 1/2" - 210,001D
CECI),
A4E
*ORAL DENTRO
ORE
• Diâmetro 3'- 1.00(0m
• Diâmetro 4" - 35400 m
• Diâmetro - 51,00 m
• Eletroduto emPVC rígido roscável, •c/ conexões, NBR-6150, barra de 3m
• DL.
3/4" - 30,00m
• Diâmetro 1'- 810,00 m
• Diâmetro 1 1/4" - 72,00 m
• Diâmetro 1 %" - 465,0m
• Diâmetro 2" - 3.2340 m
\Its\*á
• Diâmetro 2 - 30í00-m
s
ho
vo.o
• Diâmetro 3'- 1.17000 rn
:P.. *Orço
(05
• Diâmeto - 2040109 rn
• Diâmetro 61 - 55504,00In
• Conduleteemetuminibtfundido
• TIPO "E" diâmetro 1" - 15 pçs
• TIPO "Cdttil~ 1/4" - 6 pçs
• TIPO "E" diâmetro 1 IA" - 35 pçs
• "nPo "E' diâmetro 2" - 8 pçs
• TIPO °Ekriárnetro 311* - 7 pçs
• TIPOIL„ diâmetro 1„- 7 pçs
1OS
TIPO
"LL"
diântetro
1
%ti
10
pçs
2"; gaedf:oberto FerflEafl 27-AS AUTENTICO
Andrade, N. 237. S T
ou
o
3,
a prresente
9P,O? o TIPO air diâmetro 1" - 9 pçs
cd •
F"e
,
P.,
eprog.fica
co'
n
fo,
Meoe,
6
^a Parto r
eoroduzida. Dou " Tipo 1_, Diâmetro 1 112" - Pç
Fê
• Tipo T, Diâmetro 1 112" - pç
2007
;•nabca de co # ;(,. ermedo - 80 x 80 x 110crn com tampa de ferro fundido
Cliâmetronorn - 17 pço
de passagem em alvenaria - cx. 60 x 60 x 80cm com tampa em ferro
!LVA
CHOSSAAII
fundido - 2 pçs
• de passagernem eivenaria - cx. 40 x 40 x 60cm com tampa em ferro
*70r Caixa
fundido - 7 pçs
• Caixa de passesemorn alvenaria - cx. 80 x 80 x 90cm com tampa em ferro
fundido - 19pço
• Cabcaestampotaernfenoesmaltadocorn tampa .parafusada :ALO

sk\
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

CX 100x 100x 20cm - 2 pçs
CX 15 x 15 x 6cm • 94 pç.s
CX 20 x 20x lOom 391 pçs
CX 30 x 30x 12cm 63 pçs
CX40x40x 12cm- 7 pçs
CX 60 x0x 15cm - 4 pçs
CX 80 x .80x 20M - 1 pç
CX 120X1 20X1 Mem - 1 1 pçs
CX 120X1 20X1 50crn - 34pçs
ilettosi pg.ffligdOs jincluive conexões
• Betrocalba ~de et* chapa 12, em Peças de 3m, com tampa sob
,pressão, acegfitiosdelottagem (curvas, junções, etc)
- 75,00m
•
• 100x5Omm 189,00 m
• 50)(50 inm - 231,00 m
• 800x100mm - 171i00

612

É I

•
•

700X100MM - 21,00M
600X100MM - 4700 m

• 500x100mm - 207,00 m •
• 400x1001101- 771,00m
• 300x100mm 282,00 m
• Cabos, terminais
• Cabo decobredetrotticoltipp.sjotenax ariliflan tensão de isolamento 1 kv
• Diam. 2,5mnf 500;00 In
• Diam. 4,0{0112 279400 rn
• Diam. 6;0 mm2 - 747A001m
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. 10 ,0 aorn2 •- 12100,00 rn
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NES1'A
• Diam. 16,01011' 144.10;00
DATA PE CIREA•SP DOS
N. ã —LO O
• Diam. 25,0 rnm2- 12490,00 m
SÃOPA O,
IQIIO
• Diam. 35,0{0112- ,8020‘,00 m
C
•
MUQUE
ROI
• Diam. 50,0 rnm2 • 6.585;00 m
• Diam. 70Amm2- 4:670,00 m
• Diam. 95,04=2 -6.39000 m
• Diam. 120,0 mrn2 - 9,270,00 m
• Diam. 1540002 - 15.190,00 m
• Diam. 1/15,0 mm2 5.910,00 m
• Diam. 240,0 min2 14290;00 m
o
• Cabo decobreeletrolitico , tensão de isolamento 1212
TABELIA0 DE
(-ir, Paulo
R
NO
Rua Quinno de oberto Ferna
TAS - SP. Diam. 240.mm2 - 250;00 in
A
ndes Au-ta/TICO a presendrade,• ku 237.
Fone: Tabeliâo•
ginal a mim ap
Diam. 35n1m2- 1.300,00m
3258-2611
rografica conforme
tado,
o
or..
•
reproduz ida. Dou
Diam. 95mm2- 950O0rn
Fê
S. PAULO
• Diam. 501=2 - 2.600,00 m
29
7 411r fllag • Diam. 25mm2- 3.900,00 •m
,F INDEs
tvA •

..100,1114.049~1
,, ntenta
'srs,AN, • Eietrodutos, caixas, /Makes e conduletes
EletrodutoomfarroWonizade, c/conexões, b
• Diâmetro 3/4* - 827;00 m

•

‘

pl

•
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• Diâmetro 1° - 1.602,90m
• Diâmetro 1 14" 792.400, rn
• Diâmetro 1 %° - 5-58Ao m
• Diâmetro 2. - 45;00m
• Diâmetro 2 W - 42,00 m
• Eletroduto em PVC rígido, tipo pesado, roscável, c/ conexões, NBR-6150,
barra de 3m
• Diâmetro 314"- 2.77Z00
• Diâmetro 1"- 8.532,00 rn
• Diâmetro 1 1/2" - 21100m
• Diâmetro - 1852,90 m
• Diâmetro 2112" - 5.298,00 m
• Di .1 1 4" - 2490m
• Condulete e cabodelig o em• alumínio fundido
o PRESENTE DOCUMENTO € PARTE
• tipo "c" diâmetro 3/4° - 190pcs
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE
• tipo 9t9 dã ^, I 0 3/4" - 15 pcs
ACERVO TÉCN)00 EXPEDIDA NE9TA
D
INrAitz ..IWP (2i ,RREMSP
• Tipo x"diânietro 314° - 5 pos
• Tipo °e° diâmetro 3/4° - 1.790 pcs
S
SÃO pauLcai_i_Q__
• Tipo,'" diâmetro 3/41n1 - 556 pcs
cech,
• Tipo Ir" diâmetro 3/4" - 484,pgs
ORE
• Tipo "t" diâmetro 3/4" - 650 pos
• Tipo 5c° di .
314" - 120pos
• Tipo tampa e dois interrugtoresparalelos sep
Pçs
es
• Caixa dalWa000,PAcondiggle com tampa
ioa 250v gpiojts
as
• Caixa de flgagko4O-?(condulete com tampaii:
1oa-25ov(20) - 930s
oa • Caixa de ggffinttigocondWete com tampa
250 v (2p4) - ,'2r-tpris
• Caixa de ,figação tipo condulete com tampa e um interruptor paralelo
mais umatmadaunivemal loa, 250 (.2) , redonda - 17 pgs
• Caixa de,410pOodiaocondulete com tampa e um interruptor simples i oa
- 250 v (2p4e 1 Ininada12p4t) 1 oa-25ov, redonda - 42 pcs
• Caixa de ggaçâo tipo coneltifete com tampa e um interrup simples 1
oa-25ov (2P-it) - 301pcs
• Caixa estampada em feno galvanizado
• 3° x 3" - 428 pris
s9 ,
• 4"x2x2"- 250 pcs
ÇP;j3xis°1
• 49 x 4" x - 736 ,pgs
ó
9.
TABELIA0
DE
NOTAS
10x10x8cm
75
Pçs
SP
Dr. Paulo Robe
Rua Qutnno de An de N.
7. Fone: 3258-ir 15X15x8cm — 5 pgs
A UTENTICO a presente
córepro
pia
àfita conforme o o't
15
amai a mim apresentede a parte
Produzida. DouglEe
x 5x1Ocrn - 41 pcs
• 20X20x10cm — 15 pcs
25x25x10cm - 51pcs
30x30x12crn - 1 pç
D" • Caixa cle4pasmetnernalvenaria
60X60xardm — 129ins
18/33
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,

• 80x8040cm — 11 pçs
• 65x65X8Oom - 5 pçs
• 100)~160cm - 11 pçs

Á
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• Eletrocalhasileitosl iPerfilArlos „inclusive conexões
• Peffiladollsolnelftwinclusive conexões
• 38x38rnm - 1.668,130 1- 11
• 76x38rnm- 360 m
• EletrocalhaliSagal.Vanizadocom .t3mpa sob pressão, em peças de 3m
• 200x50mm - 7830 tri
• 500x100rnm - 15,00m
• 100x5Omm - 6:039‘00 m
• 300x1 i.. — 54;00 In
• 300x50mm - 2.421;00 m
• 401(100mm - .610100rn
• Fios e cabos
• Cabo de cobreelebelieNPirastic antillom • Diam. 2,5mrn 2 - iamomo m
• Diam. 460rom2 - 88.300,00 m
• Diam. 6,0rorn 2 - .42250,00m
• Diam. 10i0mrn2 - 10.134,00 m
• Diam. 1eArnm2 5:60000rn
• Diam. 35;0mm2 400,00,m
• Fio de cobre eletroliticomfolar„ ii$0tação em .PVC antifiam, 750 V, 70 GR
Tipo Pkastic
o PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. Z5 mm2 -..36274a00..m
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NE8TA
D
mAT&c. .95t, Fr•SP SOB
• Diam. 4,0nling- I*9,00;00-m
• Diam. 6,0 xnni2 - 3160;00ln
SÃO PAULO
• piam. 1.0Affinf 1060;00 rn
CECO.
• Diam. 10104ntif - 1840,00 m
eicanwo
ORES• Interruptores, Tomadase Luminárias
• Conjunto com 2 interruptores simples 10a1250v com pl
modelo 64550
pia! - 33 pçs
S - SP • Conjunto de 1 interruptior simples e tintem paralelo separados 1 oa125ov
Tabeliâo
3258-2611
com placa modelo64551 - 2 pris
AUTENTICO a pre
flfínieo on
pinai a mim apre
a.
Conjunto de 2 interruptres paralelos 10a1255v com placa modelo 64552 4 pçs
S. PAULO 29 90 2007
• Conjunto de 3 Interruptores simples 10a1250v com placa modelo 64576- 5
pçs
C=I RICARDO LEANDRÕ FERNAN
ANDREI EARRF:TOC)A SILVJ
• InterruPtorParalelo 10a125ov com placamodelo -64501 (pia!) - 5 pçs
FÚLVIO APARECIDÓ,Ok.
Interruptor sirroles 10a125ov com placa modelo 64500 (pia!) - 8.pçs
Tomada (2 -loa, 250.v, com pica modelo 64526 (pial) - 457 pçs
1,`;,<P1.•
es.
o
t:ts, otO
Pluguamo
,.obloco (macho) 24yttioa,25ov, modelo 51021 (pial) - 3.445 pçs
çt
WN'e,
•ÉP Tomada p440a25034.. e.i . aern caixa blindada a prova de tempo - 8
pçs
montado em cx brindada 10x10x8cm com
Po
de
, #1.3
- 5 pçs
a 001)00e
p
ibre
-nto he-torçaiWasicamontadoem cx. blindada - 2 pçs

•
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• LuminaWar0.11NIMCIA!dullgide 18w mod. f-5074-e - 201 .pçs
• Lumináriaipare;,:ec-c., aSm
..litede 32w com reator eletrônico duplo AP.; 4 - 447 pçs
incorporado
• 'Luminária tipo ,ft 141208 para 2 lâmpadas fluorescentes de 18 w com
reator elettnicodup10 iR earado- 8 pçs
• Luminária à prova de explosão modelo ims-cx-1 para 1 lâmpada
incandescente* 190 mr(nuiferco) - 4.pçs
da em poste de 6m para 1 lâmpada vapor metálico de
• Luminária •
25% com reator de alto fator de potência incorporado, modelo f-5104 /p —
projeto - 6 pçs
• Luminária circular (de sobrepor) montada em base de ferro bicromatizado
com difusor decaio°, torto:tático, modelo Ifa5c, equipada com lâmpada fluorescente e,no ie acta* 5w e inversor elelrónico de 12 vcc (aureon) - 8
pçs
• PrOetonparalâmpaclanpor metáfico 250w modelo f 5067 (projeto) - 3 pçs
• Luminária denoto* (14) circular, c/ refletor em policarbonato metalizado
e alojamento ci dispositivo autónomo p/2 18W compacta completa - 437
pçs
e, Luminária ,deembrIlir (1-3), circular, c/ refletor em policarbonato metalizado
e alojamento sitrisposiforo
'
autónomo p/2 18W co pacta completa - 949
pçs
• Luminária tipo embutir (1.-3A) circular c/ refletor em policarbonato
metalizado e alojamento
di o evo autó:, e p/ 1 x 18 W compacta
completa- 18pçs
e nato
• Luminária tipo embutir (1-3A) circular c/ refletor em od
metalizodo e alojamento s/ dispositivo autônomo p/ 1 x 18 W compacta
completa -41 pçs
• Luminária tipo 'embutir (1-5,), p, lâmpada fluorescente 2x32 W, em chapa
r:
epiiro em. . :Átiratictvd sistema de difusor c/ afetas planos
completa - 254pçs
• Spot desobreporcialoj
6)p/ transformador eletrônico c/ lâmpada
V. metam por 39 de 35W - Moa Philips s/ IVIastercolor focalizando o
O DE NOTAS - CiertlelittediCO- 1461ns
Robe
de Andra Ftr°n2retn.
e. -.̀,_) '.,)01eZt°wdeta Sob.
41p0 bola (1-7) em alumínio injetada c/ difusor refletor
presente eó
lresentado, `,%),`(,egrr'er,:cic:,d̀°.7 j'eVin alumínio anodizão c/ equipamento auxiliar p/ lâmpada U.Met§lico
W H 91-15 - 77 pçs
ot embutido no forro (1-9) em chapa de aço pintado em epóxi branco c/
alojarnenbv/ ejlIP,MeJltos ¡auxiliares, .1ânipad
co PAR 38 de
RDOLEANDR
R
ty's
70W
MODEOPR'79=1.
(351
1
RAN
48
pçs
ANDREI BARRET
SILVA
sç;4
‘‘.°
145?4.
FC.ILWO AP 'RE
1fmi projetor
vidro
SELOS RECOLHIDOS PO
t'ii'.1=A$
(-1°) retnular
e
ofuscante e eqoipamerrlo auxiliar remoto
150W
Ref. P-25151150 - 112 pçs
,tsow.> 4,0
Spot embutido Direcional (1-11) em ai
a antie
Ofuscante)phrepor meertroneDMitasterco
LUITlin .
edema , • .t. 10r (L 14) e
perado e
ta
~oh) auxiliar p/ vapor me rco
15 150W - 38
P/
aloja
-5.5.0...,•

minàdapende te
alojamentospi~et
DOA

„;;.1.104.8ÁG
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CECtl
ORES

skdro temperado
-E 18 pçs
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• Lumináda ~ano rixYcirmilar (1-13) c/ refletor em alumínio - 98 pçs
• Fibraótic_Wanad, L *Mantendo 1.350m de Fibrantica código SV126,
108 feejw krjojel
odertiberceyotte er aonv
por lâmpadas (SV2000)
vapor rnetlico de 60ilifitomeapati e • e de iluminar 25 metros de fibra. - 1
pç
• Fibra óticaNeon Mod. L 18 contendo 1.347m de Abra ótica código SV126,
70 fontes de luz color tikores) obanger compostos por lâmpadas (SV2000)
vapor metálico de 160Vinomeajacidarie de iluminar 25 metros de fibra - 1
Pç
• Ate mento eparanio
• Eletraduto depvc o Q fipapesatio 2" empecas de 3m - 480,00 m
• Cabos, bastes, conectoreseacessórios
• Cabo de abrem, 00101-amei° mole
• Diam. 25,0ffinf - 251100111
- 9G700
• Diam. 3 ,
• piam. 511,~ - 2,670,00m
• Cabo de cobrelipodPimtic antifiam, isolação 750V
• Diam. 12001111112 - 12:000
• Haste de cobre 0,294 mm espessura mínima tipo pc coppeiweld 3/4" x 3,0
m- 103pçs
• Cabia para inspeção do aterramento diâmetro 300mm com tampa de ferro
fundido - 75 pçs
• Terminal némotzfilern4(ânietro-358" - 70 pçs
• Pára-raios franidin 4pontasfascadlarn. 3/4" 11-350iTun - 1 pç
• Mastro simplesdiérreo InkcarnfetitiOckp/ diâmetro 3/4" h=6,om - 1 pç
• Barra deeqUIP0*-1040,3MpOli 21/2"x 1/4"x 40cm - 5 pç
• Base deferro fundidpfatarnagin diâmetro 1/2" com furos- 1 pç
Conj. de estais comsahnde açodam. 1 1/T - 1 pç
NOTAS -

andes - TabeIt

3.',,-acãWsnigeepetecpsweAllsmexcleincèncho
sistema de detenção e s• .1,- a incêndio compõe-se de detectores de fumaça
prédio. O eclonanuxittA feito a partir de comando localizado nacentral de
co
RNAND9s- .pamentowde4
f.qui
etenção4cargra
Amuo/1% 1 n Alarme deincêncrio sonoro/estreboscópico - 25 p
• Detentor dafurnaçaddipo termovelocimétrico • Botoeira deacionarnentodo alarmede incândi
• Detectordafumaçado *nanico eridereçav
Central de alanne x101'1014° (com esp
de espeacações de materiais) nxid. trident
pç
• Detectar
na.ttipoliônicaconvencional - 38 p
• Hug pamexo4e dercomunipador remoto (Junto às botoeira de
alanne)aornace
eireentre - 57pçs
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
Total de pontos conectarizados —300410ntos A
'CEGRnEc " ceg 3NEZ

rt. P

r,-

() •

O

rf.)pAT C k9), ow-A-SP Soa

Gdi
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CE-CU.
ORE
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cetffito
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•

El

•

Caixas e aceseitelos
• Caixa tipo Pial 4 x 4 - 11 un
• Cabia corn tarnpac furo ~mi 12 un
• Caixa tipo R 10 322 un
• Cabe som toMPoPrefupada 10x10x8cm 14 un
• Caixa sem tampa~fusada20x20x10 3 un

•

Testes em campo
• Teste e colocaçâeemoperoç4o - 1 cj

til '

' O 00

617

-.e cabos - 1 cj

&donde telefonia, lógieksomeantenalpara VIIFIUHF e FM
•

Equipamentos
• Sonolletor comda16* embutido no forro - 925 pçs
• Sonofietor coaxialr Montideem caixa aparente - 70 pçs
• Sonofletor coaidal vidlonbldOem caixa aparente instalada
• Potencibmetrorobdivo 27 pçs
• Central•de som 1 pç
• Antena•para vhfluhf e fm•com amplificador de sinal • 1 pç ,
Total de pontos ,co
Total de pontos de,

zadosparasom -1,074 Note
.os - 130pontos

•

setrodutos e conexões
'.
• Eletroduto em o,ga1unkado4popesado„ barra de 3m, inclusive conexões:
O PRESENTE DOCUMENTO E RILRTE
• Diam. - 2.5,
a
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. 1" 702/00m
ACERVO TÉCNN20 EXPEDIDA NEM
DATA, PELO CBEA-SP SOB
• Diam. 1 W- 1.02;00411
• Piam. 1 - 126,00 m
0 9 QS_
SÃO PAULO,
• Diam. - 516,00m
012C1
• Diam 2 W - 21,00 m
ORES
• Diam. 3" - 0700In
Elebodub3 em pvc dffidoMpolpesado , empecasde3mco
e
9. °
acessórios mrdementates
Dr. ReTÁBELIÃO DE NOTAS Diam.
Dia 1":51,000
ale de
Roberto Fernandes - Tab I
Rua Quiriru:.
âQ,
•
AUTENTICO a esente cópi
Fone: 3258e-2161T
uiam.
29 27,00 In
ginal a mim
conforme o ou.
apresentado, na eprografica
te reemduzida. Dou F.
Criam. 3/4°—
372,00 m
S.PAULD 2
• Diam. 4" - 81,00 m
S..to

nerAD

,v":,N°Es•
SSAIV1

caibas licitMintosivaçOnexões
Leitos em aço galvanikado,ombarra de 3m
•

•

600A " 210Crin

alba 9sogoiAifflizat4com
50x50 111;00 m

8
press , em barras de 3 m

22/33
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150x50- 0000 m
200,450 - 1.
100x50 - 3450fil
300x50 - 402R0 m
400x100 - 27,00.m
600x100 - 45;00 m
200x100 - 420,00 m
30N100 - 1.777,00 m
500x100 - 81,00 rn

•

Caixas, tomadas
• Caixa delignão4o condigna T diâmetro 3/4" - 16 pçs
• Caixa de liggçãotpoeondMe flP diâmetro 1 - 10 pçs
• Caixa do lipo r 1 padrão toleimas - 1 pç
• Caixa de telefone Interna de sobrepor padrão telebrás de 150x150x15cm - 6
pçs
• Caixa de telefone interna de sobrepor padrão telebrás de 120x120x12cm - 1
pç
• Caixa de telefone•intem ade sobrepor padrão telebrás de 40x40x1 2cm - 4 pçs
• Caixa de telefonelintemadersobreporpadfflotelebrás de 80x80x 1 2cm - 3 pçs
• Caixa estampadael~o~ablzadolisa de 4"x4"x2" a10xOx8cm com talnpaffl
• Caixa d :saIgp
• Caixa delpass. aLematiteçatax0k10cmcomktgin
• Placa em matedattgrnOpláSliCo cega 4" x4' metfelo• Tomada 4ppadrãO0. gbffisModb1064434(101)- 74,
• Caixa de (Iignão4ipniccralp1gle edkárngtrp3/4" - 5
• Caixa de lig çãollpoiçondulgek!: diâmetro 3/4" - 10 p
• Tomada depisoparatelgpljpOodhipembutida bascula
sp
ibrás
modelo 1510(salf) - 130 pçs
• Tomada de piseparaternlinaldecomputador modelo 1520
- 130 pçs

•

Testes em campo
• Testes e -colocaçãoernoperação - 1 cj

• Sistemade rotadelligae4blaliZa0.0

O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDA0 DE
ACERVO TÉCN/00 EXPEDIDA IRIE91A
DATX-,,.
CREA-SP SOB
0

8140 PA LO.

e

/...2.1/.2.5...

• Equipamerdcalluroinártas
• Luminária de balizaMMO (lu& fase - 'da para 1 lâmpada fluo centé de 8w,
i
modelotif-23/br(aureod) -41 cjs
09r..op 7„
Ao Luminária de balizamento face -ánic
/119ELlÂti
para 1 lâmpada fluorescente de 9w
D
'(.1, t12 Roberto Fer
ffá&i
n breaspodasde salda)
.
- 17 cjs
r,'„ei, á Zr:tatear:,
odeloie- 12/240 (12v-24ow-uma bateria
45"
H
arheig), Mi5
21110
31(1.10m nar°°
"1/41
'
aclamo:g... eleci
in uma lâmpada fluorescente de 9w de
.6
'740 kuldatsit
ANDA
equip a com •02(duas) lâmpadas
REroc,“,w,,artjgena
o
blb-20
aureon) - 23 cjs
Ecoo
--'*.c.b9‘•<0\

•
•
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• Luz de obstáculo cem 2 lâmpadas incandescentes de 60w com célula fotoelétrica
com haste (=terce) - 2 cjs
• Testes em campo
• Testes e colocaçãoem operação — 1 cj
• Sistema de Segurança ~mordei e controle de acesso ( inclusive ao
estacionamento)
• Equipamentoekdiaffiffixes
• Aparelhos de4dbfeneintento interligados a central de segurança —10 cj
• Central de segurança — 1 cj
• Sensores de presença —12 cjs
• Sensores para cartãottico —26 cjs
• Fechaduras magnéticas —14 cjs

•

Total de pontos conecto

—52 pontos

• El
utoseccnexõ.es
• Eletroduto em ferrowbranizado, tipo pesado„ barra de 3m, inclusive conexões
• Diam. 3/4" - 312,00 m
• Diam. - 30,00m
• Diam. 2- — •Roo m
• Bebeduto em pvc rigidolipu pesado peças. de 3m, „inclusive acessórios
• Diam. 2" - 2.202,00 m
• Eletmcalhas I leitos, itmjesima foomo5es
• Eletrocalhasag~datontempa depressão, em peças de 3m
• 50x50 - 150,00 m
•

•

Caixas, tomadas
• 20x20x12cm - 2 pçs
• 10x10x8 cm — 14 pçs

• Cabos
• Cabos para o sistema —1 cj
• Testes em campo
• Testes eco

9.°
Or.

e'

s0-‘"ZN60„,-,
6esC,,•0-

,st

ão — 1 cj
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o
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ro

ntral de cftv

pç

- 6 NS
ecãmeras de

, tr--4,5m - 2 pçs
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Total dep.ontosoonectorixdas- .38,ponlos
•

1 .'

•

Mos e COniageS
Betrodutoemierm
o

artiamktipapesado„ barra de 3m, inclusive co
• Diam. 3449 .400m
• Diam. r - 3woom
• Diam. 1 1/41 - 102,00m
• Diam 1 lir -42/00m
• Diam. - 222,00 m
• Diarn. 2 1/7 - 21,00 In
• Eletroduto em pvc rigdoestmpesado peças de 3m, inclusive acessórios
• Diam. 71 - 60,90 rn

•

• Eletrocalhasileito~a~nexões
• Eletrocalbalisaggx. fr -:tromtampa depressão, empeças de 3 m
• 200x50 - 126100Tre
• 300x50 - 402,000
•
•
•
•
•
•
•
•

Caixas, tomadas
2e e 12cm - 4pçs
15x15X8CM - 18pris
40x40x12cm - 2 pçs
10x10X8cm - 8 pçs
80x80x60cm - 1 pç
40x40x40cm - 2 pçs
10x10x8 cm - 8 pçs

F•••
050?
10°1

00;
-3 0°

sk• W. '0%
c
onw'

• Cabos
• Cabos para sistema CTV -1 cj
• Testes em campo
• Testes e colocaçãoem operação - 1 cj
• Sistema de automafflobdustdal
Supendsão predial de ~mentos do sistema
energia, num total de tgaPoillos
9.° TABELIÃO DE•
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•
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os
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• Diarn. 2 - 84(tOem
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,
A10

ReAR
1:::1 ANDRE

CZ1FeAlr/O
S

ELOSFIECCtl,

tua/ ilettosokciasbreaeoexões
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• Betrocalhádi
inDIZOMmtwalie4Presskl, em barras de 6 m
• 190x50 - ' Oba
• 50x50- 500an
• Caixas e acessórios
• Caixa de passaggmemelvenaria no piso 30x30x50cm - 30 pçs
• Caixa estampada em ferro galvanizado com tampa parafusada dimensões
30x30x12cm - 5pcs
• Caixa estampada em ferro galvanizado com tampa parafusada dimensões
20x20x1Ocrn - 177 pçs
_ 10x1Dx113cm com tampa parafusada - 14 pçs
• Caixa de passagemmegroa
• Cabca de passagern~02040x12crn contampa parafusada -2 pçs
• Caixa estamadacemlemIgalvanizado 41'x4'521 - 13 pçs

•

• Equiparnentos,instr~cabos
• Sistema de autorná predial -1 cj
• Testes em. . 0
• Testes e colocaçãoem operação - 1 cj
• Sistemade ar condicionado
Trata-se de um sistemaxl;•ç" ,le . , ;,,.indlreiarcomtermacumtrlação de água gelada.
Sistema constamo Por um circuito prirn.árq', ' êá,ir.effiantento e tennoacumulação de
água, restrito às áreas da.c.eitraLd guaiadae4áreado tanque de água gelada e um
segundo circuito de águatget ,
,,A,:mfalimentação dos condicionadores de ar
distribuídos pelo Shopping. Na iijê
Os circuitos estão posicionadas as bombas
centrifugas que distribuárn — Wriantficionadores de ar.
A distribuição de água golma,
„ata através de 5 (cinco) circuitos, sendo 1 (um)
circuito específico para áreas de asgood, 1 (um) circuito para
demais
O PRE
DO
PA
1 R1
circuitospara àsáreasdo~inge a seternclimalizadas.
INTEGRANTE DA CERT( '' C
Todo sistema é supervisionado ecomandado pela automação precfiakcERvo te-CNIGO EXPEDIDA PIEM
DA
-

NC -fl Y?: I

AP I

,- Central de AguaGelada ,

»

REA-Sii ec

SÂOPAUi.O
A central de águagetarlaéconstituiria de:
- três unidades refiteriatorascomf850 TR cada, totalizando 2 250
- sete tr G , .1 deáguagetadaParao circuito secundário (duas reservas
- quatro bombas ode áugeIada4para o cimuitolprimário (
rase
t?r. °paTu;;NBEL IA0 DE
; .1 e
densação (uma reserva
,..u.
bombas de agead
_u,nno Roberto F - N
. - ,4: :i."de resfriamento
enott.ade Nerrkenotr'
ALTEt°:TicCiadoe
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As torres de ~mento ektaddwdeacumulaçãu de *flagelada, foram instalados em Ifico.
áreas externas, conformeptdto
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• Equipamentos
• Unidade
1850 TR - 3 Os
• Tanque de ann.azeflaneita de água gelada, com capacidade de 6.000 m3,
.1 .^ 1 4)
fft x ittn cle,altuwisolado tennicamente e revestido externamente
em alumínio - 1 cj
• Torre deresfriammtaipara uma capacidade de 850TR, com amortecedores de
vibração- 1 cj
• Bomba deaguaget.ada,
140 m3/ h, pressão 50,MCA - 3 cjs
• Bombas dadárjuagfflarla, vazão
- 300 m3 / h , pressão 80 MCA - 4 cjs
. e 3501113 /h, pleSSãO 40 MCA - 4 cjs
• Bombas
• 13ombasde~s
, dotrea, vazão 550 ms ih, pressão 40,MCA - 4 cjs
• Unidades Fanai ' ginete - 23•un
• Tanque de expgagd de *fia gelada, com laservatôtio de 500 I, tanque de
pressurização bidraplaubl4tico, bomba, manómetro, chave pressostática,
válvula deletençãO,dhaYeCia e registro gaveta - 1 cj
• Ventladores sentrffirfsdadipo sirocco dupla aspiração co
• Ventilactoresagais —1 un
• Variadoresdeftexpuciapara motores
• 150 CV 4pçs
• 60CV— 3pçs
• 20 CV - 3ims
• Manômetro cornuálvuladesferaekOwsifflode W - 27 pçs

•

• Tubulação
• Tubo de aço galvanizada, ASTMA-53roscado, Din 2440, inclusive conexões
O PRESENTE DOCUMENTO PARTE
• piam. - 279k0rn
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
• Diam. 11' - 2.321400 In
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
EA.SP 13°B
• Diam. 1 W - 633,00111
12#,;:7 7-C P-"(5).5, o
• Diam. 1 'R - 887,00 m
O g /_0_5_
sAo PA •
• Diam. 2"- 1.847,00 m
• Diam. 2 W - 1.139,00 m
ottrifflo
• Tubo de açopreto, ASTM44-53, soldado, sem costura, incl
• Diam. 3" - 717,00 m
• Diam. 4' - 618,00 m
9.° TABELIÃO
Dr: Paulo
DE
NOTAS
"pDiam. - 445,00 In
ARwur
ua Chto Roberto
no de A rade,'Nee
P2, For7;
Diam. 6 - 1.330,00 m
Qinai
a mim aPrees'ertateaO,
PT:gr':P4V4,2"71DW% Diam. - 1.051,00 m
S. pq
r 12" - 163;00 m
• Dian.
Diam. 14" - 14,00 m
Diam. 161- 40600 m
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fl3W, classe 1501_
elVu1agameta4
• Diarn. - 74,pçs

•
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• Dam. 1" —Signs
• Diam. 1 "h" - 213pg.s
• Diam. 1 'R lepçs
• Diam.
38pçs
• Diam. 2 112 - 20 pçs
• Diam. 3" - 12 pçs
• Diam. - 2 pçs
• Diant 4" - 5eins
• Válvula borboletadeferrefuntlido ASTM A-126, classe 150L
• Diam. 6" - 7 pçs
• Diam.
12pçs
• Diam. 12" - 36 pçs
• Diam. 14" - 7 pçs
• Diam. 16" - 19 pçs
• Diam. 4" - 1 pç
• Válvula de retertgatPospodirtholadupla, com fianges, clas
• Diam. 8" - 8 pçs
• Diam. 12" - 4 pçs
• Diam. 6" - 3 pçs
• Válvula de balanceamento, 'mod. STAD
• Diam. 1 'h" - 15 pçs
O PRESENTE DOCUMENTO § PARTE
Diam. 1 'h" - 6 pçs
INTEGRANTE DA CERTIOXID DE
Diam. 2" - 11 pçs
ACERVO TÉCNPOO EXPEDIDA ME9TA
Diam. 2 %" - 13 pçs
NI
QAT
T CC.
Diam. 3" - 8 pçs
$Ã-, PAULO.11./...(23J....4.5.
Diam. 4" - 40çs
Diam. 5" - 3 pçs
c:PE5
Diam. - 3 pçs
• Dutos
• Chapa galvanizada ch " .0a. -isolados, obedecendo a norma .NBR 6401 121.247,00,kg
• Flexível de 12' com braçadeiras de fixação - 100,00 m
• Chapa preta bitol3*18, pintados - 16.393 kg
• Isolamento termie0,para dotbs em,lã de vidro de 1" de espessura estido com
papel Kraftaluminilado - 16.140,1)0 m2
• Tipo giroduto pintado, Inclusive suportes - 1.829 kg
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EM Amor

ATESTADO TECNICO SHOPPING MARULHOS

: R-80$- 9C- T, capacidade 1.960 kg ou 28 pessoas,
• 06 elevadores Mis, mgf. S-AD
velocidade 0,63 im I sem, 024patarlas, piso vinifico .
• 01 elevador panorâmico
• 02 esteiras rolantestansamtdorasautornatizadas, 29,80 m
• 08 escadas mlantes, earnalleadas, vão 1340 mi desnível 7,00 m
• 03 monta cargacap. 1 t, cada
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- COMMOLEDA
Todo o empreendiMerito G ,duziglo sob um plano de garantia da quafidade que se
traduziu como um conjunto de fro,_ov:i" matos e instruções organizados de maneira
lógica e
- de tal lona que4grrantiram a execução dos serviços contemplando
todos os requisitos do pmjeto iexeMalivo dentro do prazo previsto e atendendo aos
padrões de qualidadees
doutravés de inspeções e ensaios.

•

Certificação
• Construção de edificações habitacionais, certificado ISO 9002 DNV - QSC 3263;
44
• Construção de redes de telecomunica cada ISO 9002 DNV - QSC
-6411;
8.
• Construção de
de Transmissão, certificado ISO 9002 DNV — N°
4439-1998.
'

II

- Atividades
• Adequação do manualdegAraMia daqualidade da empresa a obra
Foi utilizado o manual daqualidadegaZchahin Engenharia Ltda., que define a
Estrutura Organi~naleabro,tritiatio Sistema da Qualidade.
• Procedimentos da qualidade
Foram ela
osprocee_entowara os seguintes assuntos:
Análise
.` ideXtrainistração - 1 un
•
• SistemadaQualiclade -1 un
• Análise Crifica de Contrato - 1 un
• Controledefrojetos -1 un;
• ControledeDocumenbas e Dados -1 un;
• Aquisição -1 un;
Produto Fomecidopelo Cliente -1 un;
J.° TABELIÃO DE NOTAS -SF •
:)r. Paulo Roberto Fernandes - Tabelião
•
IdentroagãoieRatteatadade -1 un;
Ru Ouinno de An
N.° 237 • Fone: 3258-2E11
AUTENTICO a presente ceai progrefica conforme o on
é I ledefrocesso - 1 un;
&ai a mim apresentado, na p e reproduzida. Dou Fe •
.•—••••,•^' .••,Aw•gef:
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..=1W4U111.0
• Conhole
'ção -1 un
• Situnk.
Cl
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-1 un;
• Controle
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• Mamisei
agem, Preservação e Entrega - 1
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0A CERTIDÃO DE
• Auditoriastteafat a
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• Treinamento — 1 un;
• AssistÊnólaitonioa —1 un;
• Técnicas~lioas —1 un
• Registros, da (Fali.'dade
..

Foram registradas todas as ~ledes referentes à inspeção dos serviços
execu r , não.4-onfortirgides, inspeção de recebimento, entre outros
definidos nos plarlosag, itlade utilizados na obra

•

Foram ublizadossostiates registros:
• AberturaaleValas
• Inspeção deExecução Alambrado
• InsperAwdeGuiaseSje
artas
• insPe0OttePeçaseoncretadas
• insPe&fdrialtlasa &Máquinas
• Inspeção~ deifdl o
• InspeçâofinaldeElavadores
• iweçãofinal~sito
• Inspeçâofin_alt0GtEstago deftegulagem de Gás/ Lixeira
• Inspeçâofinál/Esoadas e Antecâmara
• irlsPe~elaolontimenW Pavimentação
• Inspeçãofinat~ada
• illsPeOnnáldiatixdo Térreo e kla11,0 fipo
• InspeçãofinaliPortaria
• InsPerfflofirial41a40WedjOresde Gás
• Inspeçãones Tiub~joto
• Libera~anatc~latienaria
• Liberação~eaMento
• Libelta9~.„,
oOgem
• liberaOwaraCrirtóritagem - Elementos Pré Fabricados
OrX -çabe ,
• LiberaçÃo~Onoretagem - pilares
es
226
• Liberaçã&paraeoncretagem - Vigas Lajes e Escadas
• LiberaçâoiparaConcretagern Fundação Direta
• liberaçkt pamConcretagem Pilares e Escada
• Libera~Concretagem:Reserratório Infelior Fundo/ Paredes
• Liberaçâooaranoncretagem Reservatório Inferior T
FERNAND
1ft
, TO, ,
LiberaçãoiparaDoecretagem Reservatório Superio
p.N
. ORO °"-n,RGGIOO
LiberaçãoffaCeriagnem Reservatório &IP
FÚLVIO Ar",000,',
fate'"t"'
Liberago4paratscavação Aterro ou ,Reaterro
Map
go-de Goncmtagem
M ameigo de fachada
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Pg.
instálar"s Elétricas
ROgtodelsolamentoemlristalajOestatricas
RegtgrodelNiveNte Tensão "Instalações Elétricas
• Tes19 .400141901~
o PRESENTE DOCUMENTODCART
INTEGRANTEDA CERTI
DE
• Verificaçãoxla Alvenaria
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• Vercnãottlaf,intura
• Vedfica.04~tadrias de:Madeira
eigat~toisicas
• V.
• Verificeilotto
o
to MOMCISSadO
• VerificAçãodo,Aoat,ionentoemAzulejo
„
• Verifica, ASSentamentodos Pisos Cerâmicos ou Pedras
• Ve
do Nivel de Laje
• VedficagãO4oRmeginento-em,Paredes - Placas ou Painéis
• VenficaçãodoReVeffilmento Externo
• verificaigodo Telhado
• VedficaçãodosEomentos ffidraulicos

• Qualificação e avaliação de fornecedores de equipamentos, materiais e
serviços
Foram qualifioad
_ lis 422 fornecedores para esta obra, sendo os fornecedores
de serviços ~Os no final de cada contrato e os fornecedores de
equipamentos e matrialsavaliados semestralmente.
4

• Tratamento de não -conformidades

I

Todas as fiãrnagogaiirlades 0OradaO dikrante a execução do
empreendimento Com tattigas contei prnnedimento e os produtos!
serviços não conftwme foram sewkados até a definição da disposição
adequada.

• Ações preventivas e corretivas
Foram iniciadas 2
re.ventivas / corretivas durante a execução dos
serviços
,
s de melhoria do processo produtivo e
modificações nosenterSosprocedimontos do sistema da qualidade.
S
e:soor.;:çt

le de processo
,P:24 atraás de instruções de trabalho
do o processo Adilo foi d
definiam aficas inátodõs para execução dos serviços. Um total de
Instruções de Trabrdho ,disportiveis.
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ESTADO TECNICO SHOPPING MARULHOS

• Auditorias internas dia qualidade
Foram realiza,das, 144,_i
Internas da Qualidade com o objetivo de manter
implementado o SigeMa da Dualidade. Durante a execução do
empreendimentooM(Delflorske Veritas —Organismo Cerlikador) realizou
auditodaspegAMIsmidenolando a4mplantação e manutenção do sistema da
qualidade nas obras.

• Treinamento
o ' dos SeiggOS ¥#-FlOS
Durante ao r-Nomi,
foram
te'
todos os envolVidos( lititurmasdatreinarnento ):
• PoladaQualidade —1 ,hora (por turma)
• Insbuçõesde Tiabaltiopor :Função —3 horas (por hirma)
• ConscientlXação da Jimporttincia da Segurança / EPI (manuseio,
consetvapnethligação) —2 horas (por turma)
0

• Data4mok ( rastreamentodocumental da obra):
Todos os registros da qualidade depois de analisados são arquivados e
posteriormente formam o OAB® t.K desprovendo todas as etapas de
inspeção de equipartentos, piodub3s, Jibarações em fábiica, aceitação em
campo —1 cj

• Inspeção de materiais / Laboratório4e}ensaios tecnológicos:
Para o atendimontOsioxigên
as condições esecidawn

_ esp
sorviços
_ ecificados, e de acordo com
,Rep,ss e especificaçêes técnicas.

• Principais ensaios/inspeções realizadas.
A) Aço — foramertsalarins(odos os das recebidos —120 ensaios
•
o~geio de n0apara ensaios no laboratório central, Oonformação
superfidal, DobraMento, Tração, Verificação de bitola
B)Vidro
• Foram inspecio 0 * por um consultor
subcontatado, quanto a empanamento
dimensional

ncias do
cação

C)~Metálica
Todas as eskuturas metálicas foram in
nas dependências do subcontratado, q
o Massa do revesfmento protetor, Dr
componentes elintas
OnstgengesM~is
• Todas os lcireuitOs elõálcos
sua enkega

a

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
•

t\•

0E611
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E) Instalaffiestlidráulica~niffirias
• Todos osraWis e onnadasperfinentes aos sistemas de água, esgoto
adis no tocante a estanqueidade.
e incêndiobram •
F) tristalastiesktletagt~94Cionado, Alta Tensão e Eletrônica)
• Todos os %Tujpameffis utilizados nas instalações de sistemas foram
inspecionagtosemlábricas antes de serem liberados para a entrega.
G) Concreto — 1.830ensalos
• Foram feitos ensaios de resistência a compressão e slump teste
W — SEGURANÇA E MEM

•

•
•
•
•
•

~ALHO:

Efetivo médio — 706 colgoradores ( sendo ssaterceiros )
Total homens hora tablitgdos — 1.398:09111h ( sendo 1.089.000 -terceiros)
Maior efetivo — 328 cotaboradores
Total de acidentescom‘astêmento — 19 um ( sendo 02 terceiros)
Total de dias perdidos — 230dias
12.000dias debitados ( terceiros )
2 mortes
Taxa de freqüência — 1.398:146 ( sendo 1.39.8.091 terceiros )
Taxa de gravidade - 9.648 ( sendo,8141kérceiros )
Inspeções de auditoria — 09 un
Análise de risco — 24 análises
Documentação de segurança:
• PCMAT —1 un
• PCMSO —1 un

•
•
•
•
•

os serviços foram matizados dentro dos prazos, em totalcificações, norrnast(mtgaSplerfirientes, dentro dos padrões de qe
s mesmos foram, em sua integgittede, pagos pelo COICIDOill
ONAL MARULHOS Sti0glatENiteR à Sthahin Engenharia Ltda.'''
São Paulo P, 08 de junho de
en cP,Root.
IDROBAZ
—

,,Pe

fb°

C# ,e0
s.Ê...
[ '04Mí.';',.s•se,t4;R.,

"';'43,'..G:111,t;i§t‘t6

...,
.,;JFICP.',,11103
ei4'5ust`fir'
-,..,

°,1''N'll

1

ndominio Civil do

O PRESENTE DOCUMENT0 j€
INTEGRAN__VE DA CERTilD40
ACERVO TECA!~ EXPEDOSA fou
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VICTOR POL
SUARULHOS,

VANESSA D4RD9SA DE LIMA - E
Cerithe: 579R53 CUSTAS: $~4.05
VALIDE SOMENTE COM 3E10 DE AUTENTICIDAD
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oMO•onOm ia de ãão Paulo
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Válida somente co

mico - em

do CREA-SP

Folha(s) n°: 1 de 2

CERTIDÃO. N°:
Referente à(s) ART(s) 94282720

Resolução n° 317/86 do
ional abaixo mencionado:
(•nov-t
4

CERTIFICAMOS, para os de
ÓONWEA, que consta em no
Profissional
Titulo(s)
CREASP

stiiçõe
Atividade(s)
nica(s) R

çoes

Ç.RgsoeJ
nefe
E.,;_sp titio

Local d
Cidade

ii

lodrOVP
UnruNo

Valor

0$ 30:0

Peri°

eyere rei 9
'
tond

Contrata!
Contratada
CREASP N

0.1‘32
ofis ionat

jjk...pttofissio a
WA presente Cedi
18/10/2002 sob n.

e Conselho em

C ZUM
em
(s)
verAti

Cód. 2.01.303

IMPORTANTE:A presentec
acervo:tecnico'do ProflSsiori Icerti CadO.

'fieSional,
-Orild4Á6lofigiírte \ride,
rktãe cabendo qualquer limitac;o temporal

e'tftlitif"

12:3 RICARDO LEANDli
1_—: ANDREI BARRET,: s,,,P
C] FÚLVIO APARECI'
SEIOS RECOLHICOSPORr

1,75

Cs'

P A MC()

airge ol,t.e9ib,Ingd,er:Eyigçn ha ria,Artturá
e"Agrondliiiáite'O,Pitielo

Folha(s) n°: 2 de 2
quarta-feira, 17 de .gosto de 2005

Conferido: Cecilia

r

'IMPORTANIPCM":0009e
acervo ténico-clO,:txrdfia§

) LEANDRO FERNANDES
41694:21.-"I(067-0 DA SILVA
1FrOiffANgrdIDO -CHOSSANI
14:!Evi
ç VERP,'Á-,%1/54 9, ",

apuiçiit,
Atodgiajegile"ggiiciá101dlith',davidado,prcifitaiõrial,
Oti:,TtiaWii:iliVç'citalatjaie:pnãO:Cabendo qualquer limitação temporal
a idade'

n\CO

CREANESP
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Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura
e Agronomia de Sâo Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT
Válida somente comyttgo;tit4t o CREA-SP

"

- r.' •
. 7,.

•-̀:" ,
if;4
•',' ,

CERTIDÃO N°:

'
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Folha(s) n°: 1 dei

•
`,. ,..":•-; -''.•
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\ GA-44;,.:,a•-::43.R ,: :,•,. 1

i
,
:. :ir
,"4°, 5°
, e, 6° dá'Resolução n° 317/86 do
com-os.aios
'r4g.
.
fins de
, ,acordo
,
CERTIFICAMOS, para os devidos
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro deAcervo'Técnióát16 ,profisSional abaixo mencionado:

Referente à(s) ART(s) 0600866707/98-003. . • .

'• •

"
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-

•-

•

.

•

.•

-••-•.•
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•••
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•

ANDRÉ TOLEDG,',DE.DARVALHO
.
.
•' -Engenheiro'Civil:
.
.

Profissional
Titulo(s)

• --.4 ,;•.'-4:•••••

86. 707

CREASP N"

r

•

r. •

.•

•

•••.

";

•

.

, .,

do artigo 07, da Resolução 218/73, do CONFEA.•,::-/

'I II" Atribuições

•

d

- Serviços e
Co-Responsável técnico por Execução na área da Engenharia
compreendido
Construção da Duplicação da Ligação Campinas - Sorocaba,
,•••
•
entre o km O e o km 475 (PARCIAL), conforme Documentos
anexos.
,
;
• , • ';
,
Especificadas conforme,OocumébtoSiáhéxostMitádas as atribuições acima.
Quantificação
-•
•-•
;T•
Local da obra/serviço Ligação Campinas.-'Sgrocaba,;
Estado SP
Campinas e Sorocaba. • , - ••
Cidade

Atividade(s) Técitica(s) Realizada(s)

2

-

Valor

dz$"'È.1,41.885.203;20', (07á50);' ,"•.'., ---',"=

Período

01/07/1988 a 31/12/1 995."

Contratante

DERSA -- Desenvolvimento Rodoviário S/A

Contratada

Constran S/A - Construções e Comércio.

CREASP 1V°

0068303

"

* * O profissional declarou que houve a participaçao de outros Profissionais ff*
* A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cancela a anteriormente emitida por este Conselho, em
• ••
25/04/2002 sob n° FL-27867.**
,

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s)
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatie veracidade do que nele(s) consta(m).

•

•
Conferido:

SkROlii

54.e. <-;nal O

Wklafirg}., 0

q ur

f4,

St IMPORTANTE: A present certidão é valida somente como
`I acervo técnico do profissional certificado.

epf

São Paulo quinta-feira, 17 de novembro de 2
• ,•

0141,11177ffigiffigfia

O Acervo Técn1à6 é tà
compatível cidigue a ;b
à sua valldidd Nor"ão
17 O

skb\

,„.,
'‘, -• • t"„
je,-, •
;

•.,•1"-

a ongo da vida do profissional,
erlêncía-W4'
legais, não cab do qualquer limitação temporal
(0,

1

e

632
CE/EGIAT/253/93/A
Proc. nn 16.283/89 - 270 Vol.

São Paulo, 19 de julho de 1993
)

O

MTç

CONSTRAN S.A. - Construçges e Comer'cióAv. Dr. Cândido Motta Filho, 183
su)Poel-z,
São Paulo - SP

•

,
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At,,eMe

Prezados Senhores

PA-Frff.

;ícc.oa OESTE

Atendendo solicitação de V.Sa., na correspondência de 6 de
julho de 1993, atestamos, Para os devidos fins, estar essa
firma executando desde 1/7/98, através do contrato rISI
1546/89, as obras e serviços de construção da Duplicação da
1.19aÇão Campinas-Sorocaba, no trecho compreendido entre o km
0 e o km 47,5, compreendendo uma área pavimentada de
aproximadamente 970.000
p.

Anexo, principais serviços executados no período de 1/7/88
a 31/1/93 e carac eristicas das obras de arte especiais.

