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Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Período 

: R$ 	175.495.342,06 
: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Normal 
: 24/07/2003 
: POR CONCLUSÃO 
: 01/06/1998 à 28/02/2003 

, 

C-1 

AT1 -01498424 	In 

edifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: _ 
Profissional 	:00SEADELMARIO.PINHEIRO FILHO 
Número da Carteira :BA 8004-D 
Visto,CREA 
CREÁ de Origem 	:BAHIA 

Titulo 	 :ÇEfigenh-eiroti-Niil 3 

Número ART 	:377970 
Data'de Anotação 	:06/07/1998 
No. ART Vinculada :377969A 
Empresa Contratada c:CONSTRUTORA OAS:LTDA3 
Nome Contratante 	.EMP.BRAS.DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA-INFRAERO 
Nome Proprietário 	:EMP.BRAS.DE lNFRA-ESTR.AEROPORTUARlIF90  
Endereço da Obra 	AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADO Ft C-110 R obert;; FDE

r 

 NOTAs sp  
AUTENT12° An'irade' tge*??Vdr.  • Tabef% fP4a1 a mb 

8AG 

Observações 
OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 

--,""eLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR 
UTRATO N 065—EG/98/0015. 

Cl..'  ATESTADO ANEXO NÃO CONFERE RECONHECIMENTO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL PARA OS SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA MECÃNICA E ELÉTRICA. 

	 DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade : EXECUCAO 	 Quantidade:14.413,00 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Ti5271200: 

Série: A el'•?)
) 

rz3MAIIC 10 
-C

D MNTo AMPOS 
51105RECOL1408SFO8mu.

vAtoRREcEpaRt4g7fá, 	  

asata.,6P,i:roPrográfica e0e.,l'OrQrne58-28or" ee 	
parte reprediale& OøY F: 

DO TERMINAL DE PASSAGEIRO E OBRAS 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade : EXECUCAO 
Descrição: ESTRUTURA METALICA 
Nível: DIRECAO 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade : EXECUCAO 
Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA 
Nível: DIRECAO 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade: EXECUCAO 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade: EXECUCAO 
Descrição: TERRAPLENAGEM 
lei: DIRECAO , 

Quantidade: 640.544,00 

Quantidade: 237.500,00 

Unidade: QUILOGRAMA(S) 

Quantidade:18.553,00 

Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Quantidade:23.476,00 

Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Vetho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 - Fax: (71) 45 
	 Fiome-Page: http:/. /-ww_vd,creaba_org_br_Erldaifticreaba@creaba org  br  
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DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade : E_XECUCAO 
Descrição: FUNDACOES PROFUNDAS 
Nível: D I RECAO 

Quantidade: 7.260,00 

Unidade: METRO(S) 
	 DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade: MANUTENCAO 	 Quantidade:23.476,00 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) CUBICO(S) 

, 

o 

1 

Número ART 
Data de Anotação 
No. ART Vinculada 
Empresa Contratada 
Nome Contratante 
Nome Proprietário 
Endereço da Obra 

, Valor da Obra 
Cidade 
Participação 
Tipo 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 

• Período 

: BA0000008004000050 Série: A 
:30/03/2004 
:377970A JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
:CONSTRUTORA OAS LTDA 
EMP.BRAS.DE  IN FRA-ESTR.AEROPORTUARIA-INFRAERO 
:EMP.BRAS.DE INFRA-ESTR.AEROPORTUARIA-INFRAERO 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR 

:R$ 175.495.342,06 
: SALVADOR-BA 
: Co-Responsável 
: Complementação 
: 31/03/2004 
:POR CONCLUSÃO 
: à 

Observações , 	 
'ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ENGENHARIA CIVIL DAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO 
DO TERMINAL DE PASSAGEIROS E OBRAS COMPLEMENTARES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR 
DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES. 
CONTRATO N. 065/EG/98/0015. 

	 DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 
Atividade: PROJETO 	 Quantidade:1,00 
Descrição: ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
Nivel: Dl RECAO 	 Unidade: UNIDADE(S) 
	 DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	  
Atividade : PROJETO 
	

Quantidade:1,00 
Descrição: ESTRUTURA METALICA 
Nível: D I RECAO 

Unidade: UNIDADE(S) 
DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO:gtaNT:AteetikatinetAS - nm.Dr• lok 

Unidade: UNIDADE S) 
DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO** 

, 

Qu a 

Unidade: UNIDADE(S)os 
MARCELO J 
 Ou4IDOS vERBA 

I 	ao CAMPOS DOS S 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 - Fax: (71) 453-8963 

	 Home-Page. http.//www.creaba.org.br  E Mall. creaba@creaba.org.br 	  

Atividade : PROJETO 
Descrição: PAVIMENTACAO ASFALTICA 
Nível: Dl RECAO 

Unidade: UNIDADE(S) 
DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	  

Quantidade:1,00 

Atividade : PROJETO 
Descrição: PAVIMENTACAO DE CONCRETO 
Nível: DIRECAO 

Femendes - Ta 
, N. 237 - Fone: 3258- 

presente cópia ropiografica cagam.  e presentaao. na  parte reproduzida De 

Atividade : PROJETO 
Descrição: TERRAPLENAGEM 

illpg DIRECAO 

** * 
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9.° TABELIÃO DE NOTAS Dr. Paubo Roberto Fernandes - Ta Rua Ounno de Ariarade, N. 237 • Fone: 32 
ekaail a 
AUTENTIC 	presente tepia reprográfica contar 

esemada, na parte reproduzida 

t.r 28p mo 
EM MAR ELO CAMPOS DOS SAN 
SELOS RECOLHIDOS POR VERBA VALOR RECEBIDO R 

Rua Professor Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402- Engenho Velho de Brotas - Salvador- BA- CEP 40243620 - Telefone: (71) 453-8989 - Fax: (71) 453-8963 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 

    

DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 

27120o,4 

Atividade : PROJETO 
	

Quantidade:1,00 
Descrição: FUNDACOES PROFUNDAS 
Nivel: DIRECAO 
	

Unidade: UNIDADE(S) 
Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) 
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta 
qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada quarquer 
extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nad3 mais 
havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente 
certidão. 

SALVADOR/BA 31/0 

MA A DA GRACA C. SILVA FREITAS 
PERV. DE REGISTRO E CADASTRO 
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4it, •Itte,1,5 C5111ãOèM St5r/.7  

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTD. , firma sediada na Av. Ang0u, n° 
2.029,8° andar, Consolação, São Paulo/SP, com CNPJ n°14.310.577/0044-44, executou para a Empresa 
Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - lNFRAERO, sediada no Setor Comercial Sul, Qvadra 

4, Bloco A, n°58, Brasília-DF , a obra de \Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de . 
Passageiros- e Obras Complementares do -Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, situada na Praça Gago Coutinho s/n — Salvador/BA, objeto do Contrato n..° 065-
EG/98/0015, firmado em 13/05/98, sob a fiscalização da Tecnosolo Engenharia e Tecnologia rIc solos e 
IVIateriais S.A, com as características descritas abaixo. 

Ita'RASE:10 
lifárjag 

TERMO DE 	

caálVW 
%egIstrado  

•A
:, parte integrante ç insep_

ar 
" 	

;3'ar..f5,trp 

1 °52»s...  

,NERopoen..i.N3-ffitruAgprig..:pgpwApp.m.t4.Epu.Agpo,"NcxWkE 

DIRETORIA.b E ENGENHARIA E.MANUTENÇÃO 
GEReNIÇIA DE AMPLIAÇÃO DEW 

CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015ar, 
	. A 'T ESTADO 

.......... 

DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Projeto e Execução das Obras e Serviços de Reforma, Ampliação e Modernização do Terminal de 
Passageiros e Obras complementares do Aeroporto Internacional de Salvador Deputado Luís 
Eduardo Magalhães, em Salvador/BA, sendo as obras executadas com o Aeroporto em plena 
capacidade de operação, com área total construída de 111.998,00m2, sendo 69.750,00m2 referente 
ao Terminal de Passageiros - TPS, 5.588,00m2 referente ao Terminal de Cargas — TECA, 
36.000,00m2 referente ao Edificio Garagem, e 660,00m2 referente a Subestação Principal. A obra é 
constituída pela Ampliação e Reforma do Terminal de Passageiros, Execução do Finger, Terminal 
de Cargas Aéreas, Edifício Garagem, Subestação Geral, e Reservatórios, constituindo-se ainda das 
Áreas Industrial, Área de Aviação Geral, e Área do Terminal de Cargas com área de 120.000,00m2, 
Ampliação Pátio de Aeronaves do Terminal de Passageiros (TPS) com 105.000,00m2, Construção 
do Pátio de Aeronaves do Terminal de Aviação Geral (TAG) com 15.500,00m2, Ampliação da Pista 
de Táxi com 1,5km de extensão, e Reformulação das vias de acesso ao Aeroporto, com as 
características descritas abaixo: 

1.1. 	O Edifício do Terminal de Passageiros do Aeroporto passou a ter 69.750,00m2  de áre 
construída (área de ampliação 38.750,00m2  e área de reforma 31.000,00m2), constando 
com a construção de um Finger composto de 11 pontes de Embarque, além de uma 
Ampliação no lado Norte, composta de 03 pavimentos, destinados principalmente a 
parte logística. Na área existente de 31.000,00m2, que foi reformada e modernizada, o 
número de "check-in" foi aumentado para 64un, de maneira a atender uma demanda 
crescente do aeroporto. Na área de desembarque, o Aeroporto passa a contar agora 
com quatro esteiras transportadoras de bagagens, com balança eletrônica sendo duas 
duplas, e dois carrosséis de restituição, além disso, foi previsto espaço para mais duas 
esteiras, de modo a atender futuras expansões; 

1.2. Construção do novo Terminal de Carga Aérea (TECA) com 5.388,00m2  de á 
construída. Prédio destinado ao processamento, manejo e estoque de cargas, com p o 	ELIA.Q 	• 

	

obeftb, 	;4 ' 	 e forma a permitir a paletização, contando ainda com um mezanino de 
pererMlUggi.r,„.r ' ea, destinado a administração, receita federal e aos órgãos de 

epresenindo n 	rte reprodul*I. MI Fé 

• 

pau 	GO 
COMIA AMAROSE712.-RgA r:1)  

aczonal 
de Salvador -MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 

CO:HIDOSPORVERBA-IMORRECEB100 RS 1,75 
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áMfaríg 	 GERÊNCIA DE AMPLEAÇÃS1;DESE',- ::C. ti2r,a%soin'co 	 - CRIEA/BA e  , 
:i"EfeCt .  

:egts 	 • e aráves 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /
da CAT 

................................................................. 
ATESTADO iartC 

fiscalização da agricultura e saúde. Havendo também um:v1.4:4e-x"Odt e-t'c'ç-2:  
destinado a cargas perigosas; 

1.3. Implantação da Infra-Estrutura da nova Área de Aviação Geral, da no,,a Área 
Industrial e da nova Área de Terminal de Cargas -Área construída total 120.006,00m2 ; 

	

1.4. 	Construção do Pátio de Estacionamento de Aeronaves associado ao novo Terminal de 
Cargas Aéreas com 19.000,00m2  de área construída; 

1.5. Ampliação do Pátio de Estacionamento de Aeronaves do TPS em 60.000,00m' z.'e área 
construída, passando a ter no total 105.000,00m2  de área construída; 

1.6. Construção do Pátio de Estacionamento de Aeronaves na Área de Aviação Geral com 
15.500,00m2  de área construída; 

1.7. rCõstruçã.o do  Edifício Garagem constituído de 02 pavimentos, com capacidade pai'a 
t1.400,00 veículos, tendo 36.000,00m2 de área construídai 

	

1.8. 	Construção civil da nova Subestação Elétrica Principal (SEP), com área construída de 
660,00m2, contando ainda com a construção de canaletas de concreto para instalações 
secas ; 

1.9. Extensão da Pista de rolamento de Aeronaves paralela à pista de pouso 10/28 até a 
cabeceira 28, com comprimento de 1.500,00m e largura de 44,00m; 

1.10. A Drenagem de águas pluviais executada na área do Aeroporto, constituiu-se dos 

seguintes dispositivos: galerias de concreto armado, num total de 677,00m, com 
dimensões de (50 x 50)cm, implantadas sob canteiros e pistas e interligadas por Poços 
de Visita; canais trapezoidais com gabião tipo colchão reno, num total de 3.776,35m, 
com espessura de 23cm, comprimento de base de 5,00m, altura de 1,40m, manta 
geotêxtil e inclinação de 30°, localizados ao longo dos pátios e pistas de aeronaves, e que 
recebe grande volume de água, presente nesses trechos durante as chuvas; canais 
trapezoidais de concreto (CTZ), num total de 296,00m, espessura de 12cm, 
comprimento de base de 2,00m e altura média 1,00m, que distribui o volume de água 
proveniente das valetas trapezoidais para os canais de gabiões; valetas trapezoidais de 
concreto (VTZ), num total de 2.465,50m, espessura de 8cm, comprimento de base de 
1,00m e altura de 50cm, que recebe as contribuições das sarjetas e as distribui tanto 
para os canais trapezoidais de concreto (CTZ), como diretamente para os gabiões. 

1.11. Elaboração dos projetos executivos das obras e serviços de engenharia — Arquitetura, 
Estrutura e Reforço Estrutural da Estrutura Existente, Pavimentação, Drenagem, 
Geométrico, Instalações Elétricas, Instalações Hidráulicas, Instalações de Esgoto, 
Instalações Eletrônicas, Instalações de Ar Condicionado, Instalações de Prevenção e 
Combate a Incêndio, e Comunicação Visual; 

1.12. Execução e Instalação de 970,40m2  de Comunicação Visual / Sinalização para as áreas 
internas e externas; 

1.13. Execução dos serviços de escavação, carga e transporte de material de P categoria, 
com DMT até 4km num total de 1.930.078,15m3; 

ABELEÃO DE NOTAS.SP 
uh Roben Femendes - Teta% 
nno cie 	N.° 237 - Fone: 3358-2311 

O a pi?,sen 	reprogrelica conforme oon- 
Pene reproduzida 

t3 MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 
SE tDS CO FilfinS PRP ;RR*,  VALOR RECEMor 	1.7 
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1.14. Demolição com equipamento pneumático tipo rompedor atlas copco tex 41 com 
remoção da pavimentação existente, sendo 41.609,85m2  do pavimento em CBUQ com 
espessura variando entre 5 e 15cm, e 7.539,01m3  do pavimento em concreto armado 
com espessura variando entre 10 a 40cm ; 

1.15. Execução dos serviços de escavação mecânica, carga, transporte, com DMT = 4km e 
espalhamento de solo com baixa capacidade de suporte num total de 173.164,67m1; 

1.16. Execução de pavimento flexível em concreto betuminoso usinado a quente -CBUQ, 
com utilização de vibro-acabadora munida de sensor eletrônico de referência, para 
controle automático do nivelamento do pavimento, com espessura variando entre 5,0 à 
12,5cm, num total de 29.138,61m3; 

1.17. Execução de pavimento flexível em PMQ, com espessura de 10,00cm, num total de 
159.196,70m2, que corresponde a 15.919,67m3; 

1.18. Execução de pavimento rígido em concreto armado de cimento Portland Tt550Kg/cm2, 
fck> 34 Mpa, e fctm>5,0Mpa, num total de 28.808,72m3, espessura=36cm, com 
planicidade controlada, dentro de exigências de acabamento rigorosas com FF maiores 
que 45 e 50, para tráfego pesado; 

1.19. ;Fornecimento, corte, dobra e armação de armadura em aço CA-50, para drenagens, 
fundações, estrutura de concreto convencional e pré-moldada, num total de 
3.395.557,60 Kg; 

1.20. Execução de fundações em estacas metálicas com capacidade de carga variando de 20t 
a 120t, num total de 34.250,58m. Nas regiões com limitações ao acesso do bate-estaca, 
próximas às edificações e onde houve necessidade de reforço nas fundações, foram 
projetadas estacas injetadas Tipo Raiz carga 80Tf, diâmetro de 30cm com 1.501,36m, 
Micro-estaca injetada em rocha com carga de trabalho C=80Tf, diâmetro de 32cm com 
508,35m, Estaca tipo Presso Ancoragem em Rocha C=38,0Tf; T=26,0Tf e H=1,2Tf, _ 
diâmetro de 15cm com 305,80m, e Estaca tipo Presso Ancoragem em Solo C=38,0Tf; 
T=26,0Tf e H=1,2Tf, diâmetro de 15cm com 3.573,20m; 

1.21. Fornecimento e execução de esquadrias de alumínio anodizado da linha pele de vidro 
duplo laminado, com espessura de 10mm e 14mm intercalados por película de polivinil 
butiral, do sistema glazing (com função de isolamento termo-acústico) e esquadria de 
alumínio anodizado da linha 30 do sistema convencional, num total de 6.706,56m2  
equivalente a 46,95t; 

1.22. Execução de telha metálica de aço , perfil trapezoidal, pintada com tinta eletrostática a 
pó poliester, com espessura superior de 0,65mm e inferior de 0,50mm e isolamento 
termo-acústico (Lã de Rocha), de 40mm de espessura para áreas com laje e de 0,65mm 
de espessura para áreas sem laje, num total de 37.932,54m2; 

1.23. Execução de revestimento de fachada utilizando painéis de dimensões variadas 
(1,25x2,10x0,10), (1,25x1,70x0,10), (1,50x1,80x0,10), (1,50x3,25x0,10), em concreto 
fixtblRopshR9M§clogparente, num total de 3.054,05m2, que corresponde a 264,86m3; 
au4o Ro o Fernandes - Tabeffio 
'foz, de Arve he, N ° 237 - Fone 3258-2811 	- 
ICO a pre 	cópia reproertnica conforme o or.»F›..------  

na parte reproduzida 	é 
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P.4EROP9R.TO 	(DNAL pginfrAD.Ottli,S,EDVARDO ;MAGALHÃES 

DIRETORIAPÊ ENGENÉAáfA 114ÁNUTENÇÃCt 	AAt' S't.:ELC.0 	r•CI  

GERÊNCIA DE AmPLrAÇA0 DEsv 	oiestrado no CR 
',arte integrante e ips_epa

rave  

ATESTADO 	 CAT 	 . 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98/ 0015- ... if;infef,airje-Vr-,;t7  s 
• 

1.24. Fornecimento e assentamento de Revestimento em Wall Cap, composto de IGO% 
alumínio anodizado, espessura 1,5mm, usando estrutura de suporte em alumínio. para 
pilares, vigas, pontes de embarque, portões de embarque, fachadas, forros, e zaira's de 
incêndio, num total de 6.494,62m2; 

1.25. Execução de rampa de descida de veículos, complementado a estrutura de concreto 
(viaduto) de acesso ao pavimento superior (embarque), através da montagem dos 
maciços "Terra Armada", associada a aterro areia compactado e armaduras da aço 
zincado, através de uma base de baldrame de concreto não armado, °lufe foram 
assentados as escamas pré-moldadas de concreto armado fck=25MPa, compondo o 
parâmetro externo vertical dos maciços, com juntas de palmilhas de elastômero, 
utilizadas como placas de apoio horizontal , e juntas verticais e horizontais de espuma 
de poliuretano, num total de 393,45m2. 

1.26. Execução de Reforço de Estrutura existente (trecho da Reforma) : 
Compatibilização da estrutura de concreto existente com a estrutura de concreto nova, 

• nos eixos I e 11, incluindo demolição de concreto armado, preparação e apicoamento de 
superfície de concreto, inclusive limpeza e pintura com sikadur 32, furos e 
chumbamento de ferros, colocação de armadura frouxa e concretagem com concreto de 
fck=30Mpa. 
Reforço entre os eixos (1-5 e H-G) / (7-8 a N-Z), nível +4,90m , através do preparo e 
apicoamento de superfície, inclusive limpeza e pintura com sikadur 32, furo em 
concreto, colagem de chapas de aço, através de colocação de chumbador HILTI 
diâmetro lOmm. 
Reforço de viga de concreto existente através de consolo metálico tipo Parabolt 
diâmetro de 20mm. 
Serviços de reforço na laje protendida entre os eixos (M-T e 1-3) através de furação de 
diâmetro de 70mm e 1" em concreto, colocação de cabos externos engraxados -- Aço CP 
190 RB 15,2mm, colocação de ancoragem ativa de 4 0 15,2mm e 4 0 12,7mm, co 
injeção nos vazios dos furos entre os cabos e o concreto com grout com sikagrout e 
concretagem da estrutura com concreto armado fck=30MPa 

1.27. Execução de forro em Placas de gesso acartonado, revestidas com cartão de alta 
resistência, com estrutura de perfilados num total de 9.637,96m2, forro Bandeja 
metálica em aço zincado com pintura epoxi poliester pó, padrão liso perfurado, 
dimensões 20x123,5cm num total de 13.767,23m2, e forro Colméia metálica em aço 
zincado com pintura eletrostática, dimensões 62,2x62,2cm, com isolamento acústico em 
manta de lã de vidro ensacadas num total de 22.467,16m2. 

1.28. Fornecimento e montagem de Estrutura Metálica em aço SAC-41 com acabamento em 
pintura eletrostática, no Edifício Garagem e Estação de Transbordo com 705ton, na 
Cobertura e 

9. 	
Mzeitise do Terminal de Cargas com 69ton, nas 11 Pontes de Embarque 

° T 	oeffljAs. lsa de Máquinas do Terminal de Passageiros com 258ton, na Dr Pau N4-aatz2 do Terminal de Passageiros com 585ton, nas Torres de Iluminação AUTEN IC 
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do Pátio do Terminal de Passageiros (9 unidades) e do Pátio do Terminal de Cargas (8 
unidades) com 85ton. 

1.29. Execução das seguintes instalações: 

1.29.1 Sistema de ar-condicionado do tipo "expansão indireta", utilizando água 'como 
elemento de troca de calor, resfriada a uma temperatura de 5°C, gerada na Centrid de 
Água Gelada (C.A.G.), com capacidade total de 1800TR (Toneladas de Refrigernção); 
climatização do saguão e ambientes através de condicionadores de ar tipo Fancuil, dos 
tipos "Modular" e "Standard"; Ventilação e Exaustão Mecânica através de Caixas de 
Ventilação. Os equipamentos envolvidos nos sistemas são: 
• 3 (três) Unidades Resfriadoras de Líquidos (Chiller) com compressor centrífugo, 
gás ecológico, condensação a água, capacidade nominal unitária de 600 Toneladas de 
Refrigeração; 

• 3 (três) Torres de Resfriamento de Água, capacidade unitária 400 m3/h; 

• 4 (quatro) Bombas de Água Gelada Primárias, vazão unitária 255 m3/h, altura 
manométrica 27mca; 

• 4 (quatro) Bombas de.Água Gelada Secundárias, vazão unitária 255 m3/h, altura 
manométrica 40mca; 

• 4 (quatro) Bombas de Água de Condensação, vazão unitária 400 m3/h, altura 
manométrica 25mca; 

• 1 (um) Painel Elétrico Geral da CAG; 

• 4 (quatro) Conversores de freqüência para as bombas de água gelada 
secundárias.15 (quinze) Condicionadores de ar do tipo Fancoil modular, equipados 
com ventiladores de insuflamento e retorno, atenuadores de ruído e filtragem classe G3 
+ F3 da ABNT; 

22 (vinte e dois) — Condicionadores de ar do tipo Fancoil standard 

28 (vinte e oito) — Condicionadores de ar do tipo fancolete. 