ENG lüg M
CREA 0 n.
Diret ria d

EG/DIPLA — DEPRO
km

DERSA

Desenvolvimento Rodoviário S.A.
2

CE/EG/AT/253/93/A
PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS

•

•

- Diversos
Remoção e. transporte de cerca: 27.127 m
.
Demolição viaduto/ponte/pontilhão de concreto: 292 m3
Demolição/remoção de pavimento asfá1.1:ico: 29 849
Demolição de concreto simples: 164
•Demoliçâo/remoção de concreto armado: 69 m3 7,/'•
Demolição dispositivo drenagem concreto armAC1,
.
'
Demolição de edificação em alvenaria: 909
DemoliçÃo
dispositivo
drenagem
em
concreto
MimpleS
.
cypo
3.951 m'
- Arrancamento e remoção de canalização:
- diâmetro ) 0,60 m: 351 m
- diâmetro 0,20 m < 0,60 m: 9 n
Demolição/transporte de paralelepípedo: 3.508
.
Remoção
de rede de água e esgoto: 1.691 m
▪
Pintura da base do monumento com suvini)lf:'64.
Pintura do monumento com poliuretano: 02.
Demolição de muro de alvenaria: 845
.
Demolição de pavimento rígido: 198 m'
Remoção/transporte guia pré-moldada: 1.. 902S'
.

Lé-1
Uk

Á(

Terraplenagee
.
Limpeza mecânica - inclusive destsrcamentr
diâmetro menor 15 cm: 1.709.010 m•Destocamento/árvore diâmetro ) ou igual 15 cm. 3.215 un
Carga de material de limpeza: 613.358 m3
.
Carga de material de UI categoria: 5.424 m3
.
Carga de material de lã / 2ã categoria: 22.424 m3
.
Escavação
de material de lã categoria: 4.661 m3
.
•Escavação,ide material de lã categoria c/ motoscraperu
703.374 m'
Escavação de material de 42 categoria c/ trator e pá
carregadeira: 1.160.387 m'
Escavação de material de 2. categoria c/ rippern
1.298.320 m'
Escavação de material de 22 categoria c/ explosivo:
186.145 m3
•Escavaço de material de 3ã categoria: 124.916 M
Escavação de mateial brejoso: 68.070 m3
.
•Escavaç4o mecânica para correçã'o da rampa de talude:
6.760 m'"'
Escavação mec4nica sem explosivo com transporte até 100
dam: 23.014 m'
Transporte de mate0a1 de 1a/24 categoria - até 10
dam: 131.271.915 m" . dam
Transporte de material de 1ã/2a ategoria - além
dam: 1.067.355 m' . km
a - até 200
Transporte de material de 3.
dam: 46.419.480 m'
além 200
'Transporte de_mater ' de 3ã catego:
k
m3
.
dam: 13937
EG/DIPLA-DEPRO
km

41-0
nin

,

41)

•

DERSA

634

Desenvolvimento Rodoviário S.A.

.• •
CE/EG/AT/253/93/A
.
Transporte dg material de limpeza até 100 dai.. '.....,. ,i'•- ,.;4
.
-,,k `.:-..., t
,:.::: • ' ,.....*,21.251.156 m3 . dam
.,.., ,:
f
.......,....,:.,
. Transpor te de material de limpeza além 100,-Jaam:
?:s.
..;;.' i
/
451.852
‘.. (..,'..... ',.,
Transporte de material brejoso até 200 dam:\„,.,
3.067.691 m3 . dam
Transporte de Mates
mateial brejoso além 200 dam:
43.176 m3 . km
Reaterro,das bordas laterais externas,.,,,é.~enac ry,,~ 40.349 m3
Conformação/regularização do canteiMi.wcp.ritrale
245.444 mFundação de aterro com areia lavada: 5.240 m'
Espalhamento/conactação de material pa'Oâ'f'd't
aterro: 15.399 m'
9
▪Pré-fissuramento de rocha: 11.406 m (
Escavação em rocha com fogo cuidados
.
▪Compacto de aterro: 1.572.371
. • 4 •. ,

''''

(1)E -• ' '

•

- Pavimentação
•Sub-base de solo c/ 3,5% cimento: 7.162 m3
Sub-base solo melhorado c/ 7% cimento: 2.486 m3
Transporte de reforço sub-leito/sub-base:
.
371.800 m 3 . km
Transpor:1;e de material jazida - solo melhorado:
.
16.255 m' . km
Escavação de jazida DERSA - solo melhorado: 17.500
.
•Compactação de reforço sub-leito/sub-base: 136.311
Reforço do sub leito - escavação de jazida - DERSA:
.
126.537 m'
•Regularização do subleito - compactado: 846.926 m 2
Sub-base de brita graduada c/ 5% cimento: 00.761 m3
.
•Base/sub-base de brita graduada - simp4es: 120.417 m3
•Base/sub-base de bica corrida: 2.106
Base/sub-base de pedra ractião: 33.379 m3
.
7
Pré-misturado a quente - ET-PO/017: 54.135 m'
.
.,:
2.509.994,m'
.
•Imprimadura betuminosa taxa de 0,7 kg/ri'
Imprimadura
betuminosa
0,7
a
1,5
kg/m':
636.776
pv"
.
Imprimadura
betuminosa
asfalto
diluido
0,7
a
1,5
•
kg/m 2: 1.470.252 m".
. Pintura material acrílico - mecânica: 15.545 m 2
Pintura material acrílico - manual: 1.140,m'
.
Tratamento superficial simples: 399.460 m'
.
Tratamento supeficial duplo: 35.690 1,1'
.
Concreto betuminoso usinado a quente - faixa C:
.
71.573 m3
Concreto betuminoso usinado a quente -'faixa BN
.
25.104 m 3
•Concreto betuminoso usinado_a quente - Sheet: 1.903 m3
Remoção de panelas: 3.567 m 2.
.
2.377
Correção de deres
.
ça de ped glofi
Pavimento de concret
.
M'Oança:
2(9 10
Pavimento de concret
.
1.705
Pavimento de concre
.
P
U
Tachã°
refletivo
m
.
CS n
.
...C/DIPLA -DEPRO
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Tacha refletiva monodirecional: 3.056 un
.
Tacho refietivo bidirecional: 1.791 un
.
Tacha refietiva bidirecional: 1.233 un
.

4

- Obras de Arte Corrente e Drenagem
Escavação manual sem explosivo: 7.056 m3
.
. Escavação mecãnica c/ fogo cuidadoso: 205 m3
Escavação mecâqica s/ explosivo c/ transporte até 100
.
dam: 267.885 m'
Escavação mec.iniCa c/ explosivo c/ transporte até 100
dam: 16.702
Escavação mecânica de vala p/ execução do.:
'
longitudinal: 13.216 m3
Escavação de tubulão - material de 1a e/PUf2ÊtcAtgorl ,,
céu aberto: 30 m3
Transporte de material de 1â/29. categori:at.
CREWR fáj
dam: 28.646 m3 . km
•':•4
Alvenaria de 1 tijolo% 728 m'
Alvenaria bloco de concreto de 0,20 x 0,20
41 m'
Alvenaria de pedra argamassa: 73 m 3
Revestimento com argamassa 1/3: 5.114 m'
rHwrtt
Concreto ciclápico: 537 m3 .
Concreto 90 kg/cm 2: 1.562 m3
Concreto 150 kg/c.1,1 2: 3.689 m 3
Concreto 180 kg/cm2: 1.523 m3
Concreto fck 9 MPa: 5 ms
Concreto fck 18 MPa: 133 m 3
A.ÁÁÁW
Aço para armação - CÁ 50 329 23
Andaime tubular metálico: 2.515 mCimbramento tubular metálico% 1.205
Enchimento de vala com pedra britadas 1 e 2: 15.726 m3
Enchimento de vaia com pedra britada 3 e 4: 28.426 m3'
Enchimento de vala com pedra racho: 8.429 m3
Bombeamento de vala: 56.120 m3
Forma de madeira para concreto Armado comum: 24.899 m'
Forma para caixão perdido: 21 1,12
Forma de madeira p/ concreto aparente: 3.273 m'
Valeta de pé de aterro: 729 m
Tubo de concreto diãmetro 0,50 a 1,50 m - classe CA-1.,
CA-2 e Ca-3: 15.115 m
Tubo ovóide de concreto - seção 1,78 a 3 m2: 563 m
.
▪Tubo de PVC: 38.266 m
Tubo de PVC - perfurado: 1.335 m
.
Tubo metálico diãmetro 0,50 m - tipo drene: 38 m
.
Túnel Liner diâmetro 1,40 a 2,00 mu 192 m
.
Manilha de barro vitrificado diâmetro 0,20 m: 273 m
.
Lançamento de placa pré-moldada - ale a: 106 un
.
11 m
•Duto para telefonia - Kanaflex 100 mm:
•Canaleta: 107.035 m
Valeta chegada de caixa: 1.159 m
.
Dreno de pavimento - curva desfavorávelu
.
un
Boca saída de dreno:
.
- descont
~,
Escoramento c/ tábu
.
,e‘
0"Polvic
Descida d'aguaz 1.2
.
04%
00
çAÇ,W

•
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Colchão drenante: 5.123 m'
.
Grelha de concreto armado 0,10 x 0,44 x 1,20 m: 770 un
.
Caixa
de passagem para dreno: 12 un
.
•CompactaçÂo manual/pneumática - reaterro solo local:
184.757 m"
p/ base de caixa:
Compactação manual/pneumática
16.696 m2
Enrocamento pedra marroada-argamassada: 287 m 3
Gabião - tipo caixa: 1.715 m3
Gabião - tipo caixa maior 50,cm: 824 m3
Gabião- tipo colchão: 278 m'
,
.:.• .,:
Gabião - tipo manta - 30 a 50 cm: 1.068 m"
Gabião tipo caixa ) 50 cm c/ revestimento PVC, 1.3'4.8
Gabião tipo colchão ( 50 cm c/ revesiiimento MIC: 150
_. ,,
Gabião -- tipo manta e X 30 e m: 321 1,1 .'
, ,
•
Estaca metálica: 76.624 kg
Taxa instalação de equipamentos p/ bate estaca: ifun
..,.,r"
Estaca metálica - corte: 68 un
Guia de concreto - tipo PMSP: 63 m
Guia de concreto pré-moldada - tipo MCI'
)
1
,..2:=
,:
Sarietalsarietão concreto moldada in loC:C.
em c/ manta Bi d im::.: 70,M~~ÃW
Rti
eves mento p/ drnage
Manta tipo Propex 4004: 801 m 2
Perfuração p/ dreno em solo - D NX: 1.006 mà~
Telar e tampão de ferro fundido T-175: 36 un
Junta elástica Fugemband - 22: 196 m
Passeio de concreto inclusive base: 7.503 ›.--Piezgmetro - instalação: 78 m
g.36.16

•

- Obras de Arte Especiais
Escavação manual -sem explosivo: 1.249
Escavação mecanica c/ explosivo c/ transporte até 100
dam: 506
Escavaçgo mecSnica s/ explosivo c/ transporte ate 100
dam: 15.608 m3
material de 1ã eiou 2È categoria
Escavação de tubulão
C.A.: 486 m3
Escavação lje tubulão - material de 3-:a. categoria
C.A.: 75 m3
Escavação de tubulão - material de lã '/ou 2.f. categoria
A.C.: 538 m3
material de 3ã categoria
Escavação de tubulão
514 m"
Base para laie de aproximação: 2.089 m2
reaterro solo local:
Compar4tação manual/pneumática
389 m'
Enchimento de vala com pedra britada 3 e 4: 219 m'
Estaca de concreto pré-moldada diâmetr 0,42 m: 750 m
m
Tubo de PVC - drenagem de tabuleiro: 1.
r m etá:
lico 36.33
Cimbr amento tubUla
Cimbramento/deseimbramento tubular metálico:
(7/
4.477 m 3.mês
Forma de madeira p/ concreto aparente: 20.490 m 2
Forma de madeira p' concreto armado comm: 7.02 m'
pré-moldadas: 13.309 ,
Forma especial p/
EC DIPLA-DEPRO
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.;
Fovma clova comum% 4.520 m:
Forma curva aparente: 74 m 4
Forma p/ caixão perdidn: 1-559
Forma p/ concreto aparente ref. estrutural: 9.161 tm"'
Forma p/ concreto comum ref. estruturals e 759
Escoramento c/ tábuas - contínuo: 5,5
.4r(/
Escoramento c/ pranchas de peroba - 2" continuo. -Vi'm /
Aço para armaçao - Ca-50: 1.502.024 kg
Aço p/ con(reto plotendtdv: 198.263 kg
_
Concreto fck 9 MPa: 644 (a'-'
Concreto fck 15 MPa: 2.305
,51-0
Concreto ick 10 MPaz 3.704 m 3
Concreto fck 27 MPa: 6.389 m 3
Concreto fck 9 MPa - uso reconst. estruturân,
Concretq fck 15 MPa - uso recenst. estrutural:
1.954 1,
1-1
ÁXPJLI"'
Concreto fck 15 MPa p/ tubulão A s e.: W.31:-?
,
.a para grauteamenton 5 mAvgamas,
,546
fvlinvo~
Apicoamento super •fiLial de contreton
W511,1
-E
Enchimento de vala com pedra britada 1 e
Enchimento de vala com pedra rachon 1.135 m
Jateamento de areia: 33 m2
Cabo Dywidag diâmetro - 1,5"n 4 un
Chumbador - fornecimento e colocaçãon 5.242 kg
Chumbador tipo CW-5 Conipostn 45 kg
Aparelho de ancoragem - 12 fios de 12,7 mm - A: 010 un4
Aparelho de ancoragem - 6 fios de 12 7 7 mm - Au 860 un
Aparelho de ancoragem - 4 fios de 12,7 mm - A: 192 un
Aparelho de apoio de neoprene 'fretado n 1.886 dm3
Levantamento de estrutura - 150 ton: 16 un
Junta de dilatação Jeene JJ 2540 VVn 528 m
Junta de dilatação Jeene 3550 VV: 329 m
Injeção de resina epoxidica: 445 kg
Guarda corpo de concreto - tipo Dersat 1.920 m
Tratamento de fissuras recup. .carac. mec.: 873 m
Furação de concreto diâmetro 1,27 em - comprimento até
30 cm: 18.907 un
Furação de concreto diâmetro 1,27 cm - comprimento até
50 cm: 4.061 un
.
Pré-furo diâmetro 0,45 m: 190 m
Taxa instalação equipamento para bate estaca: 1 un
.
Lançamento de viga pré-moldada - vão 15/45 m - P< 50 tu
.
25 un
50
Lançamento de viga pré-moldada - vão 15/45 m 00 t: 77 un
Lançamento :Idiotas pré-moldadas: 3.742 un
Lançamento de placas pré-moldada p/ guarda rodas:
3.364 un
corpo:
Lançamento de placas pré-moldada p/ guav
604 un
69 un
Lançamento de placas pré-moidada P/ pass
- o 0,05 m
Placa de concreto p/ proteção de talude
sob 0.A.E.e 6.951 m 2
- ida de taluden 356
Placas de concret
nos encontro
Placas de concre
1PLA-DEPRO
km
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Eletroduto PVC 1,5" - embut. guarda corpo:/1M-I,---.
•Eletroduto PVC 4" - embut. guarda corpo: 7229.
•Eletroduto PVC 6" - embut. guarda corpor232 m:
. Injeção de cimento: 9.050 kg
Recuperação de regiges p/ armação adiciOlial: wj-M.7 kg
.
•Remoção superficial de concreto: 306 m2
P-q
Demolição - transporte de pavimento flexiWN. 23
.
Demolição - viaduto/ponte/ponti3h4o de contWO:,-,42p
.
Andaime tubular metálico: 4.173 i'r'
.
- Edificaçges
Caixa de entrada para energia elétrjmat.-10 un --.
•
. Manutenção do canteiro: 3 un/mês
- Revestimento Vegetal
Hidrossemeadura: 966.620 m 2
.
Em placas: 695.571 m 2
.

Sk~J,

1_1°5

Sinal. ização
. Placa de madeirit para sinalização: 84 i'
Hi•te!..:3646
Placa de aço para sinalização: 1.212 m4.
Placa de alumínio para sinalização: 109 m'
.
Cavalete tipos 1 e 1II: 691 un
.
Suporte de madeira p/ sinalização provisória: 1.992 m
.
Cone de borracha para sinalização: 867 un
.
Suporte delineador pedestal em madeira: 526 un
- Proteção
Cerca de arame farpado - 6 fios: 172 m
.
Cerca de arame farpado - 4 fios: 42.278 m
.

•

•

- Manutenção
Linha dupla tubo Kanalex
.

trav. elétrica: 49 m

- Equipamentos
Guindaste s/ peneus Untam 6-628: 26 ht
.
Caminhão basculante M. B. LK 2217: 29 ht
.
Caminhão basculante M. B. LK 2216: 26 ht
.
Caminhão basculante M.B. LK 1313: 212 ht e 91 hd
.
Caminhão basculante M.D. 1113: 485 ht e 13 hd
.
Caminhão basculante M.B. LK 2214-14 ton.: 144 ht
.
Caminhão
basculante M.D. 1513: 177 ht
.
Caminhão carroceria de madeira F-11000 c/ munck 640-1f.
1.594 ht
Caminhão irrigadeira F-22000: 46 ht
Caminhão carroceria de madeira F-4000: 11.308 ht e
4.673 hd
Caminhão irrigadeira Ford F-11000: 59 ht
.
Caminhão irrigadeira Ford F-13000: 663 ht
.
Rolo compactador chapa CA-25 PD: 2 ht
.
Cavalo mecânico c/ carreta Scania R 112 H
.
Compressor de ar Sullair PD-250: 24 ht
.
. 120 PD- . XÁ
Compressor de ar Atla.
.644 ht
14(4
%
Grupo
gerador
Stemac
•
.
a 4,0
Grupo
gerador
.
'
4°"goj
u7Ngs.,
^/0,c"
8 °445,44co
DIPLA-DEPRO
E/5,6'3604z"
.
km
+.- 40-egv
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Pá carregadeira s/pneus CAT 930: 127 ht
Rompedor Atlas Copco TEX-41: 23 ht
Trator s/esteira CAT-D-8L: 32 ht
Motoniveladora CAT 120B: 72 ht
Motoscraper Caterpillar 621 R: .32 ht
VÁ
y
Trator Valmet 118-4: 7 ht
Retroescavadeira CASE 580 - H: 432 ht e 13 hd
Caminhão basculante LK-1518: 65 ht
Escavadeira 'a/esteira Pociain 80 CR: 75 ht
Escavadeira s/esteira Poclain SC-150: 53 ht
Caminhão basculante F-11000: 3.796 ht
Trator s./esteira CAT-D-61: 124 ht
Trator s/esteira CAT-D-41: 51 ht
DOC.MAWTO É PARTE
o ,-RES,
Pá carregadeira CAT 966: 25 ht
DE A cE Rvo
Veículo utilitário Gol c/ motorista:
soJ3m,,UCE
- até 3.000 km: 1 v/mês
- até 4.000 km: 1 v/mês
Pl 10.'5
são
- até 5.000 km: 1 v/mês
- até 6.000 km: 7 v/mês
- até 7.000 km: 16 v/mês
1-'
XXX-17.
- até 8.000 km: 11 v/mês
- até 9.000 km% 1 v/mês
.3640
vo
n;.
Veículo utilitário Gol s/ motorista:
..scion:.,;1 OESTE
- até 3.000 km: 1 v/mês
- até 5.000 km: 1 v/mês
Veículo utilitário Kombi c/ motorista:
- até 1.000 km: 2 v/mês
2 v/mês
até 2.000
até 3.000 km: 24 v/mês
até 4.000 k
77 v/mês
até 5.000 PN g 89 v/mês
até 6.000 km: 53 v/mês
26 v/mês
até 7.000 k
até 8.000 km: 8 v/mês
até 9.000 km2 1 v/mês
Veículo utilitário Kombi s/ motorista:
- até 2.000 km: 1 v/mês
- até 3.000 km: 3 v/mês
- até 4.000 km% 1 v/mês
CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Viaduto Rano 2.000, sobre a Rodovia Castelo Branco
Dimenses do tabuleiro:
- Largura
34,20 m
- Ext~ão: 186,00,m
- 4rea: 2.641,20 PI'
O
- 'Tipo de estrutura: Concreto proteN
Viaduto de Acesso Estrada do Taperinha
Dimees do tabuleiro:
- Largura :12,40 m
- Extensão: 30,0Q m
- 4rea: 372,00 m2
to protendiL
- Tipo de estrut
J.G/DIPLA-DEPRO
km
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Viaduto de Acesso Estr. Itú-Carvalho - Pistas -Norte
Dimensges do tabuleiro (por viaduto):
- Largura : 12,40 m
- Extensão: 30r os m
- Área: 372,00 m - área total: /44,00 m - Tipo de estrutuva: Concreto protenoldo
Ponte Rio Itain-Mirin
Dimensges do tabuleiro:
Largura : 12,40 m
•
- Extensão: 102,00,m
área: 1.264,80
Tipo de estrutura: Concreto protendidá:-Viaduto na Estr. do Itain
Dlmensges do tabuleiro:
- Largura : 11,40 m
- Extensão: 29,09 n
- área: 319,20 m- Tipo de estrutulag Concreto p‘otendàdu
Viaduto na Estr. Itú-Bairro Progresso
Dimensges do tabuleiro:
- Largura : 12,40 m
- Extensão: 30,00'm
área: 372,00 m 2
- Tipo de estrutura: Concreto protend ido
--

Viaduto de Acesso a Estr. Salto-São Pedro
Dimensges do tabuleiro:
- Largura : 12,40 m
- Extenso% 25,09 m
- Área: 310,00 m 2
- Tipo de estrutura: Concreto protendido
Ponte Rio Tietê
•Dimensges do tabuleiro:
12,40 m
- Largura
- Extensão: 259,00„m
- área: 3.199,20 m2
- Tipo de estrutura: Concreto protendido
Viaduto no Raro Piracicaba-Salto - Pistas Norte e Sul
•Dimensges do tabuleiro (por viaduto):
- Largura : 16,00 Pl.
- Extensão: 30,09 m
- área: 490,00 m2
- área total: 960,00 m 2
- Tipo de estrutura % Concreto prot nt. do

..G/DIPLA-DEPRO
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Viaduto no Ramo Sorocaba-Piracicaba
DimensGes do tabuleiro:
- Largura : 12,40 m
- Extensão: 60,0Q m
- 4rea: 744,00 m‘..
- Tipo de estrutura: Concreto protendido

,

,

Viaduto de Acesso a A. das MaçOes Unidas
- Pistas Morte e Sul
(por viaduto,-:
Dimensges do tabuleiro
- Largura : 12,40 m
- Extensão: 50,00 m
- 41- ea: 620,00 m2
São Pau!o, ,j).-i
- 4rea total: 1.240,00 m 2
Tipo
de
estrutura:
Concreto
protendido
Viaduto na Estr. Municipal Salto-Cardeal.,-Dimensges do tabuleiro:
- Largura : 11,50 m
Extensão: 60,0Q m
4rea: 690,00 m Tipo de estrutura: Concreto protendido

PARTE
)E ACER.V0

/ _Ç?15,

•
'',0410r/Wilto, '
f

0

Viaduto Ramo Captpinas-Salto-Sorocaba
Dimensges do tabuleiro:
-. Largura : 14,40 m
- Extensão: 57,00 m
4rea: 020,80 m2
- Tipo de estrutura: Concreto protend ido

•

Viaduto na Estr. Bairro da Olaria
DimenGe..-3 do tabuleiro:
11,50 m
- Largura
- Extensão: 56,0$ m
4rea: 644,00
- Tipo de estrutura: Concreto protendido
Viaduto de Acesso às Indústrias e Fazendas
- Pistas Morte e Sul
DimensGes do tabuleiro (por viaduto):
- Largura : 12,40 m
- Extensão: 25,0Q m
- 41-ea: 310,00 m- 4rea total: 620,00 m- Tipo de estrutura: Concreto protendida

Qtv
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CE/EG/AT/149/951A
PROC. 16.283/82

O

São Paulo, 04 de dezembro de 1995

ro É

PARTE
CERVO

CONSTRAN - Construções e Comércio
Av. Juscelino Kubitschek, 1830 -Torre II
São Paulo - Capital

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de V.Sas., na correspondência de 13 de novembro de 1995, atestamos ,
para os devidos fins, ter essa firma executado através do contrato n° 1546/88 - referente as obras e
serviços de construção de duplicação da Ligação Campinas/Sorocaba - trecho do km O ao 47,5 -,
os serviços de instalação e gerenciamento de 2 (dois) grupos diesel geradores, adquiridos de
terceiros, destinados a um Posto de Pedágio e a um Posto de Pesagem.

Período de execução dos serviços: abril/91 à setembro/93
Anexa as quantidades e características dos equipamentos.

Atenciosamente

En ° Anto io Gaivão Alvares de Abreu
CREA n° 06000127745
Diretor de Engenharia

EG/DIPLA/DEPRO
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Montagem:
Para Posto de Pedágio:
01
01
01
01
01
01

Grupo motor-gerador (montado sobre chassis) de 180 kVA inclusive
silencioso e tubulação de descarga,
Painel de transferência automática,
Tanque de óleo diesel com capacidade de 500 litros, inclusive gipoáclores de

, ..-, •

Tanque para instalação em poço com capacidade para 1000 litros,inciusive._
indicadores de nível,
Painel de comando de bomba de combustível QDF-Diesel,
Banco de baterias

Para Posto de Pesagem: (Balança)
01
01
01
01

Grupo motor-gerador (montado sobre chassis) de 110 kVA,
Painel de transferência automática,
Tanque de óleo diesel com capacidade de 500 litros, inclusive indicadores de
nível,
Banco de bateiras.

Características dos grupos geradores:
Para Pedágio:
• Motor de 6 cilindros em linha, com camisa úmida substituível, potência bruta 352 CV, rotação
1800 RPM diâmetro 127X145 mm, 1 cilindrada de 11,02 dm3, relação de compressão 15,0: 1,
aspiração superalimentado, ciclo de trabalho 4 tempos, regime de trabalho de emergência,
sistema de injeção direta, sistema de partida elétrica 24V/06 CV, arrefecimento de água por
radiador, consumo de óleo combustível 154 gr/cv/h (4/4 carga emergência), capacidade 25 litros
de óleo no cárter, sentido de rotação anti-horário visto ao lado do volante, peso líquido do motor
930 kg, modelo DS-11.
• Alternador 30, excitação Brushless, potência contínua 180 kVA, fator de potência 0,8, rotação
1800 RPM, frequência nominal 60 Hz, tensão nominal 220/127V-380/220V-440/5"SV, número de
fases 3, números de pólos 4, construção horizontal, carcaça SAE-1, enrolamento amortecedor
para sincronismo, refrigeração auto ventilado por ventilador fixado ao sistema rotativo com
aspiração de ar pelas aberturas laterais, isolamento classe "F" previsto para clima tropical úmido
à temperatura de 452C, proteção de carcaça semi-fechada à prova de respingos, normas de
construção e teste ANSI/ABNT, modelo DKBH-256/04-IA.
• Regulador de tensão com faixa de ajuste de tensão para carga linear constante com fator de
potência 0,8, 200V + - 15%, variação da tensão para carga constante de -2% a +2% de Vn,
tempo de estabilização de O a plena carga 0,5 seg., variação da tensão para uma variação na
carga de 10% a 90% da potência nominal com fator de potência 0,8 a 2% a 15% de n, faixa de
temperatura ambiente na qual todos os requisitos especificados são satisfeitos de • C a +
702C.
• Bateria automática,

ime contínuo, tipo MP-25-P.
EG/DIPLA/DEPRO
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CEJEG/AT/149/95/A

Para Balança:
• Motor de 6 cilindros em linha, com camisa úmida substituível, potência bruta 184 CV, rotação
1.800 RPM, diâmetro 127X145 mm, 1 cilincdrada de 11,02 dm3, relação de compressão 15,0:1,
aspiração natural, ciclo de trabalho 4 tempos, regime de trabalho emergência, sistema de
injeção direta, sistema de partida elétrico 24V/06CV, arrefecimento de água por radiador,
consumo de óleo combustível 154 gr/cv/h (4/4 carga emergência), capacidade 25 litros de óleo
no cárter, sentido de rotação anti-horário do lado do volante, peso líquido do motor 930 kg,
modelo DN-11.
• Altemador 30, excitação Brushless, potência contínua 135 kVA, fator de potência 0,8, rotação
1.800 RPM, frequência nominal 60 Hz, tensão nominal 220/127V - 380/220 V - 440/524V,
número de fases 3, número de pólos rotativo 4, construção horizontal, carcaça SAE-1,
enrolamento amortecedor para sincronismo, refrigeração auto-ventilado por verffiladurfixads2 ao
sistema rotativo com aspiração de ar pelas aberturas laterais, isolamento claste:,e0s,t#,,,,,
para clima tropical úmido, à temperatura ambiente de até 452C, proteção da bátáça semifechada a prova de pingos e respingos, normas de construção e teste ANI0i/ááNT,,ilddejo
,t
DKBH-254/04 - IA.
_
Regulador
de
tensão
com
faixa
de
ajuste
da
tensão
para
carga
linear
constante
bopgatbr,
de
•
potência 0,8 200V + - 15%, variação da tensão para carga constante de -.2,%.á,,+
de estabilização da tensão para variação de O a plena carga 0,5 seg., variaçãOà,tensão-4W°
uma variação na carga de 10% a 90% da potência nominal com fator de pot4h6là70,8 deià2°,44'
15% de Vn, faixa de temperatura ambiente na qual todos os requisitos especificàd7stsão
satisfeitos de 102-C a 702C.
• Bateria automática, 12 VCC, 180 AH, regime continuo, tipo
2ão Pado

Tanques de Serviço

P`r

• Tanque de óleo combustível, confeccionado em chapa de aço carbono 12 U G,
6
capacidade para 520 litros, sendo 500 litros nominais, com espessu
760 mm e comprimento de 1.150 mm medidas internamente.

6

Tanque Principal (somente Pedágio)
• Tanque de óleo combustível confeccionado em chapa de aço carbono 12 USG, cilíndrico,
capacidade para 1050 litros sendo 1.000 litros nominais, tipo cilíndrico, com espessura de 4,76
mm (3/16"), diâmetro de 820 mm e comprimento de 1.530 mm, medidas internamente.
• Aparato de Abastecimento (somente pedágio), construído por uma moto-bomba, com fluido
circulares (óleo diesel), vazão 12,5 mJ/h, potência de placa 0,5 CV, tensão de alimentação 220
V -30, frequência da rede 60 Hz, diâmetro da entrada 2"e diâmetro da saída 1,5".

• Unidade de Supervisão em Corrente Alternada para o Pe gto
Entrada Comercial: 22
Entrada do Grup

+30 + Neutro 180 kVA
80 kVA
EGIDIPLAIDEPRO
mirs
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Variações permitidas:
- tensão de Entrada: + ou - 15% (ajustável)
- frequência: + ou - 5% (ajustável)
Tensão de Controle: 24 VCC + ou - 10% fornecida pelo retificador/carregaddê.Vrn opéMçãépornief;
e pela bateria durante as falhas de corrente alternada.

Retificador/Carregador
Alimentação: 200 VCA, 60 Hz -20
PAPTE

Tensão Nominal de Salda: 25 VCC
Corrente nominal de saída: 25 ACC

(.;75

Recarga Automática
Unidade de diodal de queda
• Unidade de Supervisão em Corrente Alternada para BalançaEntrada Comercial: 220V -60 Hz + 30 + Neutro 110 kVA
Entrada do Grupo: 220V -60 Hz + 30 + Neutro 110 kVA
Variações permitidas:

•

- tensão de Entrada: + ou - 15% (ajustável)
- frequência: + ou - 5% (ajustável)
Tensão de Controle: 24 VCC + ou - 10% fornecida pelo retificador/carregador em operação normal
e pela bateria durante as falhas de corrente alternada.

Retificador/Carregador
Alimentação: 200 VCA, 60 Hz -20
Tensão Nominal de Salda: 24 VCC
Recarga Automática
Unidade de diodal de queda

EG/DIPLNDEPRO
mirs

•

!

0

fp

DERSA Desenvolvimento Rodoviário S A.

5

CE/EMAT/149195/A

• Quadro de transferência automática para Pedágio
Entrada comercial 220V -60 Hz -30 + Neutro 180 kVA
Entrada do Grupo 220V -60 Hz - 30 + Neutro 180 kVA

• Quadro de transferência automática para balança
Entrada comercial 220V -60 Hz - 30 + Neutro 110 kVA
Entrada do Grupo 220V -60 Hz - 30 + Neutro 110 kVA
Para instalação dos grupos diesel geradores foram utilizados serviços materiais,dairastalação,
treinamento de pessoal, comissionamento e operação assistida.

São 2aLi:o

EG/DIPLA/DEPRO
mirs

646

.1

I

E> DERSA

Desenvolvimento Rodoviário S A.

CE/EG/AT/068/96/A
Proc. Ng 16.283/82

São Paulo, 24 de abril de 1996.

CONSTRAN S/A - Construções e Comércio
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 - Torre II - e a ar
São Paulo - SP

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de V.Sas., na correspondência DA/Dir.009/96,
atestamos, para os devidos fins, ter essa firma executado a contento, no
período de 01/7/88 a 31/12/95 - através do Contrato DERSA Ng 1.546/88-, os
serviços de construção da Duplicação da rodovia SP-075 Ligação
Campinas/Sorocaba, no trecho compreendido entre o km O e o km 47,5.
Informamos que os serviços foram executados com controle tecnológico,
dentro das especificações técnicas da Dersa, em acordo à exigência do
Item 2.19, Cláusula li (Responsabilidades e Obrigações) do referido contrato.

Atenciosamente

‘"6-6E)J1US CARRAZEDO
ENG. RNÀ,1)
CREA N2 0600967835
Diretor Presidente

°s)
EG/DIPLA/DEPLAw
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CE/EG/AT/096/97/A
PROC. N2 16.283/82

São Paulo, 6 de agosto de 1997.

Constran S.A. Construções e Comércio
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 - Torre II -,99 andar
São Paulo - SP

Prezados Senhores

Atendendo solicitação de V.Sas., na correspondência datada de 01/08/97,
atestamos, para os devidos fins, ter essa firma executado, no período de
01/07/88 a 31/12/95 - através do Contrato DERSA N2 1.546/88 -, os serviços de
construção da Duplicação da rodovia SP-075 Ligação Campinas/Sorocaba, no
trecho compreendido entre o km O e o km 47,5.
Dentre os serviços executados destacamos a execução de 1.400 m2 de base
estabilizada quimicamente com utilização de DS - 328, em caráter experimental,
na Via Marginal junto ao Viaduto do Taperinha.

Atenciosamente

(A--,
Eng. Francisco Carlos SavagHa Drigo
CREA/SP N9 0600159308
Diretor de Engenharia

(ie
Vh)
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CE/EG/AT/141/97/A
Proc. Ng 16.283/82
São Paulo, 20 de novembro de 1997.

CONSTRAN SIA - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1830
São Paulo - SP

Sr2.5,J Par.k

Prezados Senhores

Em complementação a nossa CE/EG/AT/253/93/A, relacionamos, por período d medição, as
quantidades dos seguintes serviços:
Período

Concreto Betuminoso Usinado a Quente
3
m

julho/89
agosto/89
setembro/89
outubro/89
novembro/89
dezembro/89
janeiro/90
fevereiro/90
março/90
abril/90
maio/90
junho/90
julho/90
agosto/90
setembro/90
outubro/90

1.722
2.115
3.887
2.660
8.960
2.192
741
1.692
1.311
54
2.943
1.639
2.565
2.941
5.188
1.386

Atenciosamente

Eng. Francisco Carlos Savagli
CREA/SP Ne 0600159306
Diretor de Engenharia

o

Imprimação Betuminosa
2
M

155.351
113.449
192.386
195.918
398.909
127.178
29.214
133.951
119.732
116.728
194.719
124.614
182.890
241.264
201.127
80.517

1

•
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CE/EG/AT/154/97/A
Proc. N2 16.283/82
São Paulo, 05 de dezembro de 1997.
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1830
São Paulo-SP

Prezados Senhores

Em complementação a nossa CE/EG/AT/253/93/A, relacionamos, p

Pétibd0A-jáledição, as

quantidades dos seguintes serviços:
Período

Escavação de material de 1a categoria
m3

41.816
setembro/89
61.204
outubro/89
84.850
novembro/89
3.032
dezembro/89
35.301
janeiro/90
254.387
fevereiro/90
(-) 93.803 *
março/90
163.873
abril/90
24.786
maio/90
80.033
junho/90
14.279
julho/90
5.234
agosto/90
* Acerto na checagem de medição.

Base de brita graduada
simples - BGS
m3
3.397
7.313
11.364
7.475
824
5.397
4.372
6.170
6.472
4.953
7.296
8.278

Atenciosamente

4/1CLÁ-X Cr—, .2Francisco Carlos Savaglia
CREA/SP NQ 0600159306
Diretor de Engenharia

-Eng.

G/DIPET-DENOC
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CE/EG/A71033/02/A

Proc. N2 16.283/82

São Paulo, 21 de março de 2.002.

CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO" = -• •
Av.Pres.Juscelino Kubitschek,1830
São Paulo - SP

•

';5. 4-1 - 01

de"
,
564(:

Prezados Senhores

Em complementação a nossa CE/EG/AT/253/93/A, de 19.07.93, segue em
anexo os dados contratuais e características técnicas das obras de arte
especiais construídas e restauradas.

Atenciosamente

SERGIO LUItGO4ÇALVES PEREIRA
CREA N233823/D
Diretor Presidente

•

2
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Dados Contratuais:
Valor Contratual: R$ 159.169.249,10 referente a julho/94 ".
I

•

'

Características Técnicas do lote II
. Extensão: 47,5 km
. Número de pistas: 2un
. Largura de cada pista: 11m
. Largura média do canteiro central: llm
. Número de faixas de tráfego por pista: 2un
. Acostamento: 3m
. Refúgio: 1m
. Barreira de concreto tipo New Jersey: 6.006,00 m
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (CONSTRUÍDAS)
Características Técnicas
Passagem Inferior Taperinha - km 22,7
. Extensão: 30 m
. Largura: 16,40 m
. Tabuleiro: 492 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Ponte Rio Itaim - km 27,8
. Extensão: 102 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 1.264,80 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Ponte Rio ltaim - Vias Marginais -2 un - km 27,8
. Extensão: 30 m
. Largura: 12,10 m
. Tabuleiro: 726 m2 (total)
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Superior Estrada do Itaimiltu (Prolongamento) - km 28,5
. Extensão: 26 m
. Largura: 10,54 m
. Tabuleiro: 274,04 m2
•Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
ia Mal. Rondon - km 29,8
Passagem Superior/.
. Extensão: 66,86
. Largura: 13,72
. Tabuleiro: 917,
pr moldadas
m vs l.
. Superestrutu
`kryki,
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Passagem Inferior Av. Sete Quedas - km 30,8
. Extensão: 30 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 372 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Inferior Estrada Salto/São Pedro - km 34,8
. Extensão: 25 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 310 m2
São
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas

9

.rrrE

20„H.
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Ponte Rio Tietê - km 35,9
. Extensão: 233,06 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 2.890 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Superior Rodovia Mal. Rondon - km 29,8
. Extensão: 66,86 m
. Largura: 13,72 m
. Tabuleiro: 917,30 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Inferior Av. Nações Unidas -2 un - km 38,6
. Extensão: 50 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 1.240 m2 (total)
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Inferior Campinas/Salto/Sorocaba - Pista Norte - km 42,6
. Extensão: 35 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 434 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Inferior Campinas/Salto/Sorocaba - Pista Sul - km 42,6
. Extensão: 35 m
. Largura: 16 m
. Tabuleiro: 560m2
s pré-moldadas
. Superestrutura

JJ(u

.
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Passagem Superior Salto/Cardeal - km 41,6
. Extensão: 45,86 m
. Largura: 15,35m
. Tabuleiro: 703,95 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas
Passagem Superior Bairro Olaria - km 43,6
. Extensão: 52 m
. Largura: 15,35 m
o:
. Tabuleiro: 798,20 m2
. Superestrutura em vigas longarinas pré-moldadas

•

Passagem Inferior Indústrias -2 un - km 46,9 s.or,u,
. Extensão: 35 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 868 m2 (total)
. Superestrutura em vigas longarinas pré-mtildadásm,

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (RESTAURADAS)
Características Técnicas
Passagem Inferior Taperinha - km 22,7
. Extensão: 30 m
. Largura: 16,40 m
. Tabuleiro: 492 m2
Ponte Rio REMI - km 27,8
. Extensão: 102 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 1.264,80 m2
Passagem Superior Rodovia Mal. Rondon - km 29,8
. Extensão: 66,86 m
. Largura: 13,72 m
. Tabuleiro: 917,30 m2
Passagem Inferior Av. Sete Quedas - km 30,8
. Extensão: 30 m
. Largura: 12,40 m
. Tabuleiro: 372,m2

•
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Passagem Superior SP-308/SP-079 - km 17
. Extensão: 91,60 m
. Largura: 14,09 m
. Tabuleiro: 1.290 m2
Passagem Inferior SP-308 - Pista Norte - km 15
. Extensão: 27,38 m
. Largura: 13,72 m
. Tabuleiro: 375,65 m2
Passagem Inferior SP-308 - Pista Sul - km 15
. Extensão: 27,37 m
. Largura: 13,88 m
. Tabuleiro: 379,90 m2
Passagem Inferior SP-308/Rodovia Sorocaba-Boituva - Pista Norte - km 14
. Extensão: 55,70 m
. Largura: 13,22 m
. Tabuleiro: 737,47 m2
Passagem Inferior SP-308/Rodovia Sorocaba-Boituva - Pista Sul - km 14
. Extensão: 62,43 m
. Largura: 13,22 m
. Tabuleiro: 825,32 m2
Passagem Inferior SP-075/SP-308/SP-280 - Pista Norte - km 13

•

. Extensão: 85,08 m
. Largura: 13,30 m
. Tabuleiro: 1.131,56 m2
Passagem Inferior SP-075/SP-308/SP-280 - Pista Sul - km 13
. Extensão: 102,08m
. Largura: 14 m
. Tabuleiro: 1.429,12 m2
Ponte Rio Sorocaba/SP-075 -2 un
- perímetro urbano - município de Sorocaba
. Extensão: 210 m
. Largura: 14 m
. Tabuleiro: 5.8;0 m2

655
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CE/EG/AT/037/02/A

Proc. N° 16.283/82

São Paulo, 25 de março de 2.002

(.)

.
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CONSTFtAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
Av.Pres.Juscelino Kubitschek,1830
São Paulo — SP
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Prezados Senhores

Em complementação à nossa CE/EG/AT/253/93/A de 19/07/93, informamos
que dentre os serviços executados destacamos:
1 Fresagem de pavimento asfáltico — espessura = 3,00cm: 1.200,00m3

Atenciosamente

m, a
O
erente a Divisão de Controle,
Orçamento e Planejamento

•
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CE/EGJATIO85/05

PROC. N2 16.283/82

São Paulo, 20 de outubro de 2005

CONSTRAN S/A — CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830— Torre IV
São Paulo - SP

Prezados Senhores

Em complementação à nossa CEIEG/AT/253/93/A datada de 19/07/1993,
informamos que:
1 os serviços foram executados na Duplicação da Ligação Campinas/
Sorocaba, com uma pista permanentemente em tráfego, envolvendo
operação simultânea de veículos;
••1 os serviços foram executados satisfatoriamente dentro do padrão de
qualidade da DERSA, nada havendo que possa desaboná-la•
1 estiveram qualificados como Responsáveis Técnicos,
profissionais:

','se'guintes

- Francisco Lourenço Rapuano — CREA N° 0600481636
- Jorge Alberto Aun — CREA N° 0600316050
- André Toledo de Carvalho — CREA N° 0600866707
- Laércio César Pestana — CREA N° 0601051283
- Sérgio soares de Souza — CREA N° 0600294920.

Atenciosamente
Sito 5, Jwio,

odh—gbes mor
EA-SP N-9 109 D
Diretor de Enge aria

A p,ente Adir
See,

46
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT
Válida somente com a aut

Folha(s) n°:

1 de 2

Referente à(s) ART(s) 0601051283/97-010.- CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 40, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissionalabaixo mencionado:

Profissional
Titulo(s)

\LÀERCIO

CEâAl2..PEàTANA

, Engenheiro Civil

lerEASP N° .:.-sT•Z:z-.„,
Atribuições ,....-'

0601051283 - ,

cl.'â'aít!To'disjà'ResoíuçãO'
'218/73 do,CONFEA.

,,..

A tividade(s)'Tk-_
Co-Responsável Técnico por Projete e Execução na área da Engenharia Civil - Projeto
nica(s) Reafizaik(s): ,executivo e serviços de construção de ponte rodoferrOviária Sobre o rio Paraná e
.. _.
aCessos rodoviários e ferroviários, iniciando-se na área urbana de Santa Fé do Sul
(SP), passando'pelearea urbana de ,Rubipéia (SP), até o município de Aparecida do
Taboado (MS): .

Quantificação

,

Especificadas conforme Atestado anexo, limitadas és atribuições acima.

Local da-õb'ra/sèridcii., -Sa▪ ntáTé do Sul
Cidade'
--;`Sa
▪ nta Fé do Sul Valor
,Cr$ 684.076,.302;40 (outubro/90)
Período

24/01/1991 a 23/08/108

ontratante

FOASA,- Ferrovia Paulista

,jontratada
CREASP N

C6nStran á/k- ,
d6nStruç'bese'Cornercio.
"

1 '-0068303

é't.
,
'

-. **O profissional declaro que houve a participação ide outros profissionais*
''''A presente Certidão de Acervo Te-à-dê° substitui e Oen-Peia a anteriormente ernit
25/02/2003:sob'n.° FL39447*'''

CERTIFICAMOS; Jinalmerite,--•que'faz(ém), parte integrante da Presente Certidão o(s) documento(s)
emitido(s) pelà contratante ou órgão público, á quem Cabe a responsabilidade pele exatidão e
veracidade do que neie(S).consta(rn), cuja(S)'cópie(S)
, encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no
processo A-020389/97VL02
IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente Como '
acervo técnico do profissional certifi

too°

O Acento T" ico é toda a eiperiência adquirida ao longo da vida do profissional,
corbii- " el com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação temporal
a validade

CREA-SP
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia de São Paulo

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT
Válida somente com a autenticação do CREA-SP

Folha(s) n°: 2 de 2

CERTIDÃO N°:
sexta-feira, 7 d

2005

Conferido: Ceci(

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente comoacervo técnico do profissional certificado.

Cód. 2.01.303

LAIONCESIIIIPES1111A1M,

O AcervoTécnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profi si
compatível com suis atribuições legais, não cabendo qualquer limitação te• pora
à sua validade

e
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ATESTADO DE DESEMPENHO TÉCNICO
Atestamos a quem possa interessar que a CONSTRAN S.A. Construções e Comércio, estabelecida
'à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n.° 1.830 - Itaim Bibi - São Paulo - SP, está
regularmente inscrita no cadastro desta Ferrovia, sob o n.° 9061-1, e vem executando, através do
contrato n." 03130/0/SCD/9, assinado em 15 de outubro de 1.990, Projeto Executivo e Serviços de
Construção de Ponte Rodoferroviária sobre o rio Paraná e Acessos Rodoviários e
Ferroviários, iniciando-se na área urbana de Santa Fé do Sul (SP), passando pela área urbana de
Rubinéia (SP), até o Município de Aparecida do Taboado (MS). Os serviços abaixo discriminados
foram executados durante o período de 24 de janeiro de 1.991 a 23 de maio de 1.998, obedecendo
;as normas, especificações e prazos da FEPASA, nada constando que a desabone até a presente data.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DA OBRA

flo

•

Ponte Rodoferroviária :
Extensão da Ponte : 2.600,00 m
Vão entre pilares : 100,00 m
Viadutos de acesso rodoviário: 1.170,00 m
Lado São Paulo : 720,00 m
Lado Mato Grosso do Sul : 450,00 m
Vão entre pilares : 30,00 m
Infra-estrutura: Tubulões a ar comprimido D = 1,40 m
Lado São Paulo: 13 unidades
Lado Mato Grosso do Sul : 07 unidades
Superestrutura:
Viga protendida
Lado São Paulo: 144 unidades
Lado Mato Grosso do Sul : 90 unidades
O PRESENTE DOCUMENTO é PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
Área do tabuleiro
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
Lado São Paulo: 12.528,00 m2
OAT
epEL ett-SP SOB
Lado Mato Grosso do Sul : 7.830,00 ni2
SÃO PAULO,
Extensão da Linha Ferroviária lado São Paulo: 15 km
CECILI
UG
ME
Extensão Rodoviária lado São Paulo: 6,14 km
ORES
MAL CENTRO
Extensão Rodoviária lado Mato Grosso do Sul: 1 km
- Concreto usinado em Usina de Concreto sobre Flutuante (UCF)
- Exploração de pedreira para obtenção de agregados para enrocamentos, lastros, oncreto e
concreto asfáltico
- Obra executada em duas frentes, sendo• atacada pelas duas margens do rio Paraná
Ocorrência de ventos de até 180 km/h, coin ondas de 2,5 m no rio Paraná

o

PROJETO
O projeto executivo da ponte foi detalhado de acor
dimensionamento estrutural para tráfego de veículos tre
veículos trem tipo TB 45, NBR-7188 (rodoviário), com

'90,'kr,
N.t.„ Zfr/Sib,
áriakitekt , 0. ura metálica, com
o TB 3t0:- '. Itt#I.: '. (ferroviário) e
. t. d' veeaT4p
o de l4 m.
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A otimização do projeto básico dos acessos rodoviários, projeto executivo dos viadutós rodoviários
de acesso à ponte, projeto básico do complexo das instalações operacionais e apoio técnico às obras
da ligação ferroviária e viadutos rodoviários, no atendimento às obras da ponte rodoferroviária
foram também desenvolvidos por integrarem o escopo do projeto.
O projeto da ponte detalhou a infra-estrutura (blocos e pilares) em concreto armado, sendo a
superestrutura em estrutura metálica e a grade da via permanente fixada diretamente na estrutura
metálica. O projeto da ligação ferroviária à ponte foi definido como via permanente em lastro.
Foi feito também o Acompanhamento Técnico da Obra.