1 (um) Condicionador de ar por expansão direta tipo "Self-contained"; 

34 (trinta e quatro) Caixas de ventilação e exaustão; 

• Caixas de volume variável (VAV), Difusores de Ar, Difusores de jato de longo 
alcance "Jet Nozzles", Rede de dutos ovais pré-fabricados em chapa de aço 
galvanizado, isolados termicamente em manta de lã de vidro aluminizada, 25 mm 

TAS3EIWIPeispessíaTts4 RZ•Ide hidráulica de distribuição de água gelada, isolada termicamente 
Non euguitra=sto  

mérica, Rede hidráulica de água de condensação. 
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1.29.2 Execução das seguintes Instalações Elétricas: 
Subestação de Distribuição em Baixa Tensão de 8000 KVA, dividindo-se em auas 
subestações abrigadas, internas, no Terminal de Passageiros, sendo uma no TArreu do 
Corpo do Terminal de Passageiros propriamente dito com 6.000 KVA c outra 
localizada no Pavimento Térreo do Finger, com potência Total de 2.000 KVA, 
compreendendo 03 transformadores de 2000 KVA e 02 transformadores de 1000KVA, 
02 cubículos de distribuição e controle de média tensão e 02 Painéis de Dictribuição 
Geral de Baixa Tensão; 
Subestação de Distribuição em Baixa Tensão de 1000 KVA, instalada no Terminal de 
Cargas, compreendendo 02 transformadores de 500 KVA, 01 Painel de média tensão 
blindado de distribuição e controle de média tensão e 01 Painel de Distribuição Geral 
de Baixa Tensão; 
Sistema de rede estabilizada de 190 KVA, composto por 02 No-break's de 85 KVA e 01 
No-break de 20 KVA e respectivos sistemas de baterias, instalados no Terminal de 
Passageiros; 
Sistema de rede estabilizada de 40 KVA, composto por 02 No-break's de 20 KVA e 
respectivos sistemas de baterias, instalados no Terminal de Cargas; 
Sistema de corrente contínua Vcc, composto por 02 Retificadores de 50A instalados no 
Terminal de Passageiros; 
Sistema de corrente contínua Vcc, composto por 01 Retificador de 15A, 2.2 KVA, 
instalado no Terminal de Cargas; 
SGE - Sistema de Geração de Emergência composto pela instalação de 01 grupo 
gerador de 85 KVA, instalado no Terminal de Cargas; 
Sistema de Iluminação composto pela instalação de 7.272 luminárias e projetores, 
conforme descrição a seguir: 
1 - Iluminação do Balizamento Noturno composta por 349 luminárias de borda de 
pista/pátio ; 
2 - Iluminação dos Pátios do TPS e TECA composta por 17 torres de iluminação 
contendo 190 projetores, sendo 130 para lâmpadas vapor de sódio de 1000W e 60 
lâmpadas halógenas de 1500 W; 
3 - Iluminação tipo Pública composta por 18 postes de concreto e 206 postes metálicos, 
totalizando 224 postes sendo 79 instalados nas vias de acesso do TPS, 33 instalados no 
Edf. Garagem e o restante - 112 postes instalados na Área Industrial . Em todos os 
postes foram utilizados lâmpadas de 250 W; 
4 - Iluminação tipo Comercial composta por 6.733 luminárias e projetores instalados 
em área de 111.998m2, sendo 447 projetores e 6.286 luminárias instaladas no Terminal 
de passageiros, Terminal de cargas, Edifício Garagem, Estação de Transbordo, 
Suloesta._çbbÉ.n.c4ial e Casa de Bombas. 
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Painel da Casa de Bomba , auto-portante com barramento trifásico de 800, 530V, 
para atender 01 de motor de 200 CV, 2 motores de 40 CV e 01 motor de 10 Cl" e 
respectivos sistemas de comando. 
Motores trifásicos — São eles: 01 de motor de 200 CV, 2 motores de 40 CV e 01 motor 
de 10 CV instalados na Casa de Bombas, 02 motores de 15 CV instalados na Estação 
Elevatória de Esgoto. 
Quadros de Distribuição de baixa tensão totalizando 153 quadros, sendo 67 qundrgs no 
sistema normal e 65 no sistema de emergência e 21 na rede estabilizada; 
Sistema de condução de energia elétrica através de 3.553,70 metros de Barramento 
Blindado (Bus-way) instalados no TPS e 592km de cabos em todo o Aeroporto. 

Instalação predial na área de 111.998m2 composta pela instalação de leitos, eletrocalhas, 
perfilados, eletrodutos de PVC, galvanizados e flexíveis, dutos de piso, sistema DLP, 
interruptores, tomadas, dentre outros. 
Sistema de Proteção contra descarga atmosférica — SPDA composta por malha de 
terra, gaiola de Faraday e pára-raios tipo Franki na cobertura dos prédios e torres de 
iluminação, aterramento de todos os motores, equipamentos, partes metálicas, Quadros 
de Distribuição, tomadas e sistema de iluminação, incluindo iluminação pública. Foram 
utilizados cabos de cobre nu, haste de aterramento e conexões com solda exotérmica. 

1.29.3 Execução dos serviços de infra-estrutura em geral dos Sistemas Eletrônicos 
relacionados a seguir: 
SGU - Sistema de gerenciamento de utilidades no Terminal de Passageiros. Quantidade 
total de pontos = 964,00 
SDAI — Sistema de detecção de alarme de incêndio no Terminal de Passageiros, 
Terminal de Carga, Subestação Principal e Subestação do TECA; Quantidade de 
pontos = 2.620,00 

• SISOM — Sistema de Sonorização no Terminal de Passageiros; Quantidade dosfP'  
sonofletores = 2.235,00 

• SICA — Sistema de Controle de acesso e de detecção de intrusão no Terminal de 
Passageiros; Quantidade de pontos = 167,00 

• ST'VV — Sistema de TV de vigilância instalados no Terminal de Passageiros e Torres 
de Iluminação; Quantidade de câmeras = 97,00 
SIDO — Sistema de docagem de aeronaves no Terminal de Passageiros ; Quantidade de 
pontos = 11,00 
SDH — Sistema de data e hora universal no Terminal de Passageiros; Quantidade de 
relógios = 30,00 
SIV — Sistema informativo de vôo no Terminal de Passageiros e Terminal de Carga ; 
Quantidade de visualizadores = 140,00 

TAggg& crE SIblredaa tiC gerenciamento de utilidades e energia corresponde ao sistema de 
Pau"pr 	rt o instalado em todos os Quadros de Distribuiç t. 3 dros de I P Quot 
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medidores das concessões(lojas) e equipamentos em geral, incluindo os equipannotos 
do sistema de ar condicionado, no Terminal de Passageiros, Terminal de Carga, 
Edifício Garagem, Estação de transbordo, Subestação Principal e Subestação de TnCA 
e Casa de Bombas. Este sistema também atende as VAV's - Válvulas controladoras 
/balanceadoras de vazão de água do sistema de ar condicionado no Terminal de 
Passageiros. Quantidade de pontos = 225,00 
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1.29.4 Execução do Sistema Hidro-Sanitário e GLP, incluindo fornecimento dos materiais 
e equipamentos, montagens e testes, das seguintes instalações: 
Sistema de Água Potável possui 02 sistemas de água fria independentes, sendo um 
sistema compreendendo o Terminal de Passageiros inclusive 125 lojas, Edifício 
Garagem, sistema de irrigação das jardineiras, estação de transbordo e subestação 
principal cujo sistema de bombeamento instalado na casa de bombas é formado por 
02 bombas centrífugas horizontal acopladas a motor de 40 CV e respectivos barriletes, 
manômetros, vacuômetros e pressostatos, O sistema conta com 02 reservatórios 
apoiados de 1.120m3 e 01 reservatório elevado de 400m3. O outro sistema de água fria 
está situado no Terminal de Carga com sistema de bombeamento composto por 02 
conjunto motobomba de 15 CV com reservatório elevado de 3m3. 
Na distribuição da rede de água fria potável foram empregadas tubos de PVC 
VINILFOR DEFOF0 de 06", tubos e conexões de PVC marrom soldável nas bitolas 
020mm a 0110mm, registros e válvulas. 

- Louças e Metais Sanitários r:instalados em 114 sanitários (masculinos, femininos, 
deficientes físicos e infantil) e 16 copas no Terminal de Passageiros, 12 sanitários e 5 
copas no Terminal de Carga, 2 sanitários no Edifício Garagem, 3 sanitários na Estação 
de Transbordo, e 2 sanitários na Subestação Principal, sendo utilizados louças 
sanitárias (bacias sanitárias, mictórios, lavatórios e cubas) da linha Ravena e linha 
DeVille do fabricante DECA e metais (chuveiros, duchas manuais, válvulas d 
descarga, válvulas gaveta, dentre outros) da linha DECA, torneiras multiuso e 
torneiras com sensores eletrônicos da linha Docol , além de registros, hidrômetros e 
bebedouros. 

- Drenagem Pluvial composta por uma rede de captação de água em calhas, prumadas, 
tubulações envelopadas em concreto, caixas de passagem em concreto e canais em 
toda área do Aeroporto — Terminal de Passageiros e de Carga , Edifício Garagem, 
Estação de Transbordo, Subestação Principal, Pátio de Aeronaves e Área industrial. 
Na execução dos serviços foram empregados tubos e conexões de PVC esgoto TCC nas 
bitolas de 0100mm a 0250mm, tubos de PVC perfurados de 75mm com bidim, tubos, 
manilhas e bueiros de concreto, til radial, ralos hemisférico e grelhas. 
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- 	O Sistema de Esgotamento Sanitário do Aeroporto possui 02 estações elevat4i ias de 
esgoto com instalações similares, sendo uma instalada no Terminal de passageiros 
formada por 02 bombas submersas com motor de 15 CV e vazão de 70m3/h e sistema 
de comando e controle realizado por medidor de nível ultrassônico e outra estação 
elevatória formada por 2 bombas auto escovante " Gresco ", com motor de lecv e 
vazão de 70m3/h e sistema de comando com acionamento automático, situada na nrea 
industrial; 
Na execução dos serviços foram empregados tubos e conexões de PVC esgoto TCC nas 
• bitolas de 0100mm a 0150mm, tubos e conexões de PVC esgoto nas bitolas de 040mm 
a 0100mm, til condominiais, caixas sifonadas, ralos e grelhas. 
Execução da transferência da Casa de bombas existente no antigo Terminal de Carga 
compreendendo a desmontagem e montagem de barriletes, válvulas controladoras de 
nível e 16 conjuntos motobombas, sendo 04 motobombas de 25CV, 04 motobombas de 
15CV, 04 motobombas de 3CV e 04 motobombas de 0.75CV; 
O Sistema GLP foi instalado na praça de alimentação do Terminal de Passageiros 
utilizando tubos e conexões de aço carbono schedule 40 nas bitolas de 03/4" e 01", 
válvulas esferas com pressão de 150 psi, e conjuntos de medição, composto por caixa, 
regulador e medidor. 

1.29.5 Execução das instalações do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio 
compreendendo : 
Sistema de hidrantes e extintores e sistema de sprinklers com pressão dos sistemas em 
operação de 9 KgF/cm2, sendo que o sistema de hidrantes foi instalado em todo o 
Aeroporto (Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves, Terminal de Carga, Edifício 
Garagem e Área Industrial) e o sistema de sprinklers empregado nos Terminais de 
Passageiros. Os sistemas de hidrantes e sprinklers dividem com o sistema de água 
potável o uso dos 02 reservatórios apoiados. 
O sistema de combate a incêndio possui um sistema de pressurização completo 
composto por uma bomba a diesel de 295 CV, uma bomba elétrica de 250 CV e uma 
bomba Jockey de 15 CV, 01 reservatório de expansão com instrumentação instalados 
na Casa de Bomba. O sistema possui 02 Centrais de VGA contendo cada uma, 
respectivamente, uma estação de válvula de governo e alarme. 
Sistema de Hidrantes e Extintores compreende a instalação de 323 hidrantes completos 
contendo em cada um deles 02 mangueiras de incêndio de 02 'A", 02 esguicho com 
requinte regulável de 0 2 1/2", 01 Extintor de pó químico de 4 kg, 01 extintor de água 
pressurizada de 10 litros. Foram instalados 13 extintores de pó químico seco de 50kg 
no pátio de aeronaves e nas subestações e casa de máquinas foram instalados 09 

9 	
ctscOn-g)7sle 6Kg ; 
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suportes, e tubos de PEAD PN20 nas bitolas 0110 mm e 0160mm incluindo core).ões e 
solda. 
Sistema de Sprinklers compreende a instalação de 1368 bicos de sprinklersir.Ermi sores 
pendente 'A" 68° e 16 bicos de sprinklers side-wall 'A" 68° . 
Na distribuição da rede de sprinklers foram empregados tubos de aço carbono SCH 40 
nas bitolas 01 pol. a 08 pol., eletroduto de aço galvanizado nas bitolas 01 pot, a 02 1/2 
pol. com  serviços de tratamento e pintura da tubulação e suportes. 

1.29.6 Fornecimento e Instalação de 09(nove) escadas rolantes com as dimensões, 
capacidade e quantidades abaixo descritos: 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°, largura útil 1000mm, capacidade para 9000 pessoas/h, e desnível de 4500mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 
300, largura útil 1000mm, capacidade para 9000 pessoas/h, e desnível de 5150mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°, largura útil 800mm, capacidade para 6750 pessoas/h, e desnível de 4500mm e 
velocidade de 30m/min, 01 (uma) unidade; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°,1argura útil 800mm, capacidade para 6750 pessoas/h, e desnível de 4950mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e montagem de Escada rolante com inversor de frequência, ângulo de 
30°,1argura útil 800mm, capacidade para 6750 pessoas/h, e desnível de 5300mm e 
velocidade de 30m/min, 02 (duas) unidades; 

1.29.7 Fornecimento e Instalação de 11(onze) Pontes de Embarque com as seguintes 
características: 
Fornecimento e Montagem de Ponte de embarque móveis (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 16/15m, 01 (uma) unidade; 
Fornecimento e Montagem de Pontes de embarque móveis (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 26/23m, 02 (duas) unidades; 
Fornecimento e Montagem de Pontes de embarque móveis (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 29/19m, 04 (quatro) unidades; 
Fornecimento e Montagem de Pontes de embarque móveis (tipo telescópicas / 
aprondrive) comprimento de 37/28m, 04 (quatro) unidades; 
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1.29.8 Fornecimento e Instalação de 09 (nove) elevadores de passageiros e 01 (uni) 
para cargas, com as seguintes características: 
Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico, com capacidade para 16 
(dezesseis) passageiros, velocidade de 30m/min e 02(duas) paradas, carga 1.120kg, 
04(quatro)unidades; 
Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico, com capacidade para 32 (trinta 
e dois) passageiros, velocidade de 30rn/min e 03(três) paradas, cargn 2.240kg, 
02 (duas) unidades; 
Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico especial, com capacidade 
para maca hospitalar, velocidade de 30m/min e 03(três) paradas, carga 1.120kg, 
01 (uma) unidade; 
Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico para carga, com capacidade 
para 2.240Kg, velocidade de 30m/min, 01 (uma) unidade; 
Fornecimento e Montagem de elevador hidráulico, com capacidade para 16 
passageiros, velocidade de 30m/min e duas paradas, carga 1.120kg, 
02 (duas) unidades. 

1.29.9 Fornecimento e Instalação de Esteiras Transportadoras de Bagagens 
"automatizadas" , com as seguintes características: 
Fornecimento e Montagem de Esteira de alimentação do 1° Segmento com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, apoiada sobre a balança 
eletrônica, com 1000mm de comprimento e largura total de 616mm, num total de 66un; 

- Fornecimento e Montagem de Esteira de alimentação do 2° Segmento com correia 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, com 1500mm de 
comprimento, gabarito passa-não-passa e largura total de 616rnm,-num total de 66un; 

- Fornecimento e Montagem de Esteira horizontais HT com correia deslizante sobre leito 
de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com comprimentos de acordo 
com lay-out e largura total de 921mm, num total de 04un; 
Fornecimento e Montagem de Esteira curva a 90° ECV-01/03 com correia deslizante 
sobre leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com dimensões de 
acordo com lay-out, num total de Olun; 
Fornecimento e Montagem de Esteira curva a 90° ECV-02/04 para triagem, com 
correia deslizante sobre leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com 
dimensões de acordo com lay-out, num total de 04un; 
Fornecimento e Montagem de Esteira vertical VT-01-04 com correia deslizante sobre 
leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com comprimentos de 
acordo com lay-out e largura total de 921mm, num total de 04un; 

, Fornecimento e Montagem de Carrosséis de restituição CR-01/02 para triagem, tipo 
9.9 TiiEstiább9Wkãninas planas, com acabamento em aço carbono 12MSG, em 
D tÉ a9 Rob5rto Fernandes - IDD~ 
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formato de meia lua, em circuito fechado, com dimensões conforme lay-out, miar total 
de 04un. 

1.30. Gerenciamento e acompanhamento da elaboração dos Planos de Recuperação' çle áreas 
degradadas, e monitoramento ambiental do Projeto Paisagístico para acompanhar a 
evolução das interferências do empreendimento sobre o meio ambiente e aferição das 
medidas minimizadoras dos impactos. O Plano de Monitoramento contempla : plano 
de acompanhamento e monitoramento da qualidade das águas da área de influència do 
aeroporto; plano de gerenciamento de resíduos sólidos; plano de controle de qualidade 
do ar; e plano de controle da poluição sonora. 

1.31. Execução de urbanização e paisagismo do Terminal de Passageiros, contemplando: 
áreas externas (1.520,00m2); 130 vasos ornamentais, cada um com 0,80m2, que 
corresponde a 104,00m2; jardineiras do terraço (520,00m2); jardineiras suspensas 
(112,00m2); morro contíguo ao terminal rodoviário urbano, incluindo elaboração de 
fonte com aproximadamente 8 toneladas de pedras, espelho d'água, fornecimento de 
bomba, iluminação da fonte, vegetação com porte alto e grama em placas. 

1.32. Efecução do sistema de irrigação para atendimento ao paisagismo do Terminal de 
Passageiros, contemplando as áreas externas, internas, terraço, jardineiras suspensas.: 
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2. 	PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

2.1. 	Serviços Preliminares 

2.1.1. 	Desmatamento, Destocamento e limpeza de área com árvores 
com diâmetro até 0,15m 

2.1.2. 

	

	Desmatamento, Destocamento e limpeza de área com árvores 
com diâmetro até 0,15 a 0,30m 

2.1.3. 

	

	Desmatamento, Destocamento e limpeza de área com árvores 
com diâmetro acima de 0,30m 

2.2. Terraplenagem — pistas/pátios 

. Escavação mecânica , carga e transporte de material de P 
categoria com DMT de O a 1Kra, para aterro 

2.2.2. 4.- 	.g1_,9„,1312-8% piléc~ mrga. e transporte de material de ia 
Or. csatieprartod-~ 	2Km, para aterro 

apresentado. na 	reproduzida. 

m2  676.997,20 

m2  171.442,00 

23.533,00 

m3  383.663,71 

m3  1.260.374,38 
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Escavação mecânica , carga e transporte de material de 1am3  
categoria com DMT de 2 a 3Km, para aterro 
Escavação mecânica , carga e transporte de material de 1' 
categoria com DMT de 3 a 4Km, para aterro 
Escavação mecânica e carga de material de 1' categoria para m3  
bota-fora 
Transporte de material proveniente das escavações para bota- m3.k 
fora 
Demolição mecânica e remoção de revestimento em CBUQ 	m2  
Demolição mecânica e remoção de revestimento de concreto m3  
armado em pavimento 
Escavação mecânica e carga de solo com baixa capacidade de m3  
suporte, para bota-fora 
Transporte de solo com baixa capacidade de suporte até 2km 	m3  
Espallaamento de solo com baixa capacidade de suporte 	m3  
Espalhamento de areia proveniente das escavações 	 ra3  

Compactação mecânica de aterros com areia proveniente das 
escavações, grau de compacidade superior a 80% da 
densidade aparente seca máxima para o corpo do aterro e 
100% para as camadas finais, equivalente ao grau de 
compactação superior a 90% e 95% do PN da massa 
especifica aparente seca máxima com a energia do proctor 
modificado, para solos argilo-arenosos em geral 
Escavação mecânica e carga de turfa, para bota-fora 
Transporte de turfa até 2km 
Espalhamento de turfa 

2.2.3. 

2.2.4 

2.2.5 

2.2.6 

2.2.7 
2.2.8 

2.2.9 

2.2.10 
2.2.11 
2.2.12 
2.2.13 

2.2.14 
2.2.15 
2.2.16 

53-72;.7,p 

280. 	36 

326.834;54 
- 

2.5483Q,50 

41.247,41 
7.539,01 

160.055,55 

207.363,44 
207.288,34 

2.157.995,00 

m3 	1.544.422,34 
m3 	287.428,26 
m3 	431.142,41 
m3 	431.142,41 

2.3. Pavimentação 

Reforço do subleito com compactação mecânica de areia fina 
de duna a 95% do PN 
Fornecimento, escavação e carga de material argilo-arenoso 
de jazida 
Transporte de material argilo-arenoso de jazida 
Execução de Selo de material argilo-arenoso, (espessura 
26cm), com grau de compactação superior a 95% da massa 
especifica aparente seca máxima com a energia do Proctor 
Modificado (Camadas Finais) 

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 
2.3.4 

249.822,86 

87.768,77 

2.529.490,16 
78.151,53 

.° TABELIÃO DE NOTAS - SF' 
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m2 	1.680,74 

m3 	15.919,67 

m3 	52.458,90 

m2 
	

10.177,78 

m2 	84.969,21 

• 
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2.3.5 	Execução de Base/Sub-base em brita graduada tratada com 

cimento (espessura 18cm), com grau de compactação 
superior a 100% da massa específica aparente Seca máxima 
com a energia do Proctor Modificado 

• 2.3.6 	Execução de Imprimação ligante com equipamento CM-30 
2.3.7 	Execução de Pintura de ligação com equipamento RR-1C 
2.3.8. 	Execução de Pavimento asfáltico , em CBUQ com vibro 

acabadora munida de sensor eletrônico de referência, para 
controle automático do nivelamento do pavimento (espessura 
= 12,5 cm) 
Execução de Pavimento rígido em concreto armado de 
cimento Portland Tf>= 50kg/cm2, .fctm > 5,0 Mpa, Fck > 34 
Mpa (espessura 36cm), com planicidade controlada, dentro 
de exigências de acabamento rigorosas com FF (unidade 
medidora de planicidade) maiores que 45 e 50, para tráfego 
pesado. 

2.3.10 	Execução de Abertura de juntas no pavimento rígido de 
concreto com serra diamantada, espessura dá junta de 2,0cm 

2.3,11 	Execução de Selagem de juntas de retração do pavimento 
rígido com mastigue, espessura de 2,0cm 

2.3.12 	Fornecimento e colocação de Barras de ligação no pavimento 
rígido de concreto em aço CA-50 . 

2.3.13 	Fornecimento e colocação de Barras de transferência 
pavimento rígido de concreto em aço CA-25 

2.3.14 	Fornecimento . e 'Colocação de malha quadrada de aço com 
10x10cm, d=6,0mm, Telcon Q283 , equivalente a 
256.431,97kg 
Fornecimento e colocação, de isopor (espessura = 2cm) em 
juntas de pavimento 

2.3.16 	Execução de Pavimento asfáltico em PMQ (espessura 10cm) 
2.3.17 	Execução de Base/Sub-base em brita graduada simples 

(espessura 9,5cm), com grau de compactação igual ou 
superior a 100% da massa especifica aparente seca máxima 
com a energia do proctor modificado 

2.3.18 	Execução de Piso em concreto simples, fck= 9Mpa, 
desempenado, (espessura 5cm) para calçadas 

2,3.19. 	Aplicação de papel craft betumado rio pavimento rígido de 
9 .° TAISMCIMoDE NOTAS - SF 

Paulo Roberto Fernandes- Tabers'Ic 
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, 2.3.9 

215.8.11,60 
m2 
	

655.416,00 
m3 
	

29.138,61 

m3 	28.808,72 

42.063,20 

	

na 	46.009,83 

	

kg 	63.521,74 

	

no Kg 	72.233,89, 

57.239,28 m2 
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2.4.1 

2.4.2 
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Drenagem 

INF:MERCA E 

de Bueiro triplo tubular de 

de Bueiro duplo tubular de 

de Bueiro 

de Bueiro 

simples tubular de 

simples tubular de 
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2.4.3 

Escavação, carga e transporte manual de valas de drenagem 
até 1,5m de profundidade, em material de 1' categoria, com 
escoramento metálico continuo 
Escavação, carga e transporte mecanizada de valas de 
drenagem até 2,0m de profundidade, em material de P 
categoria com escoramento metálico continuo 
Escavação, carga e transporte mecanizada de valas de 
drenagem de 2,0m a 4,0m de profundidade, em material de 1' 
categoria com escoramento metálico continuo 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura, de 
concreto magro, fck= 11 Mpa 
Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira 
comum de tábuas de 0,30 x 0,025m 
Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-
50 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento 
concreto fck=20Mpa, com controle tecnológico 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento 
concreto fck=15Mpa 
Transporte de material, de P categoria, proveniente 
escavações para bota-fora 
Reaterro e compactação mecanizada de valas de drenagem 
em material de ia  categoria, a 95% do PN 
Execução de Berço em concreto simples fck = 15Mpa, 
espessura = 0,44m para bueiro 00,80m, espessura = 0,55m 
para bueiro 01,00m, espessura = 0,66m para bueiro 01,20m, 
espessura = 0,83m para bueiro 01,50m 
Fornecimento e aplicação de Manta 
valetas e galerias de concreto. 
Fornecimento e assentamento 
concreto armado, d=1,20m 
Fornecimento e assentamento 
concreto armado, d=1,20m 
Fornecimento e assentamento 
concreto armado, d=1,00m 

9.0 Tift~niktnwoçAg,segtamento 

eitnartgrOUTLMOna  

G02007 
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I 2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 • 2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2.4.10 

2.4.11 

2.4.12 

2.4.13 

2.4.14 

2.4.15 

2.4.16 

m3 	33.4,7 

m3 	78.131,70 

m3 	166.420,13 

m3 	991,58 

50.395,67 

kg 	584.694,82 

m3 	3.085,27 

m3 	6.147,17 

1.104.498,36 

I113 	163.164,13 

m3 	2.071,59 

e cura de 

e cura de 

das 

geotêxtil em canais, 
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m2 44.489,63 

409,00 

130,00 

993,53 

355,00 
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Fornecimento e assentamento de Caixa de inspeção, tipo F 
1,00<h<2,50, em concreto armado 

2.4.31 
2.4.32 

i2.4.33 

2.4.34 

	

2.4.35 	Espalhamento de solo com baixa capacidade de suporte 

	

i 2.4.36 	Demolição corem° ão, de rgIbtier_ttgi.  CBUQ 

	

` 2.4.37 	Demoliçãoâlq, 	ip1 /40 D I\ 
a4Sfamw  

aa 
á 
m Facretornmado 

	

2.4.38 	Transporte  .eoard, 	io7 trtomne 375§-2% 
,le jazida DMT = 4km 

Ifr

.0.m apresentado na parte morai a 	tr F 

GO ata 
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2.4.17 

2.4.18 

2.4.19 

2.4.20 

2.4.21 

2.4.22 

2.4.23 

1,00 

224,0G 

1.333,40 

719,90 

734,25 

48,00 

1.844,53 

m2 

16.421,32 

4.764,80 

7.592,55 

128,00 

23,00 

15.721,95 

M3  
m2 

49.863,26 

49.863,26 
362,44 
249,78 

19.500,00 

Fornecimento e assentamento 
concreto armado, d0, 50m 
Fornecimento e assentamento 
concreto armado, d=0,40m 
Fornecimento e assentamento 
concreto, armado, d=0,30m 
Fornecimento e assentamento 
concreto armado, d=0,60m 
Fornecimento e assentamento de Fornecimento 
assentamento de tubo em concreto tipo CA-2 d=1,50m 
Execução de alvenaria de 10cm de tijolos de barro, assentada 
com argamassa de cimento e areia para caixas de inspeção, 
passagem e visita 

	

2.4.24 	Chapisco em cimento e areia, traço 1:3 para caixas de m2  
inspeção, passagem e visita 

	

2.4.25 	Emboço de cimento e areia, traço 1:3 para caixas de 
inspeção, passagem e visita 

	

2.4.26 	Massa única de argamassa de cimento, areia e saibro para m2  
caixas de inspeção, passagem e visita 

	

2.4.27 	Execução de Poço de visita, d=100cm em anel de concreto un 
pré-moldado o1,10, h=0,30m com tampa tipo capoeira 

	

2.4.28 	Fornecimento e assentamento de Bueiro simples tubular de m 
concreto armado, d=1,20m 

	

2.4.29 	Reaterro e compactação manual de valas de drenagem, em m' 
material de 1' categoria, a 95% do PN 

	

2.4.30 	Fornecimento e assentamento de meio-fio em concreto pré- m 	12.751,71 
moldado 
Fornecimento e colocação de Junta Fungenband 	 m 	110,60 
Fabricação, montagem e desmontagem de formas, em m2 	10.332,97 
compensado resinado, e=l2ram 
Escavação mecânica e carga de solo com baixa capacidade de m3 	13.109,12 
suporte, para bota-fora 
Transporte de solo com baixa capacidade de suporte até 2km 	m' 

de Bueiro simples tubular de m 

de Bueiro simples tubular de m 

de Bueiro simples tubular de m 

de Bueiro simples tubular de m 



EM BRAN-ÇO 



14.788,83 

3.016,49 

1.343,49 

4.418,18 

3.174,62 

1.308,17 

3.473,72 

264,75 

39,56 

658,70 

1.764,07 

1.501,36 

508,35 
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I 2.4.39 	Fornecimento e assentamento de cantoneira em "L" m 	1.3733l 
T 	 63,5x63,5x4,7 

	

2.4.40 	Escoramento continuo, em perfil I, metálico em valas de m2 	4.830,53 
drenagem 

	

2.4.41 	Fornecimento e assentamento de Gabião tipo colchão reno, m3 	41.333,5'7  
h=0,23m com malha metálica 

	

2.4.42 	Fornecimento e colocação de Tampão de ferro fundido, TDA 	p e, 	692,00 
5.5: 	,kt,,, s_4,:z.,,,_ c-?..Etin.riveriB iNvee_x  

'',e°1!!r..a:...di°errrnacnte e ri 	r-sk_Á 

600 

,„,.' 	.."- 2- ---, . 1. ....... -=';'-'• \. 
2.5. Fundação e Estruturas 	 da  CAT 1.'  

2.5.1 Fundação ''''''''''''''''''''''''' , ItMe.?,_sisti,),he,r,eté ROO 

INF.MEREOE E E 
.87Srr.92j.  E E . 

	

2.5.1.1 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo 
2TR68, 120ton — quantidade = 706un 

, 2.5.1.2 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
1TR57, 100ton — , quantidade = 190un 

	

2.5.1.3 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
2TR37, 70ton — quantidade = 54un 

	

2.5.1.4 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
.1TR68, 60ton — quantidade = 214un 

	

2.5.1.5 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
55ton — quantidade = 178un 

	

2.5.1.6 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
1TR57, 50ton — quantidade = 70un 

	

,2.5.1.7 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
1TR37, 35ton — quantidade = 122un 

	

12.5.1.8 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
32ton — quantidade = 16un 

	

2.5.1.9 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo 
trilho,1TR32 30ton — quantidade = 3un 

	

2.5.1.10 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
1TR25, 25ton — quantidade = 40un 

	

2.5.1.11 	Fornecimento e cravação de Estaca metálica, tipo trilho, 
20ton — quantidade = 110un 
Execução de Estaca Tipo "Raiz" carga 80Tf — quantidade = 

. 110un,, diâmetro de 30cm 
g."TARELJ.ÃO DE NOTAS.- SP Exegg io~orm-ro~." .a-rti~a em rocha com carga de 

trab' rWCW.24.;q1C,7a-ki° FtTãtãVo;r;-23un diâmetro de 32cm 
A wrn apresentado na parte reproduzida DOIL Ft, r¥: 

trilho, m 

'" 4 

• 
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2.5.1.16 

, 2.5.1.17 

2.5.1.18 

2.5.1.19 

2.5.1.20 

Estaca tipo presso ancoragem em rocha C=38,0Tf, T=26,0Tf 
e H=1,2Tf - quantidade = lOun, diâmetro de 15cm 
Estaca tipo presso ancoragem em solo C=38,0Tf; T=26,0Tf e 
H=1,2Tf — quantidade = 112un, diâmetro de 15cm 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de 
lastro concreto com Fck>12Mpa 
Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-
50 
Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de 
concreto com Fck>25Mpa, com controle tecnológico, para 
blocos, baldrames e calhas 
Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de malha 
quadrada de aço com 10x10cm, d=6,0mm 
Fabricação, montagem e desmontagem de formas de madeira 
comum de tábuas de 0,30 x 0,025m 

305.80 

3.573,20 

252,77 

kg 	473.271,04 

m3 	4.692,89 

m2 
	

1.448,34 

m2 ' 
	

21.083,66 

m2 	51.754,37 

kg 	1.672.061,41 

m3 	11.686,54 

m2 	 14.968,24 

2.5.2 Estrutura de concreto convencional 

2.5.2.1 	Fabricação, montagem e desmontagem de forma para 
concreto aparente, em chapa de compensado plastificado 
espessura 20mm 

2.5.2.2 
	

Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço 
CA-50 

2.5.2.3 
	

Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de 
concreto, Fck>25Mpa, com controle tecnológico 

2.5.2.4 
	

Fornecimento e montagem de laje tipo auto-portante "Stell 
Deck" (vãos livres de 2,50m) em aço especial galvanizado, 
espessura 0,95mm para pavimento do edifício garagem 

2.5.2.5 	Fornecimento e colocação de Junta elástica expansível 
nucleada estrutural Jeene 

2.5.2.6 	Fornecimento e colocação de Junta de Silicone espessura 
20mm 

2.5.3 Estrutura em concreto Pré-Moldado 

2.5.3.1 	Fabricação, montagem e • desmontagem de formas para 
concreto aparente, em chapa de aço (Pergolados e Placas de 
fachada) 

2.5.3.2. 	F4).iticymk)umpotgtgfflAt dwmontagem de formas de 
~,~54U 	pa de aço 

AUTO COs presente cópia reprogrefica conforme o orl. 
nOnt apresentado. 	parte reproduzida DOU Ni 

1=1 MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 

qr OS RECOLHIDOS POR V€P.AA VALOR RECEBIDO RS 1,7F 

• 

10.750,42 

3.883,54 

3.674,00 
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2.5.3.3 	Fabricação, montagem e desmontagem de formas de lajes m2 
	

51.959,37 
para concreto aparente, em chapa de aço 

	

2.5.3.4 	Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de m3 	4.165,3 
concreto, Fck>25Mpa, com controle tecnológico e montagem 
das peças pré-moldadas com guindaste telescópico de 35 
toneladas 

	

2.5.3.3 	Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço Kg 	665.530,33 
CA-50 

2.5.4 Estrutura Metálica 

Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em aço kg 	705.713,55 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para o 
Edifício Garagem e Estação de Transbordo(vigas principais 
com 15,00m de vão livre e vigas secundárias com 7,50m de 
vão livre) 
Fornecimento e Montagem de estrutura metálicktrapezoidal, kg 
em aço SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, 
para a Cobertura e Marquise do Terminal de Cargas 
(cobertura com 3.500,00m2) 
Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em aço kg 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para as 
Pontes de embarque (11 pontes com comprimento variado 
entre 21,49m e 39,38m) 
Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em aço kg 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para a 
Casa de Máquinas do Terminal de Passageiros (vigas tipo I, 
com 10,00m de vão livre e pilares com 9,53m de altura) 

Fornecimento e Montagem de estrutura metálica trapezoidal, kg 
em aço SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, 
para a Cobertura do salão do Terminal de Passageiros 
(cobertura com 6.000,00m2, com treliças de 20,00m e Terças 
de 30,00m de vão livre), e para a Cobertura do saguão do 
Terminal de Passageiros (cobertura com 6.200,00m2, treliças 
de 10,00m, vigas„principais de 20,00m e arcos de 9,65m de 

2.5.4.1 

011 2.5.4.2 

2.5.4.3 

2.5.4.4 

2.5.4.5 

69.384,16 

215.143,00 

258.391,64 

585.718,90 9k9 
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2.5.4.5 	Fornecimento e Montagem de estrutura metálica em aço kg 
SAC-41 com acabamento em pintura eletrostática, para as 
Torres de Iluminação do Pátio do Terminal de Passageiros 

altura de 19,40m 	

- (2 • - 
unidades) e do Pátio do Terminal deAar,gask(8M-tlitl5.tles).48:1NBA e 

egictrado TE O k, 
ty.  ...................... 

............. 2.6 Arquitetura 	
apacrtAeTintNeog.t.a. 

2.6.1 Execução de Alvenaria 	 ..... ....... ....... "n" C:Acl‘hrá°F,t_d: rteltr''S  - 

2.6.1.1 	Alvenaria de tijolos maciços de barro E=10cm, assentados m2  
em argamassa, traço 1:4 (cal e areia), com adição de 150kg 
de cimento por m3 

2.6.1.2 	Alvenaria de tijolos furados de barro E=10cm, assentados em m2  
argamassa, traço 1:4 (cal e areia), com adição de 150kg de 
cimento por m3 

111 	
2.6.1.3 	Alvenaria de tijolos furados de barro E=20cra, assentados em 

argamassa, traço 1:4 (cal e areia), com adição de 150kg de 
cimento por m3 

2.6.1.4 	Alvenaria de blocos de concreto celular E=10cm, assentados m2  
em argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) 

2.6.1.5 	Alvenaria de blocos de vidro, assentados em argamassa de m2  
cimento e areia, traço 1:3 

2.6.1.6 	Alvenaria de blocos de concreto 9x19x39, assentados em m2  
argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) 

2.6.1.7 	Alvenaria de blocos de concreto de 19x19x39, assentados em 
argamassa, traço 1:2:9 (cimento, cal hidratada e areia) 

2.6.1.8 . 	Divisória com perfis metálicos e fechamento em chapas de m2  
gesso cartonado espessura 7 cm nas concessionárias 

2.6.1.9 

	

	Divisória com perfis de aço zincado pré-pintados e painéis m2  
com miolo mineral maciço espessura 35mm nas salas da 
administração da Infraero e salas dos órgãos públicos 

2.6.1.10 	Divisórias de granito — tipo cinza andorinha, espessura de 
3,0cm com ferragens cromadas nos sanitários e vestiários 

2.6.1.11 	Divisória com montantes em perfis tubulares de alumínio e 
fechamento em vidro temperado, espessura = lOmm na 
circulação central do Finger 

85.71'.4,4 

63,23 

15,68 

49,52 

2.352,66 

71,41 

29.081,60 

15.219,51 

2.463,32 

2.682,57 \C?,l• 



• 
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2.6.1.12 	Divisória com vidro temperado lOmm de espessura, rodapé m2 	(332,38 
em alumínio anodizado preto e treliça metálica de 

Finger 
sustentação no corredor de embarque e desemtb_e7iqsuteradd04- 	

C 
". 

2.6.2 Esquadrias — Fornecimento e assentamento 	

- 	r, 	e BA 

CAT 

	

2.6.2.1 	Portas e caixilhos em veneziana de alumínio 

	

2.6.2.2 	Portas de madeira revestida com laminado melaminico, 	 8,-6019-2'  

	

2.6.2.3 	Portas e caixilhos de vidro temperado, espessuraa 	d:r6e1:7 

completos, com ferragens 

completas, com ferragens 

completos, com ferragens 

	

2.6.2.4 	Portas em chapa de ferro, completas, com ferragens 	 m2 	 140,20 

	

2.6.2.5 	Caixilho em perfil de alumínio anodizado da linha pele de m2 	5.288,40 
vidro duplo laminado do sistema Strutural glazing, (com 
função de isolamento Termo acústico), completos, com 
ferragens nas fachadas 

	

2.6.2.6 	Caixilho em perfil de alumínio anodizado da linha 30 do m2 	853,01 
sistema convencional, completos, com ferragens nas divisões 
internas 

	

2.6.2.7 	Veneziana Industrial em Policarbonato, completa, com m2 	1.156,32 
ferragens na casa de máquinas de ar-condicionado localizada 
no terraço da Ampliação Norte 

	

2.6.2.8 	Portas em perfil de alumínio anodizado da linha 30, com m2 	282,00 
sistema de automatização, marca speed door (30,00un) nos 
acessos aos saguões e nos embarques e desembarques 

	

2.6.2.9 	Portão em estrutura de tubo e chapa de aço (pivotante e de m2 	220,98 
correr) no Edificio do Terminal de Cargas (TECA) 

	

2.6.2.10 	Corrimão tubular em perfis de alumínio anodizado preto 0 4" m 	538,73 
no viaduto de acesso ao embarque 

	

2.6.2.11 	Corrimão em alumínio, anodizado preto com fechamento em m 	414,92 
vidro plano laminado temperado incolor 8mm de espessura 
nas escadas e divisores de fluxos de passageiros 

	

2.6.2.12 	Guarda corpo em tubos de aço galvanizado 04" e suportes 0 m 	611,17 
3" módulo de 7,10m de comprimento no Edificio Garagem 



• 
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"5. 	'- 
Portão de Embarque (check-out) com estrutura de suporte em un 
perfis metálicos e chapa de aço, fechamento em porta de 
correr e vidro fixo temperado e balcão de apoio em chapa 
de aço com tampo superior revestido de laminado 
melanaínico 
Tela em aço galvanizado tipo alambrado delimitando o m2  
Edificio Garagem 

zt 	
j114° xaçO cvyrr,, ' • - 

11,00 

1 .29;02 

2.6.2.13 

2.6.2.14 

2.6.3 Vidros e Plásticos - Fornecimento e assentamento 

376,81 
2.966,31 

2.522,52 

461,67 

Vidro cristal comum, espessura 6mm 	 m2 

Vidro duplo laminado, espessura lOmm (6+4), intercalados m2 

por película de polivinil butiral 
Vidro duplo laminado, espessura 14= (8+6) , intercalados m2 

por película de polivinil butiral 
Vidro temperado, espessura lOmm, incolor 	 m2 

Cobertura - Fornecimento e assentamento 

2.6.3.1 
2.6.3.2 

2.6.3.3 

2.6.3.4 • 	2.6.4 

2.6.4.1 Telha metálica de aço plana (tipo sanduíche), pintada com 
tinta eletrostática a pó poliester, com espessura superior de 
0,65mm e inferior de 0,50mm e isolamento termo-acústico ( 
Lã de Rocha), de 40mm de espessura para áreas com laje e de 
0,65mm de espessura para áreas sem laje no Terminal de 
Passageiros , Finger e Edificio do Terminal de Cargas 

2.6.4.2 	Telha metálica de aço, pintada com tinta eletrostática a pó 
poliester, com espessura de 0,65mm no Edifício Garagem 

2.6.5 Revestimento de Pisos - Fornecimento e assentamento 

	

2.6.5.1 	Cimentado de argamassa - espessura = 5,0cm, nas casas de 
máquinas, nas casas de bombas e depósitos 

	

2.6.5.2 	Granito Cinza Prata em placas de 50x50cm espessura de 
2cm, acabamento polido, nas áreas dos saguões, salões, áreas 
de embarque e desembarque, administração Infraero e salas 
de órgãos públicos 

	

2.6.5.3 	Granito Vermelho Brasília, Branco Cashmir e Preto São m2  
Gabriel, em tiacas de 50x50cm espessura •de 2cm, 

o BELIA ,40. RObertO 
te AnOrt 

a presente COR  
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2.6.5.4 	Piso monolitico de alta resistência, tipo Korodur polido, 
espessura lOmm, com juntas plásticas, cor cinza nas áreas de 
circulação da praça de bagagens e passeios do Finger 

	

2.6.5.5 	Piso de borracha era placas de 50x50cm, tipo pastilha, 
Plurigoma espessura 4,5mm, linha Gomaplac, cor cinza, nas 
áreas de circulação das pontes e casa de máquinas de ar-
condicionado da área da Reforma 

	

2.6.5.6 	Piso vinílico placas de 30x30cm, trânsito pesado, espessura 
2mm, Fademac, tipo Paviflex TP sem flash, cor cinza, nas 
áreas das casas de máquinas de elevadores e salas de check-
out das Cias Aéreas 

	

2.6.5.7 	Piso monolítico de alta resistência, anti-derrapante, tipo 
Korodur espessura lOmm, com juntas plásticas, cor cinza, na 
área de estoque de cargas do Edifício do TECA 

2.6.6 Execução do Revestimento de Paredes 

	

2.6.6.1 	Parede com Emboço, traço 1:2:8 (cimento, cal e saibro) 

	

2.6.6.2 	Parede com Emboço, traço 1:2:7 (cimento, cal e areia média) 

	

2.6.6.3 	Parede com Emboço, traço 1:3 (cimento e areia média) 

	

2.6.6.4 	Parede com Reboco 

	

2.6.6.5 	Parede com Azulejo-20 x 20 cm, cor branco brilhante 

	

2.6.6.6 	Parede com Cerâmica Vitreaux 7,5 x 7,5, cor gelo, verde e 
azul, da Portobello 

	

2.6.6.7 	Parede .com laminado melamínico texturizado Perstorp 
espessura de 1,4mm, cor cinza argila, com arremates em 
perfil de chapa de aço inox escovado, nas áreas de circulação 
do desembarque internacional, circulação do check-out, salão 
, escritório da administração da Infraero 

	

2.6.6.8 	Painel/Fechamento composto por duas chapas de alumínio 
anodizadas de 0,5ram, unidas por uma, camada de polietileno, 
espessura de 4mm, tipo Reynobond da "alcoa" ou similar, 
ref.: RB 160 PE, cor Bright Silvar metalic, nas pontes de 
embarque e portões de check-out 
Revestimento de Wall Cap , composto de chapas 100% 
alumínio, cor cinza metálica, espessura de 1,5mm, usando 
estrutura de suporte em alumínio usado nos pilares, vigas e 
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2.6.6.10 	Arremate de granito cinza prata espessura =2cm, acabamento 
polido e lustrado nas áreas de circulação de passageiros nos 
saguões de embarque e desembarque 

	

2.6.6.11 	Isolamento acústico de paredes em placas de lã de vidro 
densidade 40kg/m3 espessura de 50mm, protegidas com 
manta Bidim 6mm de espessura e recapeada com chapa de 
aço pré-pintada perfurada (furo o 5/8" e área livre de furação 
de 57%), espessura 1,3mm, nas casas de máquinas de ar- 

• condicionado do TPS e do Finger 

	

2.6.6.12 	Revestimento Termo Acústico TCA da "Fibrocell" , 
composto por Celulose Mineralizada, Incombustível aplicada 
pelo Sistema de Jateamento, espessura 2", densidade 
50Kg/m3, aplicada com cola sobre laje nervurada de 

• concreto. Nas áreas •de teto das casas de máquinas de ar-
condicionado do TPS e do Finger 

2.6.7 Forro — Fornecimento e assentamento 

g.° TAardthafi@ D , Itka em superfícies de concreto para 

1 7E 

m2  2.0:39,34 

m2  1.931,55 

m2  2.314,07 
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m2 13.289,92 
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2.6.7.1 
	