INFRA-ESTRUTURA
Comprimento total de estacas executado: 10.868 m
Quantidade: 209 unidades
Lâmina d'água : 40,00 m (média, chegando a até 55,00 m)
Fornecimento, fabricação e aplicação de camisa metálica (D = 2,00 m) : 4.247,56 t
Perfuração em rocha (D = 1,80 m) : 1.095,37 m
Fundação da Ponte Rodoferroviária em concreto com camisa metálica, executada com perfuratriz
Wirth modelo PBA 818/2500/300 sobre Plataforma auto-elevatória off-shore, com profundidade da
lâmina d'água variando de 35 a 55 m; as estacas têm diâmetro de 2,00 m com camisa metálica de
cha sã
espessura 12,5 mm e preenchimento com concreto armado; o comprimento do en
•a
varia de 4,5 m a 6,5 m, com diâmetro de 1,80 m; a capacidade de carga vertical
entre 800 tf e 1.250 tf; foi aplicado concreto submerso com consumo mini
kg/m3, aplicado logo após a escavação das estacas.
A característica de alta periculosidade da obra exigiu atividades não usuais ta

•

-

Equipes de mergulho com utilização de câmara de descompressão
Trabalho em grandes alturas sobre meio aquático com utilização
específicos de segurança (cinto de proteção com cabo) e patrulha naval 24 horas.
O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE

Características da Plataforma auto-elevatória:
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
Comprimento total - 35 m
DATA. PELO.
CE-SP SOB
- Comprimento entre perpendiculares - 35 m
SÃO PAULO. 0,0 4 /
- Boca moldada - 30 m
Pontal moldado - 4,10 m
CEC
KAZ
AGAU
GR
•NALCEWFRO
Calado moldado de projeto - 2,75 m
Área total da plataforma : plano superior (externo) - 1050 m2 e plano infe or (interno) - 1050
m2
2,80 x 2,80 m sendo cada
Sustentação com 4 pernas de posi onamento de seção
perna com comprimento de 69,00 m
Casco, conveses e anteparos em aço, com
- Sem propulsão própria, manobrada com o a
alternada com
- 4 grupos geradores compostos de 4 motores
potência máxima continua de 2.100 KVA

A-4
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Guindaste fixo sobre pedestal com lança tubular treliçada de 45 m, capacidade de 75 t e
alcance de 20 m (equipamento de carga)
3 guinchos de boreste e 3 de bombordo, com capacidade nominal do cabo de 25 t
(equipamento de amarração)
Rádio SSB e VHS (equipamento de rádio comunicação)
2 aparelhos flutuantes salva-vidas, rígidos, em fibra de vidro e poliuretano, com capacidade
para 20 pessoas (equipamento de salvatagem)
Sistema de ventilação e exaustão
Painel de controle local do sistema hidráulico das pernas
Tripulação e passageiros : 20 pessoas
Classificação pela Sociedade Classificadora Bureau Ventas : 1/3/3 Special Service - Self
Elevating Drilling Unit - Civil Construction Com; A. Cruz de Malta

e

Sondagens em rocha
1.986,63 m
Sondagens em solo
800,15 m
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armação em aço CA-50 (gaiolas) ..
2.404,36 t
Concreto submerso fck = 25 15/113a
24.714,50 m3'
Obturação dos furos de sondagem
5.500,00 kg
Ensaios de perda d'água
201,00 un
'Forma para blocos e pilares
16.292,70m2
Fornecimento, corte, dobra e montagem de armação em aço CA-50 (blocos e
pilares
1.607,41 t
Concreto fck = 25 MPa
16.306,67m3
Concreto magro fck = 9 MPa
49,72 m3
Concreto fck = 30 MPa
437,77 m3
Compactação c/ socadores manuais ou pneumáticos, inclusive reaterro com
solo importado
28,22 m3
Alvenaria de proteção dos pilares
257,03 m2
Enchimento de vala, base transição - brita 3 e 4
62,83 m3
Drenagem de águas pluviais do topo dos pilares com tubo
vx, AR OU!rei,
galvanizado D =40 mm
271,65 m
Concreto fck =20 MPa
0,84 m3

7

SUPERESTRUTURA
Treliça metálica em aço estrutural SAC-50. A ferrovia foi const
da estrutura metálica e a plataforma rodoviária fica num nível aci
de concreto armado .na parte superior da treliça (pista dupla com
sentido, com 17,4 m de largura).

fai

das longarinas
, sobre estrutura
e tráfego em cada

/As treliças metálicas foram montd s na obra e tinham comprimen~nrinciling 5
A
TI* •O .
(duas unidades), lançadas em vãos
100 m cada, desli
•5III.I,.
através de lançamento longitudinal
reme
dis
Z55.R,KWas 88as
provisórias para apoio e montagem no leito
A . JE FL:

Foi executado monitoramento topográfico dos
período superior a um ano.
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Foi realizada prova de carga horizontal em um tubulão da ponte, com 2 m de diâmeti-o e engastado
em rocha. Foram monitoradas as deformações horizontais, as tensões nas armaduras e as tensões
aplicadas à rocha na região do engaste, com resultado positivo.
Foi realizada prova de carga na treliça metálica pela aplicação simultânea de carregamentos
ferroviário e rodoviário. Os valores de deformações e tensões obtidos foram comparados com os de
dimensionamento, cóm resultado positivo.
Foi executado, na obra, durante os serviços de montagem, o controle tecnológico das soldas e.
elementos metálicos com ultra-som, Raio X, liquido penetrante, nrietalografia, etc.

•

•

Área do tabuleiro rodoviário : 45.200,00 m2
Fabricação, transporte, montagem e lançamento de estrutura
metálica em aço SAC-50
Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50
Barreira da pista (New Jersey)
Forma para pré-moldados
Concreto fck = 30 MPa
Formas para concreto aparente p/ tabuleiro rodoviário
Pavimento rígido de concreto, fctk = 5 Mpa, incorporado ao
tabuleiro rodoviário
Fornecimento, corte, dobra e colocação de áço CA-50 - placas pré-moldadas.
Carga, transporte, içamento e colocação de placas pré-moldadas
Fornecimento e colocação de ancoragem horizontal
Fornecimento e colocação de aparelho de apoio metálico
Armação aço CA-25
Estaiamento dos pilares da ponte para lançamento da treliça (E.1 ao E.2)
Balaustre metálico
Guarda-roda metálico lateral
Guarda-roda metálico central
Fornecimento e colocação de junta Jeene "JJ 2030 VV"
Fornecimento e colocação de junta Jeene "JJ 2030 VV" para gu
Fornecimento e instalação de placa de sinalização hidroviária

20.515,49 t
1.485,04 t
7.773,28 m
50.475,00 m2
3.150,24 m3,
2.878,85 m2
8.186,28 m3
432,70 t
6.363,00 un
4,00 un
120,00 un
19.525,00 kg
1,00 un
5.242,84 m
14,00 cj
7,00 cj
2.832,00 un
738,09 m
126,00 m2

ATERRO DE ENCONTRO DA MARGEM SÃO PAU
Limpeza, desmatamento e destocamento com equipamento
Oscavação do ten'eno de fundação
Escavação mecânica NN
Escavação submersa
Espalhamento do material escav
Transporte e descarga do material
faixa de O a 5 km

969,40 m2

27.627,90 m3

a4botagró
. .......

r'80 m3
O. RRESENJE DOCUMENTO
INTEGRANTE DAc E RT 110pW,0 m3
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Enrocamento de encontro
Escavação e carga de material de 38 categoria para enrocamento (aterro
544.223,52m3
'de ponta)
á'ransporte por caminhão e descarga de material de 3" categoria, para
502.644,09 m3
enrocamento (aterro de ponta), na faixa de O a 6 km
463.962,73 m3
Espalhamento e compactação de material de 3' categoria para enrocamento
Escavação e carga de material de 3' categoria para enrocamento junto
100.695,99 m3
ao encontro da ponte
50.289,11 m3
Transporte por caminhão na faixa. de O a 5 km
Transporte e descarga de material de 3' categoria, para enrocamento, junto ao
100.695,99 m3
encontro da ponte, por barcaça, na faixa de O a 3 km
Aterro de encontro em material de 1a categoria
Escavação e carga de material de jazida (1 categoria) para aterro
de encontro
Transporte e descarga de material de 18 categoria, para aterro de
encontro, na faixa de O a 5 km
Espalhamento e compactação do aterro 95 % do P.N.

128.497,83m3
33.666,30m3
83.658,15 m3

Espalhamento e compactação das duas últimas camadas (1,20m) do
aterro 100 % do P.N.

•

11.081,86 m3

Execução de Rip-Rap
Escavação, carga e beneficiamento de material de Rip-Rap
Transporte e descarga do Rip-Rap na faixa de O a 6 lun
Colocação do material do Rip-Rap
Lançamento do material de 3' categoria para Rip-Rap, abaixo do N.A
Proteção vegetal (plantio de grama)
Terraplenagem - Aterro
Compactação e espalhamento de material de 38 categoria para enrocame to
acima do N.A.
Fornecimento, carga e espalhamento de material para transição
Fornecimento, carga e espalhamento de material para transiçã

94.185,41 m3
121.021,80 m3
33.980,61 m3
60.204,77 m3
18.281,33 m2

125.188,45 m3
45.'.7 0.270,19 m3
-9
6,18.956,76 m3

7

i
Encontro E.1
5.186,01 m3
Fornecimento, carga, espalhamento e compactação de materi
41.319,70 m3
Transporte e descarga do material de transição, na faixa de O a
1.224,72 m3
Transporte por barcàça do material de transição
Transporte e descarga d aterial de jazida para Aterro de Encontro, na
94.831,53 m3
faixa de O a 6 lcm
Escavação e beneficiamento de
SENT.E • DOC UMENTO PAf171
9.4 11,76 Tri3
TE DA CERTIDÃO D1.965,54 m3
Colocação do material do Rip-Ra
-A„N3C0 E XPED1DA NE STA-;
I
it.gm SP SOB
Lançamento de material de 3' catego
N.A
01705-'2
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ATERRO DE ENCONTRO DA MARGEM MATO GROSSO
Limpeza, desmatamento e destocamento com equipamento mecânico
,Escavação do terreno da fundação
'Escavação mecânica
Escavação submersa
Espalhamento do material escavado no bota-fora
Transporte e descarga do material escavado para bota-fora, na
faixa de O a 5 km

•

33.204,20 m2

8.364,20 m3
40.642,80 m3
272.927,55 1113
272.927,55m3

Enrocamento de encontro
354.946,30 m3
Escavação e carga de material de 3' categoria para enrocamento
Transporte e descarga por caminhão de material de 3' categoria, para
255.946,25 m3
enrocamento do Aterro de Ponta, na faixa de 25 a 28 kin
Espalhamento e compactação de material de 3' categoria para enrocamento.. 242.105,46 m3
Transporte por caminhão e carregamento na barcaça na faixa de O a 5 km
122.802,12 m3
Transporte dos caminhões por barcaça na faixa de O a 5 km
56.182,50 m3
Aterro de encontro em material de 1a categoria
Escavação e carga de material de jazida (1 categoria) para aterro
de encontro
Transporte e descarga de material de 1' categoria, para aterro de
encontro, na faixa de O a 5 km
Espalhamento e compactação do aterro 95 % do P.N.
Espalhamento e compactação a 100 % do P.N. de material de 1' categoria de
aterro sobre o enrocamento
Execução de Rip-Rap
Escavação, carga e beneficiamento de material de Rip-Rap
Colocação do material do Rip-Rap
Lançamento do material de 3' categoria para Rip-Rap, abaix
Proteção vegetal (plantio de grama)

9.330,52 m3

56.703,63 m3
7.703,08 m3
4.952,45 m3

RESENTE DOCUMENTO E PARTE
ANTE DA CERTIDÃO DE
O EXPEDIDA NESTA
-SP SOB

AULO
X (011) 724

6, 3AD.35,

32.108,99 m3
23.846,56 m3

67.763,41 m3
22.619,33 m3
45.144,08 m3
30.800,20 m2

Terraplenagem - Aterro
Compactação e espalhamento de material de 3' categoria
acima do N.A.
Fornecimento, carga e espalhamento de material para transiçaNe
Fornecimento, carga e espalhamento de material para transição fina
Encontro E.2
Transporte e descarga de matena
por barcaça, na faixa de O a 5 km
Transporte e descarga de material de
por barcaça, na faixa de O a 3 km
Fornecimento, carga e espalhamento d

321.949,41 m3

•
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Transporte por barcaça do material de transição
Transporte e descarga de material de P categoria, na faixa de 25 a 28 km
Transporte e descarga do Rip-Rap, na faixa de 25 a 28 km
Carga, transporte e descarga de material de transição, na faixa de O a 1 km
Espalhamento e cornpactação de material de transição
Transporte e descarga de material de transição, na faixa de O a 3 km
Lançamento de material de 3a categoria para Rip-Rap, abaixo do N.A.
Escavação e beneficiamento de Rip-Rap para berma
Colocação do material do Rip-Rap na berma
i
r

27.562,79 m3
33.464,87 m3
34.251,42 m3
12.655,54 m3
14.534,37 m3
14.907,25 m3
48.854,47 in3
39.558,90 m3
15.083,99 m3

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - VIADUTOS DE ACESSO
Escavação de tubulão a céu aberto inclusive encamisamento em material
548,35 m3
de P e/ou 2' categorias
48741 m3
Escavação de tubulão a ar comprimido em material de 1" e/ou 2' categorias
Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, cura e acabamento
3.346,02 m3
de concreto fck = 18 MPa'
138,41 m3
Concreto fck = 15 MPa para tubulão a ar comprimido
2.696.313,15 kg
Aço CA-50 para concreto armado
Fornecimento, transporte e colocação de aparelho de apoio de neoprene
5.147,2a dm3
fretado (inclusive regularização de apoio)
217,67 in3
Concreto fck = 15 MPa para tubulão a céu aberto
4.130,94 m3/
Concreto fck = 30 MPa
6.084,00 m3
Concreto fck = 30 MPa - vigas pré-moldadas
Lançamento de vigas pré-moldadas para vãos de 15 a 45 m, com peso total
6,00 un
P < 50 t, por guindaste e treliça
234,00 un
Lançamento de vigas pré-moldadas> 50 t
17.630,82 m2
Forma plana para concreto aparente
37.243,61 m2
Forma plana especial para vigas pré-moldadas
Aço para concreto protendido, cordoalha 12 x 0 1/2" inclusive bainha rígida e/ou
394,42 t;
flexível e Injeção de nata de cimento
Fornecimento, transporte, lançamento, adensamento, cura e acabamento
1.340,37 in3
de concreto fck = 30 MPa •
1.996,00 un
Ancoragens ativas para 12 cabos de diâmetro de 1/2"
83,82 m
Fornecimento, transporte e colocação de junta de dilatação JJ 25
840,68 m2
Fornecimento, lançamento e montagem de placas pré-moldada
2.494,64 m2
Revestimento de talude com concreto projetado (e < 15 cm)
VIA PERMANENTE
Construção de via férrea em trilhos TR-57 a 1850 dormentes/km,
Aplicação ite 'mprimação betuminosa com emulsão asfáltica (0,8 a 1,21/m2)
sobre o sublastr
PRESENTE DOCUMENTO E PARTE
Fornecimento de la o de trit
43.283,72 m
GRANTE • • 'DA • • • CERT I' DÃO • • " DE /
Transporte rodoviário br a ...
IÉCNKO .EXEERIDA .Ne.$1"/ 327.360,62 in3
ea, renit•SP SB
Aplicação da 1' camada
1. trn
37.099,28
bebi
,,,ttoo 041
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34.137,00
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Assentamento de dormentes
Fornecimento, carga e descarga de trilhos no local de uso
Assentamento de trilhos TR-57
(Via na Ponte = 2.598,00 m; Via nos Acessos = 15.977,80m)
Carga de brita em vagão para 2a camada de lastro
LastramentO de via
Correção geométrica final
Liberação de tensões
'Soldagem de trilhos em estaleiro
Fornecimento e assentamento de dormentes para AMV 1:14
Fornecimento e assentamento de dormentes para AMV 1:10
Solda aluminotérmica
Fornecimento de trilhos TR-57 para contra-trilhos
Assentamento de trilhos TR-57 para contra-trilhos
Fornecimento e assentamento de AMV 1:14
Fornecimento e assentamento de AMV 1:10
Assentamento de passagem de nível
Fornecimento e plantio de arbustos para paisagismo
Fornecimento e plantio de árvores para recuperação ambiental
Assentamento de via secundária com fixação direta
Remoção de vias

28.620,00 un
2.372,00 t
37.151,60 m
20.129,16 m3
19.775,14 m
19.730,21 m
15.657,01 m
3.535,00 un
3,00 cj
2,00 cj
267,00un
413.797,20 kg
3.524,80 m
3,00 un
2,00 lin
5,00 un
2.190,50 m2
17.247,00 un
3.802,14 m
379,00 m

O transporte de dormentes e trilhos até o local de aplicação, para execução da via permanente, na
extensão da ponte rodoferroviária, foi feito através de barcaças, sendo executado o seu lançamento
através de guindastes.
SERVIÇOS ADICIONAIS (EXECUÇÃO DOS DOLFINS PARA PROTEÇÃO DOS
PILARES CENTRAIS - CANAL DE NAVEGAÇÃO)

a

A hidrovia Tietê-Paraná, que interliga o interior do Estado de São Paulo e demais Estados vizinhos,
passa sob a Ponte Rodoferroviária entre os Pilares P6 e P7. O vão entre esses pilares serve para o
sentido de navegação de jusante para montante e o vão entre os pilares P7 e P8 ao outro sentido.
onsiderando que a hidrovia é esconsa em relação ao eixo da ponte, resulta uma faixa livre de
Cnavegação,
entre faces de obstáculos, de 70 m em cada sentido.
O elemento principal de proteção constitui-se de blocos rieid
tôtalmente os blocos da Ponte, cada um apoiado sobre
engastados na rocha basáltica do leito. A variação normal d
faz com que a colisão possa ocorrer em qualquer cota ao
bloco tem 6 m de altura, mais uma faixa superior adicion
embarcações com proa chanfrada em bisel, q
o vazias, pos
o
Como a parte inferior
construção com níveis d'á
atendeu plenamente esses requi

peirp.
,apnt RJ, o 4 abaixo do nivel d'água e para viabilizar a
Aiinimcó;f100"do um método construtivo inédito, que
.

0
'

A-4

ado que envolvem
m de diâmetro,
tas 323 e 329 m
conseqüência, o
•a evitar que as

ica
attratn_,
•
-06/

NTE DOCUMENTO E, PAIÍTE
TE DA CERTIDÃO DE
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
Petp
A-sp sos
G
PAULO,
OPA
kitt91
ORES-

CENTRO

668
'Apoiado nos oito tubulões, cada bloco foi moldado acima do nível d'água e à medida que a
concretagem prosseguia o bloco foi sendo aos poucos baixado para dentro d'água, deixando sempre
nin bordo livre, acima d'água, de cerca de 1 m. Durante a fase construtiva, todas as formas e o bloco
em construção ficaram pendurados em cada estrutura metálica apoiados sobre os tubulões. O sistema
'de suspensão desse conjunto, por bloco, foi formado por 18 macacos hidráulicos de proteção de
capacidades variáveis entre 200 e 350 t e um total de 228 cordoalhas de diâmetro 16 mm (5/8"). Em
cada bloco a carga suspensa movimentada chegou a 2.500 t. A cada macaco hidráulico foi associado
um macaco de rosca como limitador de curso durante a operação de descida, de modo a possibilitar
a utilização alternada de apenas um conjunto de macacos hidráulicos.

•

Após sucessivas etapas de concretagem e descida, e tendo o bloco alcançado a cota final de projeto,
foi feita uma concretagem, solidarizando-o, definitivamente, aos tubulões.
Formas para blocos
Fornecimento, corte, dobra e colocação de aço CA-50
Concreto fck = 30 A/Ta
Acessórios para os Dolfins (Fornecimento e colocação) :
Defensas CA-1600 HC
Defensas VH-400 P
Fornecimento, fabricação e instalação de bóia de sinalização para navegação
Concreto fck = 20 MPa
Serviços de complementação dos Dolfins

5.784,57 m3
532,24 t
3.616,47 m3
8,00 un
48,00 un
12,00 un
11,43 m3
1,00 gl

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Serviços executados para a iluminação da Ponte
3,00 un
Subestação de distribuição
3,00 un
Fornecimento e execução de quadro de distribuição
12.177,00 m
Fornecimento e execução de eletrodutos galvanizados de 3/4" a 4"
AROU
178,00 un
Fornecimento e execução de caixa de ligação à prova do tempo ....
806,00 un
Fornecimento e execução de caixa de condulete
00,00 m
Fornecimento e execução de cabo de 2,5 a 70 mm2
í
05,00
m
Fornecimento e execução de cabo nu de 10 a 35 mm2
00,00 m
Fornecimento e execução de tubo corrugado de 2"
52,00 un
Fornecimento e execução de lanternas de sinalização hidroviária
25,00 un
Fornecimento e execução de baterias retificadoras da sinalização hi
1,00 un
Execução das instalações elétricas prediais
1,00 un
Execução do circuito de interligação
Execução de aterramento - prédio do grupo gerador
O.PRESENTE•DOCUMENTO E PAR 0 un
Ei 0
e O un
Fornecimento e instalação de trafos (abaixador e elevador)INTEGRA."E. .DA CRTIDÃO
RVO 'TÉCNICO EXPEDIDA NEGTAn
Fornecimento e execução o grupo ger or de ergênciasomr)k..zr
pft-EA.SP
GOIV O un
(c›

e•

DRENAGEM

/ . •

e./

SÃO PAULO, .21/ 0

C

o

Escavação mecânica
Transporte de material escavado para be
lio e Iça
A-4

ONAL

/

•
'

O PAULO
1
LEX (011) 22724 k

C,E4
S6
:-~ M3
33235 ii33

4

g

669

•

'332,35 m3
42,01 m3
176,25 m3
1.188,72 kg
4,88 m3
11,35 m3
17,99 m3
159,70 m
625,20, m
159,70 m
442,30 m
21,08 m3

Espalhamento do material escavado no bota-fora
Escavação manual
.Forma de fundação
'Armação de aço CA-50
Concreto magro fck = 9 MPa
Alvenaria de tijolo comum revestido com argamassa de cimento e areia
Concreto fck = 15 MPa
Valetas de concreto de Plataformas DR.2
yaletas de Proteção de Corte (grama) DR.6
Valetas de concreto de Plataformas DR.2
Valetas de concreto de Banqueta de Corte DR.9
Reaterro compactado
ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

Francisco Lourenço Rapuano - CREA n.° 0600481636
Jorge Alberto Aun - CREA n.° 0600316050
Fábio Fonseca - CREA n.° 0600477160
Laércio César Pestana - CREA n.° 0601051283
Emir Napoleão Kabbach - CREA n.° 0600471042
André Toledo de Carvalho - CREA n.° 0600866707

São Paulo, 27 de m de 1998

Eng.° LAERCIO MAURO A
Diretor de Engenharia

O BIAZOCTI5RESENTE DOCUMENTO E
PAR T E
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA
DA.:
A.
PELO
C181EA-SP
SOB
ég.
SÃO PAULO,

RUA MAUÁ, 51 - CEP 01028-900 - SÃO PAULO
TELEFONE (011) 223-7211 (PABX) - TELEX (011)22724
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
›;o2

(VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA)

INFRAERO

SUPERINTEN

PRESENT7.

L DE SÃO PAULO

O FREFENT i::000MÉNTO É PAiGil
CERT'O.ÃO OE Ac;:r.vo
iNTEGRANTFi
o
TÉCNICO f.EY:',1)11"4„;:.—.-,T).

r

INTEr.P.Akr,

"."<SN'

mr•A•

EIL)
INMMINTWOP
CECILIA K. ZU
TÉCNICA SER

I NAGASE
.INISTRATIVOS

.A. - ConstruOes

Atesto para os devidos

ilho, n2 183, Jagua

e Comércio, estabelecida à Av. Dr. C
ré, São Paulo - SP, realizou, a contento

ro da programação pre-

vista, para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
INFRAERO, com sede em Brasília-DF, inscrita no CGC/MF sob o n 2
00.352.294/0001-10, na qualidade de cessionária da ComiNsão Coordenadora do Projeto Sistema Aeroportuário da Área Terminal de São Paulo COPASP, conforme Termo de Cessão e Transferência de Direitos e Obriga
Oes, datado de 12 de setembro de 1985, relativo ao Contrato 11-81 /
/COPASP, os serviços abaixo relacionados, executados no período de 21
de outubro de 1981 a 30 de novembro de 1987.
OBJETO
Obras de construção dos Terminais de Passageiros nes 1 e 2, Edifício
de Interligação dos terminais e outras edificaç5es e insta1aç5es necessárias à operação do Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos (Cumbica).
LOCAL

Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos (Cumbica)
CONTRATO

Contrato 11-81/COPASP de 21 de setembro de 1981 e Termos Aditivos ngs
1, 2, 3, 4, 5 e 6/11-81/COPAS? de 02 de abril de 1982, 03 de outubro
julho
de 1983, 08 de outubro de 1984, 30 de setembro de 1985, 15 de
de 1986 e 17 de agosto de 1987, respectivamente.

Avenida Santos Dumont, t979 — São Paulo — SP — CEP 02012
Form. 2.03.02 • SP

•
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SERVIÇOS EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE POR
contem ism runko DE SUA PARTICIPAÇÃO NO

ONTRATADO

rir)", 5,••

••••;'',

f:•••
; -e"

Edificaç5es

TRUÇ5ES E

'

,

:

•••

As obras objeto deste Atestado abrangemi..9 • Oiwgps e4ificações
íç.01
Aeroporto Internacional de São Paulo / eeptulUda-Skeu

do

•S•I

- Edifício do Corpo de Bombeiros

'Po,2

02

Pavimentos
.

1.200,00 m2

Área
.
- Edifício do Centro de Transmissão e Recepção

01

Pavimentos
.

530,00 m2

.
Área
- Edifício das Subestaç5es de Cabeceira

01

Pavimentos
.

1.440,00 m2

.
Área
- Edifício da Estação Elevatória de Água Potável

01

Pavimentos
.

160,00 m2

Área
.
- Edifício da Estação de Tratamento de Esgoto

01

Pavimentos
.

390,00 m2

Área
.
- Reservatório de Água Potável /

02

.
Unidades

3.664.000

Capacidade
.
- Edifício da Remota Lateral
Pavimentos
.
.
Área

Form. 2 01.03

O PRESENTF. EiOr.:!.NENTO É PARU'
:\ qERV°
itinngikg 1",CÁ
CAI; KILO
MDA
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S5.2

- Edifício do Terminal de Passageiros n2 2
.
Pavimentos

IVAn
TÊCN:,;‘,
. ER"

.4:) 70.500,00 m 2

.
Área
Área total das edificações

-94„ 401
.••

74 726 00

,1

2
In

e

1. Serviços Executados por Preços Unitários

1.1. Estrutura
1.1.1. Acerto do terreno
1.1.2. Locação da obra
1.1.3. Nivelamento e compactação do terreno
com equipamento pesado

33.871,00 m2
39.300,00 m2
1.523,00 m2

1.1.4. Escavação manual até 1,50 m com esgo
tamento
1.1.5. Escavação manual até 1,50 m sem esgo

1.072,00 m2

tamento
1.1.6. Escavação manual de 1,50 a 3,00m sem

1.539,00 m2

esgotamento
1.1.7. Escavação mecânica até 5,00 com esgo

7,00 m2

tamento
1.1.8. Escavação mecânica até 5,00 sem esgo

65.948,00 m2

tamento
1.1.9. Reaterro e compactação com compacta-

2.061,00 m2

dor portátil
1.1.10. Acerto manual de fundo de cava
1.1.11. Carga e transporte de material
vado
1.1.12. Forma plana comum
1.1.13. Forma plana comum ( TA . 1-11 /81 /COP~/7"
1.1.14. Forma para concreto apareRtq„,...:1

2or

2. O O 3

43.551,00 m2
0,00 m2
,00

3
In X

,00 me
)49,00

2
m
m2

km

i

•

675
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atai°13

0".

/

1.1.15. Forma para concreto aparente (TA.

/.41rç

325,00 m 2

11/81/COPASP)

er:,*

1.1.16. Forma especial de utilização rest
ta ou forma perdida, inclusive
ra06,00 m2

forma
1.1.17. Forma curva executada com sarrafo de

1.779,00 m2

pinho e desforma
1.1.18. Forma curva com compensado plastificado de 6 mm com escoramento e

des-

673,00

forma

1.1.19. Cimbramento tubular e andaimAlo o.
té Cd
1.1.20. Cimbramento de madeira e any1M4.

•

254.557,00

•

,2
to?

9.025,00

M

2

3
M
M

3

1.356,00 m2

1.1.21. Concreto fck-090 kgf/cm2
1.1.22. Concreto fok-150 kgf/0m2

‘ 4.822,00 m
19.894,00 m

1.1.23. Concreto fck-180 kgf/em'
1.1.24. Armação de aço CA-50A
I

ç

• *: •

• i • •

1.1.25. Armação de aço CA-25
1.1.26. Aparelho de apoio de neopr4:npetado

.925.734,00 kg
12,00 kg
1.849,16 dm2

1.1.27. Aparelho de ápoio de neopren
tado
1.1.28. Fornecimento e colocação
po "Fungenband" 0-22

23,04 dm2
399,00 m

1.1.29. Concreto fck-180 1cgf/cm2 , a
tela Telcon Q-113, sobre viga

18.224,00 ma

1.1.30. Drenagem da galeria-tubo de concreto
0 0,20 m

1.303,00 m

1.1.31. Drenagem da galeria: areia

691,00 m2

1.1.32. Drenagem da galeria: brita

1.717,00 m2

1.1.33. Drenagem: caixa de passagem de con
ereto armado

Form.t.09.0.1

LL
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e
1.1.34. Fornecimento, transporte e colocação
'

843,00 m2

de manta Geotextil de poliester(OP
1.1.35. Fornecimento, transporte e coloc

3.635,00 m2

de filme de polietileno ..... .
1.1.36. Preparo de cabeça de estaca molda.a
"In Loco"

452

un

281

un

1.1.37. Preparo de cabeça de estaca pré-moldada

5,00 m2

1.1.38. Concreto fck-300 kgf/cm2
1.1.39. Fornecimento, transporte e aplicação

7.625,00 kg

de telas Telcon
1.1.40. Concreto fok-210 kgf/0m2 , usinado na
obra com transporte e lan çamento
1.1.41. Concreto fck-220 kgf/cm2 , usinado na

621,00 m2

obra com transporte e lan çamento
1.1.42. Concreto fck-180 kgf/cm2 , armado com

4,00 m2

tela Telcon Q-159, espessura = 5,5cm
23.818,00 m2

sobre viga "Pi"
1.1.43. Escavação de base de fuste de tubula
ção à céu aberto e material de la

e

13,00 m2

2a categorias (0 1,20 m)
1.1.44. Fornecimento, transporte e aplicação

162,00 m2

de isopor e = 20 mm

1.2. Instalações Hidrosanitárias e Redestrpotável e In,,,,,•,.,
-•-;is,-----•-....,!,..,.6.,,,
candio
,T,.,
..„!N
r)riy
1.2.1. Tubo de ferro fundido com jun
9,30m
tica HL de 0 50 mm a 400 mm
1.2.2. Tubo radial com inspeção grand4 .•...
•

c:NO
ro fundido ponta e bolsa com junta ..:

elástica HL 0150 mm

O PRE2ENTE DOCUMENTO É PARTE
ic)4 6~0 DE
us-

Fom. 2.03.03

1,50

I

•
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ffillib 6 )

1.2.3. Tubo de PVC perfurado tipo DR-1 0150
mm
1.2.4. Tubo de concreto armado CA-2
0,50 m
1.3. Redes Externas de Água/Incêndio/E
1.3.1. Tubo de ferro fundido ponta e bolsa
9.260,00 m

com elástico 0 50 rrav
1.3.2. Tubo de ferro fu

100,62 m

mm a 400 mm
1.3.3. Tubo de ferro ma
classe 10 0 1

Mttrrnbcumst•no Aceavo
É, ~Non
"5:i'monANTE os\ CF-R-MÃO DE
O XPt)

po'P

2.

Serviços executados por Adbilnlatrajrj T
pvadikicio do
---Serviços de acabamento realizados exclUr
cçuu
•
jr
5nuatvos
TÉscmicA
Terminal de Passageiros ng 1
2.1.

Estacas moldadas "In Loco" tipo
1.353,00 m

2.2.

ki 0 400 mm, capacidade de 70 tf
Estacas moldadas "In Loco" tipo Fran
ki 0 520 mm, capacidade de 130 tf

3.424,00 m

2.3.

Estacas pré-moldadas de concreto 0
360 mm, com capacidade de 55 tf

2.4.

724,00 m

Alvenaria de vedação em blocos de con
ereto celular estruturados com pilares e cinta de concreto armado

Vero.

6.922,00 m2
3.970,00 m2

2.5.

Piso de alta resistência

2.6.

Revestimento de piso em granito

2.7.

Revestimento de piso em cerâmica

2.827,00 m2
1.376,00 m2

2.8.

Revestimento de piso em borracha

1.331,00 m2

2 0).03

—

•
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.6e

(Atestado à Constran S.A., de 31.8.88

'j.‘fl. 7)

í"

2.9.

ONT4c,bo

Revestimento de piso em vinil Tâiali r

2.10. Revestimento de piso em carpete
2.11. Revestimento de parede com

14.

M 2.596,00
:".., 2.045,00

aG
&É"

''t ,a.474,00

2.12. Revestimento de parede comÀâejp..
; ,.
2.13. Revestimento de parede comi ,l,aminadei,.•!'
melamínico

,

2.14.

Pintura

2.15.

Tratamento de concreto com pasta de

1.915,00 in
,,40P9 •

,

'na

cimento e aplicação de primer e vert.1
sá.
a

niz
2.16.

Forro tipo "baffle"

2.17.

Forro

04RT15.,1,Skt,

3
Illetáii.6:á.'.::' DA"EaTl'I'°.)e4C"V°‘
atir '3ELO o

•

2.18.

gesso .....
Forro de •

2.19.

Forro termo-acústico ...

2.20.

Estrutura espacial de....

2.21.

,00 m2
689,00 m2

ACA

.AGASE
11M-IVOS

1.185,00 m2

tal

1.050,00

Impermeabilização de jun com nylon

1.134,00

m

2.628,00

2.22. Vedação de junta com mastigue
2.23.

Junta de borracha nucleada

830,00

2.24.

Sinalização / comunicação visual

105,00

2.25.

Caixilho de alumínio

2.461,00

2.26.

Impermeabilização de laje

4.794,00

2.27.

Isolamento térmico com concreto celu
1.264,00

lar
2.28.

Esquadrias de ferro

363,00

2.29.

Esquadrias de madeira

148,00

2.30.

Divisória de sanitário

315,00

2.31.

Divisória removível

278,00

2.32.

Telha de fibrocimento

5.221,00
São Paulo, 31 de agosto de 1988
PEREIRA DA SILVA
ente Regional

20.1. 2..2).23
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ai EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
(VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA)
INFRAERO

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO

AEROPORT05
13/twellaIROC

ATESTADO
Atesto para devidos fins, que a CONSTRAN S/A - Construções e Comércio,
estabelecida à Av. Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre 2 - 90 andar, São Paulo SP, Inscrita no CGC/MF sob o n° 61.156.568/0001-90, executou para a Empresa
RAERO - Superintendência
Braseira de Infra-Estrutura Aeroportu
Regional de São Paulo, os serviços t
8cON:ePrinFtgçjfM4.0iNp.Te
no período de agosto de 1990 a junh
OBJETO DOS SERVIÇOS
t.;•••
- Termo de Contrato n° 11181 COPASP;

1 9g

Obras de construção dos Terminais de Passageiros n° 1
Interligação dos terminais e instalações necessárias à operaç
Inernacional de São Paulo/Guarulhos.

VO$kATIVOS
Edifício de
do Aeroporto

-Termo de Contrato n° 12/80 - COPASP, de 24 de JUL 1980, e seus aditivos.
Obras de Terraplenagem, Pavimentação, Drenagem e Serviços
Complementares.
LOCAL

070,
4>.

Aeroporto Internacional de São Pau,
CONTRATO

4 v.,
,

Termo de Contrato n° 11/81 - COPA

rulh go;
.. .
,
•:•‘:.. ,,
'~
'

, ••

r,...;

e 21 SET,01.9.,,8 , e Termos aditivos n°:

T 1984; 04 de 30 SET 1985;
- 01 de 02 ABR 1982; 02 de OUT 1983; u3,4a
05 de 15 JUL 1986; 06 de 17 AGO 1987; 07 de 29 JUL 1988; 08 de 20 FEV
1989; 09 de 06 SET 1989; 10 de 22 JAN 1990; 11 de 30 SET 1991; 12 de 30
JUN 1992; 13 de 08 OUT 1992; 14 de 20 NOV 1992; 15 de 03 JAN 1994; 16 de
18 MAR 1994; 17 de 28 DEZ 1994; 18 de 20 ABR 1995; 19 de 15 SET 1995.
Termo de Contrato ri° 12/80 - COPASP, de 24 JUL 1980, e Termos Aditivos n°:
- 01 de 03 DEZ 1981; 02 de 15 DEZ 1982; 03 de 01 DEZ 1983; 04 de 17 JUL
1984; 05 de 30 SET 1985; 06 de 15 JUL 1986; 07 de 17 AGO 1987; 08 de 29
JUL 1988; 09 de 12 de JAN 1989; 10 de 06 SET 1989; 11 de 22 JAN 1990; 12
de 30 SET 1991; 13 de 30 JUN 1992; 14 de 08 OUT 1992; 15 de 20 NOV 1992;
16 de 03 JAN 1994; 17 de 18 MAR 1994; de 28 DEZ 1994; 19 de 20 ABR
1995; 20 de 15 SET 1995; 21 de 02 MAI 1

.

6RO

INFRAERO
CARACTERÍSTICAS ESS

PARTE
O PRESENTE DOCUMENTO e
NTEGRANTE DA CERTIDAo nE ACERvo

„2. .

TECNICo EXPED;
REA-SPSO8N° •-•
Stto P

Eerviços
ASs
Ge
NisTRATiVOS

cecki
1) - Edificações
sacmc,A
segui
As obras, objeto deste atestkWabrange
dos Aeroporto Internacional de ãOauta liãfulhos:

5eS

1.Edifício do Terminal de Passageiros n° 01 em vigas pré-moldadas e concreto
armado moldado "in loco", com elevadores, escadas rolantes, instalações
completas de água, esgoto, energia elétrica, incêndio e sistema de arcondicionado.
Pavimentos

04

Área construída

70.500,00m2

2.Edifício do Terminal de Passageiros n° 02 em vigas pré-moldadas e concreto
armado moldado "in-loco" , com elevadores, escadas rolantes, instalações
completas de água, esgoto, energia-elétrica, incêndio e sistema de arcondicionado.
Pavimentos

04

Área construída

70.500,00 m2

3.Edifício do Correio Aéreo Nacional - CAN/Setor de Lavagem, executado em
concreto armado convencional, piso em concreto com salgamento de alta
resistência e abrasão, e com fechamento em alvenaria, e cobertura em
estrutura espacial com telha de aço SAC-41 pintada nas duas faces, construído
no período de 04/94 a 02/95.
2.500,00 m2
Área construída
4.Edifício da Remota Lateral executado em concreto armado moldado "In loco",
com cobertura de estrutura metátiça composta por duas telhas de alumínio
trapezoidais, contendo 02 "de lã 0,-e vidro etnacada entre si.
"¼.:;
'
•
01
Pavimento
Área construída

506,00m2

5. Sala de Autoridade executado com fundação em tubulões a céu aberto,
diâmetro de 800 mm, estrutura de pilare,s em concreto armado aparente, lajes
em painéis protendido tipo Reago, acabamento piso térreo em granito,
cobertura em painel protendido tipo Reago espessura 15 cm.
Pavimento
Área construída

03

•
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6. Armazéns Perdimento/Courrier executado com estaca tipo Franki estruturado,
pilares e vigas em concreto armado aparente moldado "In loco", lajes e painéis
protendido tipo "Reago", piso em concreto armado com tela tipo Teicon e
salgamento do piso de concreto com agregado de alta resistência, cor cinza,
tipo Oxicret, acabamento desempenado liso. Cobertura com estrutura espacial
tubular em aço SAC-41 e telhas superiores em painéis termo-acústicos modelo
MBP-40, telha/telha com faces metálicas em aço galvanizado e portões de
cutados em duas
correr metálicos em telha, duas folhas, portões e
moco É PARIE
partes fixas.
o pctssEgre oogu _ ir
rrcouore c.RT‘DAu DE "-E
Pavimento
Hico Expeoic m ià

soe to
eau145.!
Stio

CRE.A.SP

Área construída

7. Estende de tiros travamento em con
loco", paredes de c
ASTM A 36- revestid
sobre vigas de Peroba.

,

Ç.).L°°

rmado e vigas de
om brocas da
o, estrutura com pilares de concreto armado 'In
armado, para balas em estrutura metálica aço
vigas de Peroba aparelhadas e vigas de Cedro

Pavimento

01

Área construída

210,00m2

8. Armazém Estruturado doméstico executado em brocas e blocos com bases
para chumbadores de fixação e pilares metálicos.
1522,00m2

Área construída

as e blocos com bases para

9. Armazém Estruturado seto
chumbadores de fixação e

• 9132,00m2

Área construída

xecutado em forma de cilindro em
10. Reservatório de Água otáv
concreto armado aparenW moldado "In loco", e cobertura em laje
Styrofoam e proteção
impermeabilizada com ElastroniChevron, placas
mecánlca.
Unidade

01 un

Capacidade

2.162.5001

Te -..•:::,.., •
z
11. Passarela do Estacionamento.. .. Terminais
n° 1 e 2, executada em pilares de
concreto armado convencional e cobe ,,-, em estrutura espacial de alumínio e
telhas de alumínio, com pe aproxim. , J: j• 0,92Kgrm2.

»1

044, °410

é.4,

:
:: s
C7
C",,i C•4_,/e. je 7

4
PN:e
97,7
5 °

/

•
•
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PRESESITE
EITMRANTE DA C5AÏ:,-,',V):::2 ACCSVC'
r:AIA
TP.,-;NICO
CRA-GP

p3

Váo

A estrutura de uma passarela tem

Cre

4TRArIVOS

3t,'6'è a 25,00
a) Do eixo A ao Eixo 1 - extensão 31,25 m, com vãos va' ndo
m.
de 25,00 a 27,50
b) Do Eixo 1 ao Eixo 2 - extensão 33,75 m, com vãos varia
m.
c) Do Eixo 2 ao Eixo 3 - extensão 32,50 m, com vão de 27,50 m.
d) Do Eixo 3 ao Eixo 4 - extensão 27,50 m, com vãos variando de 27,50 a 7,50 m.
e) Do Eixo 4 ao Eixo 5 - extensão 25,00 m, com vão de 7,50 m.
f) Do Eixo 5 ao Eixo 6 - extensão 36,25 m, comvãos variando de 7,50 a 27,50 m.
g) Do Eixo 6 ao Eixo 7 - extensão 32,50 m, com vãos de 27,50 m.
Passarelas do TPS 1 e TPS 2: 2 X 3,610 m2 - peso = 78.842,40 Kg
12. Duplicação do meio fio do desembarque TPS I e II executado com estacas
tipo Raiz, estrutura em pilares em concreto armado aparente moldado "In loco",
cobertura em estrutura espacial em aço SAC41, pintura eletrostática na cor
verde, telha trapezoidal em aço e fechamento em telha trapezoidal em aço cor
verde.
Área construída

13.000,00 m2

13. Teminal de Cargas
a) Teca Exportação - Ampliação executado com estaca tipo Frani(' estaca tipo
Strauss, tubuldes a céu aberto, estrutura em pilares e vigas em concreto
armado aparente moldado `In loco", piso de concreto com salgamento sobre
concreto fresco com agregados minerais, acabamento desempenado liso,
cobertura com estrutura espacial em alumínio ria liga ASTM 6351-T6 e telhas
superiores e inferiores em chapas de alumínio, com seção transversal
trapezoldal.
Área construída

22.900,00m2

b)Teca Importação - Ampliação executado com fundação estaca tipo Franki,
pilares e vigas em concreto armado aparente moldado "in loco", piso de
concreto armado com salgamento sobre o concreto fresco com agregados
minerais, acabamento desempenado liso, cobertura com estrutura espacial
em alumínio na liga ASTM 6351-T6, telhas superiores e inferiores em chapa
de alumínio, com seção transversal e trapezoidal.
Área construída

41.900,00 m2

14. Guarita Teca Exportação executado com fundação em tubuldes a céu aberto,
pilares metálicos, estrutura espacial e alvenaria armada com laje em concreto
armado aparente, cobertura espacial em alumínio na liga ATSM 6351-T6 e
telhas superiores e inferiores em chapa de alumínio, com sççkvtrarrsvorsal e
trapezoidal.
•
r

Área construída

•
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15. Edifício lcat Basp executado com fundação com brocas, estrutura com
pilares e vigas metálicas de aço ASTM A36 "U" 10" X 2 5/8 formando perfil
tubular.
2.025,00 m2

Area construída

2) - Terraplanagem, Pavimentação, Drenagem e Serviços Complementares
1.Pátio de Aeronaves - CAN
Pavimento Flexível

1.320,00 m2

2. Via de Acesso a Basp - AISP
Pavimento Flexível

4.300,00m

3. Estacionamento de Longa Permanência
Pavimento Flexível
4. Pistas PR-B/P/Q
Pavimento Flextvel

.151,00 m
1.523,00 M2

O IETF
tN'ECR\I•rzi.: I

RTE

5. Estacionamento de Táxi
Pavimento Flexlvel

Pcto

— 8.625,00 m2

6. Rua B1
Pavimento Flexível

,r4ISTRATIVel,".

1.230,00 m2

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EXECUTADOS EXCLUSIVAMENTE POR
CONSTRAN S/A, EM FUNÇÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONTRATADO.
Ampliação da capacidade da Estação de Tratamento de Esgoto como
segue:
• fornecimento e instalação de 01 (um) compressor de ar com 250 HP de
potência;
• tubulação de coleta de ar do compressor, tubo estabilizador ligado com a
tubulação externa de distribuição;
• quadro de partida, comando e proteção para o compressor
• instalação de 94 medidores helicoidais na 1a. lagoa
• instalação de 96 medidores helicoidais na 2a. lagoa
• instalação de 48 medidores helicoidais na 3a. lagoa
'•;•
CREA-SP
• instalação de 14 medidores helicoidais na 4a. lagoa
.01

As quatro lagoas com medidores helicoidais instalados passatiWrreo
COM:

• la. lagoa - 110 medidores
• 2a. lagoa - 110 medidores
• 3a. lagoa -60 edidore
• 4a. lagoa -20 me "dor

ais

PRESENTE
INTE.M.AWM
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INFRAERO
Com a ampliação a Estação t!ra."
de até 3.500 mndia ou 1.750 Kg''
média por dia.

,41„grAgpidade-rasárçãai

ne$52 portanda Biológica e ,Diagênlo)

Com ampliação do sistema já estaria pronto na parte submersa para
atender um aumento de carga até quatro vezes a capacidade atual ou seja,
de 1.750Kg 0B02 por dia para 7.444,8 Kg DB02 por dia em operação
normal. Bastando para isso que fosse aumentado gradativamente, o número
de compressores até 4 (quatro) unidades de 250 CV.
Impermeabilização do Reservatório n° 03 da Base Aérea como segue:
• preparação da superfície com a quebra e remoção de pontas de ferro e
massas semi-aderentes, limpeza de graxas e impurezas e tamponamento
de falhas de concretagem com agramassa de areia, cimento e adesivo â
base de P.V.A.
• Impermeabilização com eiastômeros bi-componete em solução da
Chevron do Brasil, conforme especificações técnicas e reforço com tela
de poliester onde apareceram fissuras, ou em juntas de concretagem,
permitindo a manutenção da elasticidade do elastômero nos locais sem
reforço textil, e por fim, uma camada de proteção mecânica em
argamassa de cimento e areia, traço 1:4, espessura mínima de 3cm,
formando quadros de no máximo 2,0 x 2,0 m, rejuntados posteriormente
com mastigue asfáltico do tipo Betupol.
860,00 m2
Revestimento vegetal (gramineas) por processo de hidrosemeadura
134.056,32 m2
Salgamento de piso de concreto de 20 cm de espessura, com agregado
mineral de alta resistência (tipo oxicret ou similar) na proporção de 4 Kg/m2,
úmido/úmido, com acabamento por acabadoras simples e duplas.
4.960,86m2
Alambrado em tela de arame de aço galv. fio 3,4mm malha 2"x2" e altura de
2,50m com mourbes e extensão em "V" para passagem de 6 fios de ararme
farpado. Alambrado este instalado na área do TECA.
3.371,10 ml
Domus em estrutura metálica composta de
em policarbonato do tipo compacto, cor
mm, medindo 2,0 m x 47,0 m por conju
Área total = 282,0 m2 , Aço = 1.040,00
Recuperação de trincas nas placas
Aeronaves dos Terminais de Passagei
para obtenção de uma cavidade em '
10rnm, aplicando-se agente de aesão~

SAC-41, cobertos
espessura de 4,5
4 chapas.

3,00q

do Pátio de
dura das trincas
profundidade de
gerente. ,
•

INITEGRANTU,.
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. • 4' fitildVOr
Muro para-balas de madeira roliça tratada,
mourões ao talude com argila compactada, e armada transv - rsaihiente por
arame gaivaniz. no. 8 dimensões: 2,00 m x 20,00 m. - Estante de Tiros
,00 un
Revestimento com madeira (peroba e cedrinho) n&P.aía-belas 6.:Estande
de Tiros conforme abaixo:
;•
38,81 m2
• Para-balas inclinado (12,13 m x 3,20 m)
56,70 m2
• Para-balas na estrutura metálica (12,60 x 1,50) x3 unidades
35,00 m2
• Para-baias parede (7,00 x 2,50) x 2 unid.
33,30 m2
• Para-balas parede (3,33 x 2,50) x 4 unid.
5,00 m2
• Para-baias parede (1,00 x 2,50) x 2 unid.
8,64 m2
• Revestimento nas treliças metálicas (12,60 x 0,24 m) x 3 unid.
Braços Suportes (cantoneiras) galv. fogo, para fios de arame farpado
galvanizado, concretados a cada 3,0 metros sobre muro de alvenaria de
divisa.
2.220,65 ml
Escada metálica medindo 1,55 x 5,00 m peso aproximado cia 2.850 Kg Prédio de Perdimento.
1.00 Un
Portão de correr metálico em duas folhas medindo 4,50 x 5,00 m (peso
1.650,00 Kg) fechamento em telha trapezoidal espessura de 0,95 mm Prédio de Perdimento
6,00 un
Portão de correr em tela, medindo 6,00 x 2,50 m, com duas partes fixas de
3,00 x 2,50 m - Prédio de Perdimento para fechamento cera dos pátios
3,00 un
Caixilhos maxim-ar basculante, portas batentes, em lumínio anodizado
natural com 12 micras de espessura, com contra-marco anodizado tubular
60 x60 mm - Prédio do Courrler 1 Perdimento
2.745,90 Kg
Vigas metálicas para ampliação de marquise existente fixadas és vigas de
••ró• g)
concreto por chumbadores de espansão (pes •
3,00 Un

Defensa metálica removível, com 2lâmisob
•RMS35
galvanizado a fogo, postes fixados em pis&:,.• - oncret
para proteção das Salas de Microcomputadores o-Teog•
O PRESENT12 COCUW'IT
TÉCN:Cri

hapa de aço
chumbadores,
49,57 ml
MI,
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^doa de
proteção

Defensas metálicas removíveis, com 2 lâminas sobkeptS
aço galvanizado a fogo, postes fixados em pisoA*Itic
das Salas de Microcompotadores do TECA. ,'Ço•

56,54 mi

Defensas metálicas galv. a fogo tipo semimeleavel simples com terminal
aéreo e ancoragem.
693,80 mi
Execução de Estacas tipo Franid, processadas a percussão por bateestacas de queda livre:
98,00 Un
78,00 Un
90,00 Un

Estacas com diam. 350 mm, profund. média de 9,40 m
Estacas com diam. 400 mm, profund. média de 9,00 m
Estacas com diam. 520 mm, profund. média de 9,50 m

Equipamento de Detecção e Alarme de Incêndio do Terminal de
Passageiros no.2 composto dos seguintes componentes: terminal de
microcomputador, central e terminal de controle e elementos de integração
de sinais entre os terminais de passageiros 1 e 2.
1,00 CJ
Forro gesso fixo Gypsum tipo FGE - forro falso, com isolamento termoacústico, constituido de chapa gypsum de 12,5 mm de espessura,
parafusadas a sólida estrutura constituída de canaletas e cantoneirs de
chapa dobrada e galv., suspensa da laje ou teto por tirantes rígidos com
reguladores.
2.898,65 m2
Módulo com iluminação translúcido dim. 7,20 x 3,00 metros, composto por
fechamentos inclinados (45) e fechamento verticais, perfis cartola em
alumínio cor bronze para receber difusores de ar condicionado. Aplicação de
acrílico branco translúcido modulação 0,50 x 0,50 m, apoiados em estrutura
de perfis de alumínio.
2,00 Un
a do mesmo, do
Reforço de aterro sobre solo mole, evitan
aplicação de
Estacionamento de Longa Permanê
colocação
de
geossintéticos da Rhodia-Ster. O re
OP-20/40.
A
Geogrelhas Fortrac 55/80/110, awdliad
solo
mole,
e
geogrelha atua corno elemento de r
éjasFne
a
forma
que
a
ndp.R
também como reforço do aterro, con
y,,,pminimizando os
atlça
geogrelha, para a melhoria na estabilida"
recalques diferenciais.
O PRE.SF:NTC.
Área do Estacionamento
Fortrac - 55
Fortrac -80
Fortrac - 110
P -2
Geotêxtil
Geotêxtil Bidim O

.

; ;VI

• •

30.151,00 m2
.480 m2
2.960,00 m2
7.400,00 m2
12.900,00 m2
26.205,00 m2

e

•
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Forrovid K-50 branco em placas de 1.250 x 625 m'mo'nt •Mn estrutura
de perfis de alumínio anodizado cor natural ou de cor preta, inclusive
travessas metálicas de aço para sustentação de,,,,,,,,,y,„.;..f.a
u__
„ii
.
ekk
.,,,?, forro.
244,33 m2
• ->
..k<5':
,
"
.,
fr,.
ri.f2415.
1, kt
::.•,N
Mão de Obra para colocação de carpete erygp
,) no
i ...c
739,77 m2
a•
Exec. de Furo em piso de concreto, diam.

mnt

600 mm.
141,00 Un

Exec. de Furo em piso de concreto, diam. 100 mm e proft:indidade SOO mm.
140,00 Un
Divisória miolo incombustível de vermiculita revestida com laminado
meiaminico em ambas as faces montadas „gol, ..p,grN, de aço zincado,
pintados eletrostáticamente 45,R.CARW-p0;14án,ffirg.e:rsaque frontal com
rodapé, tipo painel/painel.
2C r_F-2..:52>S1
1.931,35 m2
SiCQ.i 03
Sçiz,Pn
milico em ambas as
"T"--d
Divisória miolo Colméia, revestida co
Me% eletrostaticamente
faces, montadas com perfis deuiçelA
'4rí't".'ro alie, sistema painel /
com epoxi pó na cor bronze,
painel.
1.215,60 m2
Divisória miolo Colméia, revestida com laminado melamínico em ambas as
faces, modulação 0,625 m, tipo painel / vidro/painel.
583,19 m2
Divisória miolo incombustível de vermiculita revestida com laminado
melamínico em ambas as faces montadas com perfis de aço zincado,
pintados eletrostaticamente com epoxi pó na cor bronze, saque frontal com
rodapé, tipo painel/vidro/painel, com vidro liso de 4 mm espessura.
102,16 m2
Desmontagem de divisória miolo vermiculita revestida com laminados
melaminico em ambas as faces.
503,51 m2
Montagem de divisória miolo de vermiculita revestida com laminado
melamínico em ambas as faces.
249,45 m2
Porta em divisória com miolo de vermiculita revestida com laminado
melamínico em ambas as faces, dimensões:0,82 x 2,10 m
41,00 Un
Porta divisória com miolo d
em ambas faces, dimensõ

rmiculita revestida com laminado melarninico
2,10 m
4,00 Un
46./%00,
4V1'414'°Ios
ako
ji:7/..
4 4'0. 3,534
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Porta em divisória com miolo de vermiculita revestida
melamínico em ambas as faces, dimensões: 1,22 x 2,10m

laminado
4,00 Un

revestida com ;:laminado
:
2,1áni
• 8,00 Un
.t
Porta em divisória com miolo Colméia revestida: corri'Tâirtina,dd ifielamlnico
em ambas as faces, dimensões: 0,82 x 2,10m
• 65,00 Un

Porta em divisória com miolo de vermicu
melamínico em ambas as faces, dimensões:

Porta para Quadros de Força em divisória miolo Colméia na dimensão de
2,80 m x 2,95 m - Edifício do CAN.
1,00 Un
Porta para Quadros de Força em divisória miolo Colméia na dimensão de
1,12 m x 2,95 m - Edifício do CAN.
1,00 Un
Forro Paraline bandeja aço perfurado, modulação 206 x 1250 mm eixo, com
sistema de sustentação em perfis cartola de alumínio, incluso lã de vidro
envolta em saco de polietileno preto 25 mm de espessura, densidade 40
kg/m2, pendurai tipo rígido e arame galvanizado n° 08, aplicado no Desemb.
Internacional do TPS-1.
468,71 m2
Execução de escavação, montagem e assentamento de corpo de bueiro
(tubo ARMCO) em estrutura de aço corrugado (chapa 2,7 mm) com
revestimento epoxi, diâmetro de 3,05 m, tipo "Multiplate MP-152" circular,
instalado 02 unidades de 7,32 metros de
à 4 iO4 mi
:
Téauc.0

Sistema de Ar Condicionado para o Auditõdb do
dos Serviços do TECA e TPS II,compreenda

Q-5.102/0.
----entação
T, e co

montagem e instalação dos dutos de ar;
isolamento térmico dos dutos de ar;
pintura dos dutos de ar;
cREA-61" j(fi
instalação de bocas de ar e acessórios;
Instalação de todos os equipamentos;
•
interligação elétrica entre os quadros elétricos dos equipamentos e seus
respectivos motores;
• testes finais de funcionamento da instalação: baiaciamentos, medições e
reguiagens.
1,00 q

•
•
•
•
•
•
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Proteção de Queroduto da Petrobrás com a ultilização de tubo camisa de
12" e 18", com respiro, revestimento das linhas, proteção católica e
concretagem do queroduto conforme a norma Petrobrás N-152, num
cumprimento máximo de 100 ml.
1,00 ej
Estrutura Espacial para suporte de Caixilho de vidro tipo pirâmide no vão
central do Terminal de Passageiros n° 2, a estrutura é constituída p/ tubo de
aço SAC41 e ponteiras de aço SAC-50 ligado entre si por nós fundidos e
por parafusos de alta resistência, modulação 1,12 x 1,12 m, malha altura de
O ,56m
190,00 m2
Sondagens a percussão em diversas áreas no aeroporto internacional de
São Paulo/Guarulhos como segue:
181,35 m
Obras da Basp (10 furos numa profundidade média de 18,0 mi)
Almoxarifado ADM (3 furos numa profundidade média de 12,0 36,27 m
ml)
Terminal V1P - Basp (10 furos, numa profundidade média de 18,0 175,41 m
mi)
Meio fio desembarque TPS-2 (2 furos numa profundidade média 25,90 m
de 13,0 ml)
55,35 m
UCE - Basp (3 furos, numa profundidade média de 18,0m1)
27,90
m
Cloacas (2 furos, profundidade média de 14,0 mi)
Estacionamento Longa Permanência (15 furos, profundidade 236,05 m
média 15,0 ml
TECA - Import. e Exportação (7 furos numa profundidade média 114,78m
de 15,0 ml)
0,00 m
Prédio Pedimento (3 furos, profundidade média de 12,0 mi)
853,01
m
Total

ezJ
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Atesto ainda, o cumprimento integral e satisfatório das
especificações e prazos contratuais, nada constando que
desabone a conduta da Empresa.

Guarulhos, 28 de janeiro de 1997.
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O PRESENTE DOCUMENTO È PAR/E
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO
ZSXPEOIDA NESTA CATA PELO
O
CREA-CP:ICe
F.L- 4/5j
3
São Pr

IN

CEM!
TÉCNICA

14te.;L

CASE

RCA

NisTRA-nvos

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO OPE CIONAL
"060
/EGGRI2003
N.°

Atestamos para fins de Concorrência Pública junto a órgãos
Federais, Estaduais e Municipais, que a empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, inscrita
no CNPJ sob o n.° 61.522.512/0001-02, estabelecida na Rua Funchal, n.° 180, Vila Olímpia - São Paulo SP, e Constran S.A. - Construções e Comércio, inscrita no CNPJ/MF n° 61.156.568/0001-90 estabelecida
na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre IV - 4° andar - São Paulo - SP, sob
responsabilidade técnica do Eng. Jorge Alberto Aun - CREA n.° 0600316050, Eng. Francisco Lourenço
Rapuano - CREA - 0600481638, Eng. Fábio Fonseca - CREA n.° 0600477160 e Eng. Laércio César
Pestana - CREA n.° 0601051283, executou para a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO, os serviços técnicos especializados abaixo relacionados:
Informo que o atestado, ora fornecido, é a complementaçâo de
atestados fornecidos anteriormente com os dados dos resumos de medições microfilmadas, encontradas
no acervo da Coordenação de Serviços Gerais (ADGR-1) e das certidões de acervo técnico fornecidos pela

•

empresa Constran.
OBJETO DOS SERVIÇOS:
•

Termo de Contrato n.° 11181 - COPASP

•

Obras de construção dos Terminais de Passageiros N.°3 1 e 2 do Edificio de Interligação dos Terminais
e outras edificações necessárias à operação do Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos- SP.

•

Serviços executados pelo Consórcio Camargo Corrêa / Constran, pelo regime de Administração
Contratada, na proporção de 70% / 30%, com liderança da empresa Construções e Comércio
Camargo Confia S.A.

Empresa Brasileira
Superinlendán
Aeroporto internacional de Sáo
Rod
Hélio
CEP 071 970 - G
H EP
Fon. 02.02.01 -1,11-2.02JC (011) - (1. 113

stnrtura Aeroportuária
deste —SROR
%remador André Franco raOntOtO
;771 .‘,.. 53852
..„.': 1,; ,,- 2
,i.,.' . iç

•
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O PRESENTE 00GLIMENTO É PARTE
INTEGRANTE DA CERTii:IÀ0 DE ACERVO
TÉCNICO ,7.:<PEDIIDA N=A (DATA. PELO

IN F RAERO

C.

(Continuacilo do Atestado Técnico Operacional n.°

00060

sà

/EGG
TECNI

A )tAiNtsuzATivOs

SERVIÇOS EXECUTADOS:

DESCRIÇÃO
•

•

•

•
•

Fechamento com caixilhos de alumínio com performance de atenuação
acústica no TPS 1e TPS 2, Prédio de Interligação, DPV, TWR, Edifício
Administrativo e de Apoio ao Terminal de Carga de Importação e
Exportação, Central de Água Gelada, Central Telefônica, Subestação
Principal.
Fornecimento e colocação de caixilhos com vidros laminados, com
película de butil-polivinil:
• espessura total de 23 mm;
• espessura total de 18 mm;
• espessura total de 14 mm; e
• espessura total de 8 mm.
Fornecimento e colocação de caixilho com vidro temperado no Edifício
Administrativo do Terminal de Cargas, TPS 1 e 2 e Edifício de
Interligação:
• espessura total de 8 mm; e
• espessura total de 10 mm.
Fornecimento e colocação de caixilho com vidro comum no Edifício
Administrativo do Terminal de Cargas, Central de Água Gelada,
Central Telefônica e Subestação Principal:
• espessura total de 4 mm;
• espessura total de 6 mm; e
• espessura total de 8 mm.

5,12
M2
M2
M2

103,08
2.697,62
4.610,35
2.835,77

M2

557,06
2.891,87

M2
M2
M2

308,00
733,41
547,44

Execução de Check-in 1° Classe e Check-in Calçada Asa B, com
Mobiliário Especial e Balanças de Check-in
Execução de infra-estrutura e gerenciamento dos serviços de Sistema
de Docagem de Aeronaves (um para cada Ponte de Embarque)

04
un

PEFtiODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços foram realizados em Outubro de 1981 a janeiro de 1996.

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
Regional do Sudeste — SRGR
Superintand
olGuandhos — Governador André Franco Montoro
Aeroporto internacional . , ao,
Forte: (00(11) 64453852
Rodovia
A,
11) 84464522
ruI
CEP 07143-97 ,
HOM
Form. 02.0201 - NI - 2/:121C (001)-1L 2/ 3
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Os serviços foram realizados no Aeroporto Internacional de São
Paulo/Guarulhos-SP, conforme T.C. n.° 11/81 - COPASP, de 21 de setembro de 1981 e Termo Aditivos n.°s
01-11/81 - COPASP de 02 de abril de 1982, 02-11/81 - COPASP de 02 de outubro de 1983, 03-11/81 COPASP de 08 de outubro de 1984, 04-11/81 - COPASP de 30 de setembro de 1985, 05-11/81 - COPASP
de 15 de julho de 1986, 08-11/81 - COPASP de 17 de agosto de 1987, 07-11/81 - COPASP de 29 de julho
de 1988, 08-11/81 - COPASP de 20 de fevereiro de 1989, 09-11/81 - COPASP de 06 de setembro de
1989, 10-11/81 - COPASP de 22 de janeiro de 1990, 11-11/81 - COPASP de 30 de setembro de 1991, 1211/81 - COPASP de 30 de junho de 1992, 13-11/81 - COPASP, de 08 de outubro de 1992, 14-11/81 COPASP, de 20 de novembro de 1992, 15-11/81 - COPASP, de 15 de janeiro de 1994, 16-11/81 COPASP, de 18 de março de 1994, 17-11/81 - COPASP, de 28 de dezembro de 1994, 18-11/81 - COPASP,
de 20 de abril de 1995 e 19-11/81 - COPASP, de 15 de setembro de 1995, cumprindo todos os
compromissos assumidos, dentro das especificações técnicas solicitadas, não constando em nossos arquivos
nada que a desabone tecnicamente.

Guarulhos, 15 de setembro 2003.

GUIR
CECÍLIA HELENA DOS SJ
Gerente de Engenharia
CREA/DF 3585/D

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
R.
Superintendência Regional do Sudeste
Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarantee — Gove
Fane:
(0x:6(11)
Rodenhe Hélio Smidt, sin.
CEP 07145-970 - Guri:telhes - SP Fax (0x:6(11)644545
HOME PAGE: http://vAminfreero.gov.br

Form. 02.02.01 - Ni .2.02/C (001)•11. 313
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EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
(VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA)
INFRAERO

CENTRO DE NEGÓCIOS AEROPORTUÁRIOS DE SÃO PAULO

AEROPORTOS
BRASILEIROS

ATESTADO COMPLEMENTAR

•

Atesto para os devidos fins que a Empresa CONSTRAN S/A Construções
e Comércio, estabelecida à Avenida Juscelino Kubitschek n.° 1830, torre IV, 40 andar, Itaim Bibi, São Paulo
- SP, inscrita no CGC/MF n.° 81.156.568/0001-90, executou para Empresa Brasileira de Infra-Estrutura
Aeroportuária — INFRAERO — Centro de Negócios de São Paulo, os serviços técnicos especializados
abaixo, no período de agosto de 1990 a junho de 1996.
OBJETO
Termo de Contrato n.° 11/81 — COPASP, de 21 de SET 1998, e seus aditivos.
Obras de construção dos Terminais de Passageiros n.° 1 e 2, Edifício de Interligação dos terminais e
ai de São Paulo / Guarulhos.
instalações necessárias à operação do Aeroporto I

.........

I .

LOCAL
Aeroporto Internacional de São Paulo! Gua
CONTRATO
Termo de contrato n.° 11-81/COPASP, de
CONSÓRCIO CONTRATADO PARA A EX
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO
CONSTRAN S.A. CONSTRUÇÕES E COMERC

O PRESr:m7r. DocumEmTo
INTEORAPTE
CREA-SP

PAars:
51,

Path:
CL:CILIA gi
o de partid~A

articipaçao.

SERVIÇOS EXECUTADOS PELO CONSÓRCIO
Fechamento lateral com caixilhos de alumínio com performance de atenuação acústica tipo "cortina",
•
com vidros laminados de 16 mm no lado aéreo e 8 mm no lado terrestre, (TPS1; Interligação
TPS1/TPS2; DPV e 1VVR) - 11 747 m2;
Concreto protendido para pré moldados fck= 30MPa, ( vigas Pi) - 14 592 m*;
•
Escavação ,carga e transporte de material de 1° categoria -212052 rns;
•
Estacas tipo Strauss, Dr= 30cm (Terminal de cargas) - 399m;
Pré moldados de concreto alveolados protendidos H, (Teca) -2 549 m.
•

Atesto, ainda, o cumprimento integral e satisfatório das especificações e
prazos contratuais.

O PRE;715 ,:TE. De'..:UMENT e PARTE
IN TEGRAN*1 E DA e. DAO r5 ACERVO
LO
rtCtstiCe. EXPEOID

Guarulhos, 28, de setembro de 1998.
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NOTA:
PARA COMPROVAR QUE O PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO
MILTON TAUFIC SCHAHIN, PERTENCE AO QUADRO PERMANENTE DA
EMPRESA, VIDE CONTRATO SOCIAL APRESENTADO NO ÍTEM 6.1.1.
HABILITAÇÃO JURÍDICA, ALÍNEA "A", A PARTIR DA PÁGINA 4, DA
PRESENTE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO.

Rua Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080

•

•

RAMON NICOLAS OLMOS

NOMEDOEMPREGADOPARADESTAOUENOAROUNO

REGISTRO DE EMPREGADOS

0,224 O

SALÁRIO FAMÍLIA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE

MATRICULA NP

ORDEM NP

L

SCHAHIN

ENGENHARIA LTDA.

ENDEREÇO

EMPRESA

Ramon Nicolas Olmos

NOME DO EMPREGADO

e
Rosa Olmos Torrella

Cayetano Nicolas Lopes

NOME DA MÃE

NOME DO PAI

NACIONALIDADE

DATA DO NASCIMENTO

c .

0

jc

(2Iasileira

C30/10/1955

.
Casado
ESTADO CIVIL ---)

smanlam.;)

M.;.______,

Brasil,Ais

NO0 E

A

É casaco

É NATURALIZADO?

NP DA CARTEIRA

E CHEGOU AO BRASIL

com BRASILEIRA?

TEM FILHOS BRASILEIROS?
AUTENTICAÇÃO

N

•

°P,- • As

L574

411j¥1?.
c/NfikPdo*s9,0%
z

•

SERIE

CARTEIRA DE RESERVISTA

r,7-à7AJE 2

•

TrTULO CE ELEITOR

CATEG.

'N

' °C,,,Cht7
o.

r

MTÇA DE SAÚDE

99

N., DA CARTEIRA

SINDICATO A QUE PERTENCE

\

soim, 120779859-00

19

CADASTRO EM

00 .888-49

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO

NOME DO BANCO

CADASTRO PESSOA FÍSICA -CPF

AGENCIA

soam. PIS

I N.

R:Dr. Augusto de Toledo,582 - Ap.33
V.Paula - São C.do Sul/SP Cep:09541-520
RESMaCIA
•

(__ Superior Completo
INSTRUÇÃO

NABIUTAÇÃO PROFISSIONAL. DIPLOMAS OU CURSOS
`, e

ao Paulo,02 de Setembro de 2002.

o

HORÁRIO DE TRABALHO: DAS

FORMA DE PAGAMENTO

8:00 12:00
ÀS

R 1.800,00
Sm:~

Mensal

DATA DA ADMISSÃO

HORAS. COM INTERVALO CE

1:00

HORAS, PARA REFEIÇÕES E DESCANSO, FOLGA AOS

Me's

Sãbados e Domingos

HORAS SEMANAIS.

NUM TOTAL DE

Daniel Sanchez de Rolas Nicolas ( Filho 14/05/10R0 ) • Guilherme Sanchez de Roias Nicolas ( Filho 16/05/1985 )

Ana Isabel S. Rojas Merino

( Esposa 24/05/1953 ).
NOME DOS BENEFICIÁRIOS

Gte. Div.Prod. Eletromecãnica.

) (
02 / 09 / 202

DATA DA OPÇÃO
ATEGORIA E OCUPAÇÃO HABITUAL

/i../

),/

02/09/2002

¡muco DEPOSITÁRIO
/
ON. ;

GATA DA RETRATA00
ES1P 3AC

FUNDO CE risPVMA CO TEMPO DE SERV!Ç'"

(

DATA OA DISPENSA

/---- £----- I

•

697
4

INISTERIO DO TRABALHO
A CARTEIRA PROFIStiÓNAL

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO-

Por menos que pareça e por mais trabalho que
dê ao interessado, a carteira profissional é um do-

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

cumento Indispensável à proteção do trabalhador.
Elemento de qualificação civil e de habilitação
profissional, a - carteira representa também título
originário para a colocação, para a inscrição sindical e, ainda, 'um instrumento prático do contrato
Individual de trabalho.
A carteira, pelos lançamentos que recebe, con-

figura a história de uma vida. Quem a examina,
log-rã se o portador é um temperamento aquiPolegar Direito

versátil: se orna a profissão'escolhida ou '
o encontrou ,a própria vocação: se andou
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Doc.
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TIL
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L
Doc.
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3CHAHIN ENGENHARIA IMA,
6T:226.890/0001-49
R. Vergueiro, 2009 -4,,,t? an
'‘P
SP,
bão Paulo

Rua

municipio

c
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5

Esp. do estabelecimeroo
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Cargo ...

Registro n9
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FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(LEI NP 5.107/66 REGULAMENTADA PELO DEC. NP 59.820/66)
tê,

OPCÃO .

40A•:2(202.

Dia

Mês

Aná

RETRATAÇÃO
Dia

Més

Ano
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NTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

12

--0-9174,1

EM BRANCO

NOME DO EMPREGADO PARA DESTAQUE NO AROU",

REGISTRO DE EMPREGA#.0-$
%r °eu
'
1
.1.A'42,0%; •Yr

SALÁRIO FAMÍLIA - IMPOSTO RETIDO NA FONTE

ORDEM 11?

L SCHAHIN

RATRIcuLA

ENGENHARIA LTDA.
EMPRESA

r
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira

•

NOME DO EMPREGADO

Celso Junqueira
NOME DO PAI

CO3/07/1935

(2
.31asileira

DATADO
NASCIMENTO

NACIONALIDADE

1 s. Casado

ESTADO CIVIL

j [Silvestre Ferra_.)

G

LOCAL DO NASCIMENTO

Brasil

ESTADO

PAÍS

QUANDO ESTRANGEIRO:

NP DA CARTEIRA

DATA OUE CHEGOU AO BRASIL

É NATURALIZADO?

É CASADO COM BRASILEIRA?

TEM RU-IOS BRASILEIROS,
AUTENTICAÇÃO

(227
S É RIE

021214
CARTEIRA PROFISSIONAL

il_cm.E.J

CARTEIRA DE RESERVISTA

•

LzoNAJ

TITULO DE ELEITOR

•

.I •

SINDICATO A OUE PERTENCE
19

CADASTRO EM

191.815.238-15
e

CADASTRO PESSOA FÍSICA -CPF

NOME DO BANCO

R: Cardoso de Almeida,1156- Bi. B
, Apto 141-Perdizes/SP. Cep:05013-001

AGÊNCIA

RESIDENCIA

Superior Completo
wsirmmo

HABIUTAÇÃO PROFISSIONAL, DIPLOMAS OU CURSOS

ao Paulo, 15 de Outubro de 2002
DATA DA ADMISSÃO

8:00

AS

!

N? DA CARTEIRA

e

sw's 102.906.239-68
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS

'N

HORÁRIO DE TRABALHO DAS

MG

e- PROC.

'S.
s.,

CARTEIRA DE SAÚDE

8279487
IDEN11DADE

•
•

U:00 HORAS, COM INTERVALO DE

Mensal

•

FORMA DE PAGAMENTO

1:00

R$ 1.800,00
smÁmo

HORAS, PARA REFEIÇÕES E DESCANSO, FOLGA AOS

MaZ

Sábados e Domingos

POR

NUM TOTAL DE

HORAS SEMANAIS.

Maria Helena de Almeida Junqueira ( esposa 29/01/1938 ).

NOME DOS BENEFICIÁRIOS

ro Civil Jr.

DATA DA OPÇÃO

15/10/2002

CATEGORIA E OCUPAÇÃO HABITUAL
BANCO DEPOSITÁRIO

\O

1.

1

/ 10 / 2002
DATA

SIN TURA DO EMPREG)
A00

•

DATA DA RETRATAÇÃO
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

1

DATA DA DISPENSA

j

•

4

MINISTÊRIO DO TRABALH

E _PREVIDÊNCIA SOCIAL.

DEPARTAMENTO NACO AL DE MÃO-DE-OBRA

A CARTEIRA PROFISSIONAL

DIVISA() DE IDENTIFICAÇAO

•
REGISTRO PROFISSIONAL'

Por menos que pareça e por mais trabalho que
da ao interessado, a carteira profissional é um do-

CARTEIRA 'DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

cumento indispensável ã proteção do trabalhador.
Elemento de qualificação civil e de habilitação
profissional, a carteira representa também título
originário para a .colocação, para a inscrição sindical e, ainda; um Instrumento prático do contrat
individual de trabalho.
A carteira, pelos lançamentos que roce
figura, a história de uma vida. Ouem a
•

logo verá se o portador é um temperam
atado ou versátil; se ama a profissão es
/ • „
ainda não encontrou a própria vocação;

11
4

de fábrica em fábrica, como uma abelha.

/I

dik

maneceu no mesmo estabelecimento, subindo

ger cala profissional. Pode ser um padrão de

Pode ser uma advertência.
ke'4 p
`e
o

.(a) Alexandre Ma.

jal

o

6

OU IFICAÇÃO.. CIVIL

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est civil e data nasc.)

0R':Z41
0
~
4r2e/e/;q4
er";q447Z
Loc. Nasc. (, 14S79' yi

Nom

Nome
Doc.
Nome
Doc.

Est. Civil .a44~6
Fli

Doc. N.°

cret‘
Nome

Reg. Civi12"
i`nig/?

Liv

Outro doe. 7-Eá.
.;77.—
Doc.

14.1A44ca

SitUaçâo Doc.

órgão

Est. Civil

d°fr.

Naturalizado Dec NP

Docr'.,Ç
ESTRANGEIROS

( ••••e5*..0.,i`

Chegada ao Brasil em
Doc. Ident.

è,%cf,

çs

Exp. em

Esiado

0

Obs.

e% o
9 '<c)'(-2)

.

Data Emissão

4fP'/ .

os,cp y e

DRT

•

° O'Dóc

'

Na
•••45'a

\,

7

00

•„ t,

"

+

•*,

st,

-

Empregador

Rua
Município
Esp. do
Cargo..

,SCHAHIN EN''''''NHIA
49
81
R. Vergueira :()CM - aia

Sáo Paulo 3
MStrução
CM
b

Empregador

NP

Rua
Est

Município
Esp. do estabelecimento

°

Cargo
C.B.O. no

O no
Data admissão

13 .

CONTRATO DE TRØALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Registro nP
Remuneraç o especificada

Fls/Ficha

Registro nP

Ficha
Õ()
a õ()

de 19

de

Data admissão

de

Remuneração especificada

A..
acha In
Asa. do emp

hal

Ass, do empregador ou a rogo c/ test.

rfigo ei st.
• -

20
Data saída

'''''.- ,

i..y.
019i:10

• de

Data saída

de

de 19

Ass, do empregador ou a rOgo c/ tese
*9t,"
Kt,
........

•
1

701

•
,

702

Ficha de Registro do Empregado
Empresa

CNPJ/CEI

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO

61.156.568/0001-90

Filiãl

tNAE
it•

Administração Central - SP

42111

FOTO

pairo

ndereço

Itaim Bibi

Av.P.Jusc.Kubitschek, 1830

1

boinplemento

I&1. do MuniEipio

CEP

FuncianáriO',

prnistro

LAERCIO CESAR PESTANA

00001447

;Sexo

I FENascimento

Masculino

11

3550308

04543-000

T.II - 4.a

SP

rata

01/10/2003
stado Chin

Itlatural idade

25/11/1955

Admissão

SP Casado

SÃO PAULO
1511ae

ELZA CAMAROTO PESTANA

PLINIO CESAR PESTANA

!Mirro

Endereço
RUA CATALÃO, 196

SUMARE

i,dã`de ,

likÃO PAULO

liTelefone

CEP

1

SP 01255-020

Nacionalidade

forcentagem INSS 1forma de Pagamento

'Grau de Instrução

1
Superior completo

Brasileiro

Mensal

Remuneração
Salário

3.500,00

Rt

Tre's mil e quinhentos reais.

1Iripo de Admissão

iTípo de Mão•de-Obra

)GTSData Oão
01/10/2003

EMPREGADO - REEMPREGO

FUNCIONAR 10
—
Cargo

Horário Trabalho / Intervalo de Descanso

ENGENHEIRO (A) CIVIL

SEG/SEX - 800/1800 SABADO COMPENSADO

1

E'entro de Custo

Ipindicato de Contribuição

iRegião Sindical

4Gestão Comercial Tecnica

SIND.ENGENHEIROS EST.SÃO PAULO

099-SIND.ENGENHEIROS EST.SA0
PAUL

igonta

panco
PRIME - JK

BANCO BRADESCO S/A

prgito Expedidor RG I pF Emissor

4

676346

0635

pata Cadastro

¡pata de Expedição I pIS/PASEP
120.96477.58-3

SP

SSP

Atimero da CTPS1périe da CTPS.--"npF da CTPS

0406910

2402

I pata ExpediçãCPTSj PF

036.097.248-97

- SP

FIZifitação Profissional

Nome do Conselho Regional

ENGENHEIRO CIVIL

Conselho Reg.de Engenharia Arquitetura e
Agronomia

igla do Conselho Regional

CREA

Registro do Conselho Regional - Região

Registro do Conselho Regional - Numero

SP

147198/AP-SP

!Mo Chegada Estrangeiro
Numero CTPS Estrangeiro
t_

¡MG de Estrangeiro

ériCTPS Estrangeiro

Validade do RG Estrangeiro

IMF da CTPS Estrangeiro

Tipo de Visto

Data CT

angeiro

Observações
O empregado veio transferido de CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - Administração Central - SP e •
anterior n° 00000295

5

SOMAM S/A C s 4' •
MI LOW,
LAERCIO CESAR PESTANA (0116637)

111/1 ?ceio dos San os
54.418

7 com registro

•

703

A -ÇARTURA, .PROFISSIONAL

MINISTÉRIO. DO ,TRABALHO SECRETARIA DE-

•Pór inenos , que pareçaje por Mala trabalho que
dê ao Interessadó a carteira profiasional,tk um doã • dó tratialhadór.
cumento indispensáver.'à iirbteço
de:qUalifiCaçãnelYii e :Cia
,profissional. a 'carteira,,Jepresenta ,tarnbem -titulo
originário para- d'cninCação. para a inscrição
dical e; ainda; .um AnstrUrnarito prática de' tántrato
Individual da'irábalfra.'
recebe;conCarteira': peicii. 'iai'Wain'e'iità
.•
.
a -exarnina,
,Ouem-,
de
,UÓ18,vicia.
figura- á - -história
Jogo yerá se p.portador é um temperamento aqui'

etado ou- versátili se arna a profissãci'escolhida oú
• •
ainda nãó encontroir .a •Orêpria VocaçãO:,,,se,.•andou
de „fábrica em fábrica; comó :uma •-abelha.- ou -per,maneceu no mesmo estabefeChnento, aubiado. a es'cala profissional. Pode'ser um padrãe'rde
,fláãe ,s(ú Urna advertência.

(á)., ioeiáháià'Mar«i:Odefrni.

CARTEIRA _DETRABALH

REVIDÉNCIA-S

704

j,

=

ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est civil e data misc.)

OUALIFI,CAÇÃO

Ce42
.a.

oc.

12 CO.,

Nome

510

Dce.

Filia

Nome

Doc.
Doc. N.°
Liv.

Nome

Reg. Civil

Outro doc.

Doc.

r •
SitusCy

Est Civil

Est.
Em

Naturalizado Dec. N"

/

/

Doc.

ESTRANGEIROS
Chegada ao Brasil em
Doc. Idem, N°

Est avg
Exp. em

/

Estado
Nascimento

Obs

Data Emissão .

Doc.

onário

..6:.73 'AÇO

•

705
o

12

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

MAPES/A.

CONSTRAN S/A.
CONST RUÇOES E COMÈRGO
61.156.56S TOOgli:90
Rua
--49•and
fisc:
' KiitiRidiêk;183Crz
v.
Pres
.
Mun pio
Est SP.
SN-Pauto
Esp. do essi -w•mto
Construções
cano
Er9Pregador

O
CONSTRUÇÕES.E.CO
03.225.9841 0001 - 05
RII8
- 4:and.
mudttipres..,biscAçubitschek, 1830 - T
P.
Esp. do esieBeleeiMeW "UI°
053(4C1
.-;2CilidOet
Cargo

Data admissão
Registro nO

3 de
Lr/

Remuneração especificada

fÈ.S'

C.B.O. no
de 19
Ca/ Ficha

1. '‘''YÇ (C- Alu /ti
Ale Ueur
'1
P/f?

Data admissão

dee24113
49
. n9

Registro nPC22gti
rS

fr

R~ação especificada (iC

6./À04

727/.

de~

--Pia/FOL
VOyeái:0 72

Comado
Ass. do era
IP

Certo

ntos

20
Data Salda -

•

de 19

Data saída

de

de 19

empre

ou 'a togo e/ test

ou , a Mo c/ test.

2:

omPe

c. CUPIM"
~Mi

01-4,0
73

,t4

—AÇO AO,

/te)

ri

,5ga.

•
•

706

Ficha de Registro do Empregado
Empresa
CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
rcNAE

Filial
Administração Central - SP

42111

Itaim Bibi

Av.P.Jusc.Kubitschek, 1830
CompleMento

EEP

T.II - 4.a

04543-000

lipod: do Municipio

Funcionário
,
ANDRE TOLEDO DE CARVALHO

00001422

1 pata Nascimento

Masculino

tn
SP

3550308
No. Registro

•`S'exo

FOTO

pairro
j

Endereço

01/03/2003

1nL

Èstado Civil

.11.?aturalidade

SP Casado

ASSIS

02/03/1957

I bitu Admissão
•

!Mac

Foi
LUIZ LOPES DE CARVALHO

EDENIR MENDES DE T. CARVALHO

Endereço

Bairro

RUA TIMBO, 684

ALPHAVILLE CAMPINAS

IEZ]'CEP
—

0111..-idade
CAMPINAS

SP

Hacionalidade

lporcentagem INSS

Superior completo

Tree mil e quinhentos reais.

No de Mão-de-Obra

(0019) 3296-5302

13098-348

!Rau de Instrução

Brásileiro

¡Telefone
Forma de Pagamento

I ripo de Admissão

FUNCIONARIO

IEGTE Data Opçso
01/03/2003

EMPREGADO - REEMPREGO

bargo

Horário Trabalho / Intervalo de Descanso

ENGENHEIRO CIVIL

SEG/SEX - 800/1800 SABADO COMPENSADO

1

'Centro de Custo

¡Sindicato de Contribuição,

Região Sindical

3Gestão AdministrativoFinanceiro

SIND.ENGENHEIROS EST.SÃO PAULO

099-SIND.ENGENHEIROS EST.SA0
PAUL

14êncige

banco
BANCO BRADESCO S/A

l

lgonta

PRIME - JK

'prgao Expedidor RG7Tpiinissor

31054

Número da CTPS

Série da CTPS

0431980

0578

UF da CTPS

107.70657.93-9
1'12ata Expedição CPTS1pPF

SP

1

Habilitação Profissional
ENGENHEIRO CIVIL
Registro do Conselho Regional - Região

!bata Cadastro

pata de Expedição irrIS/PASEP

SP

*7358179

1

Mensal

100,00

014.286.768-30

Home do Conselho Regional

1Sigla do Conselho Regional

Conselho Reg.de Engenharia Arquitetura e
CREA
Agronomia
Elegistro do Conselho Regional - Número

SP

86670/D-SP

no Chegada Estrangeiro
Numero CTPS Estrangeiro

1FIG de Estrangeiro

1 série CTPS Estrangeiro

/alidade do RG Estrangeiro
1!.IF da CTPS Estrangeiro

liTipo de Visto

1

I bata CTPS Estrangeiro

1

riSservações

O empregado veio transferido de CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO - Administração Central - SP e
anterior n° 00000289
CONSTRAN S/h

ANDRE TOLEDO DE CARVALHO (0116378)

Warcet

Cee

01/
hes

05 San 5

20 7 com registro
ire

CR)

-1745

•

•
exg-a,:‘,AAÇÁírnifj,
MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREG7 SALÁRIÓ4 >.,
CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL

erie . .S.

0

ASSINATURA DO PO TADOR

QUALIFICAÇÃO CIVIL

Nome . arkOL-4-

OU
T GUIO

QO-

CU
-

Data.01.-./.P3/S 4

tril)
..... .......
I
• ESTRANGEIROS

o cn
a 'OS
z/
--1 §-?-¡
4a

Z

j

C")§
72.ú
OT.

AildÁ212. ....

Ql.k

Doc. Ident. n`.'
Estado

CCM

•DRT

Assinatura do Funcionário
or1WIS

rar)

elel"°

1"
re~

„

•

708
'
12

CONTRATO DE TRABALHO

CONSTRAN S/A.
Empregador
CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
CGC/MF
Rua

,56 0066 ?
12/-,--,,y15,4 () N2

I

u

Esp. do estabelecimento

it• Data admissão (-.) de.
Registro n-

4 JCI

CONSTRÁN

- Cor, ¡lições Qomérei

,
delle""~
1 7
„I

12

Data saí

Com. Dispensa C
tji- MC).

•

75)

Est. 4;›

Esp. do estabelecimento.

carg..6)645Mtp.
CBO n°
de 1

*Data admissão...deWià0

de 'RU?

Registro n° • —
Remuneração es cifi
:

30/CC)1.
IÇ

1 °C
-1"D
X•01

e Connecip

MAPE S/A. -

Ass. do

pregador ou a rogo c/test.

1°
Data saída

de

A
• • 1°

N

Município:

ca.sca.;c,,ce

C -fiaiQiiL Ceci

.OU 131
.£

ntsJFicha

Remuneração especificada

CodeRclit

CGC/MF‘,

Okistuçy.e.sCBO n°
C

MáÉ. 4

,S7/1/

E,v£0d(--ízo

Cargo

•

Empregador

Est.

i71 f) WS'

Município

13

CONTRIATO DE RABALHO

•

do empr

.1°

9^2,ermemou)ná1ue1Ssasca.
Be'. ANTONIO C. CUNHA
alegado mroftw
PANIO.TRY9S0.0.-.?

là.k4-gEctskli.t CACA .b

e-ttAR. 2004

Com. Dispensa CD N°
Nrc)Ste

1"%k

p,

fig,3 A A7,L6 6914

•

709

_
43

ANOTAÇÕES GERAIS

ANOTAÇÕES GERAIS

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho,
registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

(Atestado médico, alteração do contrato do trabalho,
registros profissionais e outras anotações autorizadas por lei)

42

/%f'

PÁS" RÁJ.C.M.Ç"ÕCS

ce Adi /14) / ,CII-ç) /?
•
17.tuk.eíç

C.
.çIi

e re" .
'SP

V`NSTRAN SjA.

Empregado transferido desta empresa, em
01/10/2003, para empresa CONSTRAN
SIA - Construções e Comércio; CNPJ
n° 61.156.568/0094-90, pertencente ao
mesmo grupo econômico desta empresa,
assegurado todos os direitos trabalhistas,
previdenciários e fundiários, onde terá a
Ficha de Registro de número: 00289.

Y57

1-7 cbE.

..›
struções e C.

4011111111111".-7,--crig

4PA-

c04,-Gra
n

- ci) q3
*

'1115,

APE

MAPE S/A. - Construções e Comércio

esç

São Paulo O de
MAPh

•

ubro d: 2003.
de Osasco
NTONIO C. CUNHA
eYgpie Netard

e

S.VMTA.

Mã'Ibt*,aem 410,

Cari lalkir 4e,

CÃO AO

lt,11

R"

las Ruma

ltSN

AU
,._ 1,,

•

KkR

ner1

•

710
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Certidao NR: 44573/07

Valida ate: 31/12/2007

Processo: F-1404/57

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica 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 referida Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecnicos nao se encontram em debito com o CREA-SP. 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
modifieacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao.
Razao social: CONSTRAN S/A-CONSTRUCOES E COMERCIO
C.G.C.: 061.156.568/0001-90
Endereco:

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
ITAIM BIBI
TORRE II - 4 AND
04543 - 900 - SA0 PAULO

1830
- SP

Registro no CREA-SP: 0068303
Data do registro: 15/04/1958
Capital social: R$ **********610.000.000,00 Reais
Atualizado em : 04/05/2006
Observacao:
Sem restricoes.
OBJETIVO SOCIAL: a) A execucao, no Brasil ou Exterior, de obras
publicas ou particulares, administracao, supervisa°, estudos,
projetos, planejamento, consultoria, servicos tecnicos pertinentes nos diversos setores da Engenharia Civil tais como: edificios
residenciais, comerciais, industriais, conjuntos residenciais,
urbanizacao de favelas, terraplanagem, drenagem, pavimentacao, e
obras complementares de sistemas viarios, urbanos ou rurais;
o-se, tambem sua
construcao de estradas err1.2agêfirlóocomP
TONi c. ouNhA
Nnri
I cp.,
•
i85 • M81.1559
IGAÇA0

Conferido por:
18 JUN 2007

•
•

cl
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

•

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE

Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 2

•

administracao, tanto por conta propria, como terceiros permissionarios, assim como, participando de privatizacoes em geral e em
todas suas modalidades tecnicas e economicas permitidas em lei;
ferrovias; metrovias e aeroportos, incluindo terminais, estacoes,
patios, edificacoes de apoio e sistemas de sinalizacao e controle
operacionias; obras de arte em geral, pontes e viadutos; tuneis;
poios petroquimicos e refinarias; usinas siderurgicas, hidreletricas, termoeletricas, nucleares e barragens; construcao, ampliacao ou recuperacao de obras portuarias e vias navegaveis
tipo
apoio portuario e maritimo inclusive obras de protecao e
"off-shore", obras de drenagem, desassoreamento inclusive servi
cos subaquaticos, para manutencao, retificacao e canalizacao de
rios e canais, captacao, tratamento, reservacao e distribuicao de
agua; interceptacao, conducao e tratamento de esgotos sanitarios
e industriais; oleodutos, gasodutos e demais dutos especiais, maritimos ou terrestres; b) implantacao de sistemas de telecomunica
coes e telefonia; linhas de transmissao de energia e subestacoes;
e) montagem de equipamentos, estruturas e sistemas eletromecani
cos de controle de operacao; d) prestacao de servicos relativos a
todos os setores de limpeza publica que abrangem execucao e explo
varricao,
racao de todas as suas variacoes, incluindo coleta,
transbordo e destinacao final dos residuos solidos, domiciliares,
industriais e hospitalares, tanto em aterro sanitarios, incineradores ou usinas de compostagem, ou outro qualquer sistema que vi
se equacionar o problema de lixo, incluindo-se qualquer outro ser
vico que possa ser caracterizado como limpeza ou que sejam consi
derados similares, podendo operar e administrar qualquer das moda
lidades existente ou que venham ser implantadas sendo sob o regi
me de contratacao ou de privatizacao de tais servicos ou obras,re
mocao, transporte e beneficiamento de lixo; e) exploracao de jazi
das no territorio nacional, de acordo com as disposicoes do codigo de mineracao e respectivo regulamento; f) prestacao de servi
cos de transportes rodoviarios e ferroviarios por conta propria
ou de terceiros; g) prestacao de servicos de transportes hidrovia
rios vinculados a execucao de obras publicas ou particulares; h )
exploracao de servicos publicos relacionados com os itens anterio
res, ainda que desvinculados de sua contratacao, mediante regime
de concessao, permissao ou outro qualquer, i) elaboracao de proje
tos de engenharia civil, mineracao e de arquitetura; j) constru
cao, reparos, manutencao e operacao de equipamentos navais; k )
ça~e_a_r_tpl2tos de concre
usinagem de concreto asfaltico, f
to e produtos afins, para consumo roPM0eocv44u,s le terceiros ;
krteUltageme eneficiamento
1) exploracao de pedreiras„, br'
A ENTicW(:"
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Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 3
para consumo proprio e venda a terceiros; m) compra e venda de ma
teriais de construcao em geral; n) importacao e exportacao de ma
pertinentes
teriais, maquinas e equipamentos para uso proprio,
aos servicos que vier a executar e a mineracao em geral, o) loca
cao de equipamentos e veiculos, e p) incorporacao, comercializa
cao e administracao de imoveis proprios. . . . . . . . . .
RESPONSAVEIS TECNICOS
Nome: JORGE ALBERTO AUN
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Numero de registro no REA-SP: 0600316050
expedida por CREA-SP
Carteira(s):031605/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 02/10/1991
Nome: FRANCISCO LOURENCO RAPUANO
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de
1933.
Numero de registro no CREA-SP: 0600481636
expedida por CREA-SP
Carteira(s):048163/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 02/10/1991
Nome: MARCOS DE VALENTE NICOLETTI
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO DE CONSTRUCAO NAVAL
da Resolucao 49, de 25 de julho de 1946, do CONFEA.
Numero de registro no CREA-SP: 5060001683
expedida por CREA-RJ
Carteira(s):013218/D
visada sob n. 5060001683 no REA-SP
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/06/1995
Nome: CARLOS EDUARDO PATTI CLEAVER
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO ELETRICISTA
Conferido por:
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dos artigos 08 e 09 da Resolueao 218, de 29 de junho de 1973, do
CONFEA.
Numero de registro no CREA-SP: 0601034136
expedida por CREA-SP
Carteira(s):103413/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 11/11/1996
Nome: LAERCIO CESAR PESTANA
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: 0601051283
expedida por CREA -SP
Carteira(s):105128/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 09/01/1997
Nome: JOSE CARLOS COSTA MARQUES BUMLAI
Titulo(s) e atribuicoes
ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de
dezembro de 1933.
Numero de registro no REA-SP: 0600254677
expedida por CREA-SP
Carteira(s):025467/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 06/11/1997
Nome: FABIO PIRES LEAL
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO DE MINAS
do artigo 34, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.
Numero de registro no CREA-SP: 0600289758
expedida por CREA-SP
Carteira(s):028975/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 19/12/2002
Nome: EMIR NAPOLEAO KABBACH
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de
1933.
Numero de registro no CREA-SP: 0600471042
elRedida •or CREA-SP
Carteira(s):047104/D
Data de inicio de Responsabi11Me 2TOMMW4 2003
\-\
R. C Oono
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TB/2r00i

AUTENTICAVA

Conferido por:

‘f

713

•

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO

_

Continuacao da certidao 44573/07 Folha: 5
Nome: ANDRE TOLEDO DE CARVALHO
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: 0600866707
expedida por CREA-SP
Carteira(s):086670/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 07/04/2003
Nome: PAULO RUBENS FATTE FILHO
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de
1933.
Numero de registro no CREA-SP: 0600551205
expedida por CREA-SP
Carteira(s):055120/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/03/2004
Nome: MARIA CECILIA FAVA PESTANA
Titulo(s) e atribuicoes :
ARQUITETA
do artigo 02, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Numero de registro no REA-SP: 0601596075
expedida por CREA-SP
Carteira(s):159607/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/03/2004
Nome: LUIS FERNANDO BISQUOLO
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO MECANICO
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Numero de registro no REA-SP: 5060217389
expedida por CREA -SP
Carteira(s):5060217389/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/03/2004
Nome: LUIZ ROBERTO TEREZO MENIN
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
1 de dezembro de
dos artigos 28 e 29, do Decreto .6
1 e4inA-4—JcPI5693.---de
o
EIcl.
ANTÔNIO
C.'OdUeNHSA"C°
1933.
0
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expedida por CREA-SP
Carteira(s):060516/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 09/01/2006
Nome: DAVID DE JESUS 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: 5060151916
expedida por CREA-SP
Carteira(s):5060151916/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 14/06/2006
Nome: LUIZ SERGIO NOGUEIRA
Titulo(s) e atribuicoes :
ENGENHEIRO CIVIL
do artigo 28, exceto alinea "i" e do artigo 29, do Decreto Federal
23569, de 11 de dezembro de 1933.
Numero de registro no CREA -SP: 0600605739
expedida por CREA -SP
Carteira(s):060573/D
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 30/08/2006
Nome: ELISABETE COUCEIRO DE SOUSA
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: 5060371836
expedida por CREA-SP
Carteira(s):5060371836/D
Data de inicio .de Responsabilidade Tecnica: 14/06/2007
Conferido por:

Sao Paulo, 14 de junho de 2007.
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6.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA
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NOTA:
PARA COMPROVAR A APRESENTAÇÃO DOS ATESTADOS DE
CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL, VIDE ÍTEM 6.1.4. ALÍNEA "B",
A PARTIR DA PÁGINA 203, DA PRESENTE DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO.
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6.1.4. 14ABILITAÇÃO TÉCNICA
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ANEXO II

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO
INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS

CONSÓRCIO SCHAHIN - CONSTRAN

LOTE - 01

FORMAÇÃO

NOME

FUNÇÃO

4,
Laércio César Pestanao

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

(4
Paulo Hayrton Junqueira.

Responsável Técnico

Engenheiro Mecânico

15/1ilton Taufic Schahin C.