Placas de gesso acartonado, revestidas com cartão de alta 
resistência, com estrutura de perfilados, nas áreas de 
sanitários, vestiários e circulações de serviço 

	

2.6.7.2 	Bandeja metálica em chapa de aço zincado com pintura epoxi 
poliester pó, padrão liso perfurado, dimensões 20x123,5cm, 
da Eucatex, no saguão de embarque, circulação lateral do 
Finger e das Pontes 

	

2.6.7.3 	Colméia metálica em aço zincado com pintura eletrostática, 
dimensões 62,2x62,2cm, com isolamento acústico em manta 
de lã de vidro ensacadas, da Hunter Douglas, nos saguões e 
nas salas de embarque e desembarque 

2.6.8 Pintura — Fornecimento e execução 

	

2.6.8.1 	Pintura com tinta base latéx — paredes e tetos 

	

2.6.8.2 	Pintura com tinta latéx acrílica — paredes e 
2.6.8.3 ! Verniz poliuretano alifático em dois componentes, em 

superfícies de concreto aparente 

	

2.6.8.4 	Tratamento •de concreto aparente, lixamento e aplicação de 

'Dr.s2C!atrãrâ
te 
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2.6.8.5 
	

Pintura de faixas horizontais e verticais com utilização de m2 

tinta acrílica NBR 8169, refletiva, diluída em solvente, pelo 
processo mecânico spray, com espessura de 0,6mm, no Pátio 
do TECA, Pista de Táxi, Pátio de aeronaves do terminal de 
passageiros e do pátio de aviação geral 

	

2.6.8.6 	Revestimento texturizado, em paredes, rústico, graficôte da m2 	4.976,77 
"Plasticôte" , estilo graffiato vertical, cor cinza, nas áreas de 
fachada lado oeste da Ampliação Norte e circulação •  da 
Administração da Infraero no terraço do Finger 

	

2.6.8.7 	Pintura com tinta base esmalte sintético, em superficies m2 	5.063,33 
metálicas e de madeira nos guarda-corpos de tubo de aço 
galvanizado, nos portões metálicos de aço e portas e madeira 

	

2.7 	Impermeabilização — Fornecimento e aplicação 

25/76 

1C.677;18, 

	

2.7.1 	Manta asfáltica com armadura, classe 2, espessura 4mm com 
isolamento térmico, espessura de r, aplicada em laje da área 
das torres de resfriamento 

	

2.7.2 	Manta asfáltica com armadura, classe 2, espessura 3mm, 
aplicada em calhas coletoras de águas pluviais e lajes de 
cobertura 
Manta asfáltica com armadura, classe 2, espessura 4mm, 
aplicada nos reservatórios 
Manta asfáltica com armadura, classe 2, anti-raiz espessura 
4mm, aplicada nas jardineiras 

2.8 	Urbanização/Paisagismo — Fornecimento e execução 

Plantio de grama esmeralda, em placas, com espessura de 
0,06m 

	

2.8.2 	Plantio de grama esmeralda, por hidrossemeadura 

	

2.8.3 	Proteção de taludes de cortes e aterros contra erosão, com 
Geoweb ( elemento em polietileno utilizado na proteção de 
taludes) 

	

2.8.4 	Proteção de taludes de valas contra erosão, com plantio de 
grama esmeralda 

	

2.8.5 	Plantio de Mudas de Árvores, tipo Chuva de Ouro - Porte 

VilÃoaReELelAM°A,,DelnE N,nd°C,415,WasTS 	, tipo Ipê — 
de Andrade, 
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ATESTADO 
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2.8.7 

, 2.8.8 

2.8.9 

2.9 

2.9.1 

2.9.1.1 

2.9.1.2 

2.9.1.3 

2.9.1.4 

2.9.1.5 

Plantio de Mudas de Árvores, tipo Jacarandá Mimoso - Porte un 
1,50m 
Plantio de Mudas de Árvores, tipo Unha de Vaca - Porte un 
1,50m 
Plantio de Mudas de Árvores, tipo Felicio - Porte 1,50m 	un 

Instalações — Fornecimento e Montagem 

Elevadores 

Elevador hidráulico, com capacidade para 16 passageiros, 
com duas paradas, carga 1120kg, velocidade = 30m/min 
Elevador hidráulico, com capacidade para 32 passageiros, 
com três paradas, carga 2240kg, velocidade = 30m/min 
Elevador hidráulico, especial para maca hospitalar com três 
paradas, carga 1120kg, velocidade = 30m/min 
Elevador hidráulico, para carga com capacidade para 
2.240kg, velocidade = 30m/min 
Elevador hidráulico, com capacidade para 16 passageiros, 
com duas paradas, carga 1120kg, velocidade = 30m/min 

45,00 

45,00 

48,00 

4,00 

2,00 

1,00 

1,00 

2.00 

2.9.2 Fornecimento e montagem de Escadas Rolantes — dimensionadas de acordo com as 
normas da ABNT e normas de segurança 

	

2.9.2.1 	Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 30°, 
largura útil 1000 mm, capacidade p/ 9000 pessoas/h, 
desnível de 4500 mm, e velocidade de 30m/min. 

	

2.9.2.2 	Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 30°, 
largura útil 1000 mm, capacidade p/ 9000 pessoas/h, 
desnível de 5150 mm, e velocidade de 30m/min. 

	

2.9.2.3 	Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 30°, 
largura útil 800 mm, capacidade p/ 6750 pessoas/h, desnível 
de 4500 e velocidade de 30m/min mm, 

	

2.9.2.4 	Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 30°, 
largura útil 800 mm, capacidade p/ 6750 pessoas/h, desnível 
de 4950 mm, e velocidade de 30m/min. 

	

2.9.2.5 	Escada rolante com inversor de freqüência, ângulo de 30°, 
lar usa útil 800 mm, capagid cm p/ 6750 pessoas/h, desnível 
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2.9.3 Pontes de Embarque e desembarque — Finger 

2.9.3.1 

2.9.3.2 

2.9.3.3 

2.9.3.4 

Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 16/15 m 
Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 26/23 m 
Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 29/19 m 
Fornecimento e Montagem de 
embarque/desembarque móveis (tipo 
aprondrive) comprimento de 37/28 m 

Pontes de un 
	

1,00 
telescópicas / 

Pontes de un 
	

2,00 
telescópicas / 

Pontes de un 
	

4,00 
telescópicas / 

Pontes de un 
	

4,00 
telescópicas / 

2.9.4 Fornecimento e Montagem de Esteiras Transportadoras de Bagagens 
"automatizadas" 

Esteira de alimentação do 1° Segmento, com correia un 	66,00 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, 
apoiada sobre a balança eletrônica, com 1000mm de 
comprimento e largura total de 616mm. 

	

2.9.4.2 	Esteira de alimentação do 2° Segmento, com correia un 	66,00 
deslizante sobre leito de chapa de aço inoxidável 12AWG, 
com 1500mm de comprimento, gabarito passa-não-passa e 
largura total de 616mm 

	

2.9.4.3 	Conjuntos botoeira de comando para esteira de alimentação. 	cj 	66,00 

	

2.9.4.4 	Esteira horizontais HT com correia deslizante sobre leito de un 	 4,00 
chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com 
comprimentos de acordo com lay-out e largura total de 
921mm. 

	

2.9.4.5 	Esteira curva a 90° ECV-01/03 com correia deslizante sobre 1111 

leito de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, 
com dimensões de acordo com lay-out. 

	

2.9.4.6 	Esteira curva a 90° ECV-02/04 para triagem, com correia un 
deslizante sobre leito de chapa de aço carbono 12MSG, 
laminado a quente, com dimensões de acordo com lay-out. 
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2.9.4.7 	Esteira vertical VT-01-04 com correia deslizante sobre leito un 	 4,00 
de chapa de aço carbono 12MSG, laminado a quente, com 
comprimentos de acordo com lay-out e largura total de 
921mm. 

	

2.9.4.8 	Carrosséis de restituição CR-01/02 para triagem, tipo un 	 4,30 
transportador de lâminas planas, com acabamento em aço 
carbono 12MSG, em formato de meia lua, em circuito 
fechado, com dimensões conforme lay-out. 

	

2.9.4.9 	Balança eletrônica para bagagem. 	 un 	 1,00 

	

2.9.4.10 	Passarela de manutenção em estrutura metálica e piso em un 	 2,00 
chapa xadrez 1.60x1.20m . 

2.9.5 Instalações Hidráulicas e Sanitárias 

Amador eletro-hidráulico proporcional para válvulas 
Amadores eletrônicos 
Bacia Sanitária Linha Ravena, Mod. P.9 - Deca 
Bacia sanitária social, referência P3 Deville - DECA. 
Bebedouro ref. DF-124, 220V — ELEGE 
Cuba de Embutir Mod. L.33 - Deca 
Ducha manual ACTIVA, 1984 ACT, linha TARGA C-40 — 
DECA 
Lavatório Linha Ravena C.9 Coluna - Deca 
Mictório Mod. M.712 — Deca 
Porta sabão liquido LALEKLA 
Porta toalheiro LALEKLA , cromado 
Torneira Eletrônica p/ Lavatório Linha Docoltronic - Docol 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 150mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 100mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 75mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 50mm. 
Tubos e Conexões de PVC esgoto o 40mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto TCC o 100mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto TCC o 150mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto TCC o 200mm 
Tubos e Conexões de PVC esgoto TCC o 250mm 
Tubo de PVC TCC Vinilfort, com luva de correr d=300mm 

9.0 TABELI)412o:s PqM;a de PVC perfurados o 75mm, com manta Fel4ca 
Or. P" RWsgara?eFffed;. 5258-21,1 
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Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 85mm 	 m 	456,85 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 75mm 	 m 	6•;2,20 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 60mm 	 m 	812,36 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 50ram 	 m 	1.757,35 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 40mm 	 m 	, 130,90 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 32mm 	 m 	1.622,31 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 25mm 	 m 	1.192,35 
Tubos e Conexões PVC marrom soldável o 20mm 	 m 	951,32 
Tubo de PVC VfNILFER DEFOF0 com junta elástica, d=4". m 	412,00 
Tubo de PVC VIN1LFER DEFOF0 com junta elástica, d=6". m 	2.773,80 
Tubo em PVC série R, d=200 mm. 	 m 	97,00 
Tubulação em aço carbono schedule 40, d=4" 	 m 	106,20 
Válvula de Descarga modelo Público, d=1.1/2" - DECA ou un 	264,00 
similar. 

2.9.6 Instalações de Sistema de Proteção e Combate a Incêndio 

Bicos de Sprinkler/Pendente, 1/2" 68°C, completo 	 un 	1.368,00 
Bicos de Sprinkler/Side-Wall, 1/2" 68°C, completo 	 • un 	16,00 
Bomba centrifuga horizontal D-814F 4x3x8, fabricada com un 	2,00 
carcaça e rotor em ferro fundido, vedação por selo mecânico, 
acoplamento • flexível sem espaçador, proteção de 
acoplamento," base em aço carbono, motor elétrico trifásico 
de indução de 40CV, 2 pólos, 22 
Caixa de Incêndio em chapa de aço com dimensão de un 	55,00 
0,70x0,90x0,17rn, pintado com esmalte sintético na cor 
vermelho incêndio e tampa de vidro escrito "INCÊNDIO" 
Esguicho com requinte regulável o 2.1/2", completo 	un 
Estação Válvula de governo e alarme, para SPK e HID, un 	13,00 
completa 
Estação Válvula de governo e alarme, para SPK, composta de 
válvula de governo, válvula de gaveta, gongo hidráulico 
D=8" 
Extintor de água pressurizada 10 litros, completo 
Extintor de CO2, 6 kg, completo 
Extintor de pá químico seco 4Kg, completo 
Extintor pó químico 6 kg 
Extintor de pó químico seco, carreta 50Kg 

Fo 	eStitimat.9A@ 	-c3241.. válvula redutora de pressão 
grr 
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AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS.EpyARDO.MADALMÁE 

DIRETORIA DEENGENHARFA E MANUTEIVÇÃO 
GgRÉNÇIA DE AlvIPLIAÇA0 "I-DESV 

 

:i.tw.RgiEfec£ 
2,15f2à0: 

R.. e 
99 TABELIAo 
oç..Pauto Roberilie 

	

Rua Quirim de Ansi 	N. 

	

ENTICO a prese 	ia 
e orlo r4)resentado, na 

Fornecimento e instalação de válvula redutora de pressão 
pilotada VALLOY 8" 
Hidrante de incêndio, completo 
Mangueira de incêndio o 2.1/2" 
Manômetros e manovacuômetros em caixa de aço pintado, 0 
100mm, com anel de latão, conexão de 1/2" BSP, soquete de 
latão, movimento de latão, elemento elástico 'tipo Bourdon 
em" Tombak, escalas compatíveis com a aplicação, grafadas 
em "K.gf/cm2  - 0 1/2" 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 8", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 6", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 4", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 3", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 2.1/2", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 2", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 1.'4", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 1.1/2", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 
Rede em tubos de aço carbono SCH 40, o 1", completa , 
incluindo pintura em esmalte sintético e suportação em perfil 
de aço galvanizado a fogo 

E.  erksbn;de aço carbono SCH 40, o 1/2", completa , 
eloWg em esmalte sintético e suportação em perfil 

237 - rone 	- 

2444o a fogo 

un 2,,J0 

un Z04,00 
un 532,00 
un 7;00 

301,90 

2.776,40 

2.584,40 
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AEROPORTO INTERNACIONAL. DEPUTADO LUÍS EDUARDO imALHÃEs 

DIRETORIA DE ENGENHAR/A E.MANUTENÇÃO 
GERÉNDIA DE AMPLIAÇÃO DESV 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 / 0015 

Rede em tubos de aço DIN 2440, o 4", completa , incluindo m 	456,00 
pintura em esmalte sintético e suportação em perfil de aço 
galvanizado a fogo 
Sistema de pressurização, completo, composto de uma cj 	1,00 
Bomba a Diesel -295cv, uma Bomba Elétrica - 250cv, e uma 
Bomba Jockey-15 cv 
Válvula Controladora de Nível Modelo 450/60 Bermad un 	3,00 
Flangeada 0 100mm 
Válvula de esfera 2", completa 	 un 	112:00 
Válvula de Retenção Duplex Ref. 80-471C 8" Niagara 	un 	2,00 
Válvula de Retenção 0 2''Fig. 346 Niagara 	 un 	1,00 
Válvula Retenção Vertical 6" Duplex Ref. 80-471C 	un 	3,00 
Válvula de retenção vertical flangeada, d=4". 	 un 	2,00 
Válvula de Crivo Flangeada D=200mm 	 un 	2,00 
Válvula Flangeada com crivo D=100mm 	 un 	2,00 
Válvula Gaveta Haste Ascendente Fig. 276 # 8" Niagara 	un 	8,00 
Válvula Gaveta Haste Ascendente Fig 276 6" 	 un 	3,00 
Válvula gaveta haste ascendente ou Waffer 4", completa 	1111 	 9,00 
Válvula gaveta haste ascendente ou Waffer 3", completa 	un 	42,00 
Válvula Gaveta Haste Ascendente Fif 218-BSP 0 2" 	un 	1,00 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, un 	4,00 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80. 0 2" 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, un 	2,00 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80. 0 1" 
Tubo PEAD PN 20 d=110 mm inclusive as conexões em 
solda e derivações 
Tubo PEAD PN 20 d=160mm, inclusive as conexões em 
solda 
Tubo PEAD PN 20 0 200mm, incluindo solda 

3.089,70 

4.932,20

274,00 $r  

2.9.7 Instalações de Elétricas e Eletrônicas 
C$E0 

para lâmpada lx26W com 7Eãtor 
lâmpada, tipo 

Arandela de sobrepor 
magnético 220V, e 
TECNOLUX 

IÃO DE NOTAS - sp 
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Arandela de sobrepor para lâmpada 1x26W com reator un 	24,00 
magnético 220V, e lâmpada, tipo TD-530-1/26W 
TECNOLUX, com fonte autônoma de segurança 
Barramento 2500A, tipo BV 	 m 	15,00 
Barramento 3300A, tipo BV-33/N100 	 m 	33,00 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	579,40 
conexões, suportações 315 A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	1.4S,70 
conexões, suportações 160 A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	211,00 
conexões, suportações 550 A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	172,00 
conexões, suportações 700A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	69,10 
conexões, suportações 800A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	67,00 
conexões, suportações 1000 A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	18,00 
conexões, suportações 1250 A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo m 	624,20 
conexões, suportações 225 A 
Barramento blindado, tipo bus way, completo, incluindo iii 	344,30 
conexões, suportações 450 A 
Cabo cobre nu lOmm2, formado por fios de cobre m 	4.385,30 
eletrolítico, têmpera mole, classe de encordoamento 4, 
incluindo solda e fixações 
Cabo cobre nu 120mm2, formado por fios de cobre m 	295,00 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4, 
incluindo solda e fixações 
Cabo cobre nu 16mm2, formado por fios de cobre 

	
4.911,40 

eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4, 
incluindo solda e fixações 
Cabo cobre nu 35mm2, formado por fios •de cobre m 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4, 
incluindo soldas e fixações 
Cabo cobre nu 50=2, 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4, 

6.909,16 

formado por fios de cobre 

....egistrado  
at

3a CAT 
 2 pre.  inte grant:: 	

.......... 

..... .... 
..1m5butn.r. Ca11-dio 

incluindo soldas e fixações 
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998,00 

2.357,02 

862,50 
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100,00 
100,00 
100,00 
660,00 
100,00 
700,00 
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50,00 
120,00 
100,00 
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473,00 

812,00 
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637,00 
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AEROPORTO INTERNACJONAL DEPUTAD9 LOÍS EIDUARDO 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

eattagg 
	

GERÉNÇIA DE AMPLIAÇÃO-7 PESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Cabo cobre nu 6mm2, formado por fios de cobre eletrolitico, 	na 
têmpera mole, classe de encordoamento 4, incluindo solda e 
fixações 
Cabo cobre nu 70mm2, formado por fios de cobre 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4 
Cabo cobre nu 95mm2, formado por fios de cobre 
eletrolitico, têmpera mole, classe de encordoamento 4 
Cabo em cobre c/ isolamento 0,6/1KV, EPRB, 120=2, na 
completo 
Cabo em cobre c/ isolamento 0,6/1KV, EPRB, 185=2 	na 
Cabo em cobre c/ isolamento 0,6/1KV, EPRB, 240rnm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 0,6/1KV, EPRB, 50mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento 12/20KV, EPR, 50mm2 	na 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, 150mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, 185mm2 	na 

Cabo "em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, 240mm2 	D1 

Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, 35mm9 	na 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, 70mm7  
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, 95mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 120 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 150 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo na 
conectores, 16 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 185 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 240 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 25 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 35 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 50 mm2  
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 70 mm2 

9.0  TAPÉslà_ elEitc9k5fA isgp.mento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
Dr. Patilocreneetarealndi0 -0F~ 
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MARCELO CAMPOS DOS S O 
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Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 4,0 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, EPRB, incluindo 
conectores, 6,0 mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, PVC, incluindo 
conectores, 10,0mm2 
Cabo em cobre c/ isolamento para 0,6/1KV, PVC, incluindo 
conectores, 25mm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUM:EX, incluindo conectores, 6,0mm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 25,0mm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 10,0mm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 2,5mm2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectores, 4,0=2 
Cabo em cobre com isolamento para 450/750V, tipo 
AFUMEX, incluindo conectares, 6,0mm2 
Cabo em cobre nú - # 25 mm2. 
Cabo WPP 3x2,5 mm2  0,6 a 1 kv 
Cabo 4 UTP CATS 4 pares. 

coaxial teleflex tipo TF 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 
com duplo isolamento - 

Cabo com duplo isolamento 
Cabo com duplo isolamento 
Cabo com duplo isolamento 
Cabo com duplo isolamento 

Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 
Cabo 

53C 
0,6/1 KV - # 120 mm2. 
0,6/1 KV - # 150 mm2. 
0,6/1 KV - # 185 mm2. 
0,6/1  KV - # 35 mm2. 
0,6/1  KV - # 4 mm2  
0,6/1,0 KV - # 10 mm2 
0,6/1,0 KV - # 16 ram2: 

0,6/1,0 KV - 25 mm2. 
0,6/1,0 KV - 50 =2. 
0,6/1,0 KV - # 6 mm2  
0,6/1,0 KV - 70 mm2. 
0,6/1,0 KV - 95 mm2. 
0,6/1KV - 

 
#240 mm2. 

4.781,00 

9.0-M,09 

9.600,00 

na 
	

520,00 

'áJci:oo 

85,00 

2.195,00 

213.583,35 

64.289,50 

til 
	800,00 

335,50 
1.108,00 
2.220,00 
7.780,00 

889,00 
1.323,00 

630,00 
3.259,00 
1.625,00 
8.277,70 

11.053,00 
1.616,50 
1.938,50 
8.624,50 

818,00 
m 	2.40 
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12.750;00 
142,00. 

40,00 

2.080,00 

7.600,00 

4.330,00 

6.040,00 

750,00 

1.910,00 
195,00 

8.425,65 
5.800,00 
1.985,00 
1.200,00 
1.290,00 
2.780,00 
1.805,00 

485,00 
427,00 

2.770,00 
250,00 
620,00 
500,00 
500,00 

5.928,50 
1.425,90 

un 
un 
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AEROPORTO INTERNACIPNAL DEPUTADO 1.11i5 EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO - DESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Cabo de alimentação primário de balizamento 3,6/6 KV, 10 
mm2, isolamento em XLP (polietileno reticulado), padrão 
FAA L-824. 
Cabo de cobre 1,5mm2, inclusive montagem 
Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V - # 10 
mm2 
Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V - # 25 
mm2  
Cabo de cobre com isolação termoplástica - 750 V/1 KV - 
16 mm2. 
Cabo de cobre com isolação termoplástica - 
25 mm2. 
Cabo de cobre com isolação termoplástica - 
35 mm2. 
Cabo de cobre com 
50 mm2. 
Cabo de cobre com isolação 
70 mm2. 
Cabo de cobre nú - # lOmm2  
Cabo de cobre nu #35mm2. 
Cabo de cobre nu #70mm2. 
Cabo de cobre para 6 KV # 10 mm2 
Cabo de comando numerado lkv 6 x 2,5 mm2 
Cabo EPROTENAX 12/20 kV, # 50 mm2 
Cabo EPROTENAX 12/20 kV, # 70 mm? 
Cabo PP 3 x 4,0mm2 - 0,6 a lkv 
Cabo telefónico CCI-1. 
Cabo telefônico CI-50-30. 
Cabo telefônico CI-50-50. 
Cabo telefônico CTP - APL 50-20 
Cabo Telefônico Tipo CTP - APL 24 AWG 
Cabo Telefônico Tipo CTP - APL 24 AWG 
Cabo telefônico tipo CTP-APL P50-200 
Cabo UTP não blindado, 4 pares, categoria 5 
Cabo WPP 3x2,5 mm2  0,6 a 1 kv 
Canaleta rodapé 120 x.20 , fabricação PIAL LEGRAND, 
para instalação aparente, anti-chama, incluindo conexões, 

9.0  TABginonégk,4,&fninEsis. 
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ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 100A para BUS-WAY de 315A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 1000A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 160A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 225A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 315A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 550A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 50A para BUS-WAY de 800A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 1250A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 160A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 315A 
Cofres de derivação extraíveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 550A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 70A para BUS-WAY de 700A 
Cofres de derivação extraiveis PLUG-IN, com disjuntor 
termomagnético trifásico de 90A para BUS-WAY de 315A 
Conjunto de aterramento para TF - 53 C 
Conjunto de contraventagem ref. 50-30-3140(AMERION). 
Duto de piso 
Duto estrutural liso 25x140 ref. 5030 - MARVITEC 
Duto galvanizado, 50x5Omm, perfurado, completo, incluindo 
conexões e fixações 
Duto galvanizado, perfurado 100x5Omm, completo, incluindo 
conexões e fixações 
Duto KANALEX KL, d=150 mm. 
Duto KANALEX KL, d=75 rara. 
Duto KANALEX-KL, d=100 mm. 

o
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Eletrocalha perfurada Galvanizada á fogo com tampa 300x50 
ref. 4200 - MARVITEC ou similar 
Eletrocalha perfurada Galvanizada á fogo com tampa 400x50 
ref. 4200 - MARVITEC ou similar 
Eletrocalha perfurada Galvanizada á fogo com tampa 500x50 
ref. 4200 - MARVITEC ou similar 
Eletroduto em aço galvanizado flexível 0 3/4" 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 11/2" 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 3/4" 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 1" 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 2'' 
Eletroduto FG, diam. 1 1/2" 
Eletroduto FG, diam. 2" 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, 
25mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, 
32mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, 
50mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, 
60mm 
Eletroduto PVC roscável, incluindo conexões e fixações, 
75mm 
Haste de terra Copperweld 5/8"2,40mt 
Haste de terra Copperweld 5/8"x3 m. 
Interruptor duas teclas, completo, incluindo caixa, espelho 
Interruptor Simples Ref. 611100, fabricação PIAL 
LEGRAND, para instalação aparente, anti-chama, para 
sistema DLP Tipo rodapé 
Interruptor uma tecla, completo, incluindo caixa, espelho 
Leito para cabos 300 x 100 - ref. SRS-300-GF 
Leito para cabos, galvanizado a fogo, ref. 3100 - 
MARVITEC 200 x 100mm 
Leito para cabos, galvanizado a fogo, ref 3100 .—
MARVITEC 300 x 100mm 
Leito para cabos, galvanizado a fogo, ref. 
MARVITEC 400 x 100mm . 