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

, (z,
Ramon Nicolas Olmos C,

Responsável Técnico

Engenheiro Eletricista

Emir Napoleão Kabbach

Coordenador de Obras

Engenheiro Civil

Sérgio Soares de Souza

Gerente de Obras

Engenheiro Civil

José Luiz Mendonça Cruz

Gerente de Produção

Engenheiro Civil

Aldemir José de Oliveira

Gerente de Produção

^ Engenheiro Civil

tf
André Toledo de Carvalho G

Gerente de Engenharia /
Responsável Técnico
Engenheiro de Montagem
Mecânica

•

Luis Fernando Bisquolo

Engenheiro Civil
Engenheiro Mecânico

Carlos Eduardo Patti Cleaver

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletricista

Sueli Higa de Oliveira

Engenheira de Planejamento

Engenheira Civil

Joacy Araújo

Gerente Administrativo

Administração

Yannis Calapodopulos

Gerente de Qualidade e Meio
Ambiente

1
Enge c
IPAinr-7 f;", ,
espec . L
.
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Rodrigo Turco Flora

Gestor Ambiental

William Kenneth Brand Junior

Segurança do Trabalho

Gilberto Amorim Battagini

Médico do Trabalho

Engenheiro Civil c/
especialização
Engerí1ieiro Civil / Seg.
do Tr balho
Méd co do Trabalho

Conforme consta do subitem "6.1.4" alínea "d" do Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos
serviços objeto da licitação em referência.

•

sr•

Assinatura:
Nome:
, Cargo:

Laércio César Pestana
Responsável Técnico

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Paulcl Hay n queir
Responsáv Iricnico

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Milto aufic Schahin
Res
ável Técnico

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Emir Napoleao Kabbac
Coordenador e e e ras

Assinatura:
Nome:
Cargo:

e *ares sou
Gerente de
as

,

•

Schahin

Constran StA - ConstruySes e Comércio
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Assinatura:
Nome:
Cargo:

Jo e uiz Mendonça C
Gere de Produção

I I

Assinatura:
Nome:
Cargo:

José le Olive,ra
Gerente de Pr dução

Assinatura:
Nome:
Cargo:

- n. ré Toledo de Carval
Gerente de ngenharia R z sponsável Técnico

Assinatura:
Nome:
Cargo:

40'
Luis emando B rsque\lo
Enge eiro de ontagem Mecânica

Assinatura: Litr:M~
Nome:
Carlos Eduardo Patti Cleaver
Cargo:
Engenheiro Eletricista
1
Assinatura:
Nome:
Cargo:

410

Sueli It. de Oliveira
Engenhei
anejamento

Assinatura:
Nome: Joacy újo
Cargo:
Gerente Administrativo

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Ger

Á CONSTRAN
721

apodopulos
de Qualidade e

Ambiente

.4,
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CO is OR g0 SCHAHIN - CONSTRAN
Assinatura:
Nome:
Cargo:

Flor
Rodri
Gestor Ambien ai V

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Willi
Segur.

rand Junior
alho

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Battagini
ho

São Paulo, 27 de agosto de 2007
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ANEXO - II
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS - LOTE 2
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: Consórcio Schahin-Constran:
Schahin Engenharia S/A
Constran S/A
NOME
, Milton Taufic Schahin I>
'9
Sérgio Bassi

FUNÇÃO
Coordenador de Obras / Responsável
Técnico
Gerente de Obras

Eng° Civil

Antonio Ciampi Junior

Gerente de Produção

Eng° Civil

Francisco Carlos Barreto

Gerente de Produção

Eng° Civil

Ronaldo de Paulo Tonini

Gerente de Produção

Eng° Civil

Elson Aguilar

Gerente de Engenharia

Eng° Civil

Antônio Carlos Rocha

Gerente de Engenharia

Eng° Civil

Engenheiro de Montagem Mecânica /
Responsável Técnico
Engenheiro de Montagem Mecânica

Eng° Mecânico

Eng° Eletricista

Ronaldo Gomes Moidano

Engenheiro Eletricista.! Responsável
Técnico
Engenheiro Eletricista

Hilton Olivieri

Engenheiro de Planejamento

Eng° Civil

Berenice Bruna Possani
Cerávolo
Cláudio Guther

Engenheiro de Planejamento

Enga Civil

Gerente Administrativo

Curso Superior

Roberto Figueiredo Santos

Gerente de Qualidade e Meio Ambiente

Curso Superior

Alexon Fabiano de Oliveira

Gestor Ambiental

Curso Superior

José Sérgio de Oliveira Lino

Segurança do Trabalho

Paulo Roberto Spezi

Médico do Trabalho
Responsável Técnico

Eng° com
Especialização
Médico com
Especialização
Eng° Civil

Responsável Técnico

Eng° Civil

-Paulo Hayrton Junqueira &
4,
Nilton Vieira de Camargo
, Ramon Nicolas Olmos o

'Laércio César Pestanac,
14/
Antonio Armando Alves
Ferreira Filho

FORMAÇÃO
Eng° Civil

Eng° Mecânico

Eng° Eletricista

Conforme consta do subitem "6.1.4", alínea "d" do edital, comprometemo-nos a exercer
atividades nos serviços objeto da licitação em referência

Milton :P‘ufic Schahin
Engenheiro Civil / Coord. de Obras / Resp. Técnico

Schahin

Á CONSTRAN
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Engen

e bras

1,-"eval\-1

A ton
Junior
enheiro Civil / Gerente de Produção

4,0
Fráncisco Carlos Barreto
Engenheiro Civi

R
Eng

Produção

Gerente de Produção

Elson Aguilar
Engenheiro-Givil-I-Gerente de4ngenharia
-~11111111
4i ,mi
Antônio Carlos Rocha
Engenheiro Civil / Gerente de Engenharia

aulo ayrt
queira
Engen eiro e„anico / Resp. Técnico

de Camargo
Mont gem Mecânica

Ra
En

Ronaldo Gomes Moidano
Engenheiro El- nc• ta

Hilton 039"..-r-i
Engenheiro de Planejamento

d21
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Berenice una ssani Cerávolo
Engenhe' de Planejamento

Cl
Engen eiro Civil / Gerente Administrativo

4

//

•

Roberto
Engenhei

Á
lliF

4

\

C1/7
o SantPs_.)
Lf
de Qualid. e Meio Ambiente

Alexon Fabiano
Oliveira
Analista Arrib' tal / Gestor Ambiental

José Srgiodë
Engenheiro de Segurança

Trabalho / Segurança do Trabalho

; Paulo Roberto Spe2i
Médico do"--À-aballSo

Laércio César Pestana/
Engenheiro Civil / Re/sp. Técnico
Á„
"
r0~
Ã
- 1TgrAi

,
"

onio Armando Alves Ferreira Filho
ngenheiro Civil / Resp. Técnico

São Paulo, 27 de agosto de 2007

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN

Mftlon Ta u fic Schahia
Eneanheiro Civil

CREA n• 22.729-0
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ANEXO II

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007.
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO
INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS

CONSÓRCIO SCHAHIN - CONSTRAN
LOTE -03

NOME

FUNÇÃO

FORMAÇÃO

. Laércio César Pestana &

Coordenador de Obras /
Responsável Técnico

Engenheiro Civil

4
. Paulo Hayrton Junqueira c

Responsável Técnico

Engenheiro Mecânico

'9
., Milton Taufic Schahin c,

Responsável Técnico

Engenheiro Civil

4
' Ramon Nicolas Olmos&

Responsável Técnico

Engenheiro Eletricista

Gilberto Ruggiero

Gerente de Obras

Engenheiro Civil

Afonso Erasmo Biselli

Gerente de Produção

Engenheiro Civil

Paulo Rubens Fatte Filho

Gerente de Produção

Engenheiro Civil

Tony Maluf Haddad

Gerente de Produção

Engenheiro Civil

Jorge Petersen Migita

Gerente de Engenharia

Engenheiro Civil

Nelson Pedute Strassacappa

Gerente de Engenharia

Engenheiro Civil

Miguel Angel Echeverria
Nelson Costábile Barros

Engenheiro de Montagem
Mecânica
Engenheiro de Montagem
Mecânica

Engenheiro Mecânico
Engenheiro Mecânico

Jarbas Pinto Goulart

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletricista

Joelcio da Costa

Engenheiro Eletricista

Engenheiro Eletricista

Elisabete Couceiro de Souza

Engenheira de Planejamento

Engenheira Ci ter i
v .,'

•

CONSTRAN

Schahin

Constran SA Constnições e Cométuto

727

CONSÓRCIO SCHAHIN - CONSTRAN

Sérvulo Sabino de Oliveira

Engenheiro de Planejamento

Engenheiro Civil

José Francisco dos Anjos

Gerente Administrativo

Administração

Júlio César Tesser

Gerente de Qualidade e Meio
Ambiente

Ciências Contábeis

Marcelo Aparecido Rocha

Gestor Ambiental

Administração

Mário César Ribeiro de Carvalho

Segurança do Trabalho

Engenheiro Civil / Seg.
do Trabalho

Nelo André Buratti

Médico do Trabalho

Médico do Trabalho

Conforme consta do subitem "6.1.4" alínea "d" do Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos
' serviços objeto da licitação em referência.

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Laércio Casar Pestan
Coordenador de Obras / Responsável Técnico
•

Assinatura:
Nome:
Cargo:

aulo Hay1
,r1n nquei a
Responsáv 1 'técnico

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Milto
Res áladià

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Assinatu
I Nome:
I Cargo:

Assinatura:
Nome:
Cargo:

erente de Obras

•wffiew•-•
si Erasm Biselli
Gerent'e de Produção

...E...e.-2-Y,•-----e.--,

•
•
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az,(6Assinatura:
Nome:
Cargo:

Paulo Rubens Fatte Filho
Gerente de Produção

ff,/,=1,tilikot5Vai

Assinatura:
Nome:
Cargo:

ad

'

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Jorge
Gere

Assinatura:
Nome:
Cargo:

cappa
Gerente de E e aria

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Assinatura:
Nome:
Cargo:

che rria
onta •em Mecânica

Nelso
Eng

L—
Pré :arr
- os
ro de Montagem Mecânica

Assinatura:
Nome:
Cargo:

mto Goulart
nheiro Eletricista

Assinatura:
Nome:
Cargo:

J lcio a Costa
ngenheiro Eletricista

Assinatura:
Nome:
Cargo:

A

\

Elisabérr'iouceiro de Souza
Eng;,.• & a de Planejamento
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Assinatura:
Nome:
Cargo:

Sérvulo Sabino de Oliveira
Engenheiro de Planejamento

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Jo é Fr
s o de
jos
mstrativo
Gere e-

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Júlio César Tesser
Gerente de Qualidade e Meio Ambiente

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Assinatura:
Nome:
Cargo:

Mário César Ribeiro de Carvalho
Segurança do Trabalho
-nrk

Nel;ndr-e ratti
Mé tão do Trabalho

São Paulo, 27 de agosto de 2007

CONSÓRCIO SCHAHIN — CONSTRAN

MiltorrTaufic Schahin
Engenhoiro Civil
GREA n° 22.729-D

COMÉRCIO
e
Silv. Eng. Civil
CREA: $ 51916•SP

e
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Schahin
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CODEMIG
:
Companhia de Desenvolvimento Ecoem. ko de Em Goral.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
4.1 /\.)
,5
CNPJ: 6L

226. .2s0

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
N° CREA :

loco —

Pik U

o2 -0 V-n"

yzr-ro ki 6 0-26)

ÍsP /"6 e cx`"

=Tu Q

.3t'' /D

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de
2007, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em referência,
bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução
dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório.
Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007.
FERNANDO VITTORI PILHO
CREA/MG 1

SUELY IZA
ORREA LIMA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

1,6

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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CODEMIG
Compubla de De. envolvimento Económico de anal Geral,

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da
execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, montagem e
instalação de equipamentos e sistemas necessários para a implantação do Centro
Administrativo do Estado de Minas Gerais.

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:
- CONS VIU ct o ,s e
c_ANs'r R A- kl 5
CNPJ:

G _J- .

. 5-68 0,30

- 90

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ?ig-()kjo
N° CREA : OGOO

0

PA---n--e

f-• Hf°

--1-2-0

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa acima
identificada, por seu responsável técnico, visitou o local onde serão executadas as obras
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de
2007, a partir das 10 horas e que tomou conhecimento de todas as informações e das
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação em referência,
bem como de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução
dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatário.
Belo Horizonte, 23 de a •osto de 2007.

FERNANDO VITTORI ItILHO
CREA/MG 17J43 D

SUELY IZ
CORREA LIMA
Presidente da Comissão Especial de Licitação

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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6.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA '
Compromisso'cle Constituição de Cons&éio

•

CONSÓRCIO SCHAHIN—CONSTRAN
10o.LT.D. MICROFIL E No.1.804.143
INSTRUMENTO PARTICULAR DE
COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO

•

1 - SCHAHIN ENGENHARIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, com
sede no município de São Paulo - SP, na Rua Vergueiro, 2009, 4° andar, Vila
Mariana, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n° 61.226.890/0001-49, com
seus atos constitutivos consolidados registrados na Junta Comercial do Estado
de São Paulo - JUCESP sob n°. 35300321979, em 24.03.05, na Junta Comercial
do Estado de São Paulo (JUCESP), neste ato representada por seu Diretor, Dr.
MILTON TAUFIC SCHAHIN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da
cédula de identidade R.G. n° 3.176.250-5-SSP/SP e do C.P.F./M.F. n°
045.341.748-53, residente e domiciliado nesta Capital, com endereço
comercial na Rua Vergueiro, no 2.009, doravante denominada simplesmente
"SCHAHIN";
2 - CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, com sede na Av.
Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - Torre II - 40 andar, Itaim Bibi, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob no. 61.156.568/0001-90, com seus atos
constitutivos consolidados registrados na Junta Comercial do Estado de São
Paulo - JUCESP sob n°. 308.265/04-0, em 21/06/04 e posteriores alterações
registradas na JUCESP sob os nos. 350.986/05-8, em 30/11/05 e 365.681/052, em 16/12/05, na forma de seu estatuto social e de conformidade com a
referida consolidação, neste ato representada por seus Diretores
Presidente/Técnico e Administrativo/Financeiro/Comercial, Drs. JORGE
ALBERTO AUN, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de
identidade RG no. 3.804.073-6-SSP/SP e do CPF no. 374.154.178-87 e JOSÉ
ROBERTO BERTOLI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP no.
26.688, portador da cédula de identidade RG no. 3.089.000-SSP/SP e CPF no.
612.472.518-53, doravante denominada CONSTRAN;
SCHAHIN e CONSTRAN doravante denominadas simplesmente "PARTE" ou
"PARTES";
Considerando:
Que a CODEMIG- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
MINAS GERAIS, doravante denominada simplesmente CODEMIG, está
promovendo processo licitatório, sob a modalidade Concorrência, de número
05/2007, para contratar a execução das obras e serviços de engenharia,
inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos e sistemas
necessários para implantação do Centro Administrativo do Estado de Minas
Gerais, doravante denominada LICITAÇÃO;
Que as PARTES são detentoras de ampla experiênci na prestação de serviço
requerida, e têm interesse em participar dessa ioncorrência em consórcio
formado por elas;
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Tem entre si justo e contratado, nos termos do disposto na Lei 8.666493, o
presente
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSOr DE
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, doravante denominado simplesmente
Compromisso, que ajustam segundo as cláusulas e condições adiante
dispostas:
CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO E DENOMINAÇÃO
Pelo presente Compromisso, as PARTES se comprometem a se consorciar
para participar do processo licitatório objeto do CONVITE N° 05/2007, Lotes
1, 2 e 3, divulgado pela CODEMIG, em todas as suas etapas, apresentando
proposta única, e, caso seja esta adjudicada, a firmar o CONTRATO DE
CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO, observados os termos do que dispõem a Lei
6.404/76, em especial seus artigos 278 e 279, comprometendo-se a dar cabal
cumprimento a todas as obrigações assumidas por força deste instrumento,
que celebram em caráter irrevogável e irretratável.
Parágrafo único - Fica desde já estabelecido que o CONSÓRCIO não adotará
denominação própria, distinta da das PARTES.
CLÁUSULA SEGUNDA — DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO
A SCHAHIN fica designada como empresa líder do CONSÓRCIO, com poderes
de representação do mesmo junto à CODEMIG, respeitado o quanto previsto
na cláusula oitava abaixo.
Parágrafo Primeiro - Não obstante liderança a ser exercida pela SCHAHIN,
todas as decisões que venham a obrigar e/ou onerar as demais PARTES,
deverão ser assumidas pela empresa líder somente após obtido o consenso
formal entre as CONSORCIADAS.
Parágrafo Segundo - As deliberações em nome do CONSÓRCIO serão
tomadas pelas CONSORCIADAS sempre por unanimidade.
CLÁUSULA TERCEIRA — DA EXCLUSIVIDADE
As PARTES que compõem o CONSÓRCIO obrigam-se, por este instrumento, a
não integrar outro consórcio, a não participar isoladamente na Licitação
referida na cláusula primeira, nem a apresentar proposta para participação sob
qualquer forma em conjunto com outra empresa.
CLÁUSULA QUARTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
As PARTES responderão conjunta e solidariamente, peran e a CODEMIG, p
todos os atos por elas praticados, seja durante as fases d licitação ou durante
a execução do contrato, que dela eventualmente decorra bem como isolada e
`"`" 'solidariamente pelas exigências de ordem fiscal e admirJstrativa, trabalhista,

-
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CONSÓRCIO SCHAHIN—CONSTRAN
10o.R.T.D. MICROFILME No.1.4344.143
previdenciária e ambiental pertinentes ao objeto da licitação, até a conclu ão
final dos trabalhos que vierem a ser contratados com o Consórcio.
CLÁUSULA QUINTA - DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE
Declaram as PARTES que não alterarão a constituição ou composição do
CONSÓRCIO ou, sob qualquer forma, será esta modificada, sem prévia e
expressa anuência da CODEMIG, nem alterarão as condições que
asseguraram a sua habilitação.
CLÁUSULA SEXTA - DA NATUREZA DO CONSÓRCIO
Para os fins do consórcio, as empresas que dele participam não se constituem,
nem se constituirão, em pessoa jurídica diversa da de seus integrantes, sendo
apenas a reunião das PARTES comprometidas, por este instrumento, a
colaborar na apresentação de proposta e, caso seja ela adjudicada, na
execução do contrato, mantida a personalidade jurídica própria de cada PARTE,
não adotando denominação própria diversa de seus partícipes.
Parágrafo único - As PARTES assumem inteira responsabilidade pela
inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na LICITAÇÃO e,
ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem por elas
apresentados.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO

•

Na hipótese da adjudicação da proposta apresentada pelo CONSÓRCIO, a
composição do mesmo será a seguintes:
a) SCHAHIN:

51% (cinqüenta e um por cento);

b) CONSTRAN:

49% (quarenta e nove por cento).

Parágrafo único - a eventual retirada de qualquer das PARTES do presente
Compromisso, e do CONSÓRCIO que venha a ser constituído, somente será
possível mediante prévio acordo e consenso entre as PARTES.
CLÁUSULA OITAVA - DOS REPRESENTANTES LEGAIS
São indicados como representantes legais do consórcio:
(1) EDENIR ARTUR VEIGA, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânic ,
inscrito no CREA sob o n° 29069/D, portador da cédula d identidade R.G. n°
3.580.230 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF seis o n° 370.701.77887, (2) ANTONIO ARMANDO ALVES FERREIRA FIL ki, brasileiro, casado,
enheitro civil, inscrito no CREA sob o n° 13.000-D, portador da cédula de
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identidade R.G. n° 073.865.072-0, expedida pelo MEX./PE, e inscrito ío C-PF/
MF sob o n° 193.371.754-87, ambos domiciliados na Capital do Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Rua Vergueiro, 2009, (3) DAVID DE JESUS
SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CREA sob o n°
5060151916; -portador da cédula de identidade R.G. n° 18.803.801-2,
expiedida'iSelá'SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 076.456.768-33 e (4)
PAULO RUBENS FATTE FILHO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito
no CREA sob o n° 0600551205, portador da cédula de identidade R.G. n°
4.233.695 expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 913.142.40820, ambos domiciliados na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 1830,
Torre 2, 4° andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, com poderes para, sempre o
representante (1) ou (2) em conjunto com o representante (3) ou (4), assinar
propostas técnica e comercial, documentos de habilitação, representar o
Consórcio nos atos de abertura de licitação, apresentar recursos e
impugnações, assinar credenciais, assinar atas, e praticar todos os demais atos
necessários ao cabal desempenho do presente mandato, sendo vedado o seu
substabelecimento.
CLÁUSULA NONA — DO INSTRUMENTO DEFINITIVO
Caso a proposta apresentada pelo CONSÓRCIO venha a ser adjudicada,
obrigam-se as PARTES a promover, no prazo de até 3 (três) dias antes da
celebração do contrato, a constituição e o registro do consórcio na Junta
Comercial ou Cartório de Títulos e Documentos, cuja duração será a mesma
prevista como prazo de conclusão do objeto da LICITAÇÃO, que deverá
observar os dispositivos legais aplicáveis, as cláusulas do edital acima referido
e todos os termos deste COMPROMISSO.
Parágrafo único - O Instrumento de Constituição de Consórcio, supra
referido, será aprovado por quem tenha competência, em cada uma das
PARTES, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo.
CLÁUSULA DÉCIMA — DO PRAZO DE VIGÊNCIA
Este Compromisso de Constituição de Consórcio é firmado por prazo
indeterminado, vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando,
automaticamente, rescindido caso ocorra qualquer dos seguintes fatos:
• Seja proferida decisão, de que não caiba recurso administrativo ou
judicial, de inabilitação do CONSÓR
CIO;
• Seja proferida decisão, de que não caiba
administrativo ou
judicial, de desclassificação do CONSÓRCIO; recurso
• Após esgotados todos os recursos, administrativ s e judiciais,
hipótese de adjudicação de proposta ofertado por o tro concorrente ou
n.o-c-aso de anulação / cancelamento da Licitação;
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• Após celebrado e registrado o instrumento de constituição de consórcio
a que se refere a Cláusula Nona, que substituirá este para os fins de
direito.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ENDEREÇO
O CONSÓRCIO, para os fins da licitação, adotará provisoriamente como
endereço o da sede de sua Líder, localizado na Rua Vergueiro, 2009, Município
e Estado de São Paulo, até que seja definido o endereço definitivo, caso seja
vencedor do certame.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO
Elegem, as PARTES, para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste
instrumento, o foro da Comarca da Cidade de São Paulo - SP com expressa
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.I
..":k;
- Ati1:4"
E por estarem assim justas contratadas as PARTES firmarn;:éste..instrurnento:_..
em 03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, jurit'.
.amenteccomauas
„.
testemunhas a tudo presentes.
íCE 3021%221' r.À
\^5)\
São Paulo, 28 de agos,to,de 2007. \
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Reconheço a fim
'-Mor eco õrrtIco poro-elhanço de„MILTON TAUFIC
SCHABIN, do rire dou fé

2) Nome.
RG: 18.803.801 2-SSP/SP
CPF/MF: 076.456.768-33

1

São Pmdo,Vaphal, 29 de adento de 2001.
Valor receh
Em test`
da verdade, ANDREI BARRETO DA SILVA
: Válido poluente emn selo de em ent leidedeSelos pagos por verb e 14
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
os seguintes quantitativos:

Descrição

Item
3.1

Área construída

96.302 m2

3.2

Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

185.579 m2

3.3

Execução de estacas 0 > 25 cm (Pré-moldada, Franki ou escavadas)

6.280 m

3.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de ia Categoria

534.253 m3

3.7

Esquadrias de alumínio com vidros

13.054 m2

3.8

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

3.9

Impermeabilizações

17.571 m2 .

3.10 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
3.12 Conjunto de Subestações com potência de transformação _>_. 1.000 KVA

Lu)

Quantidade

118.299 m2
1 cj
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LOCAL DO SERVIÇO:

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 1110/2002 CREA-AM, 00052 CREA-AC, 092/2004
CREA-AP, 00673 CREA-MA, 452/2003 CREA-MT, 0968/DEOP/2003 CREA-PA,

•

0289/DEOP/2006 CREA-PA, 00010845 CREA-RO, 00025 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE:
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeannento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 1 - Item 1)

3

r

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbrannentos/escoramentos, construção
Quantidade
de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação,
paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas:

3.1

Área construída

10.000 m2

3.2

Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

77.000 m2

3.3

Execução de estacas 0 > 25 cm (Pré-moldada, Franki ou escavadas)

3.800 m

3.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de ia Categoria

370.000 m3

3.7

Esquadrias de alumínio com vidros

3.350 m2

3.8

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

8.600 m2

3.9

Impermeabilizações

7.750 m2

3.10 Pinturas e/ou revestimento melannínico e/ou granito
3.12 Conjunto de Subestações com potência de transformação k 1.000 KVA

32.100 m2
1 cj

tdK bl/

i
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4. Ter executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c
Lote 1 - Item 4):
4.1. Sistema de irrigação de parques e/ou jardins;
4.2. Isolamento termo-acústico; ,
4.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica

FIRMA LICITANTE:

•

Midon Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de su Silva
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
' temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
os seguintes quantitativos:

Descrição

Item

Quantidade

3.1

Área construída

96.302 m2

3.2

Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

185.579 m2

3.3

Execução de estacas 0 > 25 cm (Pré-moldada, Franki ou escavadas)

3.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de ia Categoria

3.7

Esquadrias de alumínio com vidros

13.054 m2:

3.8

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2'

3.9

Impermeabilizações

17.571 m2, 1

3.10 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
3.12 Conjunto de Subestações com potência de transformação k 1.000 KVA

6.280 m j
534.253 m3

118.299 m2r
1 cj
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LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 118/2003 CREA-AM, 00054 CREA-AC, 070/2003 CREAAP, 00675 CREA-MA, 177/2003 CREA-MT, 226/2003 CREA-MT, 0641/DEOP/2004 CREA-PA,
0288/DEOP/2006 CREA-PA, 010899 CREA-RO, 00030 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

•

1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 1 - Item 1)

3

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, construção
Quantidade
de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação,
paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas:

t 3.1

Área construída

10.000 m2

•3.2

Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

77.000 m2

3.3
i

Execução de estacas 0 > 25 cm (Pré-moldada, Franki ou escavadas)

3.800 m

3.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de ia Categoria

'3.7

Esquadrias de alumínio com vidros

3.350 m2

3.8

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

8.600 m2

3.9

Impermeabilizações

7.750 m2

3.10 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
3.12 Conjunto de Subestações com potência de transformação k 1.000 KVA

370.000 m3

32.100 m2
1 cj

747
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4. Ter executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item
Lote 1 - Item 4):
4.1. Sistema de irrigação de parques e/ou jardins;
4.2. Isolamento termo-acústico;
4.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:

7'1

Miltzon Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP]: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

.4.c
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
os seguintes quantitativos:

Quantidade

Descrição

Item
3.1

Área construída

96.302 m2

3.2

Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

185.579 m2

3.3

Execução de estacas 0 > 25 cm (Pré-moldada, Franki ou escavadas)

6.280 m

3.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de ia Categoria

534.253 m3

Esquadrias de alumínio com vidros

13.054 m2

3.8

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

3.9

Impermeabilizações

17.571 m2

' 3.7

118.299 m2

3.10 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
3.12 Conjunto de Subestações com potência de transformação

1.000 KVA .

1 cj

•
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LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

•

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 120/2003 CREA-AM, 00053 CREA-AC, 071/2003 CREAAP, 00672 CREA-MA, 165/2003 CREA-MT, 229/2003 CREA-MT, 0635/DEOP/2004 CREA-PA,
0290/DEOP/2006 CREA-PA, 010900 CREA-RO, 00027 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 1 - Item 1)

3

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
i
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, construção
Quant dade
de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação,
paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas:

3.1

Área construída

10.000 m2

3.2

Sistema viário e/ou estacionamento/garagem

77.000 m2

i
3.3
,

Execução de estacas 0 > 25 cm (Pré-moldada, Franki ou escavadas)

3.800 m

13.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de 13 Categoria

370.000 m3

3.7

Esquadrias de alumínio com vidros

3.350 m2

3.8

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

8.600 m2

3.9

Impermeabilizações

7.750 m2

3.10 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
3.12 Conjunto de Subestações com potência de transformação .k 1.000 KVA

32.100 m2
1 cj

r#,
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4. Ter executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1
Lote 1 - Item 4):
4.1. Sistema de irrigação de parques e/ou jardins;
4.2. Isolamento termo-acústico;
Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIÂMA LICITANTE:

Miltbn Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA- LOTE 1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Projeto Executivo e Serviços de Construção de Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná e
Acessos Rodoviários e Ferroviários, com estrutura de concreto armado e protendido, vão
livre de 100 m, altura maior que 55 metros e vigas pré-moldadas "in loco", compreendendo
os seciuintes uantitativos:
QUANT.
ITEM
SERVIÇOS

2

2.1
2.2
2.3
2.4

Ter executado em 1(um) Contrato, estrutura(s) em concreto
armado e/ou protendido com altura mínima de 35m e vão livre
mínimo de 80m, inclusive vigas pré-moldadas in loco e com os
seguintes parcelas significativas:
60.264,92 m3
87.453,62 m2
9.177.580 kg
394.420 kg

Concreto Estrutural
Formas
Aço
Protensão

, LOCAL DO SERVIÇO:
Santa Fé do Sul - SP
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Laércio César Pestana - CREASP no 0601051283
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(X) EMPREGADO

( ) SÓCIO

(X) RT

( ) DIRETOR

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-02629
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE:

2

2.1
2.2
2.3
2.4

SERVIÇOS
Ter executado em 1(um) Contrato, estrutura(s) em concreto
armado e/ou protendido com altura mínima de 35m e vão livre
mínimo de 80m, inclusive vigas pré-moldadas in loco e com os
seguintes parcelas significativas (Item 6.1.4.c - Lote 1 - Item
2):
Concreto Estrutural
Formas
Aço
Protensão

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

QUANT.

10.000 m3
42.000 m2
1.000.000 kg
100.000 kg

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.15 568 001-90
Constran S/A

David

Jes s Silv

5ç)
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Execução na área da Engenharia Civil - Serviços de Construção da Duplicação da Ligação
Campinas-Sorocaba, no trecho compreendido entre o km O e o km 47,5, compreendendo,
dentre outros, os serviços de: edificações, fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e
viário,
de
sistema
vidros,
cimbramentos/escoramentos,
construção
estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo e urbanismo, através
dos seguintes quantitativos:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

3.4

1
r
Execução de escavação mecânica e carga,de material de ia categoria

1.864.261 m3

3.5

Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ)

236.592 ton

3.6

Sub-Base e/ou Base de bica corrida/brita/graduada/material granular

236.665 m3

3.11

Cimbrannento metálico

ITEM

É

42.515 m3

LOCAL DO SERVIÇO:
É Ligação Campinas - Sorocaba
É
, RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
André Toledo de Carvalho
CREA-SP no 0600866707
•

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
í(X) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(X) RT

IREGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZO-66466
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

3

J)L

Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificações,
e
vidros,
acabamentos,
pisos,
esquadrias
fundações,
viário,
construção
de
sistema
cimbrannentos/escoramentos,
QUANTIDADE
estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo
e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas (Item 6.1.4.c Lote 1 - Item 3):

3.4

Execução de escavação mecânica e carga de material de ia categoria

3.5

Concreto Betuminoso Usinado a quente (CBUQ)

370.000 m3
7.800 ton

•
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3.6

À CONSTRAN
Constran SA- Conaruções e .om¢rcio

Sub-Base e/ou Base de bica corrida/brita/graduada/material granular

3.11 Cimbramento metálico

FIRMA LICITANTE:

Miltbn Taufic Schahin
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134.000 m3

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNI33: 61.226.890/0001-49
CNP): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de esUs Silva
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Obras de Construção dos Terminais de Passageiros no 1 e 2, Edifício de Interligação dos
terminais e instalações necessárias à operação do Aeroporto Internacional de São Paulo /
Guarulhos, compreendendo dentre outros, os serviços de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escorannentos, estruturas de
concreto armado:

3.11

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

ITEM

254.557 m3

Cimbramento metálico

LOCAL DO SERVIÇO:
, Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Laércio César Pestana - CREASP no 0601051283
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(X) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(X) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: FL-48519
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

3

Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificações,
esquadrias
e
vidros,
fundações,
acabamentos,
pisos,
cimbramentos/escoramentos,
construção
de
sistema
viário,
QUANTIDADE
estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo
e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas (Item 6.1.4.c Lote 1 - Item 3):

3.11 Cimbrannento metálico
FIRMA LICITANTE:

MiltOn Taufic Schahin

134.000 m3
Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNP]: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
•
Milton Taufic Schahini
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:

•

( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06023 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
4. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 1
- Item 4):
4.2. Isolamento termo-acústico;
4.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Scha h i n-Constra n
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
Constran S/A
CNI23: 61.156.568/0001-90

•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2 , com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacunnulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06018 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
4. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 1
- Item 4):
4.2. Isolamento termo-acústico;
4.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Co n stra n S/A

•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3 , 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmo
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06019 CREA-SP
•

VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
4. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 1
- Item 4):
4.2. Isolamento termo-acústico;
4.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP]: 61.226.890/0001-49
CNP.): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

e

e

,4
Schahin

CONSTRAN
Congr. &A Constmy dos e Com êrc io

CONSORCIO SCHAHIN-CONSTRAN

759

ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇQ:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin'
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
1 ( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

V
REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 1110/2002 CREA-AM, 00052 CREA-AC, 092/2004
CREA-AP, 00673\r"CREA-MA, 452/2003 CREA-MT, 0968/DEOP/2003 CREA-PA,
0289/DEOP/2006 CREA-PA, 00010845 CREA-RO, 00025 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 1 - Item
1).

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNP]: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhannento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Harton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 118/2003 CREA-AM, 00054 CREA-AC, 070/2003 CREAAP, 00675 CREA-MA, 177/2003 CREA-MT, 226/2003 CREA-MT, 0641/DEOP/2004 CREA-PA,
0288/DEOP/2006 CREA-PA, 010899 CREA-RO, 00030 CREA-RR

110
4

VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 1 - Item
1)

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David d Je •us Silva

•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.

•

Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 120/2003 CREA-AM, 00053 CREA-AC, 071/2003 CREAAP, 00672 CREA-MA, 165/2003 CREA-MT, 229/2003 CREA-MT, 0635/DEOP/2004 CREA-PA,
0290/DEOP/2006 CREA-PA, 010900 CREA-RO, 00027 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 1 - Item
1).

FIRMA LICITANTE:

Mil on Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David d Je us Silva

•
•

Schahin

CONSTRAN
Constran SA - Consttuções e Coniércio

762

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN
ANEXO - III

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeamento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06023 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4. - Lote 1 -

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
Co n stra n S/A
CNPJ: 61.156.568/0001-90

David de J us Silva

e

e
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2 , com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeamento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
ternnoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira'
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

•

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06018 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeannento estruturado. (Item 6.1.4.c/- Lote 1 - Item (115.
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
Constran S/A
CNPJ: 61.156.568/0001-90

•

VO.O.F.FA
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 1

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeannento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

11111

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06019 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4er- Lote 1 - Item

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP]: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•
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ANEXO- III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
, Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
F Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
, contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
i os seguintes quantitativos:
Item

•

Quantidade

Descrição

96.302 m2 4

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

2.8

Impermeabilização

17.571 m2

2.9

Pinturas e/ou revestimento melannínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação

6.280 m (
2.904.000 kg
317.216 m2 4
55.393 m3 ‘
7.953 m2

118.299 m2
3.500 KVZ

1 ci.

ri/

P

•
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LOCAL DO SERVIÇO:
• O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
' RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
• SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) RT

(x) DIRETOR

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 1110/2002 CREA-AM, 00052 CREA-AC, 092/2004
CREA-AP, 00673 CREA-MA, 452/2003 CREA-MT, 0968/DEOP/2003 CREA-PA,
0289/DEOP/2006 CREA-PA, 00010845 CREA-RO, 00025 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeannento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 1)

2

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas
(Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 2):

58.000 m2

t 2.1

Área construída

•2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Quantidade

5.600 m
2.400.000 kg

Aço

128.000 m2

2.4 Formas
2.5

Concreto estrutural

19.000 m3

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

14.200 m2
42.000 m2

2.7 Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado
2.8

Impermeabilização

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação

7.200 m2
78.000 m2
3.500 KVZ

1 cj

19/t

•

0,
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3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 2
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico; '
3.2. Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:

•

•

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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ANEXO - III
' Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
i S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sitio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo — acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
't Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
temperados, pisos, impermeabilização, pinturas revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos do sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
' contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
•os seguintes quantitativos:
Item

Descrição

Quantidade
96.302 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

2.8

Impermeabilização

17.571 m2

1 2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação ? 3.500 KVZ

6.280 m
2.904.000 kg
317.216 m2
55.393 rn3
7.953 m2

118.299 m2
1 cj

•

'4A
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LOCAL DO SERVIÇO:

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
'Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 118/2003 CREA-AM, 00054 CREA-AC, 070/2003 CREAAP, 00675 CREA-MA, 177/2003 CREA-MT, 226/2003 CREA-MT, 0641/DEOP/2004 CREA-PA,
0288/DEOP/2006 CREA-PA, 010899 CREA-RO, 00030 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 1)

2
,

•

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas
(Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 2):

Quantidade

58.000 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

19.000 m3

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

14.200 m2

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

42.000 m2

2.8

Impermeabilização

2.9 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação > 3.500 KVZ

5.600 m
2.400.000 kg
128.000 m2

7.200 m2
78.000 m2
1 cj

•

•
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3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item .1.4.c - Lote 2
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;
3.2. Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP]: 61.226.890/0001-49
CNP.): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•

.r
VA •
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
P externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
r eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo — acústico,
r estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
I executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
. temperados, pisos, impermeabilização, pinturas revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos do sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeannento estruturado, compreendendo
t os seguintes quantitativos:
Item

96.302 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

2.8

Impermeabilização

17.571 m2

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação

ju

Quantidade

Descrição

6.280 m
2.904.000 kg
317.216 m2
55.393 m3
7.953 m2

118.299 m2
3.500 KVZ

1 cj

el
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LOCAL DO SERVIÇO:

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 120/2003 CREA-AM, 00053 CREA-AC, 071/2003 CREAAP, 00672 CREA-MA, 165/2003 CREA-MT, 229/2003 CREA-MT, 0635/DEOP/2004 CREA-PA,
0290/DEOP/2006 CREA-PA, 010900 CREA-RO, 00027 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 1)

2

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas
(Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 2):

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

12.4

Formas

!2.5 Concreto estrutural

Quantidade

58.000 m2
5.600 m
2.400.000 kg
128.000 m2
19.000 m3

I

,

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7 Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado
2.8 Impermeabilização
2.9 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação k 3.500 KVZ

14.200 m2
42.000 m2
7.200 m2
78.000 m2
1 cj

•
•
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3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.l.4.c- Lote 2
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;/
3.2. Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:

Miltbn Taufic Schahin

•

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP): 61.226.890/0001-49
CNP.): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de esus Silva

•
•

r04,..FOOA
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Obras de Construção dos Terminais de Passageiros no 1 e 2, Edifício de Interligação dos
terminais e instalações necessárias à operação do Aeroporto Internacional de São Paulo /
Guarulhos, compreendendo dentre outros, os serviços de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cinnbramentos/escoramentos, estruturas de
concreto armado:

ITEM

r

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

74.726 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

2.8

Impermeabilização

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.10

Cimbramento metálico

7.979 m
2.925.734 kg
150.016 m2
24.737 m3
8.109 m2
33.762 m2
5.654 m2 ,
27.574 m2
254.557 m3

LOCAL DO SERVIÇO:
Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Laércio César Pestana - CREASP no 0601051283

(29

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(X) EMPREGADO

( ) SÓCIO

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: FL-48519

( ) DIRETOR

(X) RT

•
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VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

2
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Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificações,
vidros,
fundações,
acabamentos,
pisos,
esquadrias
e
QUANTIDADE
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as
seguintes parcelas significativas (Item 6.1.4.c - Lote 2 - Item 2):
58.000 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

19.000 m2

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

14.200 m2

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

42.000 m2

2.8

Impermeabilização

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.10 Cimbramento metálico

FIRMA LICITANTE:

Milt6n Taufic Schahin

5.600 m
2.400.000 kg
128.000 m2

7.200 m2
78.000 m2
210.000 m3

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNP): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

igna'abh

David dei esus Silva

•

•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
Iresfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
, Obra

realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.

'RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
!Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06023 CREA-SP
•

\VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 2
Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;/'
3.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNI33: 61.226.890/0001-49
CNP): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de Uesiiis Si va

•
•

VOOM
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ANEXO-Til
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
1
1 DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

l O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
, de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
! distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
' conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
( veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
, 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
' total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
Isprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3 , 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
‘LOCAL DO SERVIÇO:
,Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
'Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
'SITUAÇÃO

DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:

( ) DIRETOR
(x) EMPREGADO
( ) SÓCIO
è
i
REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06018 CREA-SP
•

(x) RT

VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
á. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 2
Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;
3.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3 , 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
I vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
•RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos k
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06019 CREA-SP

111

VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 2
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;
3.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Mifton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNI33: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhannento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 1110/2002 CREA-AM, 00052 CREA-AC, 092/2004
CREA-AP, 00673 CREA-MA, 452/2003 CREA-MT, 0968/DEOP/2003 CREA-PA,
b289/DEOP/2006 CREA-PA, 00010845 CREA-RO, 00025 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 2 - Item
1).
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP]: 61.226.890/0001-49
CNP): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de, esus Silva
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivann foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
'SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

01,

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 118/2003 CREA-AM, 00054 CREA-AC, 070/2003 CREA'AP, 00675 CREA-MA, 177/2003 CREA-MT, 226/2003 CREA-MT, 0641/DEOP/2004 CREA-PA,
0288/DEOP/2006 CREA-PA, 010899 CREA-RO, 00030 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 2 - Item
1).
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
Constran S/A
CNPJ: 61.156.568/0001-90

•

/
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
•O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmoã
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
,(x) EMPREGADO

111

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 120/2003 CREA-AM, 00053 CREA-AC, 071/2003 CREAAP, 00672 CREA-MA, 165/2003 CREA-MT, 229/2003 CREA-MT, 0635/DEOP/2004 CREA-PA,
•0290/DE0P/2006 CREA-PA, 010900 CREA-RO, 00027 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 2 - Item
1).
FIRMA LICITANTE:

Miltoii Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP.): 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David dJus va—
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeannento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
; refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
'SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06023 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4.t,- Lote 2- Item \).

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNRI: 61.226.890/0001-49
CNP]: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeamento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
'CREA - MG 3.116/D
'SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06018 CREA-SP
,
VALIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4. - Lote 2 - Item \l).

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•

Schahin

CONSTRAN
Constran SA- Construções e Comêrcio

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN

785

ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 2

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de ar•condicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeannento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 nn3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
'Ramon Nicolas Olmos•
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

(x) RT

( ) DIRETOR

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06019 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4X - Lote 2 -

2,

FIRMA LICITANTE:

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de micro.sílica.
•Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
' temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
os seguintes quantitativos:

•
1

l

Quantidade

Descrição

Item

96.302 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

2.8

Impermeabilização

17.571 m2

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação

6.280 m
2.904.000 kg
317.216 m2
55.393 m3
7.953 m2

118.299 m2
3.500 KVZ

1 cj
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LOCAL DO SERVIÇO:

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Fed ração
1 (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 1110/2002 CREA-AM, 00052 CREA-AC, 092/2004
CREA-AP, 00673 CREA-MA, 452/2003 CREA-MT, 0968/DEOP/2003 CREA-PA,
0289/DEOP/2006 CREA-PA, 00010845 CREA-RO, 00025 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1 1.

Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 1)

,
2
2.1

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escorannentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas
(Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 2):
Área construída

2.2 Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)
2.3

Aço

2.4 Formas

Quantidade

61.000 m2
6.300 m
2.500.000 kg
136.000 m2

2.5 Concreto estrutural

20.000 m3

,
2.6

14.200 m2

Vidros laminados e/ou temperados

2.7 Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado
2.8 Impermeabilização
2.9 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação > 3.500 KVZ

43.000 m2
9.700 m2
83.000 m2
1 cj

•

•
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3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c -- Lote 3
— Item 3):
I 3.1. Isolamento termo-acústico;/
3.2. Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de,Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

•

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP): 61.226.890/0001-49
CNI)J: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•
•

f. fOA

Schalfin
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.

r
, Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
I da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
i montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
icontra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
os seguintes quantitativos:

Descrição

Item

Quantidade
96.302 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

2.8

Impermeabilização

17.571 m2

, 2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação _>. 3.500 KVZ

6.280 m
2.904.000 kg
317.216 m3
55.393 m2
7.953 m2

118.299 m2
1 cj

•

Schahin
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LOCAL DO SERVIÇO:

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados d Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
5Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

•

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 118/2003 CREA-AM, 00054 CREA-AC, 070/2003 CREAAP, 00675 CREA-MA, 177/2003 CREA-MT, 226/2003 CREA-MT, 0641/DEOP/2004 CREA-PA,
0288/DEOP/2006 CREA-PA, 010899 CREA-RO, 00030 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 1)

2
2.1

•

( ) SÓCIO

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas
(Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 2):
Área construída

2.2 Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)
2.3

Aço

2.4 Formas

Quantidade

61.000 m2
6.300 m
2.500.000 kg
136.000 m2

2.5 Concreto estrutural

20.000 m3

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

14.200 m2

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

43.000 m2

2.8

Impermeabilização

2.9 Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito
2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação a. 3.500 KVZ

9.700 m2
83.000 m2
1 cj

•
•

Schahin
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3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6. 4.c - Lote 3
- Item 3)::
3.1. Isolamento termo-acústico;
3.2. Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos;
3.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:
1

Milton Taufic Schahin

• Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP): 61.226.890/0001-49
CNIDJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

•
•

f. f,

Schahin
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, fundações (estacas), drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação
externa, fornecimento de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e
eletrônicos, da malha de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre
as edificações de cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da
interligação entre Concessionária e subestação abaixadora/KF, isolamento termo - acústico,
estação de tratamento de esgotos e concreto estrutural Fck 40 MPa com adição de microsílica.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
1 funcionais, totalizando 96.302 m2 e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção
da infra-estrutura para instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM.
Fornecimento do projeto executivo de instalação dos equipamentos, vidros laminados e
temperados, pisos, impermeabilização, pinturas, revestimentos, fornecimento, instalação e
i montagem dos equipamentos de sistema de ar condicionado, sistema de detecção e alarme
contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas, cabeamento estruturado, compreendendo
; os seguintes quantitativos:

Descrição

Item

Quantidade
96.302 m2

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0> 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

25.156 m2

2.8

Impermeabilização

17.571 m2

2.9

Pinturas e/ou revestimento melarnínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação ..>. 3.500 KVZ

6.280 m
2.904.000 kg
317.216 m3
55.393 m2
7.953 m2

118.299 m2
1 cj

,a/

•

,##A
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LOCAL DO SERVIÇO:

O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da F deração
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

(x) RT

( ) DIRETOR

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 120/2003 CREA-AM, 00053 CREA-AC, 071/2003 CREAAP, 00672 CREA-MA, 165/2003 CREA-MT, 229/2003 CREA-MT, 0635/DEOP/2004 CREA-PA,
0290/DEOP/2006 CREA-PA, 010900 CREA-RO, 00027 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
1. Execução de contrato de empreitada por preço global, os serviços de construção predial e
acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos equipamentos, compreendendo
sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750TR, sistema de detecção e
alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeannento estruturado.
(Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 1)

2
2.1

Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra(s) de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos,
estruturas de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas
(Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 2):

61.000 m2

Área construída

2.2 Execução de estacas 0 > 25 cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)
2.3

Quantidade

6.300 m
2.500.000 kg

Aço

136.000 m2

2.4 Formas
2.5

Concreto estrutural

20.000 m3

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

14.200 m2

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

43.000 m2

2.8

Impermeabilização

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.11 Conjunto de Subestação com potência de transformação
i

9.700 m2
83.000 m2
3.500 KVZ

1 cj

II

Á CONSTRAN
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3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços:
3.1. Isolamento termo-acústico;/
3.2. Sistema de esgoto a vácuo ou estação de tratamento de esgotos; °
3.4. Concreto estrutural com Fck > 35 Mpa, com adição de Silica/Micro-silica
FIRMA LICITANTE:

•

ton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP): 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David d Jes s Silva
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•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Obras de Construção dos Terminais de Passageiros no 1 e 2, Edifício de Interligação dos
terminais e instalações necessárias à operação do Aeroporto Internacional de São Paulo /
Guarulhos, compreendendo dentre outros, os serviços de edificações, fundações,
acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cinnbramentos/escoramentos, estruturas de
concreto armado:

ITEM

QUANTIDADE

DESCRIÇÃO

2.1

Área construída

74.726 m2

2.2

Execução de estacas 0 > 25cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

2.8

Impermeabilização

2.9

Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito

2.10

Cinnbrannento metálico

7.979 m
2.925.734 kg
150.016 m2
24.737 m3
8.109 m2
33.762 m2
5.654 m2
27.574 m2
254.557 m3

LOCAL DO SERVIÇO:
Aeroporto Internacional de São Paulo / Guarulhos
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Laércio César Pestana - CREASP no 0601051283
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(X) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: FL-48519
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE

(X) RT

•
•

Schahin
2
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Ter executado em até 2(dois) Contratos, obra(s) de edificações,
X
fundações,
acabamentos,
pisos,
esquadrias
e
vidros,
QUANTIDADE
cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto armado, com as
seguintes parcelas significativas (Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 2):

2.1

Área construída

2.2

Execução de estacas 0 > 25cm (pré-moldada, Franki ou escavadas)

2.3

Aço

2.4

Formas

2.5

Concreto estrutural

19.000 m2

2.6

Vidros laminados e/ou temperados

14.200 m2

2.7

Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado

42.000 m2

2.8

Impermeabilização

2.9

Pinturas e/ou revestimento melannínico e/ou granito

2.10 Cimbramento metálico

FIRMA LICITANTE:

•

idu

Milton Taufic Schahin

58.000 m2
5.600 m
2.400.000 kg
128.000 m2

7.200 m2
78.000 m2
210.000 m3

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP]: 61.226.890/0001-49
Constran S/A
CNP]: 61.156.568/0001-90

dIMMO
David de es s Silva
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•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
, Milton

Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06023 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 3
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;
3.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP.): 61.226.890/0001-49
CNP.): 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de sus\ Silva

•
•

Schahin

CONSTRAN
Constran

Construç ões e Comércio

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN

799

ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira .
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

(x) RT

( ) DIRETOR

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06018 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 3
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;
3.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de

(9/

•
•

Schahin
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ANEXO - III

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Empreitada por Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2 , com 400 lojas,
distribuídas pelos 02 pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer
composta de 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção
conta com cobertura de estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000
veículos, 01 elevador panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03
monta-cargas. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com carga instalada de
12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02 reservatórios de água com
total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à incêndio através de hidrantes e
sprinklers. O sistema de ar condicionado com termoacumulação de água gelada possui
tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades refrigeradoras de 850TR e 03 torres de
resfriamento. A obra incluiu os serviços de isolamento termo - acústico e sistema de pele de
vidro.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
•
Ramon Nicolas Olmos.
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06019 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE
3. Executado contrato de obra compreendendo os seguintes serviços (Item 6.1.4.c - Lote 3
- Item 3):
3.1. Isolamento termo-acústico;,̀
3.3. Sistema "structural glazing" e/ou pele de vidro;
FIRMA LICITANTE:

/

/1.2x2-ey

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Co n stra n S/A

5\

•

,4 fOA
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivann foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

•

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 1110/2002 CREA-AM, 00052 CREA-AC, 092/2004
CREA-AP, 00673 CREA-MA, 452/2003 CREA-MT, 0968/DEOP/2003 CREA-PA,
0289/DEOP/2006 CREA-PA, 00010845 CREA-RO, 00025 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 3 - Item
1).