9.° TABELtuffikusázrAjs e*utir em forro colmeia, 4x16W com fonte de 
Or. Pauto Roberto Fe 

"'er1=2,ffdrTH, :21e4geM incluindo lâmpadas, 
a mim apresentajqujillataCTIMessários 

' ,Amem 

OS`REMSIDOSPOR 	VAIOR R/Cf SOO R$ 1,75 

o AGO 200? 

o 

reatores e todos •os 

• E,3',:c 	tC s;ECr.. 	cãeont 
.,registrado no CRA/BA e 

'arte integrante e iiiseparável 
da —AT1•1°  .7-----. -   ...7....w.a. 

3100 — 

	5.312.4389 	Ofr 
rixa ã 	1-1Ao 	FreStts 

t31 

I/1 79,00.L 

66,00 

42,00 

8 188,71 
1.255,00 

32.986,20 
7.158,49 
1.565,00 
1.173,20 
1.776,50 

20.583,80 

2.141,40 

2.216,60 

2.471,50 

1.910,50 

1.066,00 
50,00 
7,00 

92,00 

2.E71,33 

2G1,30 

1.249,00 

186,00 
159,00 
162,00 

1A8 
AT 1-01-198-034 

 

Empresa.Braiíei ra.cle infraEs:trutura Aeroporiu ária 	 37/76 

AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS .EDUARDO MAGALHÁ.E5 

DIRETORIA DE 	E.MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLAAÇÃODESV 

rugue'tzo:,• 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 



EM BRANCO 

• 



un 2.C42„CO 

un 440.00 

1.111 59,00 

un 10,00 

un 870,00 

un 11,00  

un 1,00 

un 	. 60,00 

un 1.454,00 

un 37,00 

un 18,00 
un 15,00 

UI 1 5,00 

un 9,00 

9-\ 

-4í9 
AT1-01-198-034 

 	Empresa 	ei ra.de. lnfr a-E s4- tura Aero port.0 aria 	 38/76 

AEROPORTO INTERNACLONAL DEPUTADO Luis EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
"GERENCIA DE AMPLEAÇÃO DESV INCRAERO 

ermo 

Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W incluindo 
lâmpadas, reatores e todos os equipamentos necessários 
Luminária de embutir, fluorescente, em chapa de aço, refletor 
em alumínio anodizado brilhante para 1x26W com reator 
magnético 220V e lâmpada, ref. 550 — ITAIM 
Luminária de embutir, fluorescente, em chapa de aço, refletor 
em alumínio anodizado brilhante para 2x26W com reator 
magnético 220V e lâmpada, ref. 551 — ITAIM 
Luminária fluorescente sobrepor em chapa de aço para 2 
lâmpadas de 28W, com suportes para lâmpadas, reator 
eletrônico 220V e lâmpadas, ref. 401-F - ITAIM, com fonte 
autônoma de segurança. 
Luminária fluorescente de sobrepor, em chapa de aço 
2x28W, ref 401 F 
Luminária fluorescente de sobrepor, em chapa de aço 
4x28W, ref 401 F 
Luminária fluorescente em chapa de aço, refletor em 
alumínio anodizado brilhante para 2 lâmpadas de 26W, com 
suportes para lâmpadas, reator magnético 220V, e lâmpadas, 
ref. 551 - ITAIM, com fonte autônoma de segurança. 
Luminária fluorescente em chapa de aço, refletor em 
alumínio anodizado brilhante para 2 lâmpadas de 28W, com 
suportes para lâmpadas, reator eletrônico 220V e lâmpadas, 
ref. 279 - ITAIM, com fonte autônoma de segurança. 
Luminária fluorescente em chapa de aço, refletor em 
alumínio anodizado brilhante para 2 lâmpadas de 28W, com 
suportes para lâmpadas, reator eletrônico 220V e lâmpadas, 
ref. 279 — ITAIM 
Luminária ao tempo, de parede, com lâmpada incandescente 
100 W/220 V. 
Luminária ao tempo, de parede, com lâmpada mista 160W. 
Luminária blindada c/ 2 lâmpadas fluorescentes compacta 
18W c/ reator eletrônico - tipo R525P ITAIM 
Luminária blindada com lâmpada incandescente de 100W, 
ref TB-30 da TECNOLUX ou similar. 
Luminária blindada para lâmpada fluorescente compacta 
18W 
" 
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Luminária de embutir com 2 lâmpadas fluorescentes de 36W, un 	124,00 
refEP-1291 da TECNOLUX ou similar, e reator eletrônico 
AFP. 
Luminária de embutir com 4 lâmpadas fluorescentes de 36W, un 	13,00 
ref. EP-1291 da TECNOLUX ou similar, e reator eletrônico 
AFP. 
Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W incluindo un 	71,00 
lâmpadas, reatores e todos os equipamentos necessários. 
Luminária de embutir em forro colmeia, 4x16W incluindo un 	3,00 
lâmpadas, reatores e todos os equipamentos necessários. 
Luminária de sinalização de obstáculo. 	 un 	28,00 
Luminária de sobrepor 2 x 36 ref. LBR 236 - un 	596,00 
LUMICENTER 
Luminária de sobrepor 2 x 36 ref. LBR 236 - Ull 	 46,00 
LUMICENTER 
Luminária de sobrepor à prova de explosão com 2 lâmpadas un 	5,00 
fluorescentes de 16W, ref. KS-100 da TECNOLUX ou 
similar, e reator eletrônico AFP. 
Luminária de sobrepor à prova de explosão com 2 lâmpadas un 	14,00 
fluorescentes de 36W, ref. KS-100 da TECNOLUX ou 
similar, com reator eletrônico AFP. 
Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes de un 	69,00 
110W, refLM-330 da TECNOLUX ou similar, e reator 
eletrônico AFP. 
Luminária decorativa tipo "olho de boi" montagem embutida un 	31,00 
com lâmpada PL de 12W, ref. 2423 da TECNOLUX ou 
similar. 
Luminária fluorescente 2 x 40 W, tipo sobrepor, compl. 	pç 	101,00 
Luminária tipo arandela 450  blindada, ref. TB-60/2 da un 	12,00 
TECNOLUX ou similar, com Lâmpada Incandescente de 
100W-220V.  
Luminária tipo pendente com lente de vidro com lâmpada e un 81,00 
reator vapor metálico de 400W, ref.LM 240V da 
TECNOLUX ou similar, com suporte CK-46/2222 MI da 
Siterco ou similar. 
Luminária y-10 a prova de explosão para lâmpada de 160W pç 	15,00 
45° 
Luminária y-10 a prova de explosão sara lâmpada de 160W pç 
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un 3,00 
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Luminária y-10 a prova de explosão para lâmpada de 40W 
45° 
Medidor de nível ultra-sônico-Milltronics programado com 
alternância de bombas, 5 saídas de contato seco, saídas 4 a 
2OrnA, parametrizado para dois níveis de partida das bombas, 
nível de acionamento de alarme ' 
Mufla 3,6 a 6 KV para cabo lOmm2  
Mufla de emenda 6 KV para cabo lOmm2  
Mufla singela para cabo com proteção termoplástica 12/20 
KV - # 50 mm2. 
Mufla singela para cabo com proteção termoplástica 12/20 
KV -# 70 mm2  
NO-BREAK 85KVA, com quadro de distribuição com 

• entrada 380/220V - salda 220/127V com 4 disjuntores 
• extraiveis. 
No-break trifásico de 18KVA, entrada 380/220V-60HZ e 
salda 380/220V-60HZ. 
Perfilado perfurado, 38x38mm, completo incluindo conexões 
e fixações 
Poste galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente un 	82,00 
flangeado, h=7,0m c/ 2 luminárias em alumínio naval c/ 
conjunto ótico multifacetado e lâmpada vapor metálico 
250W, ref. 2564/F 
Poste de concreto h=11,00 metros com cinta circular para un 	 4,00 
poste e cruzeta metálica para 02 projetores 195/110 
Poste galvanizado a fogo pintado eletrostaticamente un 	30,00 
flangeado, h=7,0m c/ 4 luminárias em alumínio naval c/ 
conjunto ótico multifacetado e• lâmpada vapor, metálico 
250W, ref. 2564/D 
Poste metálico curvo duplo, H=8 m livres, com 2 luminárias un 
para iluminação pública modelo M-250/R2 Cutoff GE, com 
lâmpada e reator, vapor de sódio 250 W/220 V. 
Poste metálico curvo, H=8 m livres, com 1 luminária para un 
iluminação pública modelo M-250/R2 Cutoff GE, com 
lâmpada e reator, vapor de sódio 250 W/220 V. 
Poste metálico curvo, H=8 m livres, com luminária para 
iluminação pública, com lâmpada e reator, vapor de 

9.0  TAE3ELINZeálálliK)1083-Wit-220 V. 
t. euh) Roberto Femandes - TabodzIo 
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Poste reto de concreto h=11,00m com luminária para un 	:4,60 
iluminação pública modelo M-250/R2 Cutoff GE, com 4 
pétalas com lâmpadas e reator, vapor de sódio 250 W x 220 
V. 
Projetor em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor un 	114,00 
metálico de 150W, tipo JET-5, fabricação FAEL, com reator, 
ignitor 220V com lâmpada 
Projetor em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor un 	:35,00 
metálico de 250W, tipo JET-5, fabricação FAEL, com reator, 
ignitor 220V com lâmpada 
Projetor em liga de alumínio fundido, para lâmpada vapor un 	154,00 
metálico de 400W, tipo JET-5, fabricação FAEL, com reator, 
ignitor 220V com lâmpada 
Projetor POWR SPOT 1000W, completo com equipamento un 	146,00 
auxiliar e lâmpada vapor metálico. 
Projetor POWR SPOT 1500W, e lâmpada halógena 	un 	60,00 
Projetor em alumínio fundido, com lâmpada HQI 250W, un 	30,00 
incluindo reator, lâmpada todos os acessórios necessários 
Projetor em alumínio fundido, com lâmpada HQI 400W, 1.11:1 	 10,00 
incluindo reator, lâmpada e todos os acessórios necessários. 
Projetor em alumínio fundido, com lâmpada Vapor de un 	36,00 
sódio400W, incluindo reator, lâmpada e todos os acessórios 
necessários. 
Quadro - QDBT-SU1 - 3200A/380V - Painel BT Gama 
Blokset, com 5 colunas, corrente nominal 3200A - 50KA, 
com 2 disjuntores de entrada e 1 de interligação 3200A - 
75KA-380V tipo M32H1-STR38S (Masterpact/Schneider), 
execução fixo, comando manual, com relé STR38S (fun 
LIMITADOR com relé STR28D (funções LI), 1600A tipo 
M16N1-STR 28D; 03 un - Disjuntor 	caixa 	moldada, 
execução 	extraível, comando manual LIMITADOR 
com 	sensor termomagnético 160A (ajustável de 0,4 a lx1n) 
tipo NS160H-TM160. 
Quadro - QDBT-SU-1 - 3200A/380V - Painel BT, com 5 
colunas, corrente nominal 3200A, 50kA, com 2 disjuntores 
de entrada e 1 de interligação 3200A - 65kA, tipo 
E3N32R3200 (Emax/ABB),execução extraível, comando 

9.° TAREI R8tsizado com relé PR 111/P-LSI, tensão auxiliar 125 V. 
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Quadro - QDBT-SU-2 - 2500A/380V - Painel BT, com 5 un 	 1,00 
colunas, corrente nominal 2500A, 35kA, com 2 disjuntores 
de entrada e 1 de interligação 2500A - 65kA, tipo 
E3N25R2500 (EMAX/ABB), execução extraivel, comando 
motorizado, com relé PR 111/P-LSI, tensão auxiliar 125 . 
Quadro - QDBT-SU2-Painel BT Gama Blokset, com 4 un 	 1,00 
colunas, corrente nominal 2500A - 35KA, com 2 disj. entrada 
e 1 de interligação 2500A - 55KA-380V tipo M25N1-
STR38S (Masterpact/Schneider), execução fixo, comando 
manual, com relé STR38S (funções LSI), com: 02 un - Medi 
03 un - Disj. caixa 	moldada, 	execução 	extraivel, 
comando manual LIMITADOR com sensor 
termomagnético 160A (ajustável de 0,4 a 1x1n) tipo NS160H-
TM160; 01 un- Disj. caixa moldada. 
Quadro com porta, trinco, em chapa, contendo: - 01 un-
Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 100A 15KA; - 01 
un- Barramento neutro em cobre eletrolitico; - 01 un-
Barramento Terra em cobre eletrolitico; - 01 un- Disjuntor 
geral trifásico. 
Quadro com porta, trinco, em chapa, contendo: - 01 un-
Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 300A; - 01 un- 
Barramento neutro em cobre eletrolitico; 	- 01 un- 
Barramento Terra em cobre eletrolitico; - 01 un- Disjuntor 
geral trifásico. 
Quadro - 01 un de Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 
300A; - 01 un- Barramento neutro em cobre eletrolitico; - 
01 un- Barramento terra em cobre eletrolitico; - 01 un-
Disjuntor geral trifásico, 250 A, c/ relé de sub-tensão. 
Quadro - QDMT-SU1/SU2 - Painel MT-11, 4KV, 630A, 
20K.A., contendo: 02 un - Célula LM-Entrada inferior de 
cabos, c/ seccionadora sob carga SF6 c/ pára-raios, c/ 
bloqueio Ronis; 03 un - Célula DM1 SF1 c/ disjuntor SF6 
tipo SF I, motorizado 125Vcc, 630A, 20KA c/ 3TCs Baltea. 
Quadro de distribuição de luz e força parcial. 
Quadro de distribuição de elevador, composto por: 01 
Barramento trifásico em cobre eletrolitico, 400A., 25KA; 01 
Barramento de neutro em cobre eletrolitico; 01 Barramento 

9.°  T•VSEL1/3,0 (11.)% WeAgin
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DIRET0áLikbEENGENHARfA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA ..DE AMPLAnkp PEW 

1WRAERO: 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Quadro - (KF) Painel de média tensão blindado, compacto cj 	 1,00 
em chapa de aço, composto de: -. 1 seccionadora sob carga, 
com terminais para cabo #70mm2, extraivel; - 1 disjuntor 
trifásico de 630A, isol. SF-6 - 15KV, extraivel - 350 MVA — 
motorizado. 
Quadro de distribuição •auto portante em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 175A - 18kA; - 
Barramento 3F+N+T de 250A - 220/380V - 18.1(A; - 
Disjuntores trifásicos: 5 de 15A, 2 de 20A e 7 de 50A. 
Quadro de distribuição auto portante em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 630A c/ reg. 500A; - 
Barramento 3F+N+T de 500A - 220/380V - 18kA; - 
Disjuntores trifásicos: 5 de 15A, 1 de 20A, 1 de 25A, 1 de 
40A, 2 de 50A. 
Quadro - Painel blindado à prova • de umidade (1P55), cj 	 3,00 
contendo: - 1 Disjuntor geral trifásico de 20A; - 2 chaves de 
partida tipo GSP Siemens ou similar; - Chave reversora tipo 
Pacco 50A; - Barramento 3F+N+T; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos 
Quadro - Painel blindado à prova de umidade (255), cj 	 1,00 
contendo: - 1 disjuntor geral trifásico de 70A; - 2 chaves de 
partida tipo LH4-N2250N7 c/ contador LCI-D25 c/ inversor 
de freqüência; - 1 relé ultra-sônico; - Barramento 3F+N+T. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 2,00 
contendo: - 2 Disjuntores geral trifásicos de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 50A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 12 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos. 
• Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - 2 Disjuntores geral trifásicos de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 50A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 20 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos. 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, 
composto de: - 2 disjuntores trifásicos gerais de 1000A - 50 

• KA, extraiveis, motorizados; - 2 medidores microprocessados 
c/ salda serial RS-485 tipo PM 620; - 2 disjuntores termoma. 
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AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA•E MANUTENÇÃO 
GERÉNCIA DE AMPLIAÇÃO - DESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

11WRAERrj 
8agegrã.  

Quadro de distribuição de sobrepor, em chapa de aço, cj 	 1,00 
composto de: - 1 disjuntor trifásico geral de 630A - 50 KA, 
c/reg. de 300 e 400A fixo; - 1 disjuntor termomagnético de 
16A; - 3 transformadores de corrente 500-5A; - Barramento 
3F+N+T - 600A 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, cj 	 8,00 
composto de; - 1 Disjuntor trifásico geral de 40A - 12KA; - 
Barramento 3F+N+ T - 60A - 12KA; - Disjuntores trifásicos: 
4 de 16A; - Disjuntores monofásicos :10 de 10A. 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, 	 2,00 
composto de: - 1 Disjuntor trifásico geral de 175A - 30KA; - 
Barramento 3F+N+T - 200A - 30KA; - Disjuntores trifásicos: 
13 de 30A; - Régua de bomes p/ circuitos elétricos. 
Quadro de distribuição geral, de sobrepor em chapa de aço, cj 	 3,00 
composto de; - 1 Disjuntor trifásico geral de 125A - 30kA; - 
Barramento 3F+N+T — 150A - 30KA; - Disjuntores trifásicos 
de: 8 de 30A e 2 de 15A. 
Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 5 de 15A, 4 de 20A; 1 relé Siemens 
3UG02-40-A0-007. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
•B arramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 7 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elé tricos. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 12 de 15A; - 1 relé Siemens 
3UG02-40-A0-007. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 7 de 15A; - Régua de bome,s p/ 
circuitos elétricos. 
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DIRECORIA DE ENGENHAM E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO - DESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Quadro de distribuição de sobrepor em chapa de aço, 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 60A - 18kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 18kA; - 
Disjuntores monofásicos: 13 de 20A; - 1 relé Siemens 
3UG02-40-A0-007. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, cj 	 1,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 18kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 18kA; 
Disjuntores monofásicos: 17 de 15A; - Régua de bomes p/ 
circuitos elétricos. 

• Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 40A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 60A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 5 de 15A, 6 de 20A e 1 de 25A; - 1 
relé Siemens 3UG02-40-A0-007. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa •de aço, cj 	33,00 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 50A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 100A - 220/380V - 12kA; - 

• Disjuntores monofásicos: 10 de 20A e 2 de 25A; - Régua de 
bomes p/ circuitos elétricos. 
Quadro de distribuição de embutir em chapa de aço, 
contendo: - Disjuntor geral trifásico de 80A - 12kA; - 
Barramento 3F+N+T de 125A - 220/380V - 12kA; - 
Disjuntores monofásicos: 16 de 15A, 1 de 20A e 3 de 25A; - 
Régua de bomes p/ circuitos elétricos. 
Quadro em chapa com porta-trinco, contendo: - Barramento uri 	4,00 
trifásico 100A, 10KA, - Barramento neutro e terra, - 02 
disjuntores com dispositivo DR., 300MA, 20A, - 01 disjuntor 
trifásico 80A, - 16 disjuntores monofásico 15, - 09 
disjuntores monofásico 2 
Quadro em chapa com porta-trinco, contendo: - 06 un 

• disjuntores bifásico 15A, - 01 disjuntor bifásico 20A, - 01 
disjuntores monofásico 15A, - 01 disjuntores monofásico 
20A, - 07 contatores trifásico 40A-AC3, - 03 espaços reserva 
para disjuntor trifásico 
Quadro em chapa com porta-trinco, contendo: - Barramento 

• trifásico 250A, - Barramento neutro e terra, - 01 disjuntor 
TABEWilhiGt Ng9RSk Sr' 43 disjuntores monofásico, - 02 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

QE-FAC-FNG-02 - Quadro elétrico para condicionador de ar 
com 1 motor de 10V, contendo 1 disjuntor 10A,conforme 
projeto, completo 
QGD-Quadro em chapa com porta-trinco, contendo: - 
Barramento trifásico 300A, 15KA, - Barramento neutro e 
terra, - 01 disjuntor geral trifásico 250A, - 01 disjuntor 
trifásico 20A, - 02 disjuntores trifásico 50A, - 01 disjuntor 
trifásico 200A, - 03 espaços 
Retificador NO-BREAK duração mínima 1,5 horas, 220V- 
125VCC 
Sistema de Corrente Continua 125 Vcc, para autonomia de 90 
minutos com uma corrente de 50A, composto de : - 
Retificador/Carregador Microprocessado, alimentação 380 
Vca, trifásico, 60 Hz, com salda de 125 Vcc, 50 A; - Banco 
de baterias estacionárias. 

Solda exotérmica cabo x cabo. 
Solda exotérrnica cabo x haste. 
Tomada 2P + T Ref. 615024, fabricação PIAL LEGRAND, 
para instalação aparente, anti-chama, para sistema DLP Tipo 
rodapé 
Tomada de embutir, completa, incluindo caixa plástica, 
espelho 
Tomada de piso 
Tomada RJ 45 Ref. 615045, fabricação PIAL LEGRAND, 
para instalação aparente, anti-chama, para sistema DLP Tipo 
rodapé. 
Transformador a seco, 1000 KVA. 
Transformador de distribuição trifásico à seco, com caixa de 
proteção, 1P-20, próprio p/ instalação abrigada, encapsulado à 
vácuo, isolação em resina auto extinguivel, classe 
FF,potência=2000kVA,tensão primária = 12,6kV ± 2,5%, 
tensão secundária = 440 / 25. 
Transformador de força 500 KVA - Tap's primários 10,2 a 
13,8 KV e secundários de 380/220 V. 
Unidade conversora de média tensão, abaixadora, 15 KVA 

	
Pç 

Este atestado encontr 
registrado no CREAMA e 

	én-nZierte integrante e in,se arável 
da CAT 
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2.9.8 _Sistema de Balizamento Noturno de pista/pátio 

NgRAERO:-otwo,  

47/76    Empresa Brasil.eira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
AEROPORTO INTERNACIOHAL PEPUTADOLWS EDVARDO MAGALHÃES 

Dá= RIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
'G ERÊNciA DE AmP 1. !AÇÃO DE 	sva.   