FIRMA LICITANTE:

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
Constran S/A
CNPJ: 61.156.568/0001-90

Milton Taufic Schahin

Le'

•

•

ra gfA

Schahin

CONSTRAN
Constran SA- Construções e Comércio

CONSÓRCIO SCHANIN-CONSTRAN

802

ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Ayrton Gorgulho Junqueira
CREA - MG 3.116/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 118/2003 CREA-AM, 00054 CREA-AC, 070/2003 CREAAP, 00675 CREA-MA, 177/2003 CREA-MT, 226/2003 CREA-MT, 0641/DEOP/2004 CREA-PA,
0288/DEOP/2006 CREA-PA, 010899 CREA-RO, 00030 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 3 - Item
1).

FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNPJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
O projeto SIVAM (Sistema de Vigilância da Amazônia) realizado pela Schahin Engenharia
S/A, sob o regime de Empreitada por Preço Global, contempla: Acesso aos sítios, limpeza,
terraplenagem, drenagem, pavimentação, urbanização e iluminação externa, fornecimento
de projetos de detalhamento. Rede subterrânea de dutos elétricos e eletrônicos, da malha
de terra, da passagem de cabos elétricos e das ligações elétricas entre as edificações de
cada sítio, bem como das redes prediais elétricas e eletrônicas e da interligação entre
Concessionária e subestação abaixadora/KF.
Fornecimento e montagem das torres metálicas para os radares e seus respectivos projetos
executivos. Construção das edificações, inclusive acabamentos, de diversos órgãos
funcionais e fornecimento de projetos de detalhamento. Construção da infra-estrutura para
• instalação dos sistemas autônomos de fornecimento da CCSIVAM. Fornecimento do projeto
executivo de instalação dos equipamentos.
I

LOCAL DO SERVIÇO:
O Projeto Sivam •foi implantado em 35 cidades distribuídas em 8 estados da Federação
(Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima).
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
•
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 120/2003 CREA-AM, 00053 CREA-AC, 071/2003 CREAAP, 00672 CREA-MA, 165/2003 CREA-MT, 229/2003 CREA-MT, 0635/DEOP/2004 CREA-PA,
0290/DEOP/2006 CREA-PA, 010900 CREA-RO, 00027 CREA-RR
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de contrato de empreitada por
preço global de serviços de construção predial e acabamentos. (Item 6.1.4.b - Lote 3 - Item
1).

FIRMA LICITANTE:

Miltofi Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNIDJ: 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeamento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Milton Taufic Schahin
CREA-SP 22.729/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
( ) EMPREGADO

•

(x) SÓCIO

(x) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06023 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4yé - Lote 3 - Item /n.
FIRMA LICITANTE:

Z

z-c2.2-9/

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP.): 61.226.890/0001-49
CNPJ: 61.156.568/0001-90
Constran S/A
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•
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ANEXO - III
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2 , com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeamento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Paulo Hayrton Gorgulho Junqueira,
CREA - MG 3.116/D

•

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06018 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4.9' - Lote 3 - Item y)
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNP.): 61.226.890/0001-49
Constran S/A
CNPJ: 61.156.568/0001-90

•

•
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - LOTE 3

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:

•

O Shopping Internacional Guarulhos executado pela Schahin Engenharia S/A, sob o regime
de Preço Global, contempla: área locável de 69.390 m2, com 400 lojas, distribuídas pelos 02
pavimentos, hipermercado, praça de alimentação, área de lazer composta de 15 salas de
cinema, pista de boliche e brinquedos eletrônicos. A construção conta com cobertura de
estrutura metálica com 30m de vão, estacionamento para 3000 veículos, 01 elevador
panorâmico, 03 esteiras, 06 escadas rolantes, escadas fixas e 03 monta-cargas. Foram
realizadas as instalações/montagens de todos os equipamentos dos sistemas de arcondicionado, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas,
hidráulicas e cabeamento estruturado. A alimentação elétrica é feita em 13.2 KV / 380V com
carga instalada de 12.250 KVA divididos em 03 subestações. Foram construídos 02
reservatórios de água com total de 4.000 m3 (quatro mil) e um sistema de combate à
incêndio através de hidrantes e sprinklers. O sistema de ar condicionado com
termoacumulação de água gelada possui tanque de expansão de 7000m3, 03 unidades
refrigeradoras de 850TR e 03 torres de resfriamento.
LOCAL DO SERVIÇO:
Obra realizada na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo.
RESPONSÁVEL TÉCNICO / No REGISTRO CREA
Ramon Nicolas Olmos
CREA - SP 93.278/D
SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO:
(x) EMPREGADO

( ) SÓCIO

( ) DIRETOR

(x) RT

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: SZC-06019 CREA-SP
VÁLIDA PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE execução de construção predial com
instalação/montagem dos equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central
tipo água gelada, sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e
hidráulicas e cabeamento estruturado. (Item 6.1.4.c - Lote 3 - Item 1).
FIRMA LICITANTE:

Milton Taufic Schahin

Consórcio Schahin-Constran
Schahin Engenharia S/A CNI23: 61.226.890/0001-49
CNI23: 61.156.568/0001-90
Constran S/A

David de esus Silva
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ANEXO - IV
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
"CURRICULUM VITAE"

NOME DA EMPRESA: Schahin Engenharia S/A
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: MILTON TAUFIC SCHAHIN
DATA DE ADMISSÃO: 08/03/1966
FORMAÇÃO: Engenheiro Civil
ESCOLA: Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, em 1967.
TÍTULO: Graduação
•

CURSOS COMPLEMENTARES: Diversos cursos realizados ao longo da carreira.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

PERÍODO
1968 a atual

ATIVIDADES PROFISSIONAIS

SCHAHIN ENGENHARIA S.A. —

Diretor e Responsável Técnico,

com experiência em coordenação e gerenciamento de obras, supervisão
de projetos e engenharia, planejamento, programa de qualidade e
segurança do trabalho, através dos seguintes projetos:
> Donaire Alto da Boa Vista - Empreendimento de alto padrão
> CDHU — Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo — Conjunto Habitacional Mooca
> Execução de obras de serviço de infra — estrutura necessários à
implantação de um Pólo Industrial, Tecnológico, Aeronáutico e
Aeroespacial
> Penitenciária Compacta de Potim (SP) — Unidades I e II
> Wal Mart do Brasil - Construção do Centro de Distribuição
> Construção Civil e Montagem Eletromecânica da LT 500 kV Serra
da Mesa/Samambaia I (Estado de Goiás e DF)
> Transamérica International Business Center
> Hospital Santa Paula — Execução de adequação e ampliação do
Hospital Santa Paula
> Ampliação do Shopping Market Place Fase II

Rua Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080
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> SIVAM — Sistema Integrado de Vigilância d Amazônia —
Execução de Obras Civis e serviços de infra-estrutura vinculados à
implantação do Projeto SIVAM
> Obra CSN - Construção de uma Central Termo Elétrica com
capacidade de 230 MW
> BM&F — Bolsa de Mercadorias e Futuros - Ampliação da atual sede
> Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center —
Construção de Shopping Center em Guarulhos/SP
> Construção do Shopping Diamond Mall, em Belo Horizonte
> Mórmons - Edifício do Centro de Treinamento de Missionários
> Sistema Óptico RJ / BH - Implantação de Sistema Óptico enterrado
ligando Rio de Janeiro a Belo Horizonte
> Saneamento Básico - Região Sul e Oeste de Campinas, para a
SANASA - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da
Região Sul e Oeste do Município de Campinas
> Reforma do Autódromo de Interlagos - Execução das obras de
reforma e adequação do Autódromo José Carlos Pacce - Interlagos
> Conjunto Habitacional Jardim Maricá
> ETT/ETD Miguel Reale - Obras civis e montagem eletromecânica
para a Eletropaulo da ETT/ETD Miguel Reale
> Hospital Geral Pedreira
> Contenção de Taludes Ramal Itapecerica - Contenção de taludes
adjacentes às torres 66 a 69 do ramal Itapecerica da Serra.
> Centro de Educação Integrado Tancredo Neves
> Hospital Vila Nova Cachoeirinha
>

Hospital Sírio Libanês - Complexo hospitalar

>

Igreja Ortodoxa do Paraíso: Restauração e recuperação da catedral
da Ortodoxa de São Paulo.

São Paulo, 03 de setembro de 2007.

Assinatura do Profissional:
Assinatura da Licitante:

MHto1 Taufic Schahin
Engenheiro Civil

CREA n• 22.729-0
Rua Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080
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E COMERCIO
~111ffilifflheleb..
David de-j-e7 s Silv •Eng, Civil
CREA:51•0151916•SP
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ANEXO - IV
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
"CURRICULUM VITAE"

NOME DA EMPRESA: Schahin Engenharia S/A
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: PAULO HAYRTON GORGULHO JUNQUEIRA
DATA DE ADMISSÃO: 15/10/2002
FORMAÇÃO: Engenharia Elétrica-Mecânica - 1959 com as cadeiras de Civil (Alínea B do Art.
28 e artigos 32 e 33 do Decreto: 23.659)
ESCOLA: Escola Federal de Engenharia de Itajubá-MG
TÍTULO: Graduação
CURSOS COMPLEMENTARES:

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
PERÍODO

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
SCHAHIN ENGENHARIA S/A - Engenheiro Eletricista
/Responsável Técnico

2002 - atual

I RS Energia - Empresa de Transmissão de Energia do RS
LT Campos Novos a Nova Santa Rita 525 Kv - 131 Km
Subestação Nova Santa Rita 525 Kv
I Complexo Norte: LTA Leste-Norte e LTA Norte a Vila Olívia 138 kv,
circuito duplo-urbano com 94 estruturas - Eletropaulo e
Bandeirantes.
SE Biguaçu e Bandeirantes

2000-2002

I Elaboração de Projetos Básicos, executivo, Construção e
montagem com "as BUILT" - Engenheiro Eletricista / Responsável
Técnico - (Consórcio Schahin e Alusa - ECTE - Empresa
Catarinense de Transmissão de Energia S/A) de:
Linha de Transmissão - 525 Kv c/ 252 Km;
Subestação Campos Novos - 525 Kv;
Subestação Blumenau - 525 /230 Kv.

1997 - 2000
1996

1

, Rua Vergueiro 2009
I 04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080

I Construção Civil - Conjuntos Residenciais
I Ampliação da SE Retiro Saudoso e Construção da LT
Saudoso/SE Volkswagen

Iro
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1994

I Construção Civil e Montagem Eletromecânica da ETT TD Glicério:
Tensão 345/138/88/20 kV; Capacidade final 1.605 MVA; com 3 TR
135 MVA 345/20 kv; 2 Reatores 132 MVAR; 4 TKT520kVA; 1 Cj. c/
13 bays SF6 em 345kv; 1 Cj SF6 20kv; etc - ELETROPAULO

1992

I SE 138/88/13,8 kV - 2 X 20 MVA - ETD Jd. Da Glória e ETD
Ipiranga - ELETROPAULO

1991

I LT 345kV - Tijuco Preto/Bx. Santista 1-2 c/26,591 Km ELETROPAULO
I LT 138kV - Dracena/Taquaruçu 1-2 c/115 Km - CESP

1987 a 1990

I Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center Responsável Técnico por Instalações na área de Engenharia
Elétrica. Área total construída: 133.000 m2 e 69.390 m2 de área
locável, capaz de abrigar 400 lojas, dispostas em 02 pavimentos,
contando com um hipermercado, praça de alimentação, área de
lazer com 15 salas de cinema, pista de boliche e brinquedos
eletrônicos. O sistema de energia é alimentado por 13.8 kV/380 V
com carga instalada de 12.250 kVA, divididos em 03 subestações.
I Transannérica International Business Center - Construção de 3
produtos em um único empreendimento: flats, escritórios e
apartamentos dúplex. O International Office é composto por 2
subsolos, térreo, 13 pavimentos e capacidade para 10 unidades
por andar. O International Flat possui 18 pavimentos, 2 subsolos,
mezzanino, térreo e cobertura com área de lazer e piscina,
totalizando 350 unidades. Composto por três elevadores
panorâmicos internos, voltados para um atrium de 70 metros de
altura e elevador de serviço. Area total do empreendimento de
42.266 m2.
I Ampliação do Shopping Market Place Fase II compreendendo a
construção de 2 pavimentos comerciais, onde serão implantados
um restaurante e uma loja âncora e 3 subsolos para garagem,
além da construção de uma torre de escritórios com 17
pavimentos, totalizando 33.717 m2.

•

I Wal Mart do Brasil - Construção do Centro de Distribuição em
Barueri/SP, composto de Galpão de 31.786 m2 com cobertura em
telhas metálicas no sistema Roll On e fechamento lateral externo,
Prédio Administrativo com 1.822 m2 e Prédio da Portaria com
1.010 m2, totalizando 34.666 de área construída.

•

São Paulo, 03 de setembro de 2007.

Assinatura do Profissional:
Assinatura da Licitante:

Rua Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080

Milto aufic Schehin
Engenheiro Civil
CRIA n• 22.729-0

David de Jes Silva-Eng. Civil
CASA:5060151918-SP

•
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ANEXO-IV
1
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007
"CURRICULUM VITAE"

NOME DA EMPRESA: Schahin Engenharia S/A
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: RAMON NICOLAS OLMOS
DATA DE ADMISSÃO: 02/09/2002

FORMAÇÃO: Engenharia Elétrica - 1980
r ESCOLA: Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie
, TITULO: Graduação
CURSOS COMPLEMENTARES:
• Instalações elétricas, comandos elétricos, enrolamento de motores - SENAI, 1977
'• Seminário de Minas e Energia - E.E.U. Mackenzie, 1979
• Proteção de Sistemas Elétricos - E.E.U. Mackenzie, 1979
,• NBR 5410 - A nova NB. 3 - U.S.P., 1982
i• Seminário de metrificação - Pirelli, 1982
lie Seminário de instalações elétricas - Pirelli, 1989
• Proteção contra descargas atmosféricas - ABEE, 1990
Seminário de Proteções Elétricas - Siemens, 1995
• Fórum Nova NBR 5410 - Instituto de Engenharia, 1998

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:
r

PERÍODO
2002 / ...

ATIVIDADES PROFISSIONAIS
SCHAHIN ENGENHARIA LTDA.
Instalações / Responsável Técnico

-

Gerente

da

Divisão

de

I Execução de obras de serviço de infra - estrutura necessários à
implantação de um Pólo Industrial, Tecnológico, Aeronáutico e
Aeroespacial
I Penitenciária Compacta de Potim (SP) - Unidades I e II,
compreendendo a construção de 02 penitenciárias compactas de
alta periculosidade
I Wal Mart do Brasil - Construção do Centro de Distribuição em
Barueri/SP
I Transannérica International Business Center

i
,

I Consórcio MTS/BR/EMBRAPLAN - Construção do Shopping Dianit
Mall, em BH

i

Rua Vergueiro
Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080
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I Associação Pró-Vida - Execução da construção da Sed Social da
Associação Pró-Vida
Mórmons - Edifício do Centro de Treinamento de Missionários
BM&F - Bolsa de Mercadorias e Futuros - Ampliação da atual sede
I Condomínio Civil do Internacional Guarulhos Shopping Center
Construção de Shopping Center em Guarulhos/SP
I Obra CSN - Construção de uma Central Termo Elétrica com
capacidade de 230 MW
SIVAM - Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia - Execução
de Obras Civis e serviços de infra-estrutura vinculados à
implantação do Projeto SIVAM - Sistema Integrado de Vigilância da
Amazônia
I Ampliação do Shopping Market Place Fase II - Ampliação do
Shopping Market Place
I Ampliação do Hospital Sírio Libanês - Execução de 36.103 m2
I Hospital Santa Paula - Execução de adequação e ampliação do
Hospital Santa Paula, sem a interrupção de seu funcionamento.
I Conj. Res. Aldeia dos Pássaros la Fase - Construção de 02 edifícios
residenciais com 2 e 3 dormitórios, 210 apartamentos, com obras
de infra-estrutura, área total de 21.854 m2
I Hospital Geral Pedreira - Complexo hospitalar
ETT/ETD Miguel Reale - Obras civis e montagem eletromecânica
para a Eletropaulo da ETT/ETD Miguel Reate, tensão 345/138/88/20
KV, capacidade final 1.605 MVA

1979 a 2002

RODESAN ELÉTRICA LTDA. - Gerente Técnico
- Gerente Técnico - 1988 a 1994
- Coordenador de obras - 1981 a 1987
- Estagiário no Departamento de Projetos e Orçamentos - 1979 a
1980.
• Coordenação de diversas obras nas seguintes empresas:
ZAFtZUR DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA.
J.T.S. ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
SCHAHIN CURY ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
CONCYB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.

São Paulo, 03 de setembro de

Assinatura do Profissiona
Assinatura da Licitante:

Mit Qn Tauf c Schahin
Rua Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo 5P
Fone 5576 8080

Engenheiro Civil
OREA re 22.729-D

CO

ÉRCIO

David de Jesulk,•ilva- ng. Civil
CREA:5060 51916.SP

•

•

•
"

;35)1,,

CONSTRAK
Constran S/A - Construções e Comércio

814

ANEXO IV
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 05/2007

CURRICULUM VITAE
NOME DA EMPRESA: CONSTRAN S.A. — Construções e Comércio
NOME DO PROFISSIONAL: Laércio César Pestana
I DATA DE ADMISSÃO: 01/10/2003
FORMAÇÃO: Engenharia Civil
ESCOLA:
TÍTULO:

Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP - São Paulo
Engenheiro Civil

CURSOS COMPLEMENTARES:

„ EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

CONSTRAN S.A. - Construções e Comércio
Período: 02/1997 - até presente data
Função: Coordenador de Obras / Responsável Técnico
Atividades:
•

• Execução de obras e serviços de construção do Trecho Oeste do Rodoanel Metropolitano de São
Paulo entre as Rodovias Regis Bittencourt e Av. Raimundo Pereira de Magalhães ( Estrada Velha
de Campinas SP-332), Lotes I; II; III,V e VI. — DERSA/SP.
• Execução de uma Ferrovia (FERRONORTE) divisa entre os estados de São Paulo e Mato Grosso
do Sul, no Município de Aparecida do Taboado - MS e prosseguirá até Cuiabá - MT, numa\
extensão de 956 km.
Superestrutura da Via Permanente - Lote 02 - Linha 5 — CPTM/SP

(R

Estações e Pátios - Campo Limpo - Santo Amaro - CPTM/SP.
Obras civis brutas e acabamento para dinamização da linha Sul da CPTM, lote 1

asébio

Matoso / Estação Cidade Jardim
Obras civis brutas e acabamento para dinamização da linha Sul da CPTM, lote 1 Estações Vila
Olímpia / Estação Berrini

Av. Pres, Juscelino Kubitschek, n° 1830- Torre II -4° Andar - Cep: 04543-900 - Itaim Bibi - S. Paulo - P
e-mail: 001.comercial@constran.com.br

•

•

Constran S/A Construções e Comércio

Q1

• Rebaixamento e ampliação da Calha do Rio Tietê - estaca 203 a estaca 465 — DAEE/SP.
• Construção e uma ponte sobre o Rio Tietê, ligando a rua da Prata ( Jardim dos Camargos ) à
Alameda Tocantins ( Bairro de Alphaville ), incluindo obras de pavimentação drenagem e serviços
complementares no seu entorno — P.M.BARUERI/SP.
• Via permanente Metrô Sumaré - Vila Madalena, Elaboração do Projeto executivo, Fornecimento
de Materiais e Equipamentos e Montagem da Superestrutura da Via Permanente em fixação direta,
necessários para a implantação do Trecho Sumaré - Vila Madalena da extensão Oeste da Linha 2 Verde do Metrô de São Paulo.- METRÔ/SP
Período: 06/1987 - até 05/1997
Função: Coordenador de Obras / Responsável Técnico
•

Atividades:
• Execução das obras de construção da Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná em Santa Fé do
Sul/SP.; extensão da ponte - 2.600 m.; infra-estrutura executada em lâmina d'água 40 m com
tubulões de camisa metálica 0 = 1,80 m.; superestrutura treliças metálicas em aço estrutural
lançadas em módulos de 700 m; aterro de encontro (enrocamento).
• Execução das obras do Túnel ao longo das Avenidas Juscelino Kubitschek e Antonio Joaquim de
Moura Andrade, extensão de 2.170,00m e 50,00m de emboque e o túnel direito tem extensão de
2.900,00m e 190,00m de emboque — EMURB/SP.
• Execução das obras e serviços de construção da duplicação da Ligação Rodoviária Itti-Sorocaba,
no trecho compreendido entre os kms 81 + 600 m e 112 + 600 m.
Período: 01/1981 - até 05/1987

•

Função: Coordenador de Obras / Responsável Técnico
Atividades:
• Execução das obras e serviços complementares, terminais de passageiros, drenagem, pavimentação
de pistas, pátio, vias internas e serviços complementares, Construção de Edifício para operação
Aeroporto, TPS - 1 e 2, no Aeroporto de Guarulhos (Cumbica).

São Paulo, 03 de setembro de 2007

ASSINATURA DO PROFISSIONAL:

ASSINATURA DA LICITANTE:

Mlltafl Tauin.

J

Gistriboiro Civil
9' 22.729-Q

41s

David de Jes
CREA:

Silva- ng. Civil
15191 -SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n° 1830- Torre li - 40 Andar - Cep: 04543-900 - Itaim Bibi - S. Paul - P
e-mail: 001.comercial@constran.com.br
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA n° 05/2007

CURRICULUM VITAE
NOME DA EMPRESA: CONSTRAN S.A. — Construções e Comércio
NOME DO PROFISSIONAL: André Toledo de Carvalho
DATA DE ADMISSÃO: 01/03/2003
•

FORMAÇÃO: Engenharia Civil
ESCOLA:
TÍTULO:

Fundação Armando Alvares Penteado - FAAP - São Paulo — 1975 - 1979
Engenheiro Civil

CURSOS COMPLEMENTARES:
Í • Pós Graduação em Gestão de Empresas (MBA Empresarial) EPGE - FGV — RJ ( aulas em
Campinas — SP) 1998/1999
• Programação e aplicação de microcomputadores no planejamento e controle de obras civis - 1983 U.S.P. - Universidade de São Paulo.
• Planejamento, programação e controle de obras civis - 1982 - U.S.P. - Universidade de São Paulo
• Técnicas Básicas de Desmonte de Rocha - 1981 - Constran S.A.
• A Construção Industrial no Brasil - 1980 - Bauercentro

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL:

CONSTRAN S.A. - Construções e Comércio
Período : abril de 1991 até presente data
Função: Gerente - Engenheiro residente da obra
Atividades:
• Execução das obras e serviços complementares, terminais de passageiros, drenagem, pavimentação
de pistas, pátio, vias internas e serviços complementares, Construção de Edifício para .pera ão do
Aeroporto, TPS - 1 e 2, no Aeroporto de Guarulhos (Cumbica).

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n° 1830- Torre II -4° Andar - Cep: 04543-900 - itaim Bibi - S. Paul - SP
e-mail: 001.comercial@constran.com.br
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• Canalização e Urbanização do Córrego do Piçarrão - P.M. de Campinas — SP - 1.800m de
canalização de córrego em estrutura de concreto e urbanização de fundo de vale, com a
pavimentação de 3.600m de avenidas.
• Canalização de 3.000m do Rio Tamanduateí, com utilização de paredes diafragmas e recuperação
da Av. do Estado.
• Duplicação da Ligação Campinas - Sorocaba - Trecho I - DERSA - SP
• Duplicação e Recuperação de 31 km da rodovia Santos Dumont, entre a rodovia Castelo Branco e
a cidade de Salto..
Período: junho de 1986 até março de 1987
Função: Chefe de Divisão de Engenharia / Controle de Qualidade
Atividades:
41)

• Oleodutos e Gasodutos em São Mateus - PETROBRAS - ES, 22.000m de valas, com assentamento
de 55.000m de tubulação de aço API, inclusive testes hidrostáticos.
Período: maio 1985 até junho de 1986
Função: Chefe de Divisão de Engenharia
Atividades:
• Ponte sobre o Rio Araguaia - DERGO - GO - 750m de Ponte em concreto protendido.
Período : fevereiro de 1982 até 1985
Função: Chefe de Divisão de Engenharia
Atividades:
• Obras de Construção dos Interceptores E-1.1; D-1.1 e D-1.3 do Rio Tamanduateí - Contrato - 107/A/80.

São Paulo, 03 de setembro de 2007

ASSINATURA DO PROFISSIONAL:

ASSINATURA DA LICITANTE:

Milto1.Taufjc Schahin
Engenheiro civil
IA n° 22.729-D

vi e su ha- ng. Civil
CREA:5060 51916-SP

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n° 1830- Torre 11-4° Andar - Cep: 04543-900 - Itaim Bibi - S. Paulo
e-mail: 001.comercial@constran.coM.br
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referendando a satisfação da Petrobras com os serviços "os pela
POOn.viAvin.~0;41110Õ:
Focada em sua estratégia de parcerias, a Schahin superou suas metas, Schahln. O resultado mais significativo para a área, no ~o, foi a
baseadas
aseadas em prazo, custo e qualidade do produto final. Neste exercício a assinatura de dois novos contratos com a Petrobras para
o de
registrou o maior número de venda de unidades em um único serviços de perfuração através da utilização de duas nova:45emiano, consolidando sua atuação como incorporadora, além da já submersíveis de última geração. Com capacidade para perfuração em
O ano M,2006
•i
representou um impor.tarlte marco na história da Empresa. reconhecida excelência na construção e na viabilização de projetos de alta lâminas d'água de 2.400 m e 2.000 m, as sondas devem entrar em
Ao comei r 40 anos, a Schahlr( Engenharia S.A., firma posição de complexidade. Foram lançados em 2006, os empreendimentos "Poema operação no Brasil em 2009 e 2010, com contratos de cinco e sete anos forma sólida estruturada nos principais setores de desenvolvimento do Granja Julieta e Futtura Condomínio Club", com um Valor Geral de Venda respectivamente - renováveis por iguais períodos.
país. Com o pinto empreendedor que sempre norteou suas ações, tem (VGV) de R$ 250 milhões, alcançando 70% de comercialização no DeTéiaffilieratWE:~3,e4+10~1ro
:
Resultado bastante expressivo para a atividade, Receita Liquida
427 MM
presença mar te-tios mercados de Construção Civil, Energia Elétrica, lançamento.
63 MM
Petróleo
Telecomunicações e Desenvolvimento Imobiliário. representando um incremento de 100% sobre o exercido anterior. Geração Liquida de caixa (*)
Decorrente
do
fortalecimento
das
parcerias
e
do
maior
percentual
de
Lucro
Liquido
48 MM
i4ivestiod6: em t nologia e no desenvolvimento dos seus recursos
participação
nos
empreendimentos,
a
previsão
é
de
um
número
recorde
Indicado
Liquidez
Corrente
10,6
i•ifbnos, os traba (os realizados ao longo deste período primaram pelo
de
lançamentos
e
de
vendas
para
o
ano
de
2007,
quando
deverá
ser
índice
de
Liquidez
Geral
7,7
rigor técnico e pe qualidade, que, aliados à postura competitiva,
a
superada
a
meta
de
R$
1
bilhão
em
VGV.
Relação
PL
Ativo
Total
0,3
resultaram num pan' rama positivo e de franca expansão. As obtenções
(*) ajustado pela equivalência patrimenial
das certificações IS. 14001 e OHSAS 18001, além da renovação da Téleatrtttiti~;
`
•
norma ISO 9001, •ue definem padrões internacionais de Sistemas de A Schahln Já instalou mais de 8.000 km de sistemas ópticos terrestres e Reek-Mktititt~e-,,
Gestão da Qual ...e, Segurança, Meio Ambiente e Saúde Ocupacional, submarinos de longa distância, em várias regiões do país, desde o início A Schahin Engenharia S.A. alcançou em 2006 à reaiqa. de 1.829
reforçam o co .romisso da Empresa com seus clientes, com seus de suas atividades, na década de 90. Opera ainda na implementação de colaboradores em suas várias áreas de eteeeão, sendo 15 `Y• alocados em
colaboradore ..m a sociedade e com o meio ambiente. A conclusão do sistemas de transmissão (ópticos e de rádio enlaces), de telefonia (fixos, atividades administrativas, 30% de: técnicos. e engeatibíra% 55% nas
projeto LT-5.0 kV Punta Dei Tigre, para a UTE - Administración Nacional celulares e wireless) e de Infra-estrutura para telecomunicações (sistemas áreas operacionais. Reflexo visível do"aqUétimento de coas atividades, o
de Usinas y TransmIsiones Eléctricas, do Uruguai, dentro do prazo de seis de energia e climatização). Ampliando o raio de atuação, foi responsável número representa um aumento de 41a/eern relação ao.seseacicio anterior.
meses, foi um importante marco para a empresa, que espera incrementar em 2006 pela manutenção e reparos de cabos ópticos para clientes como Alinhados com a estratégia empraeerise, frearn efe:uades expressivos
consideravelmente sua atuação no plano de obras internacionais. Para o Embratel e Petrobras, além de ter dado continuidade à implantação de investimentos na área de treinamento e na 'consolidação daprogramas
ano de 2007, a Schahin Engenharia S.A. projeta, de forma realista, a sistemas de comunicação corporativos. Para 2007, além dos projetos em voltados para o desenvolvimento dos,,,eplaboradores em todos os níveis.
conquista de novos contratos, de novos espaços e a continuidade do estudo, um novo contrato garantirá a Instalação de cabo de fibra óptica ao Especial destaque para o Programada Traiwies, Fofinftglb dp Lideres e
os subsídios para cursos de espõeldieação e de pós-graduação.
crescimento com a segurança e a solidez que são marcas Inquestionáveis longo da faixa de domínio do gasoduto Cabiúnas - Vitória,
-Investimentos e ações como essase garargiram à SE'trnitai.ri narinas,.
da Empresa há 40 anos. Na área de Desenvolvimento Imobiliário, onde é ÉriettWEté•tike
••
amplamente reconhecida, a Schahin vem realizando expressivos Pioneira na introdução de sistemas de Linhas de Transmissão de Energia segundo lugar em prêmio concedido peita an
no Brasil, a área destacou-se, em 2006, pela energização da LT 525 kV - classificação das melhores empresas na ggsli
investimentos. Atenta às novas oportunidades, sempre em consonância
Campos Novos/Blumenau C2 e pelo inicio das obras para implantação da de 1.000a 2,000 funcionários.
com o crescimento e o desenvoMmento do pais, a Schahin busca, após
LT 525 kV - Campos Novos/Santa Rita, onde, além da construção, a doinprom
iiirie
minucioso planejamento, sua efetiva inserção nos mercados de
Schahin é concessionária. No inicio de 2007 entrará em operação a Gestão responsável. É sob essa perspectiva
concessões de rodovias, saneamento e geração de energia.
subestação de 500 kV de Marabá, no Estado do Pará e serão iniciadas as nas normas internacionais ISO 9001, ISO 141
obras da subestação 525/230 kV em Biguaçu, Santa Catarina, que nos seus vários setores de atividade. Pim(
Voltada para o atendimento de obras públicas e Privadas, a Schahin deu
integram o conjunto de projetos previstos para o próximo ano. A área de sustentável, com absoluto respeito às expecti
continuidade à constante busca pelo aprimoramento dos métodos Geração de Energia deu andamento, ao longo de 2006, à construção de área de QSMS - Qualidade, Segurança,
construtivos e ao desenvolvimento do seu corpo técnico e administrativo. cinco Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), localizadas nos estados de Ocupacional, tem importância fundamental p
Obras comerciais, industriais, habitacionais, hospitalares, de infra- São Paulo, Rondónia, Espirito Santo e Mato Grosso do Sul. Juntas, as sejam conduzidos e concretizados dentro das
estrutura, telecomunicações - incluindo submarinas - geração e PCHs de Gavião Peixoto, Ponte Alta, Apertadinho, São Joaquim e 2006 na Schahin, o Programa de Qualidade c
transmissão de energia, contam com equipes técnicas altamente Calheiros somam 87,8 MW de potência instalada. Com base no know-how bem estar de seus colaboradores. O projet(
especializadas e com tecnologia de última geração. No ano de 2006, adquirido como construtores e no alinhamento da Empresa com as atividades físicas, prevenção e combate a do
foram concluídos quatorze projetos, dentre eles hospitais e condomínios necessidades de aumento da oferta de energia elétrica por todo pais, a além da programação de eventos ligados à s
residenciais. Foram também conquistados e assinados novos contratos Schahin participará como Investidora no setor de Geração de Energia das comunidades. Outro programa de desta
que, somados aos contratos em carteira &evenceram sensivelmente o Elétrica, marcando presença importante nos leilões da ANEEL - Agência Processo contínuo que integra ações de incentii
backlog para um patamar aproximado de Fl$ 1,5 bilhão. Isso representa Nacional de Energia Elétrica, previstos para o ano de 2007.
dos colaboradores em atividades voluntárias
um crescimento de cerceada 90 em relação ao ,exercicio anterior. Numa° a Gás
sociais Ciente 'do seu papelene-desenvolv
O panorama favorável parxesetor,Cié;engenharia e ceristruçãó,:nó âmbito :t,-06; ánfase Ira prestação de serviços
, de perfuração, bornp4ertação e ptbiboicipriar',:fi)Inclusão ,pipfissibrgá. delovE
dos governos municipais 'i'àeãdçiaís- e federal; bem corso es Parceliai-,:rriantitenceãO de poços : de petroleb, a Schahin alcançau resultados afivatnerite de Programa Adolea,genta Nprendiz,
Público-Privadas (PPPe) ;éÃip:paúrarea de kjeleran
,a0,do Cresclineetp,::::sNpressfVos em 2006, cdrisolidedde e expandindo aias atividades neste' de Integração Empreset'M•piÁa (ClEE). Jovens c
(PAC), devem impulsionar todos atividades da Schahin a curto aniâcliee,seto,raDevem ser daetacadoe oa excelentes resultadoS.óperacionals-gos vida profissional coOtipo,'.corn apoio psicológii
prazo. Com recursos desta ultimo (pAc);,0‘,/çrdo ter destaque agprOxittio ;: :contratos em iCanelm :pana operação ,'de um rgivie-Sonda, cle:' uma -Ao final da fase defa.pijiitilzagarn são integrbdc
exercicio, projetos em andamento no norte e' nordeste
do eele`eoorrio- a ;pfataforma atifia=biavaaória
de sondas
7 SPHS., 0 e de negóciosidarÉrepragaW
,
.
_ de úrociriçãóXdráulica
, „,
construção de hospitais, obraicle ,,haGitaiÇão, reoreartitç.ão.
navio-sonda. COM indice
indisporribilidarie•(ditime) de apenas 3,3%; Agradaé
'
saneamento. Na região Sudeste r' teffiWistas construções de Presídios se mentove:ciorno e,rnelhor rnM operaCionfil entre os .:^uipiinientç91 A Direção da SchabirVEngenhatti;,,Sát: agradece aos seus clientes,
e compus universitários. Es
btrai‘ara o Estado, de São Cauto, similares operandO no Brasil noa 016imes nove anos Tarnb& com grande fomecedorea o parcairos pela.,i•OntrfialMo prestada durante o ano.
serão adotados novos posti
,Nas cfisputaS ,PplasecençassOes perferrnaneeea,,plataformaattu*efeafátória 'fechou o„aao cipm,,,iridipé de Também ,aeradeoernos aos nebéâte':::Oolertiofadores, pela detemfinação e
me!revle,eas o rode.,Aeries, ele:rn de programes de sene.arnerdc
apenas 552.9% e, para as SPI-I'c a --ram,la•cpcaule,ls. dadccaçia domar:etre:ta na busca ccomaree por resultedos ceda vez
A Diretoria
•
reurbanização de favelas
foi, a' Miosâo dos dóiiiiataa de operação poriftWICps'''anos, melhores.
'
EEMON~A0 DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
'egiat*~~,pe',DgZE1VBRÓ,liSziOii~(littn mith,area de reais.) • ' •
• 15ALANOPATF10;0
EM 31 DE DF7FIVIDRODE 2006 E 2005 (Em milharas da reate) ,
Nota
2005
2006
Ativo
2006
2005 P-Kétve ,
Nota 2906 2005
Circulante
724,7
t •4•14.
1.14.434
-Circulante
Disponibilidades
455.710 206.299
j12 629 Receita Oporsomei
Fotnétmor'eS
,
Contas a receber
(28.242) (14.146)
4:1-,t a r.)oduçõss:.irapogiois s.
OtY,r1gaçOiesttabálhOaa etr.buàttie
Imóveis a comercializara est
427.488 192.153
.524, -,,,'Necetta ppe
Érapréstirries e ilrtant,lattletos
Tributos e contribuições a compe
(328.436) (143.269)
''',CiÁstot operara,
Ulleritatrato oe dioires 1
Créditos tributários diferidos
99.032 41884
:Ltiçrd Btta0
*Ao
peja
conti.
Dividendos a receber
•
[Idosa papar'
NePtisaotiln
Aportes de capital nos proj
(51.043) (38.671)
trepiistos'ciáoricit4,Adiantamento a fomecedo
(917)
ô
õe
as ci
(336)
tas
bi
za
sa
trççati:
m
een
rpr
od
niren
VASi
8866 ,D
7 .4
799..
&fres obasiações"-Adiantamentos participantes:é
7.495
(511)
(719)
43.394
Não Circulante
Despesas antecipadas
4.902
878
(4.527) (1.722)
41394
754
Exigível a Longo Prazo
Outros
1.353
21 (10.167) (38.711)
55.659 Financeiras liquidas
274.827
366.188
Não Circulante
15
10.123
Financiamentos
19.543 62.846
66.267
89.459
11.366 Resultado de equivalência patrimonial
Realizável a Longo Prazo
14
11.605
Obrigações tributárias
22
9.959
51.783 31.198
Créditos tributários diferidos
12.851 Resultado Operacional
7.686
Dividendos a pagar
4
5.345
5.911
Contas a receber
2.627
3.102
_ Resultado não operacional
17 13.980
Outras obrigações
87.721
9
32.918
Empresas ligadas
774.120 Lucro Líquido antes do imposto de
18 777.223
Resultado dos Exercícios Futuros
5.496
10
17.686
Depósitos judiciais
54.885 33.825
Renda e Contribuição Social
29
Patrimônio Líquido
Empréstimos compulsórios
359
331
(5.638)
202.156 216.086 (-) Imposto de renda e contribuição social corrente
Capital social
208.560
266.709
Permanente
9.227
_ (+) Imposto de renda e contribuição social diferido
78.581
Reserva de capital
11 200.668
259.555
Investimentos
58.474 33.825
54.003 Lucro Líquido enteadas Participações
68.073
Lucros acumulados
4.429
12
Imobilizado
4.499
24 (10.606)
luaçãodeconsorciiadas
doExorcíco
roLkip
270.089 (.-u/cPartic
348.810
Total do Patrimônio Líquido
2.625
13
3.393
Diferido

tJ

E-L0/ 13 9L17Z ZL
0100010ddd S33 111-

Senhores acionistas
Apresentamos a seguir o Relatório da Administração e as Demonstrações
Contábeis relativos ao exercício de 2006, nos termos das disposições
legaike estatutárias.

Total do Ativo

, DEMORSTRAÇA

1262.508 1238.919

1262.508 1.238.919
Total do Patisivo
As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis

Saldos em 31 de Dezembro de 2004
Aumento de capital

Lucro líquido do exercício

Capital
social
148.366

Reserva
de capitai

Resultados
acumulados
20.178

Total
168.544

33.825

67 720
33.825

67.720

Saldos em 31 de Dezembro de 2005

211088

54.003

Aumento de capital c/lucros
Redução de capital - reorganização dos ativos de transmissão de energia
Aumento capital clintegralização em dinheiro do sócio
Adiantamento futuro aumento capital
Lucro liquido do exercício

33.798
(232.728)
185.000

(33.7981

Saldos em 31 de Dezembro de 2006

78.581
47.868

78.581

202.156

88.073

270.089

(232.728
-)
185.000
78.581
47.868
348.810

As notas explicativas são parte integrante dessas demonstrações contábeis
ett2~À.t,P(OPPOVW*Xfig¥50(4
1. Contexto Operacional: A Sociedade tem por objetivo operacional explorar as atividades de: a) Engenharia: Obras Residenciais, Industriais, Co-

merciais (shopping centena, escotas, hospitais, PCHs - pequenas centrais
hidrelétricas, entre outras); b) Petróleo: prospecção, perfuração e manutenção de poços de petróleo e gás; c) imobiliário: incorporação e construção de empreendimentos residenciais e comerciais; d) Telecomunicações: implantação de sistemas de telecomunicações em regime de
tum-key em diversos segmentos; manutenção de infra-estrutura e em cabos ópticos submarinos de telecomunicações. 2. Apresentação das Demonstrações Contabels: As demonstrações foram elaboradas de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com base nas disposições
da Lei das Sociedades por ações e nas normas e pronunciamentos estabelecidos pelo IBRACON - Instituto dos Auditores independentes do Brasil.
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultados: As receitas e custos são reconhecidas parcialmente no resultado referentes a serviços em andamento, utilizando o critério de custos efetivamente incorridos. As demais receitas e despesas são reconhecidas pelo regime
de competência de exercidos. b)Aplicações financeiras: As aplicações financeiras estão registradas ao custo, acrescido dos rendimentos inconidos
até a data do balanço, que não supera o valor de mercado. c) Contas a receber: No contas a receber os títulos são registrados pelo valor original, e
assim permanecem enquanto estiverem em aberto. d) Provisão para devedores duvidosos: A provisão para crédito de liquidação duvidosa foi
nstituída em montante considerado suficiente para cobertura de eventuais perdas. e) investimentos: Os investimentos em sociedades

As notas explicativas são parte Integrante
dessas demonstraçõers, ypntábeis

41M:em 31. DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005'

AÇÓES DO PATRIMÔNIO
'
,5.
,. 0k,(E4ivogitímé~ints

.,-

DE 200(5 (Em mílharas ele roais)

controladas e coligadas foram avaliados peio método de equivalência patri-

monial e os demais investimentos pelo custo de aquisição, reduzido a valor
O imobilizado está dede mercado quando necessário. f)
monstrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação foi calculada pelo método linear, com base no tempo de vida útil estimado dos bens e
absorvida no custo dos serviços prestados ou diretamente em resultado. g)
Passivo circulante: O passivo circulante está demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas até a data de encerramento do período. h) Empréstimos e financiamentos: Os empréstimos e
financiamentos estão atualizados pela variação monetária e/ou cambial, juros e encargos financeiros, determinado em cada contrato, incorridos até a
data do balanço, os quais são apropriados ao resultado do período em despesa financeira. I) imposto de renda e contribuição social: O Imposto de
renda foi calculado à ali quota de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre
a parcela que excedeu o limite de R$ 240.000. A contribuição social sobre o
lucro líquido foi constituída à razão de 9%, aplicada sobre a base de cálculo
ajustada na forma da legislação vigente. j) Estimativas: Na elaboração das
demonstrações contábeis da empresa, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da empresa incluem, portanto, estimativas, referente à
seleção da vida útil do ativo imobilizado, provisão necessária para realização dos ativos, passivos contingentes, determinações de provisão para o
imposto de renda e outros similares. Os resultados reais podem apresentar
variações em relação a essas estimativas. 4. Contas a Receber:
-

47.888 33.825

L

wkinno ilg.wsmsps

E

"
J

Origens de Recursos
Das Operações: Lucro liquido do exeÁrilcio
itens que não Afetam o Capitai OIrculanth:

Depreciações
e
• •• •
Amortizações
Resultado de equivalência patrimcefier •
Baixa do imobilizado
Variação de resultado de exerci4s tgiu"rce
Redução de Investimentos
' "
•
De Terceiros: Aumento do exigível adorieo prezo
Diminuição do realizável a longo jiir'azo* 4*,
Dos Sócios: Aumento do capital social
Redução do capital social
Adiantamento para futuro aumento de capital

e

2005

2068

a 47.888a

•

• IP

• r.