ATESTADO --------- 
• 

 TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 900g: 1\  3f4.414á  

458 
AT1-01-198-034 

un 

un 

2e8,C0 

39.U28,K 
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Maciço de concreto, traço 1:3:5, dimensões 300x300x400 
mm, com curva em aço galvanizado a fogo, diâmetro nominal 
2", rosca BSP, com luva nas duas extremidades. 
Cabo de alimentação primário de balizamento 3,6/6 KV, 10 
mm2, isolamento em XLP(polietileno reticulado), padrão 
FAA L-824. 
Cabo de cobre mi de 10 mm2, inclusive lançamento. 
Haste de aterramento de aço cobreado, diâmetro 3/4" por 

• 3000 mm de comprimento. 
Grampo para haste de aterramento, tipo .GAR-644C da 
Bumdy ou similar. 
Conector de aterramento GB-4C da Bumdy ou similar. 
Transformador de isolamento, padrão FAA L-830, potência 
30/45 W, corrente primária 6,6 A e corrente secundária 6,6 

• A, 60 Hz, com encapsulamento. 
Kit conector para cabo primário de alimentação. 
Rabicho secundário para ligação no aparelho de bali7amento 
noturno, de 2 condutores 12 AWG, comprimento 8m, com 

• receptáculo de 2 pólos, padrão FAA L-283, estilo 8. 
Luminária elevada de borda de pista/taxiway para un 
balizamento riotumo, especificação FAA AC 150/5345-46, 

* LT-861 T, com lentes em vidro aeronáutico azul, com 
acessórios, inclusive lâmpada incandescente 45 W - 6,6A. 
Transformador de corrente constante, potência 10 KW, un 
alimentação em 220 V, 60 Hz, corrente de saída 6,6 A, para 
ambiente interno, especificação FAA AC 150/5345 -10 E. 
Disjuntor monopolar de caixa moldada, 100 A, 220 V, para un 
instalação em quadro existente, para alimentação do novo 
transformador de corrente constante. 
Cabo com duplo isolamento - 0,6/1,0 KV - # 16 mm2. 
Cabo coaxial teleflex tipo TF 53 C 
Cabo telefónico tipo CTP-APL P50-200 
Cabo Telefônico Tipo CTP - APL 24 AWG de 100 pares 	un 
Cabo telefônico CTP - APL 50-20 
Emenda para cabo coaxial teleflex TF - 53 C 	 un 

P) 	berto Fe Eagdauar 
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ufla de emenda 6 KV para cabo lOmm2 	 pç 
bo telefónico CTP - APL 50 / 20 	 un 

Oum 
PAS 	

Ã 	NOT,R  

12=41;ia'aneere 111:1  - # 70 mm2  

349,00 

3,00 

1,00 

860,00 
1.450,00 

.440,00 
350,00 
270,00 

atado, na parte reproduzida Dou F4 •<-"\ 

'4:St 

OCO° APAPO,, DOS SANTOS 
NC01411130S POR V€R134:1ALOR RECERIGOS175 



E 

• 



350,00 
60,00 

6,00 
3,00 

17,00 
3,00 

19,00 
38,00 

17,00 

14,00 

2,00 

a.a.lkáSZ A aa 

59 
AT1-01-198-034 

 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 	 48/76 
AERÇ.)PORTO.  INTERNSPPNAL,PgPUTAPSO..k.O.:EpWWPO 

DIRETORWP E: ENG E NHAECA E MANUTENÇÃO 
.G.RserlpiA DE AMP111"AÇÃO:1D,E$V.  • ftk.RAERO,,,  

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Solda exotérmica cabo x cabo. 
Solda exotérmica cabo x haste. 
Duto KANALEX-KL, d=100 mm 
Duto Kanalex-KL, d=50mm(2"). 
Cabo de comando elétrico blindado, multipar, bitola 24 x 
2,5mm2, classe de isolação 0,6 a 1Kv. 
Cabo de comando elétrico blindado, multipar, bitola 6 x 
2,5mm2, classe de isolação 0,6 a 1Kv. 
Cabo de fibra ótica CFOA - SM - AS - 80 - RA - G - 04 (4 
fibras). 
Cabo telefônico CTP APL 50-10 
Emendas c/ moldes Scotch Cast, tipo reta, tensão de trabalho un 
0,6 a 1 Kv, N.° 92A1, 3M do Brasil. 
Emendas para cabos multipares, bitola 24 x 2,5mm2 

	
un 

Emendas para cabo telefônico CTP APL 50-200 
	

un 
Emendas para cabo telefônico CTP APL 50-100 

	
un 

Emendas para cabo telefônico CTP APL 50-10 
	

un 
Emenda para cabo 1KV #16mm2 

	 un 
Base Metálica SN-09 com anel de neoprene de 2" com un 
furação a 180° 
Base Metálica SN-09 com anel de neoprene de 2" COM UTI. 

furação a 90° 
Rabicho secundário para ligação no aparelho de balizamento, un 
de 2 condutores 12 AWG, comprimento 11 metros. 
Globo Claro Âmbar SN-05 

2.9.9 Instalações de Ar Condicionado Central, tipo água gelada 

Unidade resfriadora (chiller) de água - capacidade efetiva 
600TR- vazão água gelada=255m3/h temp.entr.água 
gelada=12°C-temp.saida água gelada = 4°C-vazão água 
cond.=400 m3/h — temp. entr. água cond. = 29,5°C temp. 
saída água cond. = 35C° - tensão de 
Sistema de ar-condicionado tipo expansão direta com 
condensação a ar, vazão insufiamento.=13240m3/h, pressão 
estática extema=60mmCA, rotor LIMIT LOAD, Capacidade 

9.°  TABEttgirdog 	RKW/h, gabinete vertical, c/ caixa plenum no 
Po ulD Robe -) 

Rua (n",  C'e 	6ffirg. 	-25-23&;M', 	— TRANE 
AUTENTICO t presente ciina rep

a 58-2" ged 	BO reze 'Bacio , 	p fr;e' g rrebp5  rc:dclfz:70: °F% 

28A 0 2 

un 
	95,00 

un 
	

19,09 
9.2.30,40 

751,20 
350,00 

150,00 

350,00 

un 

un 	3,00 

t=1 MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 
atos RECOURDOS POR VERBA VALOR RECEBIDO R$ t.75 



. 



11,00 

un 
	1,00 

ent MARCELO 
CAMPOS DOS SANTOS 	  

VERBA OLOR 
RECEBIDO R$ 1,75 

Q 

160 
ATI-01-198-034 

Ernpresa Brasileira de lnfra-Estnitura Aeroportuária 	 49/76 
AEROPORTO INTERÍVACION AL DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAOALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E IvtANLJTENÇÃO 
GERÊNCIA• DE AMPLIAÇÃO 7 DESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=13240m3/h, 
pressão estática= 60rnmca, filtro 03, Capacidade 
nominal=59400Kcal/h, gabinete vertical, mod. CLCHE-17V 
- TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=4375m3/h„ 
pressão estática=30mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=19800Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-
06H - TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2865m3/h„ 
pressão estática=25rnmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=12900Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-
04H - TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2410na3/h, pressão 
estática=25mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=10800Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-
03H - TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2255m3/h„ 
pressão estática=25mmca, filtro 03, Capacidade 
nominal=10200Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WA'VE-
03H - TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=1485m3/h, 
pressão estática=25mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=6600Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-02H 
- TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2055m3/h, pressão 
estática=25mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=9300Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-03H 
- TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=1425m3/h, pressão 
est ática=25 mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=6300Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-02H 
- TRANE ou similar 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=1840m3/h, pressão 
estática=25mmca, 	filtro 	03, 	Capacidade 
nominal=8400Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE-03H 
- TRANE ou similar 

9.0Condicionador de ar, vazão insuflamento=4220m3/h, 
jogigt,No,rèt 

- 	
táti 	wa ra;e3 ca, filtro 03, Capacidade 

tri.E~M.:°05RIZoâ.P 	abinete horizontal, mod. cem 	'esr~rár,Ca C9 
WAVE- 

• r 
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p r 	Érasi!,ei 	 ,Aero poliu Nia 	 50/76 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUIE,EDUARLIO 

DIRETORIA DE ENGENHAM E MANITTENÇA0 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO PEV • ,1r11,RXER-O 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=3500ra3/h, 
pressão estática=30mmca, filtro G3, Capacidade 
nominal=15900Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
04H - TRANE ou similar 	 un 	2,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=4185m3/h, pressão 
estática=30mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=18900Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
06H - TRANE ou similar 	 un 	 1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=2665m3/h, pressão 
estática=25 mima, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=12000Kcallh, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
03H - TRANE ou similar 	 2,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=3760m3/h, pressão 
estática=30mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=17100Kcal/h, gabinete horizontal, mod. WAVE- 
06H - TRANE ou similar un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=7285m3/h, pressão 
estática=30ramca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=30000Kcal/h, gabinete vertical, mod. WAVE-10V - 
TRANE ou similar 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=6790m3/h, pressão 
estática=30mmca, 	filtro 	G3, 	Capacidade 
nominal=30000Kcal/h, gabinete vertical, mod. WAVE-10V - 
TRANE ou similar 	 un 	2,00 
Condicionador de ar tipo fan-coil baby, Capacidade nominal 
= 3024Kcal/h, gabinete horizontal 	 un \-W 	6,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=35315m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150ramca, vazão ar 
retorno=27010m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=222000Kca1/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=35615m3/h, 
pressão estática externa insuflament=150mmca, vazão ar 
retomo=24405m3/h, pressão estática retomo=50mmca, 
Capacidade nominal=222000Kcal/h, gabinete horizontal, 
filtro G3+F2, mod. TKM-355 - T 

9.0  TABELIÃO DE NOTAS - Sf 
Dr. Pauto Roberto Femondes  
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Ernpre.sa iár:asileip de Infr-Es:trutura Aroportuária 	 51/76 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LU4 EDUARDO MAOALHÃES 

D fRETOÁ D E ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃ.O PESV 

INWR.P.LERa 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=49500m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retorno=40015m3 /h, 	pressão 	estática 	estema 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=294000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=50560m3/h, 
pressão estática externa insufalmento=150mmca, vazão ar 
retomo=392 1'0m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmc a, 	Capacidade 	nominal=318 O 00Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2naod. TKM- 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38200m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=100mmca, vazão ar 
retorno=29500m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=5 Ommc a 	Capacidade 	nominal=234000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TKM 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=41715m3/h, 
pressão estática externa insufalmento=100mmca, vazão ar 
retomo=33145m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=246000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38950m3/h, 
pressão estática externa insuflamneto=150mmca, vazão ar 
retomo=269651n3/h, 	pressão 	estática 	externa 
r etomo=5 Ommc a, 	Capacidade no minal=288000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=33700m3/h, 
pressão estática externa insuflanaento=150mmca, vazão ar 
retomo=17530m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=5 Ommc a, 	Capacidade no minal=312000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=33700m3/h, 

9.° TABELO.Satere IrRg25s1.3/h, oPaunoberto Eco-  MA" Xaami.s..-
pressão 	estática 	externa 

ajTEN o 	 f.d,,Vid.2~, 	Capacidade 	nominal=288000Kca1/h, 
kaii~tal, filtro G3+F2, mod. TK aPresentadgaW 

2 	2007  	

Azias 

pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=16600m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=324000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=33825m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

un 1,00 
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un 1,00 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroporiuária 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANC1TENÇÀO 
GERÈNÇIA DE AMPLIAÇÃO DESV 

52/76 

:1NIERAERCP ,: 
árAiTCOW" 

 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

9.0  TA 

Condicionador de ar, vazão insuflamento=48540m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=36780m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=5 Ommc a, 	Capacidade nomina1=324000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=39390m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=31250m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=5 Ommc a, 	Capacidade nominal=246000Kcal/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=47560m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retorrio=40440m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
• retomo=50mmc a, 	Capacidade nominal=264000Kca1/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38070ra3/la, 
pressão estática externa insuflamento=150mmca, vazão ar 
retomo=27215m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=270000Kca1/h, 
gabinete horizontal, filtro G3+F2, mod. TK 	 un 	1,00. 
Condicionador de ar, vazão insuflamento=38070m3/h, 
pressão estática externa insuflamento=150namca, vazão ar 
retorno=27215m3/h, 	pressão 	estática 	externa 
retomo=50mmca, Capacidade nominal=270000Kcal/h, 
gabinete horizontal, mod. TK1\"4-444 - TROX o 	 un 	1,00 
Dutos convencionais em chapa de aço galvanizado # 26 	kg 	18.567,40 
Dutos convencionais em chapa de aço galvanizado # 24 	kg 	35.744,86 
Dutos convencionais em chapa de aço galvani7ado # 22 	kg 	22.135,79 
Dutos convencionais em chapa de aço galvanizado # 20 	kg 	7.900,99 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvanizado .# 24 	kg 	44.508,20 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvanizado # 22 	kg 	52.803,12 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvani7ado g 20 	 17.359,16 
Dutos circulares e ovais em chapa de aço galvanizado # 26 	kg 	9.790,05 
Suportes para as redes de dutos convencionais, circulares, 
ovais e flexíveis, em perfisi(cantoneiras ou chatos) de aço 
carbono galvanizados, ou fitas de aço carbono galvanizado 	kg 	15.896,2 
Difusores lineares de 2 aberturas orientáveis c/ caixa plenum, 	m 	162 
Difusores lineares de 4 aberturas orientáveis c/ caixa plenum, 	m 	1 	518 
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Empres.a Brasileira de InfraEstrutura Aropgriuária 	 53/76 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUIS.  EDUARDO MAGALI-111.g 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃ9 DESV 

•ENFRAE.F80: 
'rata 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 / 0015 

Troffer duplo p/ insuflamento. 	 un 
Troffer simples para insuflamento (TLR-SL-22) 

	
un 

Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 3 
	

un 
Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 4 

	
un 

Difusor p/ insuflamento/retorno Tam. 5 
	

1111 

Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 7 
	

un 
Difusor p/ insuflamento/retomo Tam. 8 

	
un 

Difusor ADQ-1-AG 489 x 320ram 	 un 
Difusor ADQ-1-AG 489 x 534mm 	 un 
Difusor ADQ-1-AG 571 x 208ram 	 un 
Difusor ADQ-1-AG 671 x 376mm 	 un 
Difusor DUN/400 
	 un 

Difusor DQE-13-AG 471 x 208mm 	 un 
Registro de regulagem AG 625 x 225nam 	 un 
Registro de regulagem AG 625 x 425mm 	 un 
Damper TROX tipo JN-B, motorizado (proporcional) 1320 x 
250mm - insuflamento 	 un 
Damper TROX tipo IN-B, motorizado (proporcional) 1320 x 
250mm -.T retorno 	 un 
Manejo para spliter-ctamper 	 un 
Tomada de ar exterior TAE VDF-711 200 x 200ram 	un 
Tomada de ar exterior TAE VDF-711 s/ AWK 297 x 197mm un 
Registro de regulagem RG 825 x 225mm 	 un 
Atenuador de ruídos DS20-150, 1400 x 1200 x 2400mm 	un 
Atenuador de ruidos DS20-150 1400 x 1050 x 2400mm 	un 
Atenuador de ruídos DS20-150 2100 x 1200 x 2400mm 	un 
Atenuador de ruidos DS20-150 1750 x 1200 x 2400mm 	un 
Atenuador de ruidos DS20-150 1750 x 1050 x 2400mm 	- un 
Atenuador de ruidos DS20-150 1050 x 900 x 2400mm 	un 
Unid. term. VAV TVZ-16 
Unid. temi. VAV TVZ-20 	-:3istrado no CifAjBA 
Unid. term. VAV TVZ-25 
Unid. term. VAV TVZ-31 
Unid. term. VAV TVZ-40 
Caixa VAV - TVZ-12 
	 ........... 

Caixa VAV - TVZ-14 

_ parte integrante e inseparav 
CAT 	................. 

áã ‘..:Éi11-1"áe -un 
un 

Manta de lã. de vidro para isolamento térmico das redes de 
dutos, espessura = 25mm, densidade = 20kg,/m3, revestida 
e 	folha de alumínio sobre papel kraft, reforçada com fibras 
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Empresa Esrasil eira de Infra-Estnitura Aeroportuária 	 54/76 

AEROPORTO INTERNACIONAL 	 ,MAFig:MÁE$ 

D IRETO:.Rwo E: ENG ENHAfàfA.SE NtMillTEN "ÃO 
.G.ERENI DIA DE AMPLJAÇÁO:- D.ESV  

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Manta de BIDIM para tratamento termo-acústico, interno 
das redes de dutos espessura = 6,5mm 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 1/2" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 3/4" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 1" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 11/4" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 11/2" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 2" 
Tubulação em aço carbono galvanizado, sem costura, ASTM-
A-53 - grau• B ou ASTM-A-106 - grau B, schedule 40, 
extremos com rosca BSP. 0 21/2" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 3" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 4" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 5" 
Tubulação em aço carbono preto, sem 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, 
biselados para solda. 0 6" 
Tubulação em aço Carbono preto, sem 

9.0  TAB E I- Ig§§ag AO.% A§TM-A-106 grau B, 
2°,5,34)2,sF0 .q~Airia. 0 8" 

costura, ASTM-A-53 — 
schedule 40, extremos 

costura, ASTM-A-53 — 
schedule 40, extremos 

costura, ASTM-A-53 — 
schedule 40, extremos 

costura, ASTM-A-53 — 
schedule 40, extremos 

costura, ASTM-A-53 - 
schedule 40, extremos 

ele` 
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:Ernprgsa,.Éras.ileira de.  Infra-E strytura Aeroportuária 	 55/76 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LDIP EDUARDO MAGALI-IÁES 

DIRETORIA.DE ENGENHAREA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE ANIPUAÇÃO DEEV 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 10" 	 m 	216,30 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. O 12" 	 m 	47.20 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 14" 	 107,80 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 18" 	 m 	100,30 
Tubulação em aço carbono preto, sem costura, ASTM-A-53 - 
grau B, ou ASTM-A-106 grau B, schedule 40, extremos 
biselados para solda. 0 20" 	 m 	45,50 
Curva 90° - 0 3"em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 	45,00 
Curva 90° - 0 4" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 uri 	48,00 
Curva 90° - 0 5" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 	47,00 
Curva 90° - 0 6" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 	 9,00 
Curva 90° - 0 8" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 
Curva 90° - 0 10" em aço carbono forjado, sem costura, 
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Curva 900  - 0 14" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 	5,00 
Curva 450  - 0 8" .em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 	 un 	14,00 
Curva 450  - 0 10" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Curva 90° - o 12" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Curva 90° - o 18" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Curva 45° - o 3" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Curva 450  - o 4" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Curva 450  - o 18" em aço carbono forjado, sem costura, 
ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-234), 
dimensões segundo ANSI-B.16.9, raio longo, com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - 0 8" x 5" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - 0 10" x 6" em aço carbono forjado, 
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un 	 2,00 

Redução concêntrica - 0 10" x 8" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - 0 12" x 10" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 3" x 2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 3" x 2 1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM- 

• A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 4" x 3" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTIV1-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
• Redução excêntrica - 0 4" x 2 1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 6" x 5" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 8" x 6" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-A-
234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução excêntrica - 0 12" x 8" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou AS:TM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
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Redução concêntrica - o 20" x 18" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 6" x 4" em aço carbono forjado, 
sem costura, AS IM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 5" x 4" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 5" x 3" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 5" x 2.1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 4" x 3" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou AS'TM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 4" x 2.1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM- 
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 3" x 2.1/2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. • ASTM- 
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Redução concêntrica - o 3" x 2" em aço carbono forjado, 
sem costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 (conf. ASTM-
A-234), dimensões segundo ANSI-B.16.9 'com extremos 
biselados para solda. 
Caps em aço carbono forjado, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 
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Caps em aço carbono forjado, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 
(conforme ASTM-A-234),dimensões segundo ANSI-B.16.9, 
com extremos biselados para solda.0 20" 	 un 	4,00 
Caps em aço carbono forjado, ASTM-A-53 ou ASTM-A-106 
(conforme ASTM-A-234),dimensões segundo ANSI-B.16.9, 
com extremos biselados para soldam 18" 	 un 	3,00 
Cotovelo 900  - 0 3/4" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 	 un 	243,00 
Cotovelo 900  - 0 1" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 	 un 	134,00 
Cotovelo 450  - 0 3/4" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 	 un 	212,00 
Cotovelo 45° - 0 1" em ferro maleável, galvanizado, classe 
10, ABNT-NBR-6943, rosca BSP. 	 un 	230,00 
Flanges - 0 2 1/2" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. - 
Flanges - 0 3" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Flanges - 0 4" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Flanges - 0 5" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Flanges - 0 6" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
•B SP. 
Flanges - 0 8" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Flanges - 0 10" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
Flanes - 0 12" em aço carbono forjado ASTM-A181, 
classe 150, tipo sobreposto, padrão ANSI - B. 16.5 rosca 
BSP. 
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Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 1/2" 
Válvulas gaveta *corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 1/4" 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 1" 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 11/4" 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 11/4" 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 2" 
Válvulas gaveta corpo em bronze ASTM-B.62 classe 150, 
conexões c/ rosca BSP(ABNT-NBR-6414),castelo roscado, 
internos de bronze, haste fixa, volante em ferro nodular, 
dimensões padrão MSS-SP-80.0 2 1/2" 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A-
536.65.45.12,haste e parafusos0 3" 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A-

Dr9:ZAbBRoffeE1-"Wf.4i0124aasÉg e parafusos0 4" 
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Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 6" 	 un 	7,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 8" 	 un 	35,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 10" 	 un 	30,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusos0 12" 	 un 	36,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusou, 5" 	 un 	10,00 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A-
536.65.45.12,haste e parafusoso 14" 
Válvulas borboleta do tipo para montagem entre flanges 
"wafer" padrão ANSI-B.16.5, 'classe 150, face plana, corpo 
em ferro fundido nodular ASTM-A-536.65.45.12, gaxeta 'e 
sede em BUNA "N" , disco em ferro nodular ASTM-A- 
536.65.45.12,haste e parafusoso 2 1/2" 	 un 	4,00 
Válvulas de retenção de portinhola dupla, em ferro fundido, 
ASTM H477-A-126-C478 Cl. 150, I470'conexões 
flangeadas, padrão ANSI- B.16.1, C478' face plana, tampa 

-ickernos de bronze, sede em BUNA "N", molas 
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AEROPORTO INTERNACIONAL 'DEPUTADO LUá EDUARDO MAGALNA-EE 

DIRETORA DE ENGENI4ARÍA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPUÃÇÃ9 7 DESV 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

:INFRAERO,  

Válvulas de retenção de portinhola dupla, em ferro fundido, 
ASTM H477-A-126-C478 Cl. 150, I470'conexões 
flangeadas, padrão ANSI- B.16.1, C478' face plana, tampa 
aparafusada, internos de bronze, sede em BUNA "N", molas 
em aço inox.0 10" 	 un 	'4,00 
Juntas anti-vibração, em borracha sintética com reforços 
internos de aço e telas de material sintético para pressão de 
operação de 8 Kg/cm2, c/ flanges giratórios em aço fundido, 
padrão ANSI-B.16.5, classe 150.0 8" 	 un 	22,00 
Juntas anti-vibração, em borracha sintética com reforços 
internos de aço e telas de material sintético para pressão de 
operação de 8 Kg/crn2, c/ flanges giratórios em aço fundido, 
padrão ANSI-B.16.5, classe 150.0 10" 	 un 	16,00 
Juntas anti-vibração, em borracha sintética com reforços 
internos de aço e telas de material sintético para pressão de 
operação de 8 Kg,/cm2, c/ flanges giratórios em aço fundido, 
padrão ANSI-B.16.5, classe 150.0 12" 	 un 	7,00 
Filtros tipo "Y", corpo em semi-aço, ASTM-A-278, classe 
150, conexões flangeadas padrão ANSI-B.16.5, face com 
ressalto, elemento filtrante removível em chapa de aço inox 
AlS1-304.0 4" 	 un 	14,00 
Filtros tipo "Y", corpo em semi-aço, ASTM-A-278, classe 
150, conexões flangeadas padrão ANSI-B.16.5, face com 
ressalto, elemento filtrante removível em chapa de aço inox 
AIS1-304.0 8" 	 1113. 	 9,00 
Filtros tipo "Y", corpo em semi-aço, ASTM-A-278, classe 
150, conexões flangeadas padrão ANSI-B.16.5, face com 
ressalto, elemento filtrante removível em chapa de aço inox 
A151-304.0 12" 	 un 	4,00 
Purgadores de ar do tipo automático, com corpo em semi-aço 
ASTM-A-278,classe 30 internos em aço inoxidável, 
conexões com rosca BSP.0 3/4" 	 utr----.. 	28,00 
Suportes em perfis de aço carbono galvanizado para as 
tubulações de água gelada e de condensação. 	 kg 	32.152,69 
Coquilha 0 1/2" x 20,0 mm espessura (M-22) 	 m 	33,00 
Coquilha 0 3/4" x 21,0 mm espessura (M-28) 	 m- .---, 	910,80 

9.°Csmitige 1" x 21,5 mm espessura (M-35) 	 m 	94 
Dr. • JOE,Nrvr. 
"e 	

age96.1,1,4! g'S X 512,0 mm espessura (M-42) m 	59 
AuTEe 

	

gadie2445M,m1302sx.28.742,5 mm espessura (M-48) 	. m  

"UM 2  AGO 2007 	

e 1,:r.,..... ... , 
Coquilhá Wat"1"1Colg§'<mm espessura (ivi-6ay, 	,:-.stac-c  ra — • • El 454.310 

:,2,-.71.5.trado no CRr..A1/7... 