33.825

• •

917
a 33P
e 719^ 511
(fT.M) (62.846)
" • • ":1"
592
aGeliaa • 240.236
23.1•582 a 9.987
••
- 56.209
33.192
185.000 67.720
(232.728)
78.581

Total das Origens de Recursos
Aplicações de Recursos

330.110 347151

Aumento do diferido
Aumento do investimento
Aumento do imobilizado
Aumento do realizável a longo prazo
Diminuição do exigível a longo prazo

1.487
155.052
406

Total das Aplicações de Recursos
Aumento do Capital Circulante Líquido

191427 106.758
138.683 241393

593
38.225
1.314
66.626

36.482

Demonstração das Variações do Capital Circulante Líquido
872.751 650.038
Ativo Circulante: No inicio do exercício

No final do exercício
Variação
Passivo Circulante: No inicio do exercício
No final do exercício
Variação

987.681
114.930
114.834
93.081
(21.753)

872.751
222.713
132.514
114.834
(17.680)

Variação do Capital Circulante Líquido

136.683

240.393

As notas explicativas são parte integrante
dessas demonstrações contábeis
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,S,CC1fff f3El$•DE.31",,DEpEZEM131,10,0E 200 'St milhares:de reais),
O faturamento corresponde aos seguintes segmentos: Construção Civil
11. Investimentos:
Equiva- Investi- investiContribuições sobre o faturamento a recolher
n longo prazo:
7
lêncla mento mento
A COFINS e o PIS, são provenientes de duas questõe judiciais com
45%, Petróleo 24%, Linhas de transmissão e subestações de energia
Patriem
em
cisão
desfavorável,
em
processos
que
não
cabia
mais
cursos.
Os v
elétrica 21%, Geração de energia 7% e Telecomunicações 3%. No total reControladas e Coligadas
Part. % montai 31/12/06 31/12/05
devidos foram parcelados em 60 meses, ao último ve cimento será
gistrado no contas a receber em 2006 (R$ 777.239) e em 2005
Schahin International S.A.
100,00 2.021 129.221
tembro de 2010. Os tributos de curto prazo: São o valores apura
Empresa de Transm. Energia
(R$ 774.120), correspondem a contratos em execução a performar e fatura os impostos e contribuições da competência dezehbro de 2006,
2
de Santa Catarina S.A.
prestações do parcelamento de COEI NS e PIS. que v ncerão em 2
rar.
- SC ENERGIA
41,00
866 43.834
266
15. Empréstimos e Financiamentos
Curto Prazo
2006
2005
Vila Mascote SPE S.A.
20,00
566 2.805 2.239
Curto Prazo
Receitas de obras estimadas a faturar
777.239 774.120
lpiranga SPE S.A.
20,00
297 2.042 1.746
Modalidades
2005
Morumbi SPE S.A.
20,00
978 1.426 448
Clientes Faturados
92.979 46.570
Capital de Giro
1
74.584
Grumixamas Incorp. SPE Ltda.
25,00
860 1.358 498
Finame
40
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(4)
(4)
Jardim da Saúde
Total no Curto Prazo
10.7
74.624
Total Curto Prazo
870.214 820.686
Incorporadora SPE Ltda.
50,00
(890) 1.249 2.139
Longo Prazo
Longo Prazo
Laguna Incorporadora SPE Ltda.
10,00
(150)
732
882
Modalidades
2006 2005
,
Schahin
Energia
S.A.
100,00
9.950
478
135.358
blientes
5.911
5.911
Fixed Rate Notes
7.093 55.659
Panamby Inc. de Imov. SPE Ltda.
33,00
(38)
392
429
B
BNDES-exi
m
3.030
- --,
Retenções e cauções
1.458
Stuhlberger Vila Mariana SPE S.A. 16,66
241
335
93
Total no Longo Prazo
10.123 5
-.ç.ffl
ç
(-) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(2.024)
Stuhlberger Jardim
Capital de Giro: Os empréstimos de capital de giro estA7M1zado=n
Marajoara SPE Ltda.
Total Longo Prazo
50,00
324
5.911
5.345
base na variação do CDI mais taxada Juros. BNDEB-exim: É um programa
Borges
Figueiredo
Total
de financiamento de exportação, utilizado pela Schahin para prover os in875.559 828.597
Emp. imob. SPE S.A.
10,00
179
319
140
sumos, principalmente torres e cabos, de urna Obra internacional. É atuali5. Imóveis a Comercializar e Estoque de Materiais:
Jardim América
zado pela variação cambial mais taxa de juros. A çi mortização da 12 parcela
2006
2005
Incorporadora SPE Ltda.
10,00
166
225
59
do valor principal da dívida se dará em 26/03/20q8 e as outras 10(dez)pa Mogno Incorporadora Ltda.
20,00
123
123
1
Terrenos para incorporações ou•venda:
5.885
468
celas vencerão a cada 180 dias da primeira, cor4r o último vencime
reEmpresa de Transrn.Energia
visto para 13/03/2013. Flxed Rate Notes: São financiamaateS de longo
Apartamentos pronfos para comercialização
1.310
1.655
do Rio Gde.do Sul S.A.
prazo, atualizados pela variação cambial mais
urros, com venciEstoque de rrititariarà especiais para abras
336
316
- RS ENERGIA
41,00
82
82
,
mento em 8 anos. 16. Adiantamento de Clientes: Adiantamentos recebi,•
.
Total
7.531
2.439
De Pinedo Incorporadora SPE Ltda. 20,00
32
52
20
dos para fazer frente aos custos de mobilização, montagem do canteiro e
Jardim das Vertentes
6. Impostos alitCdperar:
2006
2005
outros gastos iniciais de contratos com ordem de execução. Estes valores
Incorporadora SPE Ltda.
..
10,00
•
51
51
serão descontados nas próximas medições que o cliente autorizar o faturaImposto de rerrda • •
10.750 10.727
Araucaria Incorporadora Ltda.
10,00
48
48
mento.
17. Outras Obrigações de Longo Prazo:
Contribuição saciai 'obre o lucre " •
5.157
5.087
Munduruku Empreend. lmob .Ltda. 10,00
202
28
5
Modalidades
2008 2005
fo • . •
Schahin
Brasilio
Machado
Cofins
450
4.571
Empréstimo dos sócios
11.351
SPE Ltda.
70,00
PIS
•
•
•"
1.341
2.143
Retenções contratuais
2.225
Empresa Norte de Transm.
Outros
INSS
3.840
3.677
Energia S.A. - ENTE
49,96 3.642
- 68.936
Total no Longo Prazo
13.980
ICMS
2.303
100
Empresa Regional de Transm.
Empréstimo dos sócios: Estes valores serão remir= de ao=
Energia
S.A.
ERTE
1.077
49,96
14.658
Total
26.488
23.678
.
com as taxas praticadas pelo mercado, com devolução programada para
Aroeira Incorporadora Ltda.
10,00
(19)
18
O Imposto de tapdaloi retido de.aplicações financeiras, juros sobre o capi27/03/2009. Retenções contratuais: São valores retidos de prestadores
Vila Leopoldina SPE S.A.
19,90
(560)
560
de serviços, cujo objetivo és garantia de performance ao cumprimento das
tal próprio e recebimentos pela Phistação de serviços aos órgãos governaAquática Comunicações Ltda.
50,00
(5)
(5)
obrigações fiscais e trabalhistas do contrato. Os valores retidos serão libementais. As contribuições: CSLL, Cofins e PIS, foram retidas dos recebiSubtotal
19.543 185.119 228.671
rados ao término do contrato. 18. Resultado de Exercícios Futuros:
Adiantamento p/Futuro investimento
mentos de órgãos governamentais. O INSS foi retido sobre o valor da mãoDescrição
2006 2005
Empresa de Transm. Energia
de-obra das faturas. O crédito de ICMS foi gerado em dois projetos esReceitas a receber de obras por incorporação
1.335
1.328
de Santa Catarina S.A.
(-) Custos da incorporação de imóveis
(814)
(792)
pecíficos, para os quais axistirarri ;prestação de, ~s,,e-yendas.
, 190A46
Receitas de
a faturar ' '
'
777.239 774.120
Errtaliàà
,Transm. E
7. Aportes de Capital noír0:6:1¥9`sn'A Schahin a:à4.
:4;:
trit'a44brigadas
i.,'(;".')",:-9,tiataktirrtecipados
(537)
(536)
do ki"Gde.
„
do Sut.0'
por instrumento de formali?4ãO46'co
• nsórcio,•<AP$444atos ou estaTItIteefi:Pésultado de Exercícios Futuros
777.223 774.120
1014
tutos das sociedades constilitit&S com propOttasPa011Oo, devem 4:48::
•';,
OtfaCussões JudiClais:::A "Companhia está se defendendo de auUtrtrital
itiãOés e execuções fiscais e trabalhistas onde as chances de êxito na deter o caixa dos projetos com Verba suficiente para
as obrart;latWT
ràirtal coligmlaS:S'OO~Iss
'200.133
tesa foram avaliadas pelos assessores jurídicos como possíveis e remotas
'butros invériffiá:áritrrit "
535
guns momentos são aportados valortia, para
‘<-•"4?4,ii'Prestação,¥.4Ã?,i,
desta forma, ti>i 'constituída provisão para contingência no montante de
T tal "06
fitaMOS
20
Os valores significativos aportadosSãO:'
para as Obras
obras localizaãaa-bO É
- 2.4
R$ 3.160; MOO pala administração como suficiente para fazer frente às
12. Intôbil
Custo;
do do Pará, da contratante SEitit 'ãaa'rat,
ações pára:as:06as es chances de êxito são remotas. 20. Patrimônio LíExecutivicW.6iiãÃiblio
Líquido..
quitio: Capital Social: O capital social totalmente subscrito e integralizado
cas, para construção de hosP1ti4Ã'PaiiiWs SPE's de Oínietí:eidinálerios.
:</em
é do
202:156; representado por 198.465.766 ações ordinárias e nomiDescrição. ,
Custo 4611nu
adt-i 31/12/2006
Hal",
8. Adiantamento a Participantes em Consórcio: Adiantamento para parnativas, 0,a8,1ti(!alôrt'iominal. Em 28 de dezembro de 2005 a Schahin Holding
MáriLl ". a:áquipamentos
7.880
5.786
2.69.070
2.953
cairo de obras em consórcio, de yatorWribébidat do contratante por ser.s.4 372
S.A. incerp2
orouteri
' as as ações do capital social da Schahin Engenharia
3.259
viços em execução
S.A traitiddirbialído-a em sua subsidiária integral. Reserva de Capital: A
titgilios e instalações 2.840
2 074
conta reserva de Capital no valor de R$ 78.581, representa adiantamentos
,899
9. Empresas Ligadas:
futtirb"Éiutlitiato kkirbffittár, çortadoè„ pelo controlador Schahin HolEmpresas
Â:,5 •kaartialrfcokbrabibattótafgalaricial.
Schahin Empreendimentos ImobiliárUS
et~4,firtatitéeirée " • ;
MTS Participações Ltda
2006 2005
•60ãáéé passivas
(20.346) (20.931)
SATASCH Participações Ltda.
•
(667)
(369)
HBF Participações Ltda.
Duscónto
(1.776)
(164)
ett •jatie
•
'N
Habitécnica S.A. - Empreend
,
i&lrxrdOw
É
l
t
,:'
(2(1
508)
(23.052)
2 ....
i.
Schahin Administração e Infiirttlatir:a frI
(4.725) (2.779)
Siatataa^briKeããígr Ti
1.0.F - Imposto 5/operações financeiras
(971)
- soluções EilP
(938)
7.265 3.872
3.393
2.625
Schahin Empreendimentos Imobiliários Ltda.
44.268
2.625
Variações monetárias passivas
Total do Diferido
(1.289) (3.973)
.872
3.393
Agro Pecuária Alto do Turiaçu Ltda.
5.988
Variações cambiais
(8)
(81)
14. Obrigações Trabalhistas e Tributarias:
Schahin Capital SPE2 S.A.
5.091
Total das Despesas Financeiras
(50.390) (52.281)
Corrente Parcelamento
Total
Receitas
Âmbar Empreendimentos
Tributos a Curto prazo
2006 2005 2008 2005 2006 2005
Juros ativos
Contribuições sobre o
16.480
5.980
e Participações S.S. Ltda.
4.906
Descontos obtidos
faturamento a recolher 2.050
54
5
831 3.741 3.404 5.791 4.235
Intelis Automação e Controle Ltda.
4.548
Lucro sobre aplicações
Provisão de férias a pagar 3.499 2.967
1.521
644
- 3.499 2.967
Outras Empresas
1.514
Variações monetárias ativas
Contribuições por
19.770
6.947
responsabilidade
Variações cambiais ativas
Total dos Credores
2.398
32.918 113.996
tributária a recolher
Total das Receitas Financeiras
2.547 3.481
- 2.547 3.481
40.223 13.576
Empr. Amazonense de Transmissão
Impostos por
Financeiras Líquidas
11:7) ..(3=
Energia S.A.
- (26.275)
22. Avais/Fianças Concedidas: Em 31 de dezembroVí-2-60•9, a empresa
responsabilidade tributária
Total dos Devedores
- (26.275)
a recolher
1.444 1.553
mantinha avais afianças, garantindo o financiamento de projetos de trans- 1.444 1.553
INSS sobre folha a recolher 1.383 2.005
missão de energia elétrica, para explorar contratos de concessão da
- 1.383 2.005
Total
32.918 87.721
Encargos sobre provisão
ANEEL. As garantias prestadas são no valor total de R$ 205.340, e a SchaOs saldos referem-se a operações de empréstimos, com remuneração esde férias a pagar
1.214 1.106
- 1.214 1.106
hin Engenharia S.A., participa com 41% do projeto. A Schahin Engenharia
tabelecida nos contratos de mútuo, com os encargos de juros e atualização
FGTS a recolher
604 367
- 604 367
S.A., também é fiadora nos financiamentos de projetos imobiliários, contraImpostos sobre o
monetária já reconhecidos no saldo, e são iguais aos praticados pelo mertados com agentes financeiros na modalidade SFH, no valor total de R$
faturamento
a
recolher
383
216
28 23 411 239
53.510, e a participação média em todos os empreendimentos é de 20%.
cado. 10. Depósitos Judiciais: Esta conta representa os valores deposiSalários a pagar
175
165
23. Créditos Tributários: O ativo fiscal, no valor de R$ 4.979 a curto prazo
175 165
tados em juízo, de cobranças por nós consideradas indevidas, para as
Total
13299 12.691 3.769
- 3.427 17.068 16.118
e R$ 9.959 a longo prazo, é composto pelo Imposto de renda e contribuição
quais impetramos ações judiciais para discuti-las.
Corrente Parcelamento
social diferidos decorrentes de prejuízos fiscais e base negativa da contriTributos
a
longo
prazo
2006
2005
2006
2005
2006 2005
buição social, respectivamente, e a sua constituição está fundamentada
Contribuições
sobre
o
faturamento
em histórico de rentabilidade e em projeções de lucro tributável para os
Depósitos judiciais
16.265
4.075
a recolher
- 11.368 11.164
próximos três anos. 24. Participação de Consorciadas: Parcela do resulDepósito judicial da contribuição social
1.421
1.421
Impostos sobre o faturamento a recolher
- 237 202
tado do contrato de construção de hospitais no Estado do Pará, destinada
Total
••
17.686 5.496
Total
- 11.60511.366
ao sócio participante.
•
•••
A DIRETORIA
VISMAR CHAGAS VIEIRA - CONTADOR - CRC 1SP 142 012/0-1
Aos Administradores e Acionistà.'sda 501781in Engenharia S.A.
São Paulo - 1. Examinamos o balanço patrimonial da Schahin
Engenharia S.A., levantado ern.31 da dezembro de 2006, e as respectivas
demonstrações do reultado, 031:02'nutsrções do patrimônio liquido e das
origens e aplicações de recursos correspondentes ao período de 01 de
janeiro a 31 rte'dezébbro de 2,90e: elaborados sob a responsabilidade de
sua administraçãot Nossa resposs.abigcfade é a de expressar uma opinião
sobre essas .dernoastrações contábeis. 2. Exceto quanto ao assunto
mencionado no parárafo 3, nossa exagie foi conduzido de acordo com as
normas brasigirM t_le auditorer e oor_npreendeu: (a) o planejamento dos
trabalhos, considerando a relevirricia aoN saldos, o volume de transações e
o sistema contábil e,dià controlo.s Internos da Companhia; (b) a constatação,
com base em testes, das evanclise dos registros que suportam os
valores e as informações contábeis divulgados e (c) avaliação das práticas
e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela
administração da Companhia. 3. Não examinamos, nem foram examinadas

por outros auditores independentes, as demonstrações contábeis de parte
das controladas e coligadas identificadas na nota explicativa 11, no
montante aproximado de R$141.203 mil, correspondente ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2006, exceto para as controladas diretas, Empresa
Regional de Transmissão de Energia S.A. - ERTE, Empresa Norte de
Transmissão de Energia - ENTE, Empresa de Transmissão de Energia de
Santa Catarina S.A. - SC Energia, Empresa de Transmissão de Energia do
Rio Grande do Sul S.A. - RS Energia e, controladas indiretas Empresa
Amazonense de Transmissão de Energia - EATE, Empresa Catarinense de
Transmissão de Energia - ECTE e Empresa Paraense de Transmissão de
Energia - ETEP, que foram por nós auditadas. 4. Com base em nossos
exames, somos de opinião que, exceto quanto aos possíveis ajustes que
poderiam resultar dos exames dos Investimentos mencionados no
parágrafo 3, as demonstrações contábeis acima referidas representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Schahin Engenharia S.A., o resultado de suas operações, as

mutações de seu patrimônio liquido e as origens e aplicações de seus
recursos referentes ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2006,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 5. As
demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2005, cujos valores são apresentados para fins comparativos, foram
auditadas por outros auditores Independentes, os quais emitiram parecer
sem ressalvas em 17 de março de 2006
São Paulo. 04 de abril de 2007
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MartInelli Abitclitires
CRC (SC) ri° 001.13210-9-F-SP
A member of Utly

Alfredo Hlrate

Contador
CRC (SC) n' 0018.635/O-T-SP

RAÇÕES FRI-RIBE S.A.
CNPJ: 56.000.607/0001-26
Balanço Patrimonial - ATIVO
2008
2005 Balanço Patrimonial - PASSIVO
2006
2005 RESULTADO
* 2006
204i5-41
Ativo Circulante
11.997.137
9.976.663 Circulante
5.498.916
4.152.681 Receita Operacional Líquida
48.629.090 50.595.346
Caixa e Bancos
2.256.535
1.823.144
Contas a Pagar
4.827.010
3.539.393 (-) Custo dos Produtos Vendidos
34.808.080 36.098.378
Contas a Receber Liquidas
6.086.781
5.391.380 , Obrigações Socials/Fiscais
501.533
433.808 Lucro Oper. Bruto
13.821.010 14.496.968
Estoques
2.770.095 2.236.421 Outras
170.373 179.480
(-) Despesas Operacionais
12.366.771) 12 672.315
Outras
883.726
525.718 Exigível Longo Prazo
2.852.384
1.999.355
(+) Outras Receitas/Despesas
252.767 ( 40.719)
Realizável Longo Prazo
147.046
152.367 Patrimônio Líquido
7.773.359
8.054.072 Lucro Operacional
1.707.007
1.783.934
Permanente
3.980.476
4.077.078
Capital Social
6.100.000
6.100.000 (+) receitas (-) Despesas Extras
766.282)
79.547
Investimentos/Imobilizado
3.980.476 4.077.078 Reservas
1.135.389 1.135.389 Resultado Antes do IR
940.725 1.863.481
TOTAL DO ATIVO
16.124.659 14.206.108 Lucros Acumulados
537.970
818.683 (-) Participações
59.641
NOTAS EXPLICATIVAS: (1) As Demonstr. Financ. foram elaboradas conf. TOTAL DO PASSIVO
16.124.659 14.206.108 (-) Provisão para Impostos
262.537
404.423
Lei 6.404r76. (2)As Deprec. foram calculadas pelo método linear c/ base na operacional. (5) Estoque: Estão avaliados pelo custo médio de Produção ou Resultado Liquido
678.188
1.399.417
vida útil dos bens. (3)A Prov. p/a Devedores duvidosos estão dentro do limi- aquis. (6) Foram calculados juros s/ patrim. lig. de acordo ci a TJLP acumu- a titulo de Conting.. c/ exigib. suspensa o IPI que esta deduzindo diretamente legal. (4) Prov. p/ Férias e encargos, apropriadas no custo e despesa lada e estão refletidos diretamente no Patrim. Liq. (7) Esta sendo calculado, te no Patnm. Liquido. (8)
Foram deduzidos do Result. . ai. a pagto. de baio.
Cons. de Adm.:Alvaro V. de Amorlm-Pres./D/r. Exec.:Eduardo M. de Amorlm-Dir.Pres.;Aparecido CalcIni-DinAdm.Financ.;Fablo Soares-Dir.Com.Marceio C. Carneiro-DinTéc./Dagotrirto M. Nascimento-CT":1SP139667/0-õ
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CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
CNPJ 61.1 56.568/0001.90

•

•

845

.....
" 21.11.11.11~11.1111.11M
Seethonee ~Metas: Em cumprimerelo às ~kgm legais • estatutárias. apreeenismol à apreciação de V.Sas., o Balanço Patdreonad e a Demonstração do Resultado do Esarckdo, acompaNutdoe dai Damoremaçõse de
Munição do Patrimônio Líquido e das °Nene e Aplicações*, Recursos, bem como o Parecer doe ~lemes Independentes relativos aos exerolcitie findos em 31 de dezembro de 2006 e 2005. Outrosdm, permanecemo* à dIsposlção de V.Sas. para quaisquer eadaredmentee que julgarem nedmadolos
São Pado, 20 de abre de 2007.
A Diretoria.
DEMONSTRAÇÁ
- O DO RE .
.
ATIVO
2006
2005 PASSIVO
2006
2005
-'
E
'XÈFiCICIÓ.ÉPA
2006
E 2005 - á'
_...
• ‘St't
CIRCULANTE
183.457
200.527 CIRCULANTE
80.342
69209
2006
2005'
Disponibilidades
4.154
7.280
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
40253
44.515 RECEITA
OPERACIONAL BRUTA ...... -........-.„-. 284.704 133.763
Contas a Receber de Clientes
168.762
169.817
Fornecedores
11.125
8.970
Impostos incidentes s/ a Receita Bruta
(17.961) (9.539)
Contas a Receber Consórcios
2.778
14.536
Adiantamentos de Terceiros
13.368
8.178 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
266.743 124.224
Impostos e Contribuições a Recuperar
1.670
552
Salários e Ordenados a Pagar
2.929
1.432
Custo Operacional
(241.650) (92.001)
Estoques
812
1.309
Encargos Sociais a Pagar
1.497
672 LUCRO BRUTO
25.093 32.223
Outros Valores EPReceber
4.716
6,296
Impostos e Contribuições a Papar
1.792
2.453
• •
Despesas Administrativas
(25.953) (18.246)
Despesas do explipUp.Seguintif
565
737
Contas a Pagar
7.712
8.717
Operações Financeiras Liquidas
15.037 16.139
•• ••
Despesas Tributarias
EXIG1VEL A LONGO PRAZO
388.874 395.845
(126) (2.991)
REALIZÁVEL 4 LQRSO PRAZO
.!.______. 482.386
532.328
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
Depreciações
24.917
37.557
(213)
(267)
Créditos a Receber de Clientes
409.651 472.236
Outras
Obrigações
Reversão de Provisões
53.188
5.466
„
1.525
1.073
Créditos a Rewber de çoligadas .........
69.834
57.674
imp. de Rende e Contribuição Social Diferido
15.383 27.931
131.399 153.695 RESULTADO OPERACIONAL
Depósitos Compulsórios
2.851
2.298
Provisão para Contingências
Receitas não Operacionais
30.778
27.163
417 1.780
Outros ValoredURAMer
• • r.
50
120
Obrigações Tributárias-REFIS
Despesas não Operacionais
178.594 171.964
(2.818) (1.028)
•
•
• • •••
•
Resultado da EquNalência Patrimonial
98
PERMANENTE ........ •
(
737)
486.761
490.268
PATRIMÓNIO LIQUIDO
683.388 758.069 RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
•-••••
12.225 28.781
Imiestimentos
466.814 467.543
Capital Social
610.000 560.215 Provisão p/ Contribuição Social
(2.975)
Imobilizado LieftWcfb••
19.947 22.725
Adiant. p/ Futuro Aumento de Capital
41.364 RESULTADO ANTES DO IMPOSTO RENDA __9250 28.781
Reserva de Lucros
49
Provisão p/ Imposto de Renda
(8265)
Resultados Acumulados
--73.339
156.49
eir.•••
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
-985 28.781
•
•
•
TOTAL DO ATIVO ..... •
1152.604 1.223.123 TOTAL DO PASSIVO . PATROA. LÍQUIDO - 1.152.604 1.223.123 LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO
- 0,0016 0,0514
iie
7-40-E- Mb
-EWIP",4(
.
t, .tW -.
Capital Social
Reservas
Reserves
Lucro* (Prejuízos)
._.0.'.4iOt)44.:Ekt.-20
Integralizado
de Capital
de Lucros
Acumulados
Total
ORIGENS DOS RECURSOS
2005 2005
Saldos em 31 de dezembro de 2004 -560215
41.364
154.769
756.348
Das Operações:
Ajuste de Exercícios Anteriores
(27.060)
(27.060)
Resultado Liquido do Exercício
965 28.781
Resultado Liquido do Exerdcio
.
28.781
28.781
Depreciação, Amortização e Exaustão
213
267
Saldos em 31 de dezembro de 2005
560215
41.364
156.490
758.069
Perdas Obtidas em Avaliação por EquN.Patrimonial
739
Aumento de Capital AGOE 04/05/2008
49.785
(41.364)
(8.421)
Ganhos Obtidos em Avaliação por Equiv. Patrimonial
(2)
Reserva Legal
(98)
49
4;
Prejuizo na rendado Ativo Imobilizado
2.818
1.028
Ajuste de Exercidos Anteriores
(75.666)
(75.666)
DeTerceiros
Resultado Liquido do Exercido
936
936
_
Redução do Ativo Realizável Longo Prazo
49.942
Saldos em 31 de dezembro de 2006 -.._ .......
610.000
49
73.339
68.3.388
Aumento do Passivo Exigivel a Longo Prazo
- 23.390
`;:biVrWararRSX&~~1MeNEY*1~00E:ittlgatE#.at'.4UX-Iftárládti:14Óttií;:: Tãt's
Total das Origens
54.695 53.368
1.Contexto Operacional - A Constran S/A. Construções e Comercio com 4.2. Equivalência Patrimonial
APLICAÇÕES DOS RECURSOS
sede em São Paulo- SP, tem por principais objetivos as atividades da consAumento do Afivo Realizável Longo Prazo
Pahim.
- 74.503
•A de Investi- Investi- Equival.
trução pesada e civil, entre as quais rodovias, pontes, ferrovias, hidrorelétri- Sobre Investimentos
Aumento no Ativo Permanente Investimentos ....8
Liquido Partici- mento rnento
a
PalrIcas, túneis, saneamento básico e aeroportos.
Aumento no Ativo Permanente Imobilizado
Rehenanies
253
90
2006 Fiação 2006 2005 montai
2.Resumo das Principais Práticas Contábeis - As demonstrações finan- Cobrazil S.A. (*)
Redução do Passivo Exigivel a Longo Prazo
6.971 (14.102)
1.579 99,9978
1.578
1.830
(252)
ceiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Mapa SA. Contruções e
Ajustes de Exercidos Anteriores
75.666 27.060
Brasil, onde destacamos abaixo as principais:a) Apuração do Resultado . Comércio (*)
Total das Aplicaçoes
-..... .. 82.898 87.559
59.919 71,0170 42.553 43.018
(465)
Reconhecido pelo regime de competência, com base nos serviços e obras Concas. Rio Barra S.A 12.836 40,0000
DIMINUIÇÃO DO CAPfTAL CIRCULANTE LIQUIDO . (28.203) (34.191)
5.134
5.126
executados; b) Estimativas Contábeis - A elaboração das demonstrações Brasopen Represent.
ATIVO CIRCULANTE
No fim do Exercicio
financeiras de acordo com as praticas contábeis requer que a AdministraParticipações Lida
183.457 200.527
415.709 99.9976 415.699 415.721
(22)
ção ha° de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Outras Empresas
No inicio do Exercício
200.527 230.913
1.850
1.848
2
Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas in(17.070) (30.386)
466.814 467.543
(737)
cluem a provisão para devedores duvidosos, tributos diferidos e provisão
PASSIVO CIRCULANTE
(*)
Auditadas
pela
Solutions
Auditores.
para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas estimaNo fim do Exercido
80.342 69.209
tivas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a impre- a) A Companhia detinha participação na forma de investimento, na empresa
No Inicio do Exercido
69.209 65.404
cisões inerentes ao processo dessa determinação. A Companhia revisa as Brasil Ferrovias S.A., tendo contabilizado este investimento com base no
11.133 3.805
estimativas e premissas pelo menos anualmente; c) Ativo e Passivo custo de aquisição/formação. Em 2005, a Brasil Ferrovias S.A, sofreu pro- VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCUL. NO EXERCÍCIO, (28.203) (34.191)
Circulante e de Longo Prazo - Os direike e as obrigações são demons- cesso de cisão parcial, levando a constituição de uma nova empresa, deno8.
Ima. de Renda e Contribuição Social Diferidos
trados pelos valores calculáveis ode realkação, incluindo os rendimentos, minada Novoeste Brasil 5,0,, Com a cisão, a Constran passou a deter invesIRPJ
CSLL
os encargos e as vanaçoes monetárias incorridas, quando aplicáveis. A timentos nas duas Companhias. Eis 2006, a empresa ALL - América Latina Recs. Diferidas órgãos Públicos em 31/12/2006 .... 547.090 547.090
classificação do Circulante e LongoiPrazoobedecem ao disposto na
25% 9%
Log Oca
de aquisieão,do controle acionário tanto da das Sociedades Anônimas; d) Confim aReceber de Clientes - São apr..6`.' Brasfi fe
136.773 49238
ovoeste Eràil SA;tendo aConstran opta. Provisão p/ IRPJ e CSLL s/ Receitas Diferidas
sentados pelos saldos de valorosa receber dr...ar:viços-prestados. Ainda, do pela
95.005 103.193
nestas empresas em açoes da então ALC:. Prejs. Fiscais e Base de Calculo Negativa CSLL
•
contemplam neste grupo os valores represeriMtivos de ressarcimenke A opçãg:- ele a
63.450 63.450
rentabilidade lutara neste investimento,. Diterenças Temporárias
econõmico-financeiros reivindicados junto aos órgão públicos contratantes sobretudo.pela
158.455 188.643
alho ferroviária em concessão:da ALL:
'(vide nota 3), e) Provisão para
Devedores. Duvidosos Constituída coró Os valores rep
25% 9%
do respectivo investimento na AU. (ante.
_.
base nas perdas prováveis& recepimentátt)Estoquea.- Estão avaliador* dormente na
39.614 14.998
s S A ) apresentam em conto redutora do pas- AI1NDS Uifendoe a Recuperar em 31/12/2006
a preços médios de custo de-aquiSição; Inferiores ao miare:toe reposição ou 'atVo';face terem sido dadas em gemine em contrato ie financlameng IRPJ e pst.L Diferidos (saldo
97.159 34240
31/12/2006)
Recs. Diferidas órgãos Públicos em 31/12/2005
aos valores de mercado; g) investimentos - Os investimentos relevantes (vide nota 06 b)
614.520 614.520
decorrentes de participação societária nas controladas e coligadas, foram
25%
9%
2006
2005 Provisão p/ IRPJ e CSLL s/ Receitas Diferidas
avaliados pelo método de equivalência patrimonial (vide nota 4). Os outros 5.1mobllizado
153.630 55.307
Descrição
Custo Depreciação
,Iddo
.Lado
__ Pieis. Fiscais e Base de Cálculo Negativa CSLL
investimentos eu participação em outras sociedades estão contabilizados
88.985 97.172
19.194
- 19.194 22.011 Diferenças Temporárias
ao custo de aquisição e formação; h) Imobilizado. Os bens integrantes do Imaveis
71.322 71.322
5.127
4.594
533
462
Imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição e as depreciações Moveis e Utensílios
160.307 168.494
12.189
12.189
2
foram calculadas pelo método linear, às asas estabelecidos em função do Veículos
25% 9%
33.769
33.730
39
23 Ativos Diferidos a Recuperar em 31/12/2005 ........
tempo de vida útil fixado por espécie de bem (vide nota 05); I) Fornecedo40.077 15.164
Ins;a
4uin
laçe
aõs s Industriais 24.538
24.357
181
227 IRPJ e CSLL Diferidos (saldo liq. em 31/122005)
res - Estão apresentados pelo valor nominal dos títulos e medições apegar; M
113.553 40.142
94.817 74.870 19.947 22.725 (1) O saldo de IRPJ e da CSLL diferidos ativos foram calculados com base
j) Empréstimos e Financiamentos - Estão atualizados monetariamente
até a data do balanço, com base nos encargos contratados (vide nota 06): 6. Empréstimos e Financiamentos
nas diferenças temporárias, nos Prejuizos Fiscais e Batia de Cálculo Negakl Provisão para Contingências - As contingências trabalhistas, eiveis e Em Moeda Nacional
Juros
2006
2005 tiva da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido, considerando realizáveis
tributárias foram avaliadas pela Administração da Companhia, amparada na Financiam. capital de giro
C. Monet. IPCA o
1.078
5.485 com base em projeções de lucros tributáveis futuros, quando da realização
opinião dos advogados. Fomos casos em que há possibilidade de perdas, Parcela do circulante
Juros 12% a.a.
1.078
5.340 das receitas diferidas.
constitulu-se provisão necessária no passivo, não havendo outras perdas Parcela do longo prazo
145 9. Transações com Partes Relacionadas - Existem os seguintes saldos e
prováveis relevantes conhecidas (vide nota 7); 1) imposto de Renda e Em Moeda Estrangeira
transações realizados com partes relacionadas, que correspondem a muContribuição Social - O imposto de renda na contribuição social, do exer- Financiam, capital de gim
VC.US$ •
68.346
76.587 tuo entre empresas do grupo, sem a cobrança de encargos financeiros:
cicio corrente e diferido, são calculados com base nas aliquotas de 15% e Parcela do circulante
Ativo
Juros 9,46% a.a. 39.175
39.175
acrescida de 10% sobre o lucro tributário excedente de R$ 240 mil para im- Parcela do longo prazo
2006 2005 2006"""s
20101
132.439 144.933 Empresas
posto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre (-) Ações dadas em garantia
(107.521) (107.521) Mapa S.A Construções e Comércio .. 8.352
o lucro liquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base de Total financiamentos _-.-536 2.050
3.000
65.170
82.072 Cobrazil S.A
cálculo negativa da contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
39299 39.299
im- A curto prazo
40.253
44.515 Itamarati Participações S/C Ltda.
postos diferidos ativos decorrentes de prejuízos fiscais, base de cálculo A longo prazo
- 1.963
1.963
24.917
37.557 itamarati S.A Agro Pecuária --..._
20.173 7.180
negativa da contribuição social e diferenças temporárias furam constituídos e) OS financiamentos estão garantidos por notas promissórias, garantia hi- Itamarati Repras. e Particip.Ltda
levando-se em consideração o histórico de rentabilidade es expectativa de potecária de bens e aval dos acionistas: b) A Companhia passai obrigações Usinas Itamarati SA.
110 10.550 18.870
1.702
geração de lucros tributáveis futuros, quando da realização de receitas financeiras contraídas em moeda estrangeira, cujo vencimento da divida TransrnIx Eng. Ind. e Com. S/A
Outras
Empresas
diferidas (vide nota 8).
198 109 303
503
ocorreu em 26 de agosto de 2003 e que representavam em 31 de dezembro
3. Contas a Receber de Clientes
69.834 57.674 23.188
2006
5.486
2005 de 2006 o montante de R$ 171.558, SenC10 R$ 132.383 o principal da divida Total
Realizável Curto Prazo
e R$ 39.175 a título de Juros semestrais vencidos. Devido anão quitação da 10. Outree Informações a) Refle Federal A Companhia aderiu ao PmDuplicatas a receber
26.709
20.941 divida à época, a Companhia colocou a disposição dos credores, como for- grama de Recuperação Fiscal - ASEIS (Lei 9.964 de 10 de abril de 2000)
Medições a faturar
5.312
7.716 ma de pagamento do principal da divida, as garantias reais caucionadas domo objetivo de regularizar os débitos coma União, referentes aos tribuCréditos a receber de-clientes ...:
137.438 142.283 contratualmente, garantias estas correspondentes ao penhor de ações o, tos e contribuições devidos a Secretaria da Receita Federal e ao Instituto
Provisão cara ciandwes duvidoaris
(697)
(1.123) dirobias nominativas de emissão da empresa Brasil Ferrovias S.A. que em Nacional do Seguro Social- INSS, incluindo os débitos vencidos até 29
,;
168.762 169.817 2006 foram convertidas em ações da ALL -América Latina Logistica S.A. fevereiro de 2000; b) Ajustes de Exercidos Anteriores - A Constran,
.
Re
Longo_P
(vide nota 4.a), cuja aceitação da oferta encontra-se ainda em objeto de base em revisão dos valores a receber em processos de ação ordin na c19,
Crédipi u receber/re8I113n
ç{
409.651 472.236 negociação junto aos credores. Para fins de apresentação das demonstra- indenização, apurados por seus advogados, procedeu em 2006 reli
409.651 472236 ções contábeis, o valor contabil do investimento acima foi apresentado de valores apropriados a maior em exore icios anteriores. bem comer
são do IRPJ e da CSLL dileridos sobre estas receitas.° efeito destes Opus:
•
vakiteájejaf
aoe,
de dientes represes- como saldo redutor no passivo.
kie. vetores decorredtee&d•Seg.
financeiros ocon
7. Provisão para Contingénclas - A Companhia é parte em ações judiciais tes representaram o montante de R$ 75.666 e reconhecidos diretarnerdefi)
era' Contratos Stia);i6ruãospúbli4ái~de Compianhirivem reivindicando e processas administrativos perante vários tribunais e órgãos governamen- conta de lucros acumulados; c) Capital Social - O Capital Social da.ern.r
..
rcirrento`,doe cuarntripcpóldor~es contratos, amparado nas con- tais, decorrente do curso normal de operações, envolvendo questões traba- presa e de R$ 610.000.009,00 totalmente subscrito e integralizado
contraturtã e na orientacikácje Sãos Adunados; b) Ou valores acima lhistas, cíveis e tributárias.A Administração, com base em Informações de acionistas residentes no pais, e esta dividido em 610.000.000 ações ordináIu 8
quede: recebimento efetivo seus assessores jurídicos, analise das demandas judiciais pendentes e, rias nominativas, sem valor nominal; d) Instrumentos Financeiros ,
,r8:19
ii .
Rani efeito cieJt3:64t11:1‘0
quanto as ações trabalhistas, constituiu provisão em montante considerada As transações envolvendo instrumentos financeiros na data do balanço
Peettrnento34Mhte, enie.O.MrOladas / igadas
suficiente para cobrir as perdas potenciais com as ações em curso, como patrimonial estão apresentadas pelos seus valores contratados a recemrestimereIne
2006
2005 segue:
2006 2005 ber ou a pegar e não divergem dos valores de mercados. A Companhia
o em'Investime
ntes
466.814 467.543 Contingências trabalhistas
2.590
2.927 não possui operações com derivativos; e) Seguros - A Companhia contraJ 107.521 107.521 Confingências tributadas
(dimalgtes
21.952 18.000 ta seguros em valores considerados suficientes para cobertura de evenefá§entrtBa (vide nota 06)
(107.521) (107.521) Caintingências cíveis
6236
6236 tuais sinistros e para cobertura de algumas obras civis, contra riscos de
"PIO
488.814 487.543
30.778 27.163 engenharia.
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José Robertolterlott
Diretor Adm./Mnanc/Cornerc(al
limos. Srs.
Constran S.A. Construções e Comércio
São Paulo-SP
1.Examinamos os balanços patrimoniais da Constran S.A. Construções e
Comércio, levantados em 31 de dezembro de 2006 e 2005 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio liquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração.
Nossa responsabilidade e a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.
2. Exceto quanto ao mencionado no parágrafo 3. nossos exames foram

difi4tYftitar~leinfiErEtsitlENTEg
conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a releváncia dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil ode controles intemos da companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações
contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas
contábeis mais representativas adotadas pela administração da companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas
em conjunto.
3.Não examinamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as demonstrações contábeis da controlada Brasopen Representação e Participação Ltda, correspondentes aos exercicios findos em 31 de

dezembro da 2006 e 2005. Como conseq0ênda, não
rmos uma opinião quanto aos valores contábeis do investimento mantido ("s.
nessa empresa em 31 de dezembro de 2006 e 2005, e nem sobre o resulta.).../
dada equivalência patrimonial junto a essa controlada.
4.Em nossa opinião, exceto quanto aos efeitos de possíveis ajustes do descrito no parágrafo 3, as daillOnStrações contábeis referidas no parágrafo
primeiro representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
posição patrimonial e financeira da Constran SÃ. Construções e Comercio
em 31 de dezembro de 2006 e 2005, os resultados dessas operações, as
mutações do seu patrimônio liquido e as origens e aplicações de seus re,"
cursos, referentes aos exercicios findos naquelas datas, de acordo com
praticas contábeis adotadas no Brasil.

18 - São Paulo, 117(77)

Diário Oficial Empresarial

quarta-feira, 25 de abril de 2007

CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
°

5. Conforme mencionado na nota explicativa n° 9, a Companhia possui
em 31 de dezembro de 2006 valores a receber das empresas ligadas
llamarati Participações S/C Ltda. e itamerati Redres. e Participação Ltda.
registrados no realizável alongo prazo cuja realização dependerá de resultados gerados por essas empresas. Nas circunstancias atuais, e pela ausência de um plano que possa garantira realização de resultadas futuros
nas empresas ligadas, não foi possível concluirmos quanto a realização
destes ativos.
6. Conforme mencionado na nota explicativa n° 6.(b), a Companhia possui

''''-
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•

obrigações financeiras contraídas em moeda estrangeira, cujo vencimento ciedade, amparada por seus advogados, acredita no êxito de suas reivirdida divida e respectivos encargos encontram-se vencidos e não quitados cações, cuja realização destes créditos dependerá do sucesso de negociaaté 31 de dezembro de 2006, estando a divida devidamente coberta coro ção e das ações movidas junto aos órgãos contratantes.
garantias reais. A liquidação deste passivo dependera substancialmente do
São Paulo, 20 de abril de 2007
sucesso das negociações junto aos credores.
7. Conforme mencionado na nota explicativa n° 3 (a), a Companhia tem valores a receber junto a clientes, valores estes decorrentes principalmente
Vender Bittencourt Ribeiro
Auditora Indepandeates
do ressarcimento de custos originados por desequilíbrio econômico-finanCRC 291. 019412/0-9 SOC10 Contador- CRC 1 SP 159913/0-3
ceiro de obras contratadas juntou órgãos púdicos. A Administração da So-
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CNPJ/MF
kiia Geral
demais Diretores, observatiWzrsoselbuiç.õe;espctoificas previstas
da Cs
INNUmmeweefile
1. Data, Hora e Local: Realizada às 11:00 horas do dia toda abril d
ia competências dos dem.5111'n%mbros da 0144t1S8a nas áreas não
ied2a00274.
n°, "A"e
530sedmebsccial
- 1° andar, Bac
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. na Rua Bandeira Paulista,
neste Estatuto, 'ad referendum" do Conselho de Administração( ful superintender
CEP 04532-001.2. Convocação: O edital de convocação desta Assembleia Geral Ordinária e E
todas as operações da Companhia, acompanhando seu andamento, ingifhgo goverr"4 gvenvolvimento
foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nas edições de 22,23 e 24 de março de 2007 e na Jornal
corporativo e a análise de novos negócios, as politicas de recuraw• humanos, de comunicação e de
Valor Econômico, nas edições de 22, 23 e 26 de março de 2007. 3. Presença: Presentes acionistas
relacionamento institucional nas atividades relacionadas à auditoria cli? Cownhia; (vIlnk8s7o1r%s reuniões da
representando o quorum legal, conlorme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da
Diretoria; e (vil) garantir a aplicação das possuas corporativas e dos prineiplos(de daserrvolvimento sustentável
Companhia. 4. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Vice-Presidente do Conselho de Administração
em todas as atividades sob sua responsabilidade. Parágrafo Segundd 'Contacte ao Diretor Vice-Presidente de
da Companhia, Sr. António Fernando Meio Martins da Costa, que escolheu a Sra. Maria Cristina Cescon
Finanças e Relações com Investidores, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (1)
Avedissian para secretariá4o. 5. Informações: O Sr. Presidente da Mesa, Sr. Antônio Fernando Melo Martins
planejar,
coordenar, organizar, supervisionara dirigir as atividades relativas às operações de natureza financeira
da Costa, informou aos acionistas presentes que as publicações legais da Companhia continuarão a ser
da Companhia; (II) gerir as finanças consolidadas e o risco financeiro da Companhia; (III) propor as metas para
realizadas no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal Valor Económico mas este último com
desempenho
e os resultados das diversas áreas da Companhia e de suas controladas e coligadas, o
o
circulação regional - Grande São Paulo. 6. Ordem do Dia: (I) tomar as contas do administradores, examinar,
orçamento da Companhia, acompanhar os resultados das sociedades controladas e coligadas, preparar as
discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras, acompanhadas do parecer dos
demonstrações financeiras e o relatório anual da administração da Companhia: (Ia) coordenar a avaliação a
auditores externos independentes, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006; (II) aprovação do
implementação de oportunidades de investimentos e operações, incluindo financiamentos, no interesse da
orçamento de capital; (111) destinação do lucro liquido e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de
Companhia e de suas controladas e coligadas; (v) representar a Companhia perante os órgãos de controle e
2006; (Iv) definição do número de membros do Conselho de Administração, sua eleição e fixação da
demais
instituições que atuam no mercado de capitais, competindo-lhe prestar inforrnações aos investidores,
remuneração global dos administradores; e (v) alteração dos artigos 25 e 28 do Estatuto Social da Companhia.
Comissão de Valores Mobiliários - CVM e às Bolsas de Valores em que a Companhia tenha seus valores
para melhor dispor sobre as competências dos Diretores e a representação da Companhia perante terceiros.
mobiliários
negociados. conforme legislação aplicável; (vI) garantir a aplicação das políticas corporativas e dos
7. Deliberações: Os senhores acionistas, por unanimidade dos presentes, decidiram o que segue: 7.1. Com
principios de desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua responsabilidade; e, (vil) avaliar e
abstenção dos legalmente impedidos, aprovaram, sem reservas, o Relatório da Administração e as
acompanhar notificas, estratégias e a Implementação de projetos nas áreas relacionadas aos serviços
Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Externos Independentes, relativas ao
compartilhados definidos pelo Diretor Presidente. Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Vice-Presidente de
exercício social findo em 31/12/2006, os quais foram colocados à disposição dos senhores acionistas para
Distribuição e Serviços Comerciais, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (1) avaliara
consulta na sede social da Companhia e enviados à Bolsa de Valores de São Paulo, e ainda publicados, em
acompanhar politicas, estratégias e a implementação de projetos na área de distribuição de energia
conformidade cornos prazos e demais disposições aplicáveis da Lei 6.404/76, conforme alterada, nas edições
relacionados aos serviços comerciais comuns das sociedades controladas e coligadas da Companhia; (II) em
do Diário Oficial do Estado de São Paulo e Valor Econômico do dia 01 de março de 2007. 7.2. Aprovaram a
conjunto com o Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços Técnicos, avaliar e acompanhar politicas e
proposta de orçamento de capital no valor de 90915477.000,00 (novecentos e quinze milhões, quatrocentos
estratégias de distribuição pelas sociedades controladas e coligadas da Companhia; (III) avaliara acompanha(
e setenta e sete mil reais), para os exercicios de 2007 e 2008, para fins do artigo 196, § 2. da Lei 6.413436,
pofific.as, estratégias e a implementação de projetos na área de distribuição de energia relacionados aos
conforme alterada, a qual foi colocada à disposição dos senhores acionistas para consulta na sede social da
serviços compartilhados definidos pelo Diretor Presidente; e (1v) garantir a aplicação das polificas corporativas e
Companhia e enviada à Bolsa de Valores de São Paulo, em conformidade com a Lei 6.404/76, conforme
dos principios de desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua responsabilidade. Parágrafo
alterada, sendo uma cópia da mesma autenticada pela mesa e arquivada na sede social da Companhia.
Quarto
- Compete ao Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços Técnicos, dentre outras atribuiçõesgue
7.3. Aprovaram a destinação do lucro liquido ajustado do exercido findo em 31/12/2006, no valor de
lhe venham a ser estabelecidas: (i) avaliara acompanhar por:ficas, estratégias e a Implementação de projetos
90365.758.192,56 (trezentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e cinqüenta e oito mil, centos noventa e
na área de distribuição de energia relacionados aos serviços técnicos comuns das sociedades gontrolacias e
dois reais e cinqüenta e seis centavos) da seguinte forma: 7.3.1. Constituição de Reserva Legal equivalente a
coligadas da Companhia; (11) em conjunto como Diretor Vice-Presidente de Distribuição e Serviços Comerciais .
5% do lucro liquido ajustado do exercido, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades Anônimas e
avaliar e acompanhar politicas e estratégias de distribuição de energia pelas sociedades controladas e coligadas
alterações posteriores, no valor de R518.287.909.63 (dezoito milhões, duzentos e oitenta e sete mil,
da Companhia; (III) avaliar e acompanhar poreicas, estratégias e a implementação de projetos na área de
novecentos e nove reais e sessenta e três centavos); 7.3.2. Distribuição de Dividendos, no valor total de
,
distribuição de energia relacionados aos serviços compartilhados definidos pelo Diretor Presid
90169.914.296,81 (cento e sessenta e nove milhões, novecentos e quatorze mil, duzentos e noventa e seis
(Iv) garantira aplicação das politicas corporativas e dos principias de desenvolvimento sustentáv ertríodes'sis
reais e oitenta e um centavos), equivalentes a 46,46% do luao liquido ajustado, sendo 901,029680 para cada
e OS Gessigétr‘
Parágrafo Quinto - Compete ao Diretor Vice-Pre
atividades
sob
sua
responsabilidade.
ação, como juros sobre o capital próprio, imputáveis aos dividendos referentes ao exercicio social de 2006,
pálitisas •"
; • a•abarhpanti
.
Meio-Ambiente, dentre outras atribuições que lhe venham a ser estabelecidas: (1),aval
:!
objeto de deliberação e aprovação na 108° Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
rupanlae
—
e estratégias de geração de energia pelas sociedades controladas e
em 21 de dezembro de 2006, "ad referendum da Assembléia Geral, a serem pagos sem ajuste aos acionistas
serviços de operação e manutenção das instalações de geração de
'11 • ;Dark"•61K411•XDaliloação
titulares de ações da Companhia na data-base de 28 de dezembro de 2006, em até 60 (sessenta) dias a contar
das politicaS .Corpore(ivas_kdoe
atividades as normas e regulamentas ambientais; OU garantir a apr
da presente Assembléia Geral: 7,3.3. Destinação do saldo remanescente, no valor de R$177.555.986,12
nsgálidatle;•ai on) 'avaliar e
principias de desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob,
(cento e setenta e sete milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, novecentos e oitenta useis reais e doze
•i')'êtacjoriadriís aos serviços
acompanhar potiticas, estratégias e a implementação de projetos
centavos), para a Reservada Retenção de Lucros, conforme orçamento de capital aprovado nos termos do
e ao Diretor Vice-Presidente
compartilhados definidos pelo Diretor Presidente. Parágrafo Sexto item 7.2.. supra. 7.4. Definiram o riúmero de 09 (nove) membros como sendo o número total de conselheiros
das: (i) avaliar e acçrpu)emrtlàç
Comercialização, dentre outras atribuições que lhe venham a ser es
para compor o Conselho de Administração da Companhia. Em seguida, aprovaram a eleição das membros do
de comercia alloUrrher ia
políticas e estratégias de geranciamento de risco energético do grupo, bem
Conselho de Administração para um mandato de 1 (um) ano, ou seja, até adotada realização da Assembléia
r o rei
Mitos" acaro e
pelas sociedades controladas e coligadas da Companhia; (11) promover e ce
Geral que examinar as contas do exercício social a findar-se em 31/12/2007, Sm.: António Luis Guerra
FAi
r, nc:
c:o
trthe
oe
dsnar,...,
ral;.
(11i),,; do
ans;e0j:
institucional da Companhia com órgãos governamentais e de regulação e
Nunes Mexia, português, casado, economista, portador do Passaporte rr° G542748, residente e domiciliado na
senvolvimento. orgaçpeção'
organizar, supervisionar e dirigir as atividades relacionadas as áreas juridica e
Rua dos Cordoeiros, 24-1° - 1200.128, Lisboa • Portugal, que ocupa o cargo de Presidente do Conselho de
e processos da Companhia; (iv) garantir a aplicação das politicas co
Uiv
Administração; António Fernando Melo Martins da Costa, português, casado, engenheiro, portador da
(vjerkrak:
desenvolvimento sustentável em todas as atividades sob sua responsabilidad
Cédula de Identidade RNE n° V379072-0. inscrito no CPF/MF sob n°230.450.848-00, residente e domiciliado
ponticas, estratégias e a implementação de projetos nas áreas relacionadas
na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Bandeira Paulista, O' 533 - 14° andar definidos pelo Diretor Presidente. Artigo 29 - A Companhia considerar-se-á obriga(*)
11'esi606`,
Itaim Bibi, São Paulo/SP, que ocupa o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; Nuno Maria
ópr',6dp•t pod.ree. '
por 2 (dois) Diretores em conjunto; b) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um)*
Pestana de Almeida Alves, português, casado, engenheiro, portador do Passaporte n° G754930, residente na
especiais, devidamente constituido; c) por 2 (dois) procuradores em conjunto, ar perde/cá
Rua Mato dos Longos, 16, Quinta da Bolsara, 2710-444, Sintra. Portugal; Ana Maria Machado Fernandes,
te
devidamente constituldos; e d) por 1 (um) só Diretor ou 1 (um) procurador com poderesespeaáist
portuguesa, casada, advogada. portadora do Passaporte n° G495481, residente e domiciliada na Rua Poço
constituido, para a pratica dos seguintes atos: (F) de representação da Companhia perante quaisquer órgãos
dos Negros, n° 153- 1° andar, Lisboa - Portugal; Antonio José Saltara, brasileiro, casado, administrador de
públicos federais, estaduais e municipais, entidades de classes, nas Assembléias Gerais de Acionistas ou
empresas, portador da Cédula de Identidade RG n. 7.780.432-6-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob O'
Reuniões de Sócios das sociedades nas quais a Companhia participe, bem como nas Assembléias ou Reuniões
533.003.948-72, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na R.
de entidades de direito privado nas quais a Companhia participe corno patrocinanadora, membro fundador ou
Bandeira Paulista, n° 530 - 14° andar - Italrn Bibi, São Paulo/SP; Francisco Roberto André Gros, brasileiro,
simplesmente membro participante; (II) de endosso de cheques para deposito em contas bancarias da
divorciado, economista, portador da Cédula de Identidade RG 1.978.553-4-IFP/RJ, Inscrito no CPF/MF sob
Companhia; e (III) de representação da Companhia perante sindicatos ou Justiça do Trabalho: para matérias de
o n. 038.644.137-53, residente e domiciliado na Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rui Barbosa,
adrnLssão, suspensão ou demissão de empregados; e para acordos trabalhistas. Parágrafo Primeiro • As
n5 348 - 4° andar. Bairro do Flamengo; Pedro Sampaio Malan, brasileiro, divorciado, economista, portador da
procurações serão outorgadas em nome da Companhia por 2 (dois) Diretores em conjunto, devendo especificar
Cédula de Identidade RG n. 1.641.979-IFP/RJ, inscrito no CPF/MF n°028.897,227-91, residente e domiciliado
os podaras conferidas e salvo aquelas previstas no parágrafo segundo deste artigo, terão periodo de validade
ria Capital do Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Rua Eusébio Matoso, n°891 -4° andar limitado a, no máximo, 01 (um) ano. Parágrafo Segundo - As procurações para fins judiciais poderão ser
Pinheiros, São Paulo/SP; Francisco Carlos Cotrtinho Pltelia, brasileiro, casado, engenheiro, portador da
outorgadas por prazo indeterminado e aquelas outorgadas para fins de cumprimento de cláusula contratual
2.689.857-IFPARJ, inscrito no CPF/MF sob n° 370.030.977-53, residente e
Cédula de Identidade RG
poderão ser outorgadas pelo prazo de validade do contrato a que estiverem vinculadas.' 8. Encerramento: Os
domiciliado na Capital do Estado do Rio da Janeiro, com endereço comercial na Praia do Flamengo, n° 66 documentos submetidos á Assembleias bem como as declarações de voto favoráveis, foram numerados
Bloco B - sala 1509 - CEP 22210-903, Flamengo, Rio de Jsuleiro/RJ; e Modesto Souza Barros Carvalhosa,
seguidamente, autenticados pela mesa e arquivados na sede social. Oferecida apalavra a quem dela quisesse
brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nu 1.230.568-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhosa suspensa a Assembléia peio tempo
n°007.192.698-49. residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na
necessário à iavratura desta ata em forma de sumário, conforma faculta o artigo 130, parágrafo 1°, da Lei n.
Rua José Maria Lisboa, n° 1.139, São Paulo/SP, sendo estes quatro últimos considerados membros
6.404/76, e sua Impressão em lote de folhas soltas, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi lida, achada
independentes para os termos e efeitos do Regulamento do Novo Marcado da Bolsa de Valores de São Paulo
conforme, aprovada e assinada pelas acionistas presentes titulares dos votos necessários à validade das
BOVESPA. O Presidente da Mesa agradeceu ao Dr. Levy Pinto de Castro pelos serviços prestados no
deliberações tomadas. Presidente da Mesa: Sr. António Fernando Melo Martins da Costa. Secretária da Mesa:
Conselho de Administração da Companhia durante o último mandato e as boas vindas ao novo Conselheiro de
Sra. Maria Cristina Cescon Avedissian. Acionistas: Energias de Portugal Investmenta and Services,
Administração, Sr. Francisco Carlos Coutinho Pitella. 7.5. Aprovaram a verba anual e global de até
Sociedad Limitada; EDP • Energias de Portugal, S.A.; Bahverk - Consultadoria Econ. e Part., Sociedade
R$1.000.000,00 como sendo a remuneração global dos membros do Conselho de Administração e dos seus
Unipessoal, Lda., representadas pela Sra. Maria Cristina Cescon Ave.szianrAntónlo Fernando Melo Martins
Comitês ode R$4.500.000,00 como sendo a remuneração global da Diretoria, para o parindo de abril de 2007
da Costa; Antonio José Serrara; Modesto Souza Barros Carvalhosel GEP ,flartkIpaçãrtis S.A., representada
a março de 2008 inclusive, cuja distribuição Individual será deliberada pelo Conselho de Administração nos
pelo Sr. Rodrigo Pica Menegat; Empresa Eléctrica Pilmaiquen S.A., rapresantada pelo ;31. 1:',1;nón atuantes
Moura Aze(yein;-Japan Trustee
Ovalle; Wisterta HoldInga LLC, representada pelo Sr. Luis André Nertrelli
termos do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia. 7.6. Aprovaram a alteração dos artigos 25 e 28 do
Services Bank, Ltd as Trustee for lhe Sumitorno Trust & Banking Co.; Noijes Barr2;_CoIlege Retirement
Estatuto Social da Companhia, para melhor dispor sobre as competências dos Diretores e a representação da
SeCUrities Fund;
Eguities Fund; Tempieton EmergIng Markets Series; Templeton Developing Maritais Companhia perante terceiras, passando assim os referidos artigos a vigorarem com as seguintes redações:
Templeton International Emerging Mkts Fund; Templeton Develop)rrall"irkets Trust;T:LX:dln Tempieton
"Artigo 25 Compete à Diretoria a administração dos negócios sociais em geral e a pratica, para tanto, de
Corporate Class Ltd.; Templeton Global Investment Trust Templetan Ano Fund; Vinguanz Investments
todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja portei ou pelo presente
Series, PLC; T. Rowe Frite International Funda: 1". Rowe Price Latir"' America Fund; T. Roma Price Funda
Estatuto atribulda a Lui irpetência Ér Assembléia Geral ou ao Conselho de Administração. No exercido de suas
Slcav; T. Reme Price EmergIng Markets Stock Fund; T. Rowe Price Inetitutional intematronnl Fundo, Inc.
funções, os Diretores poderão realizar todas as operações e praticar todos os atos de administração
on Behalf odEs Separata Series T. Rowe Prive Institutional Ernerging '.'Aorkets; JPItorgan Raming Funds
necesserios b consecução dos objetivos de seu cargo, de acordo com a orientação geral dos negócios
estabelecida pelo Conselho de Administração, incluindo resolver sobre a aplicação de recursos, transigir,
Latin America Equity Fund; Atfred I. Dupont Testamentary Trust; EmergIng Mariceta Sudan Free Equlty
Index Fund; &Mann Emerging Markets Fund; Caisse de Dépõt cl -PSczement Os Creébóc; Vang.rd
renunciar, ceder direitos, confessar dividas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações, celebrar
ErnergIng Marketa Stock index Fund; The Penslon Reserves Inveetmenta Management Board, C/0 Prim
contratos, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, prestar caução, avais e fianças, emitir, endossar,
Board; Central State. Southeaat end Southwest Arcas Pension Fund; Green Une l_c-errkwarica Growth
caucionar, descontar, sacas e avalizar Muros em geral, assim como abrir, movimentar e encerrar contas em
Fund; Mardi' Lynch International Inveatments Fund; Wells Fargo Meeter.Trust DIverailliad Stock Porttolio;
estabelecimentos de crédito, observadas as restrições legais e aquelas estabelecidas neste Estatuto Social.
e 'abarca MSCI Brun (Frac) lndex Fund, representadas pelo Sr. Antonio de Almeida e Silva. Esta é cópia fiel
Parágrafo Primeiro - Compete ao Diretor Presidente: (0 executar e fazer executar as deliberações das
da ata que integra o competente livro. Maria Cristina Cescon AvedIssian - Secretária da Mesa. JUCESP
Assembléias Gerais e do Conselho de Administração; (II) determinara promover a execução e implementação
116.838/07-3 em 20/04/2007. Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.
das políticas, estratégias, orçamentos, projetos de Investimento e demais condições do plano de negócios da