Ç.2,.:. 3,..,-)aaTintr&2.r.ant#:re..2.,..ins.e.r.J.á.,v..&,. 

....... 	we'<""to, 	.. . .. 4,4 1:7.1 MARCELO CMGIPOS 00S 
SANTOS  SELOSRECOOSSIOSR0RVERRA  VALORFOCE8100 R$ 1,7E 
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.Empr.e.sa Érasileir de Infra-Estrutura Aeroportuária 	 63/76 

DIRETO:R1A:DE:EÉIGENHÁRIA:.EmAútsrEnçAb 
.G.g80.1e1A.DE .AMP4rAçA".op.E$V... 

:INFRAERO 
tngffiaW" 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Coquilha 0 2 1/2" 	x 24,0 mm 	espessura (M-76) 
Coquilha 0 3"  x 24,5 mm espessura (M-89) 
Coquilha 0 4"  x 25,5 mm espessura (M-114) 
Coquilha 0 5"  x 26,0 mm espessura (M-140) 
Tee - o 3" em aço carbono forjado, sem costura, ASTM-A-53 
ou AS 1'M-A-a06, extremos biselados para solda 
Tee - o 4" em aço carbono forjado, sem costura, ASTM-A-53 
ou ASTM-A-a06, extremos biselados para solda 
Tee - o 6" em aço carbono forjado, sem costura, ASTM-A-53 
ou ASTM-A-a06, extremos biselados para solda 
Tee de redução o 3" x 1" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 1.1/4" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 1.1/2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou AS l'M-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 2" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 3" x 2. 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 
Tee de redução o 4" x 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 
Tee de redução o 5" x 2 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 
Tee de redução o 5" x 
costura, ASTM-A-53 ou 
para solda 
Tee de redução o 6" x 5" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 

9. TAWeepted],wfm 	8,. 

GO 2007 

un 

611,00 
1.018,10 

324,05 
197,70 

2,00 

un 5,00 

un 1,00 

un 16,00 

un 6,00 

un 2,00 

1.111 4,00 

un 2,00 

un 40,00 

un 2,00 

un 2,00 

1/2" em aço carbono forjado, sem 
ASTM-A-a06, extremos biselados 

3" em aço carbono forjado, sem 
AS1M-A-a06, extremos biselados 

.1/2" em aço carbono forjado, sem 
ASTM-A-a06, extremos biselados 

4" em aço carbono forjado, sem 
ASTM-A-a06, extremos biselados 

C.7 MARCEL sAmpos-Des-surros SELOSRECOLHIDOS POR MORA VALORRF'CERIDO RS 1,75 

DT. Paulo • otyarto F ato Ouirioo eustes344. 
ENTICO a Presente cep, rpor 	28M 
L' IYarad6016ternadc.°,:70our. 

8" x em aço carbono forjado, sem 
ou ASTM-A-a06, extremos biselados 

etâco%15-3,  
,.:egistrado no C Ft API e 

parte integrante e inse arável 
da CAT 04  

14 33. W9 gPaiSel FteAtrs 
Rr , 	glik4 • 
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Eropre..satraálei ra 	I rlfre-E sirutura Aero pariu ária 	 64/76 
AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHA'ES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GER(4.1CIA DE AMPLIAÇÁO .13E9V 

INF RAERci.. 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 0015 

Tee de redução o 20" x 10" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Tee de redução o 20" x 12" em aço carbono forjado, sem 
costura, ASTM-A-53 ou ASTM-A-a06, extremos biselados 
para solda 
Sensor de temperatura para ar, haste rígida 100 mm 
Transmissor de pressão diferencial para ar (0-10 mmca) 
Monitor de corrente mínima (5-135 A) 
Atuador eletro-hidráulico proporcional para válvulas 
Válvula de controle tipo borboleta o 12", flangeada 
Válvula de controle tipo borboleta o 8", flangeada 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=72, flangeada - CAV-FNG-03 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=18 flangeada - CAV-FNG-04 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
3", CV=70.0, flangeada - CAV-DES,01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=76.0, flangeada - CAV-DES-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=79.0, flangeada - CAV-DES-03 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=70.0, flangeada - CAV-EMB-01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=79.0, flangeada - CAV-EMB-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=76.0, flangeada - CAC-EMB-01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
3", CV=76.0, flangeada - CAC-EMB-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
2.1/2", CV=54.0, flangeada - CAV-FNG-01 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
2.1/2", CV=54.0, flangeada - CAV-FNG-02 
Válvula de controle de 2 vias com atuadores 
2.1/2", CV=57.0, flangeada - CAV-FNG-05 

242  o TVálvula de controle de 2 vias com atuadores 

6v: Par Dr i'PEWA-Aga,-1.igada - CAV-FNG-06 
PgX,;;Zi4aa."20 2 vias com atuadores 

50:eada - CAV-EMB-03 

C] 
MARCELO CAMPOS fUs_SANTOS 

	  WiaS RECOLHIDOS POR Pana . VALOR RE4Báj RS 1,75. 

un 4,00 

un 4,00 
un 34,00 
un 6,00 
un 27,00 
un 34,00 
un 3,00 
un 4,00 

un 1,00 

ULL 1,00 

un . 	1,00 

1,00 

Ull 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

Ull 1,00 

1111 1,00 

un 1,00 

1,00 

.incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

incorporados o 

Est.€ .!;;_tt-Se,13,1) eAcor,trUO3 
registrado no CRE.NBA e 
L: parte integrante e insqp rás. 
da CAT N° 	  

fg/g§ hhe 
f l i"W 
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Empresa Orasiteira Infra-gs'trytup-AropprO4ria 
AEROPORTO INTERN4pOrlig. DEPUTADÕ LUIS EDUARDO MAGALI-1;4'g 

DIRETORIA-DE ENENHAIREA E MANLiTENÇÃO 
GERENCIA DE AMPLIAÇÃO ,;.DESV 

65/76 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

un 1,00 
un 13,00 
un 1,00 

un 1,00 

un ,00 

un 1,00 

"LM 1,00 

1,00 

un • 1,00 

21,00 

un 1,00 

11.11 • 1,00 

un 1,00 

un 1,00 

U13. 1,00 

un 2,00 

un 1,00 

un 1,00• 

un L00,00 

• 

0.2AUTEA7:87,/CO n.va_ pr ser..01 /4,Pe c"pi' 	
couz.4.6f:.2141:0--"""177/0:151110_ til•r4 

o Z8 co roo, 
cz 

MARCELO CAMPOS DOS-SAWDS Rt nftramoos POR 1f RFA v.AtON RECEBIDO R$ 1, 

Rua cmiono ce°b2.6romta 	S 8P A de 
 

Válvula de controle 
CAV-FNG-07 

• Válvula de controle 	2 vias o 
FAC-FNG-03 
Válvula de controle 	2 vias o 
FAC-FNG-04 
Válvula de controle 	2 vias o 
FAC-FNG-05 
Válvula de controle 
FAC-FNG-06 
Válvula de controle 	2 vias o 
FAC-FNG-07 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4", 
FNG-08 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4", 
FNG-09 
Válvula de controle de 2 vias o 
FNG-10 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4", CV=2.9, roscada - FAC-
FNG-11 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=4.3, roscada - FAC-
FNG-11-A 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4  CV=4,8, roscada - FAC-
FNG-01 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4", CV=3,2, roscada - FAC-
FNG-02 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4", CV=4,8, roscada -CAC-
COB-01 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4", CV=4,8, roscada -CAC-
COB-02 
Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 
3/4" 

9 	
Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 1" 

.° 7-4  
On gwoBELiftidlottlm:ffintroladoras/balanceadoras de vazão de água 0 1 

Válvula de controle de 2 vias com atuadores incorporados o 
2.1/2", CV=65.0, flangeada - CAV-COB-01 
Válvula de controle de 2 vias o 1 1/2", CV=25, roscada 
Válvula de controle de 2 vias o 3/4 CV=7,4, roscada 

de 2 vias o 1.1/2", CV=15, roscada - 

de 

de 

de 

de 

de 2 vias o 

1.1/2", CV=2.1, 

1.1/2", CV=2,5, 

1.1/2", CV=1,6, 

1.1/2", CV=2,6, 

1.1/2", CV=1.6 

CV=4.7, roscada - FAC- 

CV=4.7, roscada - FAC- 

CV=4.0, roscada - FAC- 

roscada - 

roscada - 

roscada - 

roscada - 

roscada - 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
AEROPORTO. INTERNACIONAL DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 

• IRETORIAPE ENGENHARIA E IVIAISiLfTEN:ÇÃÓ 
-GgReN.qA DE AmpuniNop.Ew 

66/76 

ATESTADO  

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98/ 0015 

o 
o ta) 

-n 

9.° TABELM8Plik 
De: Paulo Robereo %mondes - Tabefte . NOTAS - 
l'esse elártna fie Andrade. N. 237 - Pane: 3258-2ent Aut 	

mo a presente cópia reprogránca conforme o on okad (tu.) apresentado. na 
 parta reproduzida. Dou N 

_a/meeiro-c POS DOS SANTOS OS RECOUVDOS 

 
POR VERBA. VALOR RECREIO R$ .1. 75 

Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 1 
1/2" 
Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 2" 
Válvulas controladoras/balanceadoras de vazão de água 0 2 
1/2" 
Conjunto de Controles do Ar Condicionado, compreendendo 
todos os sensores de temperatura, transmissores de pressão, 
transmissores de vazão de água, pressostatos diferenciais de 
ar, chaves de nível, monitores de corrente, atuadores de 
damper 
Torre de resfriamento, tipo vertical, com moto ventilador 
extrator, carcaça e tanque em fiberglass, vazão de.  água a ser 
resfriada = 400 m3/h - temperatura entrada de água=35 °C, 
temperatura salda de água=29,5 °C, temperatura bulbo úmido 
Bomba para reciclar vazão = 400 m3/h - 	pressão 
•manométrica=25 mca, motor 60CV/4polos, mod. 150-250 - 
KSB 
Amortecedor em mola helicoidal, com freqüência entre 5 e 6 
Hz, VAC 107 - X5. Com  isolação vibratório de +96,4%, das 
bombas 
Bomba para reciclar vazão=255m3/h - pressão 
manométrica=27mca, motor 40CV-4polos, mod. 125-250 - 
KSB 
Bomba para reciclar vazão=255m3/h - pressão 
manométrica=40mca, motor 60CV-4polos, mod. 125-315 - 
KSB 
Amortecedor em mola helicoidal, com freqüência entre 5 e 6 
Hz, VAC 106 - X5. Com  isolação vibratório de +96,7%, das 
bombas 
Amortecedor em mola helicoidal, com freqüência entre 5 e 6 
Hz, VAC 107 - X5. Com  isolação vibratório de +96,4%, das 
bombas 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
50CV+1 motor de 10CV, contendo 1 disjuntor geral 150A, 1 
disjuntor de 100A e 1 disjuntor de 20A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
60CV+1 motor de 15CV, contendo 1 disjuntor 
• • 	tor de 125A e 1 disjuntor de 30A 

geral 175A, 1 

un 10,00 
un 2,00 

un 1,00 

cj 1,00 

un 3,00 

un 4,00 

un 16,00 

un 4,00 

un 4,00 

U11 16,00 

U11 16,00 
1.1D. 2,00 

• 

un 

Esfe .g.t0.stac.c. --j.icontra-
(egistrado no CR.E.A/BA ' e 

•\:.: parte integrante e inst aravel e 
T N° Ç-- .-2---  

.•4--- '' 
Pfffitt'S  

SI 'v i ..f-,  
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1,00 

7,00 

13,00 

24,00 

3,00 

1,00 

7,00 

2,00 

de ar COM 1 motor de un 

ar COM 

ar COM 

1 motor de un 

1 motor de un 

de 

de 

de ar COM 1 motor de un 

de ar COM 1 motor de un 

de ar 25TR's com 02 un 
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Ernpre.sa Brasileira de infra-Estrutura Aeroportuária 	 67/76 

AEROPORTO INTERNACIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO - DESV • ..teitrar  

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG / 98 / 0015 

Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
75CV+1 motor de 15CV, contendo 1 disjuntor geral 200A, 1 
disjuntor de 150A e 1 disjuntor de 30A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
60CV+1 motor de 12,5CV, contendo 1 disjuntor geral 175A, 
1 disjuntor de 125A e 1 disjuntor de 30A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
50CV+1 motor de 7,5CV, contendo 1 disjuntor geral 150A, 1 
disjuntor de 100A e 1 disjuntor de 15A 
Quadro elétrico para condicionador de ar com 1 motor de 
60CV+1 motor de 15CV, contendo 1 disjuntor geral 175A, 1 
disjuntor de 125A e 1 disjuntor de 30A 
Quadro elétrico para condicionador de ar comi motor de 
60CV , 1 motor de12,5CV, contendo: 1 disjuntor geral 
175A+1 disjuntor de 125A + 1 disjuntor de 30A + chave 
partida estrela/triângulo. 
Quadro elétrico para condicionador 
7,5CV, contendo 1 disjuntor 15A 
Quadro elétrico para condicionador 
1,5CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico para condicionador 
1CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico -para condicionador 
0,5CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico para condicionador 
3CV, contendo 1 disjuntor 10A 
Quadro elétrico para condicionador 
condensadores remoto, 380V 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 0,5CV 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando. 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 
0,75CV contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e 
comando. 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 
0,25CV contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e 
comando. 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 

TABEIA-A" 
Dr. Paub RjR.3gSt PeopOnsIg.,. ,disjuntor geral, contator, relé térmico, e 

?8Ait. 200 

de 

AUTE 	ea.,,pere,,,,,t,,tcH2grjg,1,»naP.,. rpe_progrr"tfirFcreconl2or;58"ne o ori. Parta 	
odunda Dou Fo 
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un 	2,00 

un 

un 

un 	 1,00 

un 

'Este ~..ste,c.c 
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CAT N° 	 
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.Ernpres .  Brasliçip de.  InfrE sWt. Aeroporiuária 
AEROPORTO INTERNACIONAL PEPLITADO.U.11.5..EDUARDO MACALHÂES 

DIRETORIA DE EÈIGENHARfA EMAINerEi\IÇÃO 
GERÊNCIA. DE AMPLIAÇÃO • DESV 
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ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 / 0015 

•• 

Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 1,5CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando. 
QE - Caixa de Ventilação com ventilador centrífugo vazão de un 
ar=2000m31h, pressão estática=25ramCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
QE - Caixa de Ventilação com ventilador centrifugo vazão de un 
ar=1000m3/h, pressão estática=25mmCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
Painel elétrico para central de água gelada contendo: 1 un 
disjuntor geral de 4000A, 3 disjuntores de 1000A para UR-
TPS-01/02/03, 3 chaves de partida estrela/triângulo para TR-
TPS-01/02/03 de 30CV cada, 4 chaves de partida 
estrela/triângulo para BAC-TP S -01 
Conversor de freqüência para BAGS-TPS-01/02/03/04, com un 
tecnologia PMW (Pulse Width Modulation), motor 60CV, 
conjugado máximo 68kgfm, regime continuo, sentido de 
rotação único, 1750RPM - mod. Ref. VLT6062-RFI 
(Danfoss) 
Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do un 
condicionador de ar modular CAV-FNG-01, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 50CV, conjugado 
máximo 561(gEm, regime continuo, sentido de rotação único, 
177ORPM - mod. Ref. VLT6052 
Conversor de freqüência para o ventilador de retorno do un 
condicionador de ar modular CAV-FNG-01, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 10CV, conjugado 
máximo 11kgfm, regime continuo, sentido de rotação único, 
176ORPM - mod. Ref. VLT6011-RFI 
Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do 
condicionador de ar modular CAV-FNG-03, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 60CV, conjugado 
máximo 68kgEm, regime continuo, sentido de rotação único, 
1775RPM - mod. Ref. VLT6062 
Conversor de freqüência para o ventilador de retorno do 
condicionador de ar modular CAV-FNG-03, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 15CV, conjugado 

9 	
máximo 24kgf/m, regime continuo, sentido de rotação único, 

.' TABE or. 	 Monand Rçf VLT6016-RFI Ro o ernan 	T 	• 

Case c°  

AtirE 
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Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do un 

condicionador de ar modular CAV-FNG-04, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 75CV, conjugado 
máximo 78kgf/m, regime contínuo, sentido de rotação único, 
1775RPM - mod. Ref VLT6075 
Conversor de freqüência para o ventilador de retorno do un 
condicionador de ar modular CAV-FNG-05, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 12,5CV, conjugado 
máximo 17kgf/m, regime contínuo, sentido de rotação único, 
116ORPM - mod. Ref. 'VLT6016-RF 
Conversor de freqüência para o ventilador de insuflamento do 1.111 

condicionador de ar modular CAV-FNG-07, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 7,5CV, conjugado 
máximo 10kgf/m, regime contínuo, sentido de rotação único, 
174ORPM — mod. Ref. VLT600 
Conversor de freqüência para o ventilador de retomo do un 
condicionador de ar modular CAV-DES-02, com tecnologia 
PMW (Pulse Width Modulation), motor 7,5CV, conjugado 
máximo 10kgf/m, regime contínuo, sentido de rotação único, 
174ORPM - mod. Ref. VLT6008-RFI 
Eletroduto rígido 0 3/4" 
Eletroduto rígido 0 1" 
Eletroduto rígido 0 11/2" 
Eletroduto rígido 0 2" 
Eletroduto flexível 0 3/4" 
Eletroduto flexível 0 1" 
Eletroduto flexível 0 11/2" 
Eletroduto flexível 0 2" 
Eletrocalha 400 x 100mm 
Eletrocalha 300 x 100mm 
Eletrocalha 150 x 100mm 
Perfilado perfurado 11/2" x 
Cabo secção 2,5 mm2 
Cabo secção 4 mm2 
Cabo secção 6 mm2 
Cabo secção 10 mm2 
Cabo secção 16 mni? 

TABELIÃ 	NUOD-265;_rnm? 

" a 	'Ca' ab-o 'sesças:diZ,mm2 
AtrrEwn 	presente e 	eprogrota conforme 

Jr 6r0,Fjoivb:10 ifwgN 
fpfs  

2 8 AG 

a5te. g_t,-,.stac.c ,3,1contre.-:se 
çegistrado no CRè.A)BA e-
2 parte integrante e ins parável e\.  

da CAT  

Jiik...--- f.Y. 	 
Yle..1 A 	 Cãlhã@ gé Pf451É 

'r- PIJFIr4' , 

407,20 
214,15 
352,90 
103,20 
32,80 
19,00 
43,10 
45,10 
89,50 
38,40 

6,00 
206,00 

m 	5.155,60 
1.900,00 
1.754,90 
1.865 
1.933 
1.477, 
1.839,50 

910,00 

2,00 

4 CO 

1,00 
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Cabo secção 120 mm2 	 m 	5C,0;00 
Cabo secção 240 mm2 	 .5.60;00 
Curva horizontal 90° para eletrocalha perfurada, em chapa un 	1,00 
galvanizada tipo normal "U", 200x100mm, ref. SRS-251-GF 
da Sisa ou similar 
Redução esquerda 400x200, para eletrocalha, ref. 4235 	un 	1,00 
Eletroduto em aço galvanizado rígido 0 11/2" 	 m 	30,00 
Eletroduto em aço galvanizado flexível 0 11/2" 	 i0,00 
Eletrocalha perfurada 600x100mm 	 m 	24,00 
Eletrocalha perfurada 200x1OGnam 	 rn 	18,00 
Desvio horizontal à esquerda 400x100mm 	 m 	2,00 
Curva horizontal 90° 600x100mm 	 un 	4,00 
Curva horizontal 90° 400x100ram 	 .un 	1,00 
Tê.horizontal 90° 600x100mm 	 un 	1,00 
Tê horizontal 90° 400x100mm 	 un 	1,00 
Redução concêntrica 600x200x100mm 	 un 	1,00 
Redução à esquerda 600x400x100mm 	 un 	1,00 
Curva vertical interna 90° 200x100mm 	 1,00 
Curva de inversão 90° 600x100mm 	 un 	2,00 
Curva de inversão 90° 400x100nam 	 un 	1,00 
Curva de inversão 90° 200x100mm 	 un 	1,00 
Curva horizontal 90° 100x50 para eletrocalha, ref. 4203 	un 	1,00 
Curva horizontal 90° 200x50 para eletrocalha, ref. 4203 	. 	un 	1,00 
Perfilado perfurado, 38x38mm, completo incluindo .conexões m 	 6,00 
e fixações 
Eletrocalha perfurada galvanizada á fogo com tampa m 	178,50 
100x5Onam ref. 4200 - MARVITEC ou similar 
Curva vertical externa 90° 100x5Omm , para eletrocalha, ref. un 	1,00 
4212 
Redução concêntrica 200x100x5Omm 
Exaustor centrífugo vazão de.  ar=3600m3/h, pressão un 
estática=30mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-450 -1-11GROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão . de ar=6890m3/h, pressão un 
estática=30mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-560 - HIGROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=12000m3/h, pressão 

9.° TA3ELIÃg45k~1- 	rotor sirocco, dupla aspiração, mod. • 
Paub Robe:v.~6p itua Ckteino Antlr , 	one:32-58";t:/ 

OTEC ou similar 
ALITEN 	a prósente cópia roprográfica conforata o °O 	. &-aâ 	apresentado, na parta reproduzida. Dou Fif 