Canagril - Cana Agrícola Ltda.
CNRI/1.IF n°01.619.045/0001-01
Convocação
Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos os um. quotistas ano reunirem em AGE., a realizar-se em
03105/2007 as 16:00 horas em t convocação e as 17:00 horas em 2°
convocação, na Av. Braz Olaia Acosta, n° 727, 15° andar, no escritório
Aires Vigio - Advogados, em Ribeirão Preto/SP, afim de deliberarem sobre
a seguinte Ordem do Dia: Aprovar a alteração do Contrato Social, para
adequação à Lei n° 10.406 de 10/1/2006, bem como, indicar os
administradores da sociedade, qua já aceitaram tal encargo, encenar
filiais e reduzir seu objeto social. Patrocinio Paulista/SP, 17/4/2007.
Jorge Luiz Recaia Décio Sandoval de Moraes - Sócios
(24.25 a 26)

Hospital São Francisco
Sociedade Empresária Ltda.
C.N.P.J. n° 55.980.882/0001-90
Edital de Convocação
Nos termos do item "III' da Clausula 11° do contrato social, ficam convocadonos srs. quotistas do Hospital São Francisco Sociedade Empresária
Ltda., parou A.G.O. a ser matizada no dia 02/05/2007, em 1° convocação
as 18:00 horas e em 2° convocação às 18:30 tio., na sede social, na Flua
Bemardino de Campos, 912, Ribeirão Preto-SP, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Discussão e aprovação das demonstrações fi
nanceiras e do relatório da diretoria referentes ao exercício encerrado em
31/12/2006. Ribeirão Preto, 20 de abril de 2007. André Junqueira Santos
(24,25 e 26)
,?essoa - Presidente do Conselho de Administração

CONSAÚDE - Consórcio IntermunIcipal
de Saúde do Vale do Ribeira
CONSUJOE

CNPJ n° 57.740.490/0001-80

CONSAUDE - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ribeira
torna público Aditamento Contratual nos termos da legislação
vigente, com Elektro - Eletricidade e Serviços S.A., contrato
n° COM/350/1773/2064.1, visando Alteração nos valores da demanda
contratada em 24/08/04 que, no período de 04/2007 a 08/2009 passa a
sarda 260 kw. Proc. 196/04-Art. 24, XXII, LF 8666/93.
Superintendência/CONSAUDE

•

Diário Oficial Empresarial

sábado, 2 de junho de 2007

!Usina Itaiquara de Açúcar e Álcool S.A.!
CNPJ n° 72.111.321/0001-74 - NIRE na 35.300.012.577

•

Aos note dias do mês de agrir do ano de dois e sete, às 1000 horas, na
sede social situada na Fazenda ltaiquara, Municipio de Tapiratiba. Estado
de São Paula reuniram-se os membros da Conselho de Administração,
recém-eleitos e empossados em assembléia do mesma-dia. Iniciados os
trabalhos, assumiu a presidência o Sr. Guilherme Whitaker de Lima Silva,
que convidou a mim Joaquim Augusto Bravo Caldeira, para secretariá-lo.
Fica aprovada por unanimidade de votos dos conselheiros a eleição dos
seguintes diretores com mandato até abril de 2010 Diretor-Presidente.
Guilherme Whitaker de Uma Silva, brasileiro, casado, engenheiro
agrónomo. R.G. 4.988.1C16-SSP-SP, CPF 052.403.158-41, domiciliado e
residente na Fazenda ltaiquara, Município de Tapiratiba, Estado de São
Paulo; para Diretor Vice-Presidente: Fernando Whitaker de Souza Dias,
brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. 12.633.699-4SSP/SP, CPF 114.513.208-17, domiciliado e residente na Fazenda
ltaiquara, Municipio de Tapiratiba Estado de São Paulo; e para DiretoresGerentes: Marcos do Amaral Mesquita, brasileiro, casado, engenheiro
civil, R.G. 7.510.517-SSP/SP. CPF 050.575.488-67, domiciliado e residente à Rua Natal Medi, 303 - Jardim Luciana - São José do Rio Pardo,
Estado de São Paulo; Paulo de Barroa Whitaker Neto, brasileiro, solteiro,
engenheiro eletricista. R.G. 19.169.068-5-SSP/SP, CPF 185.051.068-73,
residente e domiciliado na Fazenda Italquara&luniclpio de Tapiratlba, São
Paulo, e Manuel Roberto Bravo 'Caldeira, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. 4.118.7,415-SSP/SP, CPF 029.428.328-51,
domiciliado e residersixeà flua Mário Feniaz, 95 - Apto. 91 kali> Bibl. São
Pauto- Capital. Os í,file4osle0os leram entlossados neste ato nos seus
respectivos cargos, tendo todos assinai» • respectivo livro e termo de
posse. Foi aprovara pqrtravimidaditt de,s(plat dos conselheiros a fixação
dos honorários a titulo de pró-labore de diretores em R$ 30.000,00 (trinta
mil reais) mensais.eara cada um, rapreNedtando esse montante o total
percebido entre honorários de diretona da controladora e das controladas.
Deliberou-se que a.
r!orrip/lif(ria mantela.rentratação da atual auditoria
Independente para &corrente exercido, Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a" reunlia.da441 foi lavizgla essa ata. que depois de lida e
aprovada é assinada por todos as conselheiros. Consoante parágrafo
único do artigo 146.
cialer6.404/76 em virtude de conter a presente deliberação desfinadO NI•produzir efditef perbnte terceiros, mandou-se
arquivá-la n6 ResistIN rito Comércio e razer publicar nos jornais
de praxe. Tapiratiba, 20 detabril de ?MT Gillherrne Whitaker de Uma
Silva - Presidente; Joaquim Auguato 'Bravo Caldeira - Secretário.
Conselheiros: Guilherme Whitaker de Uma Silva; Joaquim Augusto Bravo
Caldeira; Fernando Camargo de Souza Dias; Maria Ilidia Whitaker de Uma
Silva; Ana Maria Whitaker de Souza Dias; João Baptista Bravo Caldeira;
Marcos do Amaral Mesquita; Manuel Roberto Bravo Caldeira; Paulo de
Barros Whitaker Neto; Roberto de Abreu Sampaio Dória Júnior;
Luis Guilherme Meares Whitaker, e Marcelo Bravo Caldeira. JUCESP
Certifico o registro sob o número 205.446/07-3, em 24/05/2007. Cristiana da Silva E Corrêa - Secretária Geral.

São Paulo, 117)103)-'15

Transportes Arambari S.A.
CNPJ n°45.043.056/0001-61 -NIRE n°35.300.008.898
Offlit~ilbrirl~lOid18,1~~~~
No dia dezenove de abril do ano de dois mil e sete, as 11:00 horas, na sede
social de Usina italquara de Açúcar e Álcool S.A., situada na Fazenda
ltaiqura, Municipio de Tapiratiba, Estado de São Paulo, da qual esta
sociedade é subsidiária integral, realizou, soba presidência de Fernando
Whitaker de Souza Dias, que convidou a mlm. Paulo de Barros Whitaker
Neto para secretário, a sua assembléia geral ordinária. Aberta a sessão,
disse o Sr. Presidente que à assembléia cumpria examinar a seguinte
ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relacionadas com o
exercício findo em 31 de dezembro de 2006; b) Destinação do resultado do
exercido; c) Eleição dos membros da Diretoria para o próximo mandato;
d) Eleição do Conselho Fiscal, se aprovada essa instalação. A seguir, de
acordo com o determinado pelo presidente da assembléia, passei à leitura
do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial, da Demonstração do
Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Liquido, das Origens e
Aplicações de Recursos e das respectivas Notas Explicativas, e bem assim
do Parecer dos Auditores Independentes, relativos aos atos e contas da
administração correspondente ao exercido social encerrado em 31 de
dezembro de 2006, documentos esses todos publicados no Diário Oficial
do Estado de Silo Paulo e no Jomal "O Dia", de São Paulo, no da 03 de
abril corrente, os quais estiveram à disposição dos senhores acionistas,
com a antecedência legal. Após a leitura, como ninguém se manifestasse, o
presidente declarou em votação os documentos lidos, inclusive, e
destacadamente, a destinação do resultado verificado no exercido e
constante da conta de Lucros e Prejuizos Acumulados. Verificou-se asse
Integral aprovação, por unanimidade, com abstenção de votos dos
legalmente impedidos, inclusive resolvendo deixar o lucra líquido do
exercício na conta de Lucros e Prejulzos Acumulados. Deterrninou em
seguida que se passasse à eleição dos membros da Diretoria para o
mandato que se estenderá até abril de 2010, tendo sido eleitos os seguintes
senhores: para Diretor-Superintendente: Fernando Whitaker de Souza
Dias, brasileiro, casado, administrador de empresas. CI-RG 0°12.633.699SSP/SP, CIC n° 114.513.208-17; e para Diretor-Gerente: Paulo de Barros
Whitaker Neto, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, Cl-RG n°
19.169.068-5-SSP/SP, CIC n° 185.051.068-73, ambos domiciliados e
residentes na Fazenda ltaiquara, Municipio de Tapirafiba. Estado de São
Paulo. A seguir foi aprovada por unanimidade anão instalação do Conselho
Fiscal, ficando, dessa forma prejudicada a sua eleição. Nada mais havendo
a tratar o Sr. Presidente declarou encerra
"
que é lida, aprovada e assinada por toda
Whitaker de Souza Dlas - Presidente da
Whitaker Neto - Secretário da Assembléia";
de Açúcar e Álcool S.A.: Guilherme Whit
Presidente. JUCESP - Certifico o registrei'iiii'nitli-i
24/05/2007. Cristiana Silva F. Corrêa -Secreti.ti-iiit
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American Life Companhia de Seguros
CNPJ 5 67.865.300/0001-27- NI RE - 35.300.525.833

Ata da Assembléia Geral Ordinária
realizada em 30 de março de 2007
Dia, Hora e Local: Aos trinta dias do más de março de 2007, às 10:00

•

horas, na sede social da Companhia, na Rua Minas Gerais, ni 209, térreo, Higienapolis, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Quorum: Acionistas da Companhia representando 100 %do capital social. Convocação: Verificou-se, em 1° convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, o que foi constatado
pelas assinaturas no livro de 'Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais conforme autoriza a § C do art. 124
da lei ri* 6.404/76. Mesa: Presidente: Pedro Pereira de Freitas e Secretário:Paulo de Oliveira Medeiros. Ordem do Dia: 1) Aprovara Relatório
Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos
Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000: 2) Aprovar a proposta da Diretoria sobre a destinação
do resultado. Deliberações: Os acionistas, salvo os legalmente impedidos, por unanimidade, sem dissidências, protestos e declarações deve-tos vencidos, deliberaram: 1) Aprovar, sem reservas, o Relatório Anual
da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes. relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2006, que taram publicados: no Diário Oficial do Estado de São
Paulo, na edição do dia 28/02/07, fls. 233 e 234; e no 'Diário do Comerdo", na edição do dia 28/02/07.0.. 4. 2) Registrar o lucro no valor de RS
2.075.074,64 (dois milhões, setenta e cinco mil, setenta e quatro reais e
sessenta e quatro centavos), que foi lançado em conta própria para absorver prejuízos acumulados. Administradores: Presentes os Administradores da Companhia, consoante o disposto no art.134, § 1°, da Lei n°
6.404/76. Auditores independentes: Foi dispensada a presença dos
Auditoras Independentes. Conselho Fiscal: o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no parindo. Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembléia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo atrelar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se coloro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.
Assinaturas: Presidente: Pedro Pereira de Freitas; Secretário: Paulo de
Oliveira Medeiros; Acionistas: PednoPereim de Freitas, Francisco de
Assis Fernandes e Paurcyle Oliveira padrtros. Declaração: Declaramos, para os deviActsCinscaue a presente é cópia fiel douto original tomadano livro próprig,% Nação autênt4s,4 resmo livro, as assinaturas
nele apostas. Paulo dá...Oliveira Medeiros - Secretário da Mesa.
American LM tbingnhia
- Francisco de Assis
Fernandes - Direton
iros - Diretor. JUCESP • Certifico
prz..413:264/9. ,-4 tivg9/08/07. Cristiana da Silva E
' '
Sedietárle

ii
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eic Efral p.A

CAY.T3.J. 6'
114.349/0001- NIRE
8401
i
.‘ AZZIMÉkfrfinr-4W0fâMIXdbrOtsW
akti 14 horas, na seda.sciai..5 ppffsgeadetalidade do capital social.
Mesa: Aroldoplexpli
vedsIdente; Wil • Urban - Secretario.
rçoe AttirOXdês por Unanimidade de Votos: I) AGO: a)
o o Ralai 'ode Diretoria, as Demonsge,ffla Financeiras relativos
cicio fi ii em 31Bga
eifitoatlWarain ublicados no Diário
aálincrÉ1Wo de 05/04/2007;
seg., até R$ 60.000,00;
elho'Consultivo em até
cdo Conselho Fiscal para o
nto do Capital Social de
7,40, sem modificação do número
nas do Capital Social, mediante a incorporação das
Celas: 1) R$ 3.253.218,72 saldo da conta "Reserva de
o de Renda; 2) R$ 44.964.474,08 parte dos lucros
2/2006; b) Aprovado a aceração do art. 4° dos estatutos
a vigorar com a seguinte redação: Art. 4. O Capital
584.047,40. dividido em 297.640.079 ações ordinárias
de RS 0, cada uma; c) Ratificar a decisão da Diretoria, que em
7, reates. 'zoe a venda do imóvel, apto. n° 203 de propriedade
Brasil S.A., localizado no Municipio de Itapema, Estado de Santa
na R. 313 '6", 107, Edifício "Strauss", Bairro Meia Praia, objeto
e
Muda n° 11180, transcrita no Livro 2 do Oficio de Registro de
Imóveis da Comarca de Itapema - SC; d) Aprovado a venda, pela melhor
oferta, do imóvel apartamento n° 103 de propriedade da Bis Brasil S.A.,
localizado no Município de Itapema. Estado de Santa Catarina, na R. 313
13, 107, Edificio "Strauss", Bairro Meia Praia, objeto da matricula n° 11179,
transcrita no Livro 2 do Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de
Itapema • SC. Encerramento: Nada mais. Aroldo de Oliveira Fontes gresidente; Wilson Urban - Secretário. JUCESP nu 205.600/07-4 em
/ '-- 24/05/2007. Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.
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CNPJ 0° 56.720.428/0001-63 /
Companhia Aberiiág-iiii

Edital de Convocação • Assemblálf
Ficam convocados os senhores acionistas
("Companhia"), a se reunirem no dia 20 de
sede social da Companhia, na Avenida Pére:-...." de de Santa Bárbara d'Oeste, Estado de S..'
sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Altere....

Social) do Estatuto Social, em razão: I) da
Administração de aumento do capital soasaulorizado. no valor de R$ 180.000.000,00
reais), com a emissão 12.000.000 (doze m
totalmente subscritas e integralizadas, no âmbito da Oferta Pública de
Distribuição Primária e Secundária de Ações de emissão da Companhia
("Oferta Pública"), conforme Reunião do Conselho de Administração da
Companhia matizada em 11 de abril de 2007; II) da aprovação pelo
Conselho de Administração de aumento do capital social, dentro do
limite do capital autorizado, no valor de R$ 62.935.785,00 (sessenta e
dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco
reais), cons a emissão de 4.195.719 (quatro milhões, cento e noventa e
cinco mil, setecentas e dezenove) ações ordinárias, totalmente
subscritas e integralizadas, face ao exercício integral da opção de
compra de ações concedida ao Banco baú BBA S.A. no âmbito da Oferta
Pública, conforme Reunião do Conselho de Administração realizada em
20 de abril de 2007; b) Alteração dos Artigos 24, 25 e 29 (Da Diretoria)
do Estatuto Social, para discriminar as atribuições individuais dos
diretores da Companhia, em atendimento à recomendação da CVM, por
ocasião da Oferta Pública; e c) Eleição de novos membros do Conselho
Fiscal, para preencher os cargos vagos em face da renúncia de alguns
de seus membros - titular e suplente, representantes dos acionistas
minoritários; e suplente, representante dos acionistas majoritários.
Participação e voto nas assembléias: Somente terão direito a voto nas
Assembléias Gerais da Companhia os acionistas (representantes legais
ou procuradores) titulares de ações ordinárias, devidamente registradas
no Livro de Registro de Ações Escriturais da Instituição Financeira
Depositária das Ações Escriturais da Companhia - BRADESCO. As
procurações para fins de representação nas assembléias deverão ser
apresentadas na sede da Companhia, antes da realização da mesma.
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social e
nos sites vaverorni.com.br, www.bovespa.com.br e www.cvntgov.br, em
observância aos artigos 124 e 135, da Lei n° 6.404/76, proposta de
alteração parcial do estatuto social e o estatuto social consolidado.
Santa Bárbara &Oeste, 31 de maio de 2007.-

Avabrasca

•••earrpan. sada.

Américo Emílio Romi Neto

Presidente do Conselho de Administração (31,1.2)

REFLORESTADORA OK S.A.
CNPJ 60.379.344/0001-85- NIRE 35300058399,
Ata da Assembléia Geral Ordinária • Extraordinária
Data, Horas Local: 30 de abril de 2007; as 10;00 tis, na sede social, à
rua Serafim Poli, 227, Vila Maria, nesta Capital. Convocação: Edital publicado no DOESP e no Diário do Comércio, entre os dias 21 e 23 de
março de 2007. Presença: Acionistas representando mais de cinqüenta
por cento do capital social com direito a voto, conforme assinaturas
constantes no *LIVTO de Presença de Acionistas". Mesa: Presidente Kisaku Takoi e Secretário: Mário Mori. Ordem do dia: 1) examinar, para
deliberação, balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras
relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2005
e 2006:2) eleger os membros da Diretoria; 3) fixar averba global para o
exercício de 2007, destinada à remuneração da Diretoria; 4) outros assuntos de interesse social. Deliberações: por unanimidade dos presentes, com as abstenções dos legalmente impedidos, foi decidido; 1) aptosaras relatórios da administração, balanços patrimoniais e demais demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro
de 2005 82006, publicados no dia 16/03/2007, no DOESP ano Diário do
Comércio; 2) reeleger para a Diretoria os Srs.: Kisaku Takol, brasileiro,
viúvo, comerciante, portador de CPF 479.144.638-34 e cédula de identidade de RG 001.986 SSP/MS. residente e domiciliado à rua Uváias, 130,
Apto. 103, Saúde, nesta Cidade e, Mário Mori, brasileiro, casado, bacharel em ciências económicas, portador de CPF 175.192.929-91 e cédula
de identidade de RG 10.243.052 SSP/SP, residente e domiciliado à Av.
Onze de Junho, 970- Apto. 82, V.Clementino, nesta Ckiade. Ambos com
mandato ate AGO de 2009:3) aprovar a importância de R$ 100.000,00
(cem mil reais), a verba destinada à remuneração da Diretoria para o
exercicio de 2007. Encerramento: leitura, aprovação e assinatura da
presente ata. São Paulo, 30 de abril de 2007. Presidente - I0saku Takoi;
Secretário - Mario Mori, Acionistas: Francisco Mori; Mário Takao
Nakamura; Mário Tsunokawa; Kisaku Takoi; Jorge Mitsuru Mori; Raso
Lopes Mousinho; Jorge Toshikatsu Gordo, Rosa Setuko, Yamaki
Nakamura e Mário Mori por si e pp.Yoshiko Mori, Kiyoshi Mori e Maria
ShizukoYoshida. Esta é cópia fiel douto registrada no Livro de Registros
de Atas de Assembleias Gerais. São Paulo, 3048 abril de 2007. Mário
Mori - Secretário. JUCESP - Certifico o registro sob 0°209.085/07-1, em
30/05/2007. Cristiana da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

Pado S/A
Industrial Comercial e Importadora

44

CNPJ n° 61.144.150/0001-63 - NIRE n° 35.300.063.422
Ata da Assembléia Geral Ordinária em 30 de abril de 2007
Hora e Local: 11:00 horas, na sede social, Avenida Alcântara Machados
902. Moona. CEP 03102-902, na cidade de São Paulo-SP Oudrum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social. Convocação:
Dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, pelo comparecimento da totalidade dos acionistas, conforme facultado pelo § 4°, do
artigo 124 da Lei 006.404/76. Composição da Mesa: Presidente- Alfons
Gardemann; Secretário -José de Souza Junior, Deliberações: 1) Aprovado
por unanimidade o Relatório da Diretoria, bem como o Balanço Patrimonial e
as Demonstrações Financeiras fio exercício social encerrado em 31/12/
2006, publicados no Diário Oficial do Estudado São Paulo e no jomal Empresas & Negócios em 29/0312006. 21 Foram eleitos, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária * 2008, os seguintes membros do Conselho
de Administração, Presidente: Sr. Alfons Gardemann, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RO. na 945.704-6 SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 349.968.269-91; Stephan Erich Karl
Friedrich Johann Gardemann, alemão, casado, empresária, podador da
cédula de Identidade RNE n°494527-9, CPF n°206.306.048-01, 8 José de
Souza Junior, brasileiro, solteiro, supervisar financeiro, portador da Cédula
de Identidade RG n° 23.382.472-8 SSP/SP e incristo no CPF/MF sob o n°
142.425.688-78, todos domiciliados nesta Capital com escritório comercial
na Avenida Alcântara Machado, 902, São Paulo. SP, CEP 03102-902.0v
administradores declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes
que os impeçam de exercer afividade empresariais. Foram fixados horários
globais anuais aos Administradores em afê R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente em
forma sumária que lida e achada conforme foi assoada por todos os presentes. São Paulo, 30 de abril de 2.007. Mesa: Presidente Alfons Gardemann,
Secretário-José de Souza Júnior. Acionistas: 4/tons Garrtemann, José de
Souza Júnior e Stephan Erich Kad Fdedrich Johann Gardemann. A presente
ata, devidamente assinada e rubricada em 03 (três) vias de igual teor e
forma, será levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e
demais órgãos competentes. Confere como original. José de Souza Júnior
- Secretário. Secretaria da Fazenda - Junta Comercial do Estado de São
Paulo Certifico o Registro sebo n° 209.677/07-7 em 30.05.07. Cristiana da
Silva F Corrêa - Secretária Geral.

CONSTRAN S/A
CONSTRUÇOES E COMÉRCIO
C.N.P.J/NIF 11° 61.156.568/0001-90 - NIRE N. 35.300.018.117

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2.007
Data, Hora e Local: 0240 maio 40 2.007, as 10:00 horas, na sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Torre II - 4° andar, em São Paulo, Estado de São Paulo; Convocação: Dispensada a
publicação de Editais nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei n°
6.404(76; Quorum: Presença dos acionistas, representando a totalidade do Capital Social, conformo Livro de Presença; Mesa Dirigente:
Presidente: Sr. Olacyr Francisco de Moraes; Secretária Sr. José
Roberto Bertoli, representando a acionista Transmix Engenharia Indústria n Comercio S/A; Ordem do Dia: Leitura dispensada por unanimidade. Deliberações: Foram tomadas, por unanimidade dos votos hábeis,
as seguintes deliberações: 1) - Aprovar a Relatório da Diretoria, o Balanço Geral, demais Demonstrações Financeiras ao Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao e>asrcicio encerrado em 31 de dezembro de 2.006, documentos esses publicados no dia 25 de abril de 2.007
nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo - Empresarial" e 'Valor Económico - São Paulo", respectivamente; 2) - Sobre o resultado
apurado no exercido, deliberou-se que o mesmo seja transferido para a
conta de lucros acumulados, no grupo de contas do "Património Liquido", não ocorrendo portando em conseqüência, distribuição de dividendos; 3) - Deliberou-se não instalar o Conselho Fiscal; 4) - Polarizar a
Diretoria da sociedade a tomar as medidas necessárias à realização
das deliberações adrna. Quorum das Deliberações: Todas as deliberações foram aprovadas, por unanimidade, sem reservas ou restrições.
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a
presente ata na forma sumária, que após lida foi por todos assinada.
São Paulo, 02 de mão de 2.007. (se) Olacyr Francisco de Moraes • Presidente; José Roberto Bertoli - Secretário. Acionistas: Olacyr Francisco
de Moraes e Transmix Engenharia, Indústria e Comércio S/A. Esta cópia confere corri o original lavrado no livro próprio n° 2 registrado na
Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o n°43525, de 30.07.96.
OLACYR FRANCISCO DE MORAES - Presidente da Mesa - JOSÉ
ROBERTO BERTOL1 Secretário. Vista Marcos Eduardo Raiz Coelho
Gomes - OAB/SP n°208,798. CERTIDÃO • Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo JUCESP. Certifico o registro sob o número 205.491/07-8 em 24/05/
2007. Cristiana da Silva E Correu - Secretária Geral.
Sindicato dos Empregados no Comércio
de São José do Rio Pardo
Rua Benjamin Constant, ri° 297- Centro- São José do Rio Pardo - SP

Pelo presente Edital faço saber que no dia 03 de Julho de 2007,
será realizaria neste Sindicato a eleição para composição da Diretoria,
Conselho Fiscal e Delegação - Federativa a que está filado este
Sindicato, bem como os seus respectivos suplentes. A eleição se
processará no horário das 08:00 as 18:00 horas do dia acima
mencionado com uma uma fixa na sede da entidade e três itinerantes que
percorrerão os locais de trabalho onde existem associados para a coleta
dos votos, ficando aberto o prazo de 10 (dez) dias para o registro de
chapas na Secretaria, excluindo-se o dia da publicação deste Edital, na
forma do artigo 73 do Estatuto e da legislação vigente. As chapas
deverão ser registradas contendo os nomes das respectivas pessoas que
concorrerão à Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Federativos, com
os seus respectivos suplentes. Os requerimentos devem ser
acompanhados de todos os dados e documentos dos candidatos.
O registro de chapa deverá ser apresentado na Secretaria,
em 2 (duas) vias, assinadas as fichas por todos os candidat
pessoalmente, não sendo permitida a outorga de procuração, devendo s
candidatos comprovar que não incidem em nenhum dos disposItivosvc.
impedimento co
contidos no artigo 76 do presente Estatuto, bem com
atender os dispositivos da legislação sindical vigente, e a documenta
da chapa a ser apresentada deverá sê-lo com os documentos exigidarrk,
pelo artigo 77 do Estatuto Social da entidade e ksgislação
O requerimento, junto com os documentos, será dirigido ao
Presidente do Sindicato, podendo o mesmo ser assinado por qualquer
dos candidatos componentes das chapas. A Secretaria da entidade,
no prazo da inscrição, no horário das 09:00 às 17:00 horas,
fornecerá maiores detalhes aos interessados bem como receberá as
mencionadas inscrições. O prazo para impugnação dos candidatos será
de 3 (três) dias, contados do dia seguinte a publicação do Edital de
Chapas Inscritas, conforme artigo 80 do Estatuto. O "quorum",
para a validade do pleito em primeira convocação iS de metade
mais um dos associados em condição de votara, não tendo o mesmo
sido atingido no momento do encerramento da votação, esta será
prorrogada até que seja atingido. Havendo empate, serão convocadas
novas eleições no prazo máximo de 30 (trinta) dias. sendo que
concorrerão apenas as duas chapas mais votadas, conforme previsto,
no artigo 119 do Estatuto vigente. São José do Rio Pardo, 02 de Junho_
de 2007. Maria de Lourdes Cabral Tampaste - Presidente.
HOGANÁS BRASIL LTDA., torna público que recebeu da CETESB A
LINCENÇA PRÉVIA N° 26000880 para a implantação de novos equipamentos e reforma, e está requerendo a LICENÇA DE INSTALAÇÃO,
sito à Av. Ricieri José Marcatto n° 110 - Vila Suiça - Casar de Souza Mogi das Cruzes /SP.
rec. 54154.4

COFER RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA., torna público que recebeu da
Cetesb/Agência Ambiental de Santana a Licença de Operação N°
29003268 (Renovação), para o comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas, sito à Estrada Turística do Jaragua, TI° 3.660 - !araquã
- CEP 05161-000 - São Paulo /SP.

e

•

Schahin

*CONSTRAN
C onstra n SA -,Co'n*uçõe's. e Cept Ore in

CONSORCIO SCHAHIN-CONSTRAN

6.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO
b)

Certidão Negativa de Falência

4

\

—.

\

— i

41

s

*

,

CONSTRAN

SChahin.

•

•CONSORCIO SCHAHIN-CONSTRAN

• SCHAHIN-

Coostrur A - Construçáes e Comercio

846

•

•

20/08/2007

0873863

PODER JUDICIÁRIO

847

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CIVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - CAP TAL
CERTIDÃO N°: 120538

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça (http://www.tj.sp.gov.br).
A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10
(dez) anos anteriores a data de 17/08/2007, verificou NADA CONSTAR como

réu/requerido/interessado em nome de.

..**.*.****** ...................

SCHAHIN ENGENHARIA S/A, CNPJ: 61.226.890/0001-49, conforme indicação constante do pedido

de certidão.

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o
teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do
responsável pelo expediente da Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis.
Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome foi
pesquisado, figura como autor(a).
As custas no valor de R$ 9,00, foram recolhidas na forma da Lei.

São Paulo, 23 de agosto de 2007.

Célia Regina David Gomes
Diretora Técnica de Serviço - DEPRI 1.3

PEDIDO N°:

•

PODER JUDICIÁRIO

\

848

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DIRETORIA TÉCNICA DE APOIO A SECRETARIA DA PRIMEIRÀ INSTÂNCIA
. SPI - 3

O Bel. LUIZ CARLOS CONSANI SCORZAFAVE, Diretor
Técnico de Departamento da SP.1-3 — Diretoria Técnica de
Apoio a Secretaria da Primeira Instância doTribunal de Justiça,
CERTIFICA, atendendo a solicitação de

•

que na Comarca da Capital, a Divisão Técnica de Distribuição, Protocolo e Informações Cíveis, foi
integrada pelos seguintes Cartórios de Distribuição Cível: 1° DISTRIBUIpOR E 2° PARTIDOR, ao
qual competia distribuir ações cíveis processadas perante os Juízos de Direito das Varas Cíveis,
Acidentes do Trabalho e Registros Públicos, inclusive Falências, Concordatas e Recuperações
Judiciais e Extrajudiciais; 2° DISTRIBUIDOR E 3° PARTIDOR, competente para distribuir ações
processadas perante os Juízos de Direito das Varas de Família e Sucessões, inclusive
Interdições e Tutelas; 3° DISTRIBUIDOR E 6° PARTIDOR, competente para distribuir ações
processadas perante os Juízos de Direito das Varas das Fazendas Estaduais e Municipais, ora
denominadas Fazendas Públicas. CERTIFICA AINDA que, face a unificação dos Cartórios de
Distribuição Cível, as certidões passaram a ser expedidas unicamente, pelo Serviço Técnico
Informações Cíveis, em impressos próprios, nos termos da Portaria 2098, de 26/6/1984, da

111

Presidência do Tribunal de Justiça. CERTIFICA FINALMENTE que, o Serviço Técnico de
Informações Cíveis passou a denominar-se Diretoria de Serviço de Informações Cíveis e Certidões SPI 3.15.3, nos termos da Portaria 7411, de 20/8/2007, localizada no 2° andar do Fórum João Mendes
Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n°. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 21
Eu,
Eu,

(G1SELLE P. R. CARVALHO screvente
E CÁSSIA F

O), Escrevente-Chefe, conferi..-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
59.0
Eu
SANI SCORAAWN, Diretor da Diretoria Técnica de
, %A,,-) • 'SI. 0,°,F
Apoio a Secretaria da Primeira Instância, su creviO'ç-f , ('6:WsecKa
(,‘

Custas recolhidas na forma d
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PODER JUDICIÁRIO

850

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL

,

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO AP: 131653

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça (http://www.tj.sp.gov.br).
A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis da Comarca de São Paulo Capital, no uso de suas atribuições legais,

•

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10
(dez) anos anteriores a data de 23/08/2007, verificou NADA CONSTAR como
réu/requerido/interessado em nome de: ***************************************************************

CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES É.'-COMERCIO, CNPJ:161'.156.568/0001-90, conforme indicação
*************************************
*-Z4;**irik;;±4À4'ák,?**'*'*'*:*****;4;*;:*ik
--—
constante do pedido de certidão.-,,,--

De acordo com o item 47.3, do,CaPittito VH das Not:mas-,..dé:Serviço da Corregedoria
. éuleata certidão sc,":rterrl v:alidade!.:iirseu original, ressalvado o
Geral da Justiça do Estado;;dé:;SàosP
teor do Artigo 32, da Léi''.'i868:8/á8: Lei"sde'',LiCitãções),:,6:Médianté-íãip`ssinatura digitalizada do
Cíe,ServiçO'de.lriicirMaçõe,diveis.
responsável pelo expetííente 'OifeldriátéeniCa
da
Esta certilãO.:'n,a0,à0p-i. á''..drdtnariarítérite.¡0....PrOpeasá's em,,A ye a pessoa, cujo nome foi
pesquisado, figura comb',a'UtO4a
9,00, fbrain 'recolhidas na

As custas noyaldr

ão Paulo',247 de agosto de 2007.

Gomes
EPRI 1.3

PEDIDO N°:

m

0366947
n

.,

•

•

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAU
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

851

NEUSA MARIA MORAIS, Diretora Técnica de Departamento da Corregedoria

Geral da Justiça do Estado de São Paulo, CERTIFICA, em virtude de solicitação formulada por:
CONSTRAN S/A — CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO, protocolizada sob o n° CG. 39.632/2007, para

fins de CONCORRÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICAS E CADASTRO, a existência na Comarca de
São Paulo das seguintes Unidades:
OFICIAIS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA
DELEGADO

•

ENDEREÇO

1° - Paulo Roberto de Carvalho Rego

R. XV de Novembro n° 244 — 9° andar

2° - Gentil Domingues dos Santos

R. Senador Paulo Egidio n° 72— conjunto 110

3° - José Maria Siviero

Praça Padre Manuel da Nóbrega n° 20

40 - José Augusto Leite de Medeiros

R. Doutor Miguel Couto n°44

5° - Roberto Max Ferreira

R. XV de Novembro n° 244 — 8° andar

6° - Radislau Lamotta

R. Benjamin Constant n° 152

7° - José Antonio Michaluat

R. XV de Novembro n° 251 — 50 andar

8° - Geraldo José Filiagi Cunha

R. XV de Novembro n° 251 — 4° andar

9° - Alfredo Cristiano Carvalho Homem

R. Boa Vista n° 314 — 2° andar - conjunto A

100 - Eduardo Kuhlmann Junqueira Franco

R. XV de Novembro n° 244 — 6° andar

TABELIÃES DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
DELEGADO

ENDEREÇO

1° - José Carlos Alves

Av. Brigadeiro Luiz Antonio n° 371 — sobreloja

2° - Antonio Augusto Smith Junqueira

R. Boa Vista n° 314 — 1° andar

30.. Cláudio Marçal Freire

Largo São Francisco n° 34 — 1° ao 3° andar

4°. Thomaz Clóvis Marchetti
50.. Rubem Garcia

Av. Brigadeiro Luiz Antonio n° 319

6° - José Mário Bimbato

R. Francisca Miquelina n° 325

70 - Carlos Alberto Nicolau

R. da Glória n° 152— 1°/3° andar

8° - José Roberto Ferreira Gouvêa

R. XV de Novembro n° 331

9° - Benedicto Silveira Filho

Praça João Mendes n° 52 — sobreloja

10° - José Otávio dos Santos Pinto

R. da Glória n° 162/166

Praça João Mendes n°42/46 — 2a sobreloja

CERTIFICA, FINALMENTE, que o Distribuidor dos Feitos da Fazenda Nacional pertence à Justiça

Federal e está localizado na Avenida Paulista n° 1.682, nesta Capital.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 29 (vinte e nove) de agosto de 2007 (do

sete),
ROGÉRIO MONASTE O, Diretor hnico de Divisão —
-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
EUSA MARIA

Departamento da Corregedoria

a do Estado de S"

Desta ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo: R$ 9,00— Custas recolhidas •or intermédio de • uia.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Técnica de

•
•

No444 e4Z4ti.

GUIA DE RECOLHIMENTO

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA F. E. D. T. J.
Nome

Banco Nossa Caixa S.A.

COdigo,

CONSTRAN S/A - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO
RG

vá-16w—

202=0

CNPJICPFÁ.` ,

N. do Processo

61 56568000190

Unidade

,o

Endereço

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - T.II - 4°. andar

CEP

/

04543000
isteri O

Comarca

Capital

ertidão da Corregedoria
-,

c

'

Ai

-; q-

6,-

Total

Vá - Unidade Geradora do Serviço
Via - Contribuinte
3 Via -Banco
O Tnbunal de justiça não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraida de peça pouco legivel.
10/05 - 10/0493-1

o

•

Autenticação Mecânica

384 27/4go2007 172

9,00'

9, effiD9,42

•

•

...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAUI:70_

853

DIRETORIA TÉCNICA DE APOIO A SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA
SPI - 3

O Bel. LUIZ CARLOS CONSANI SCORZAFAVE, Diretor
Técnico de Departamento da SP1-3 — Diretoria Técnica de Apoio
a Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça,
CERTIFICA, atendendo a solicitação de
CONSTRAN S/A CONS"I'IttXÕES E

que na Comarca da Capital, a Divisão Técnica de Distribuição, Protocolo e Informações Cíveis, foi
integrada pelos seguintes Cartórios de Distribuição Cível: 1° DISTRIBUIDOR E 2° PARTIDOR, ao
qual competia distribuir ações cíveis processadas perante os Juízos de Direito das Varas Cíveis,
Acidentes do Trabalho e Registros Públicos, inclusive Falências, Concordatas e Recuperações
Judiciais e Extrajudiciais; 2" DISTRIBUIDOR E 3' PARTIDOR, competente para distribuir ações
processadas perante os Juízos de Direito das Varas de Família e Sucessões, inclusive
Interdições e Tutelas; 3" DISTRIBUIDOR E 6" PARTIDOR, competente para distribuir ações
processadas perante os Juízos de

Direito das Varas das Fazendas Estaduais e Municipais, ora

denominadas Fazendas Públicas. CERTIFICA AINDA que, face a unificação dos Cartórios de
Distribuição Cível, as certidões passaram a ser expedidas unicamente, pelo Serviço Técnico
Informações Cíveis, em impressos próprios, nos termos da Portaria 2098, de 26/6/1984, da
—
110 Presidência do Tribunal de Justiça. CERTIFICA FINALMENTE que, o Serviço Técnico de
Informações Cíveis passou a denominar-se Diretoria de Serviço de Informações Cíveis e Certidões SP1 3.15.3, nos termos da Portaria 7411, de 20/8/2007, localizada no 2° andar do Fórum João Mendes
Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n". NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 31

Eu
Et.4
Eu

(GISELLE P. R. CARVALHO), Escrevente, digitei. .-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.A DE CÁSSIA FARO), Escrev
CARLOS CONSAN1

da Diretoria Técnica de

Apoio a Secretaria da Primeira Instância, subscre
Custas recolhidas na forma da Lei.

50.18.025

•

•

,

!

BGA - 0786 - 2

10105.1010493-1

GUIA DE RECOLHIMENTO

444 e6i,,14,
N4'
Banco Nossa Caixa S.A.

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - F. E. D. T. J.
Nome

"-

Codigo -

.

02'=.0

CONSTRAN S/A - CONSTRUO:0ES E COMÉRCIO

RG
Unidade

N° do Processo

,C81„ejte „
W0166

8/0001-90

,

,

Endereço

Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830- T.II -4°. andar - Bairro Itaim Bibi
Comarca

CEP

Capital

04543-000

Histórico

: Certidão DEPRI
-..

. ,
.., ..).

Total
utenticaçao Mecânica

ora do Serviço
a não se responsabiliza pela qualidade da cópia extraida de peça pouco 'nivel.

015M04157

e5

, NU

Valor

.,
•

•

•
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6.1.5. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO
Cálcátade índices. Contábeis
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CODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
ÍNDICES CONTÁBEIS
LICITANTE:
SCHAHIN ENGENHARIA S.A.
CNPJ.n°.61.226.890/0001-49
Balanço em 31.12.2006

Índices de Liquidez Corrente - ILC
ILC = AC / PC
ILC = 987.681.675,69/93.080.650,21
ILC = 10,61
Índice de Liquidez Geral - ILG
ILG = AC + RLP / PC + ELP
ILG = (987.681.675,69 + 66.266.702,39)/(93.080.650,21 + 43.394.814,68)
ILG = 1.053.948.378,08 / 136.475.464,89
ILG = 7,72

Índice de Endividamento Total - IET
IET = (PC + ELP) / AT
IET = (93.080.650,21 + 43.394.814,68) / 1.262.508.387,22
IET = 136.475.464,89 / 1.262.508.387,22
IET = 0,11

)
Me: 4

MILTON TAUFIC SCHAHIN
Diretor

GAS VIEIRA
;
‘ ';47;7!
C1SP142012/0-1

p
9fi
,E

;Fw

—

Rua Vergueiro 2009
04101 905 São Paulo SP
Fone 5576 8080

(9

ntapiliclade z
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A CONSTRAN
Constran S/A - Construções e Comércio

ÍNDICES FINANCEIROS - BALANÇO - ANO 2006
( Em milhares de Reais)
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A
CODEMIG - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MAINAS GERAIS
BELO HORIZONTE — MG.

Ref.: Concorrência N°05/2007 - Processo Interno: 265/07
Índice de Liquidez Corrente
AC
1LC=

=>

2,00

=>

2,00

=<

0,45

PC
Índice de Liquidez Geral
AC + RLP
ILG=
PC+ ELP
Índice de Endividamento Total
PC + ELP
IET=
AT

Onde:
AC=
PC=
RLP=
ELP=
AT=

ILC =
ILG=
IET =

183.457
80.342
482.386
210.280
1.152.604

Ativo Circulante
Passivo Circulante
Realizável a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo (*)
Ativo Total

'

2,28
2,29
0,25

OBS.: (*) Exigível a Longo Prazo sem o REFIS, conforme (Art. 14 da Lei 9.964 de 10/04/2000)

NSTRAN S/A - Construções e Comércio

David de Jes Silva - Eng. Civil
CREA-SP-N.° 5060151916
Procurador

Julio Cesar Tesser
CRC/PR n° 26.808/0-2
Contado

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, n° 1830- Torre li - 40 Andar - Cep: 04543-900 - ltaim Bi +'- S. Paulo
e-mail: 001.comercial@constran.co' br
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d)

Comprovante de Recolhimento da Óarantia de Proposta
,
,

•

•
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ÁCCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos da empresa CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E COMERCIO E
SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para participação da licitação
acima referenciada, no valor de R$ 1.725.623,87 (hum milhão, setecentos e vinte e cinco
mil, seiscentos e vinte e treis reais e oitenta e sete centavos), referente a 1% do valor do
orçamento do LOTE 1, representada pelos seguros garantia apólices 02.0745-0169943 (R$
845.555,70), 02.0745.0169946 (R$ 880.068,17) da J MALUCELLI SEGURADORA SÃ, cujos
originais ficam em poder da CODEMIG,

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

conômico
IG
Gilbe

Con

4.

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG
t
s) 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
EP

1

• (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br

Si es abelo
o CRC-MG 18 010-9

C
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ICCODEMIG
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

•

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos do consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES
E COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A, a garantia da proposta para
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.509.839,93 (três milhões,
quinhentos e nove mil, oitocentos e trinta e nove reais e noventa e treis centavos), referente a
1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelos seguros garantia apólices
02.0745.0169945 (R$1.719.821,57), 02.0745.0169948 (R$1.790.018,36) da J MALUCELLI
SEGURADORA SA, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE ri ESENVOLVIMEN O ONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

abelo
Ggontafor Sim-MG s 9010-9

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG
CEP 3 140-071 - Tel.: (31) 3213-8880
(31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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ÁC:CODEMEG
Companhia do Desenvolvimenio Económico de MillaS Gereis

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO
OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUSIVE
FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS.

Recebemos consórcio firmado pelas empresas CONSTRAN S/A CONSTRUÇÕES E
a garantia da proposta para
COMERCIO E SCHAHIN ENGENHARIA S/A,
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 3.747.609,89 (três milhões,
setecentos e quarenta e sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta e nove centavos),
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3, representada pelos seguros garantia
apólices 02.0745.0169944 (R$1.836.328,85), 02.0745.0169947 (R$1.911.281,04) da J
MALUCELLI SEGURADORA SÃ, cujos originais ficam em poder da CODEMIG
Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito.
Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.

COMPANHIA DE DESENVOL

NTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG

Companhia de D
de Mina

mico

Gilbert imeries abelo
Contad CRC-MG 18 9010-9

Rua Aimorés, 1.697

rdes - Belo Horizonte - MG

CEP 30140-071

el.: (31) 3213-8880

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br
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• TERMO DE ENCERRAMENTO

Constran

ConstruçõeS e Comêmio
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Constran SA- Construções° Comércio

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN

,j 865

TERMO DE ENCERAMENTO

À
Companhia de Desenvolvimento Econômico do Estado De Minas Gerais - CODEMIG

Ref.: Concorrência Pública no 05/2007

Prezados Senhores,
O consórcio SCHAHIN-CONSTRAN, com sede à Rua Vergueiro, 2.009, Vila Mariana - São
Paulo/SP, DECLARA, através deste Termo de Encerramento, que apresente Documentação
de Habilitação compõe-se de865

páginas, numeradas de

incluindo esta.

1

à

865 ,

Atenciosamente,
São Paulo, 20 de Setembro de 2007.

CONSÓRCIO SCHAHIN-CONSTRAN

SCHA IN ENGENHARIA S.A.
CNIWMF: 61.226.890/0001-49
Milton Taufic Schahin
Diretor

1,
44"111

ONSTRUÇOES E COMÉRCIO
CONSTRAN S4
CNPJ/MF: 61. -k 6. 68/0001-90
David de Jesus ilva
Procurador
-

Li