28i no7 

,17•1e e:  a 	r3 

..,:egistraao no CRNBA 
parte integrante e Ine.,Raráv, 

da CAT 

un 1,00 
2,00 

1.00 
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	MARCRO CAMPOSTrOS SANTOS 
SELOS RECOLHIDOS POR YER8A • YAtOR fUER:a0 Rs 1 7f 

estática=25ramCA, rotor sirocco, 
PROJELMEC 
Exaustor centrífugo 
estática=20mmCA, rotor sirocco, 
PROJELMEC 
Exaustor centrifugo vazão 
estática=10mmCA, rotor sirocco, dupla 
PROJELMEC 
Exaustor centrifugo vazão de ar=1670m3/h, 

gi...Op.TASELlf5,~3fiçiân3 
bettào 

rotor sirocco, • dupla aspiração, 
Ro Rue ttletrd-ro tle AusawAt. CIPIE93  AME 	ICO e presente cePia reProgratica°necontormeS8-211 

o od 
tond 	apresentado, na parte reproduzida. Dou, Ft 

2 8 A 2007 

Exaustor centrifugo vazão de ar=2300m3/h, pressão un 
estática=25ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-250 - HIGROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=4285m1/h, pressão un 
estática=30ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-355 - HIGROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=8920m3/h, pressão un 
estática=30=CA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-500 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=3200m3/h, pressão un 
estática=30ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-300 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=4155m3/h, pressão un 
estática=20mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-355 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar---7845m3/h, pressão un 
estática=25ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-500 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar=7000m3/h, pressão un 
estática=25mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-450 - HIGROTEC ou similar 
Ventilador centrifugo vazão de ar--5200m3/h, pressão un 
estática=25mmCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. 
TAM-400 -1-11GROTEC ou similar 
Exaustor centrifugo vazão de ar=2000ra3/h, pressão un 
estática=25mmCA, rotor sirocco, simples aspiração, mod. - 
PROJELMEC 
Exaustor centrifugo vazão de ar=3800m3/h, pressão un 

l0,00 

1,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

vazão de ar=950m3/h, pressão 
simples aspiração, mod. - 

de 

simples aspiração, mod. - 

ar=400m3/h, pressão un 
aspiração, mod. - 

pressão un 
mod. - 

.';'. 	/.',V-'f.;ta C, e  

:.eslistrado . rio CREA/BA e 
?̀- 1'  ,... -'. parte integrante e ie aráv 1 i 

T.1u. E-AT 

. -  \----/j4a-P 72, 	 e- 
,TFi7Ç-4?..YfPne*Cfdll'É.e-e,e. r'yet•-• 

'p:  



• 
• 

• 



• 

1,00 

2,00 

2,00 

1,00 

41,00 
6,00 

15,00 
184,00 
24,00 
13,00 
12,00 
22,00 
12,00 
13,00 

6,00 
12,00 

5,00 

3,00 

2,00 

2,00 	d5y 

5,00 

16 

h 	

4B3 
AT1-01-198-034 

 

:Ernp e,5a...01Eaá I ej tte Infra-E s.iturg -Áltro portuária 	 72/76 
AEROPORTO INTERNACIONAL .PEPUTADOIllIS.  EDOARDO.NIA ALHÃ-E5 

DIREI"ORIA DE ENGENHARÍA E MANUTENÇÃO 
GERÉNCIA DE AMPLIAÇÃO 7'  DESV 

rt.tem'EFto 

ATESTADO 

TERMO DE CONTRATO N.° 065- EG /98 / 001'5 

Exaustor centrifugo vazão de ar=16000m3/h, pressão un 
estática=25ramCA, rotor sirocco, dupla aspiração, mod. - 
PROJELMEC 
Caixa de Ventilação com ventilador centrífugo vazão de un 
ar=2000m3/h, pressão estática=25mmCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
Caixa de Ventilação com ventilador centrifugo vazão de un 
at=1000m3/h, pressão estática=25mmCA, rotor sirocco, 
dupla aspiração, mod. PROJELMEC 
Ventilador centrifugo vazão de ar = 500m3/h, pressão estática un 
=15mmCA, rotor sirocco, simples aspiração, com caixa de 
ventilação 
Grelha para exaustão AR-AG 225 x 165mm 	 un 
Grelha para exaustão AR-AG 625 x 425mm 	 un 
Grelha VAT-AG 225 x 125ram 	 un 
Grelha VAT-AG 225 x 165mm 	 un 
Grelha VAT-AG 325 x 165mm 	 un 
Grelha VAT-AG 325 x 225mm 	 un 
Grelha VAT-AG 425 x 225mm 	 un 
Damper RL-B 200x 150mm 	 un 
Grelha SV-RG 325 x 225mm 	 un 
Grelha SH-RG 150 x 100mm 	 un 
Grelha SH-RG 750x450mm 	 un 
Grelha AGS-T 325x225mm 	 -un 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de un 
0,75CV contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e 
comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 1,5CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 2,0CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 1,0CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Quadro elétrico para ventilador com motor trifásico de 0,5CV un 
contendo: disjuntor geral, contator, relé térmico, e comando 
Monitor de corrente mínima (5-135 A) 	 un 

ao TABELIÃO DE NOTAS - Or.  Pu b 
Roberto Femandes - Tatrettde Rua 	'non 

de Angrade. N.° 237 - Fone: 3258-261t 
ICO e presente cópia reprogrfrfica conforme o 

ori Ni1171 eprosentado, na pane reproduzida. Dou Ft 

2 8 A 2007 
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2.9.10 Sistema de GLP 

Tubos e conexões aço carbono Schedule 40 fa3/4" 	 m 	 2,70 
Tubos e conexões aço carbono Schedule 40 01" 	 m 	 5,10 
Válvula esfera £13/4" 150psi, DECA 	 un 	16,00 
Válvula esfera 01" 150psi, DECA 	 un 	 2,30 
Conjunto de medição de GLP, completo, composto de caixa 
para medidor, regulador e medidor 	 un 	16,00 

3. PERÍODO CONTRATUAL 

Início: 	01.06.98 
Término: 22.05.00 
Tempo Decorrido: 720 dias 

4. PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

Inicio: 	01.06.98 
Término: 28.02.03 
Tempo Decorrido: 1.394 dias + 339 dias de paralisação 

5. 	VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 120.766.699,79 (Cento e vinte milhões, setecentos e sessenta e seis mil, seiscentos e 
noventa e nove reais e setenta e nove centavos) 

6. DATA-BASE 

09.03.98 

7. ADITIVOS 

Esá. 	 Azontra_:,, 
e q is tr a d o no CRE.A/BA é 
parte integrante e inses.arável 

CAT N° 	 

1. § ãfilM . ..... 
• 

• - n 1 	IJFF4' 

7.1. 	Aditivo n.° 01, datado de 28/09/98, de quantidade na planilha. 
97?2TABEAdktàvDEORAglatgio de 30/12/98, de quantidade na planilha. 

Pae 	wri.m:rozo de 10/03/1999, de quantidade na planilha. 
TICO a presente cepa reprográfica ãnforme

o ° 
rl 

ba Atm apresérnado, na parte reproduz 	Dou Fe 	.‘ 
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7.4 	Aditivo n.° 04, datado de 02/07/1999, de preço: R$ 10.478.802,60 e prazo 136 d:as 

	

7.5 	Aditivo n.° 05, datado de 10/12/1999, de preço: R$ 11.708.807,23. 

	

7.6 	Aditivo n.° 06, datado de 25/02/2000, de preço: R$ 15.032.529,56 e prazo 92 dils 

	

7.7 	Aditivo n.° 07, datado de 04/07/2000, de preço: R$ 6.920.236,31 e prazo 59 dias. 

	

7.8 	Aditivo n.° 08, datado de 24/11/2000, de preço: R$ 3.284.392,98 e prazo 61 dias. 

	

7.9 	Aditivo n.° 09, datado de 22/03/2002, de preço: R$ 11.698.780,05 e prazo 215 dias. 

	

7.10 	Aditivo n.° 10, datado de 30/07/2002, de fiança bancária. 

	

7.11 	Aditivo n.° 11, datado de 20/02/2003, de preço: (R$ 3.995.258,52) e prazo 119 dias. 

	

8. 	VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

8.1. R$ 175.495.342,06 (cento e setenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e cinco 
mil, trezentos e quarenta e dois reais, e seis centavos) 

	

9. 	FONTES DE RECURSOS 

	

9.1 	Parte oriunda do contrato de Empréstimo 841/0C-BR, firmado entre o Banco Interarnericano 
•de Desenvolvimento (BID) e o Banco do Nordeste do Brasil S.a. (BNB), subscrito com o 
Estado da Bahia, assegurados à CONTRATANTE através do convênio n.° 020/97/0015 - 
INFRAERO. 

	

9.2 	Parte Oriunda do orçamento da União, previstos no orçamento do Instituto Brasileiro de 
Turismo - EMBRATUR, e repassados à CONTRATANTE através do convênio n.° 034/98. 
• Programa de trabalho Prodetur/Salvador, Código Orçamentário 001.21606.003-
6.05.16020-3. 
• Orçamento do Governo do Estado da Bahia. 
• Contratante: Infraero-At aero-001.218.02. 001-0. 05.16020-3 . 

10. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

CREA n.° 	8745-D/R6 
CREA n.° 	8004-D/BA 
CREA n.° 	8221-D/PE 
CREA n.° 	4714-D/BA 
CREA n.° 12020-D/BA 
CREA n.° 190186-D/SP 
CREA ia.° 30381-D/BA 

"cs4 stsk re:Âe.st.58DsÃ0 ntr a- 
registrado no CREA/BA 

parte integrazte e insgparável 
da CAT N9 	 

• Ftnitr. 

10.1 Eng.° César de Araújo Mata Pires 
10.2 Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho 
10.3 Eng.° Antônio Carlos de Godoy Matos 
10.4 Eng.° Ricardo Fraiha Bustani 
10.5 Eng.° Toufic Karaoglan Khoury 

0.6 Eng.° Juraci FlOrêncio de Souza 
„Welsata'--Pires Freire de Carvalho 

:açor ° ,12',445~..r Oliveira Sá 
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10.9 Eng.° Enoque Borges Pimenta 
10.10 Eng.° Cecília Schianta Magnavita 
10.11 Arqta Ana Lucia Queiroz Sampaio 
10.12 Eng.° Antônio Cruz Vieira Júnior 
10.13 Eng.° Carlos Augusto V. Boas F. de Carvalho 
10.14 Eng.° Luiz Ricardo Sampaio de Almeida 
10.15 Eng.° Carlos Alberto Barros Teixeira 
10.16 Eng.° Nicolau Emanoel Marques Martins 
10.17 Eng.° Carlos Geraldo Campos Magalhães 
10.18 Eng.° André Dias Python 
10.19 Eng.° Roberto Zardi Ferreira 
10.20 Eng° José Alexandre Gandarela Pereira 

CREA n.° 
CREA 
CREA n.° 
CREA 
CREA 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 
CREA n.° 

4947-D/BA 
15294-D/BA 
18584-DMA 
10533-D/BA 
12741-D/BA 
26314-DMA 
12127-D/MG 

4500-D/BA 
9473-DMA 

11.956-D/BA 
1.577-D/PB 

27.616-D/BA 

11. EFETIVO MOBILIZADO 

4.822.840 hh 

12. PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS 

Este Atestar-c 	c acontra,-,e,  

reolstrado no CP..A/BA e 

...: parte integrante e ins paravel e\,  

:....3.a CAT Nt'... -,."..?---.....I._,::: ,P\--t 

........ z!aus.z.: 	
............ 

Mião 
•:e 

Descrição 
Caminhão Basculante - 10m3 
Caminhão Comboio 4.500L 
Caminhão Pipa 10.000L 
Escavadeira hidráulica de esteiras - Podain 988 
Escavadeira hidráulica de esteira - FH 105 
Distribuidor de Agregados, rebocável 
Acabadora de Asfalto de pneus 
Pá Carregadeira 966 de pneus 
Retro Escavadeira 416C 
Guindaste MD-25, com lança telescópica, sobre rodas 
Trator de Esteira modelo D-6 
Trator de Esteira modelo D-8 
Usina de Asfalto à quente 
Usina de Concreto 
Usina de Solos 
Motoniveladora modelo 120G 
Trator de Pneus modelo 2105 

1,1!10050.4M 
CCM O SEI. ff'  ÁlnENI,COADE

1  

a° TABELIA0 DE NOTAS St Dr. PaUb' Roberto Fornandes - Tabeffic 
Rtm elálnci de An.rwe, 

N.° 237 - Fone: 3258-2811 AtidêNT:CO a presente Meia roprográka conforme o oo 
(Siod oáz) Aorese7tado, na parto 

reproduzida. Dou Ft 

? BACO 20p7 

O__ 
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Salvador, 24 de março de 2003 

ChÁ,LÀ-1  
Eng.° Orlm ir Amaro Bezerra 

CREA n.° 21.195-D/SP 
Gerente de Ampliação do Aeroporto Internacional 

de Salvador Dep. Luis Eduardo Magalhães 	• 

• ..t.,•?:,"•• • 
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uERgN.ÇIA.DE  Minri.s0,9i:IP•ESV..... 9.°  TABELIÃO D NC • 
• PE  

Roberto Fe nen,le, ~Qui de Andrade, N:^ awn• 	a presente cópia rePrograbc. 
àpresentado na rte repro ATESTADO 

trifr-Esniturg:Aroppets : 	 76/7. 6 

TERMO DE CONTRATO N.° 065 - EG /98 /  

Rolo Compactador CA-25 de pneus, vibratório auto-propuUor com 
tipo pé-de-carneiro 
Rolo Liso Tandem 
Rolo de Pneu SP-8000 HD 
Pá Carregadeira 930 
Pá Carregadeira 924 
Pá Carregadeira 950 
Caminhão Munck 
Rolo Autopropulsor CP-30 
Retro-escavadeira 580 
Guindaste com lança telescópica, auto-propulsor, sobre rodas - 25ton 
Guindaste com lança telescópica, auto-propulsor, sobre rodas 35ton 
Guindaste com lança telescópica, auto-propulsor, sobre rodas 45ton 
Caminhão Distribuidor de Asfalto 
Escavadeira de pneus poclain 80-P 
Pá carregadeira W-20E 
Trator de esteira D-50 

• Pá carregadeira 821 
Uni-loader (Bob-Cat) 
Caminhão pipa 16.000h 
CaminhãO pipa 9.000h 
Caminhão pipa 8.000h 

01 •
02 

•  0.i 
05 
04 
01 
01 

•.01 
_02 
•01 
07 

• 07. 
01 

• 02 
02 

CAMPOS DOS TOS 
Zete=991SPORIR8AAPÂteAREasi 

03 
04 ' 
02 

ste Atc.rsta.cle,  e:icor:Ira-se • 
•:ecistrado nõ CREAJBA , e 

:parte intentaate e infe arável 
CAT  

ãihági FOitre: 
02 

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o 
fornecimento, instalação dou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da. 
obra, ficou sob a responsabilidade da CONSTRUTORA OAS LTD. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de 
qualidade 	ança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os 
prazos 	s, condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a 
capacid 	a da referida firma, 4a condução dos serviços executados para a realização 
da obra 
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ANEXO III 

111,  Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N" 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 
Obras de estruturas e acabamento dos prédios da nova sede do Tribunal Superior do Trabalho - TST 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Brasília/DF 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/No. REGISTRO CREA 
José Adelmário Pinheiro Filho — CREA n° 8.004/D-BA 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 
( ) EMPREGADO ( X ) SÓCIO ( ) DIRETOR ( X ) RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 
Certidão de Acervo Técnico N.°. 1069/2006 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE: 

LOTES 1,2 e 3— CAPACITACÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL  

• Item 6.1.4 — alínea "h" - 1: Atende: Contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou Turn-Key, os 
serviços de construção predial e acabamentos; 

I 	LOTE 1— CAPACITACÃO TÉCNICO — OPERACIONAL ( 

• Item 6.1.4 — alínea "c" - 1: Ter executado em 1 (um) contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou 
Tum-Key, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos 
equipamentos, compreendendo sistema de ar condicionado com capacidade superior a 500 TR, sistema de 
detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. 	 

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 3: Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra (s) de edificação (ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, construção de sistema 
viário, estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo e urbanismo, com as seguintes 
parcelas significativas: 

3.1. Área construída de Edificações = 10.000 m2  (Possui 95.995 m2); 
3.7. Esquadria de Alumínio com vidros = 3.350 m2  (Possui 28.761 m2); 

3.8. Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado = 8.600 m2  (Possui 73.907 m2); 
3.9. Impermeabilizações = 7.750 m2  (Possui 63.674 m2); 

3.10. Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito = 32.100 m2  (Possui 145.690 m2) 
3.11. Cimbramento metálico -= 134.000 m3  (Possui 184.424 m3); 

3.12. Conjunto de Subestações com potencia de transformação >= 1.000 KVA =.1 conjunto (Possui 6000 
KVA), 

o 
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• Item 6.1.4 — alínea "c" — 4: Ter executado contrato (s) de obra (s) compreendendo os seguintes serviços: 

4.1. Sistema de irrigação de parques e/ou jardins; 

4.2. Isolamento termo-acústico; 
4.3. Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro; 
4.4. Concreto estrutural com Fck >= 35 Mpa, com adição de Sílica/Micro-sílica. 

LOTE 2 — CAPACITACÃO TÉCNICO — OPERACIONAL  

• Item 6.1.4 — alínea "c" - 1: Ter executado em 1 (um) contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC ou 
Tum-Key, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos 
equipamentos, compreendendo sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750 TR, sistema de 
detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. 

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 2: Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra (s) de edificação (ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto 
armado, com as seguintes parcelas significativas: 

2.1. Área construída de Edificações = 58.000 m2  (Possui 95.995 m2); 

2.3. Aço = 2.400.000 kg (Possui 4.359.861 kg); 

2.4. Formas = 128.000 m2  (Possui 109.094 m2); 
2.5. Concreto estrutural = 19.000 m3  (Possui 20.087 m3); 

2.6. Vidros laminados e/ou vidros temperados = 14.200 m2  (Possui 29.477 m2); 
2.7. Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado = 42.000 m2  (Possui 73.907 m2); 

2.8. Impermeabilizações = 7.200 m2  (Possui 63.674 m2); 

2.9. Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito = 78.000 m2  (Possui 145.690 m2); 

2.10. Cimbramento metálico = 210.000 m3  (Possui 184.424 m3); 
2.11. Conjunto de Subestações com potencia de transformação >= 3.500 KVA = 1 conjunto (Possui 6.000 

KVA). 

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 3: Ter executado contrato (s) de obra (s) compreendendo os seguintes serviços: 

3.1. Isolamento termo-acústico; 
3.3. Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro; 
3.4. Concreto estrutural com Fck >= 35 Mpa, com adição de Sílica/Micro-sílica 

LOTE 3— CAPACITAÇÃO TÉCNICO - OPERACIONAL  

• Item 6.1.4 — alínea "c" - 1: Ter executado em 1 (um) contrato de Empreitada por Preço Global ou EPC' ou 
Turn-Key, os serviços de construção predial e acabamentos, fornecimento, instalação/montagem dos 
equipamentos, compreendendo sistema de ar condicionado com capacidade superior a 750 TR, sistema de 
detecção e alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e cabeamento estruturado. 

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 2: Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra (s) de edificação (ões), 
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fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto 
armado, com as seguintes parcelas significativas: 

2.1. Área construída de Edificações = 61.000 m2  (Possui 95.995 m2); 

2.3. Aço = 2.500.000 kg (Possui 4.359.861 kg); 

2.4. Formas = 136.000 m2  (Possui 109.094 m2); 

2.5. Concreto estrutural = 20.000 ni3  (Possui 20.087 m3); 

2.6. Vidros laminados e/ou vidros temperados = 14.200 m2  (Possui 29.477 m2); 

2.7. Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado = 43.000 m2  (Possui 73.907 m2); 

2.8. Impermeabilizações = 9.700 m2  (Possui 63.674 m2); 

2.9. Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito = 83.000 m2  (Possui 145.690 m2); 

2.10. Cimbramento metálico = 220.000 m3  (Possui 184.424 mi); 

2.11. Conjunto de Subestações com potencia de transformação >= 3.750 KVA = 1 conjunto (Possui 6.000 

KVA). 

• 	Item 6.1.4 — alínea "c" — 3: Ter executado contrato (s) de obra (s) compreendendo os seguintes serviços: 

3.1. Isolamento termo-acústico; 
3.3. Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro; 
3.4. Concreto estrutural com Fck >= 35 Mpa, com adição de Sílica/Micro-sílica 

e 	LTDA. 
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,4g 1w 11, 
Ricardo Ji se de Lira Esteves 

Eng.° Civil — REA/PE N° 18.764-D 
Gere te Comercial 

Representante Legal 
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CN 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO No 1069/2006 
Fls.: 01 

CERTIFICO que, de conformidade com documentos arquivados neste CONSELHO, foi procedida 
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, conforme abaixo discriminado: 

ART N°  020806/2002 	 REGISTRADA EM 18/12/2002 

OBJETO DO CONTRATO: 

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETIVO AS OBRAS E SERVIÇOS PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO A ABRIGAR O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - BRASILIA DA 
CIDADE DE BRASILIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA 
eUNDAÇÃO DO GUINDASTE DE TORRE LIEBHRR, MODELO 66.3 HC N°  DE SÉRIE 123.029, COM 
ULTILIZAÇÃO DE CONCRETO FCK 25 MPA. (ART DE COMPLEMENTAÇÃO REGISTRADA NO DIA 
27/03/2003). 1°  E 2°  TERMOS ADITIVOS REGISTRADOS NO DIA 21/05/03 COM A FINALIDADE DE 
PROMOVER A READEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA DA NOVA SEDE DO TST. 
ART DE COMPLEMENTAÇÃO REGISTRADA NO SIA 21/05/2003.3°  TERMO ADITIVO REGISTRADO DIA 
29/01/2004, PARA RETOMADA E CONCLUSÃO DO PRÉDIO, TEM COMO FINALIDADE PROMOVER A 

PROFISSIONAL (IS) ANOTADO (S) COMO 
SERVIÇO: 

a) Nome:;JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
Carteira N°: BA-000000008004/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07. 
Cliass. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

i 

Nome: ANDRE LUIZ BASTOS PETITINGA 
Carteira N°: BA-000000022649/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07. 
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 

1C-C) Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

RESPONSÁVEL (IS) TÉCNICO (S) PELA OBRA/ 

c) Nome: RICARDO SCHITTINI DUARTE 
Carteira N°: RJ-000000040752/D 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07. 

Eng' Eletr. FLÁVIA 	• E FREITAS 
Gerente  da Diviso-...d Análise Processual 

(Continua em Fls.: 02) André Luiz Villela Peres  
Gerente da Divisão de Pesquisa e Arquivo 

CREA-DF Mat. 082 

e 

LU  firh. 
_ RIRA ARRUDA 

Técnico Administrativo 



o 



I ARRUD 
Técnico Admi strativo 

() IDE NOTAS. SP 
2113DIT:TENPT'37:03 esentzoc.bp: rp%rcgr ca ccni'  "0"— 	237  - F7uzi.c132A.::'Ft 

9.* TÁsn 
1ctrade Fu"nand" Tabeeo 

S. PAULO •2 8AGO 200? 

rj 
MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 

SEI DS RF.COLNIDOS POR WRRA VAI OR RtCFRIOO R$ 7,75' 

(Continua em Fls.: 03) 

./ (Eng° Eletr. FLÁVIA CINTRA DE FREITAS 
Gerente da Divisão de Análise Processual 

André 
iiereate da Di 

C 

a Peres 
uisa e Arquivo 

at 082 

CRJEAraDF 
Conselho 	anal de En Rolharia, Arqultetura 

e Agronomia do Distrito Federal 

491 
SGAS Q. 901 Lote 72, Fone (61) 3961-2800, FAX (61) 

3321-1581 - CEP 70390-010 
BRASÍLIA-DF 

documentacao@creadf.org.br  
www.creadf.org.br  

AT1-01.202.237 2/3 

1 
	

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO No 1069/2006 
	Fls.: 02 

Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

d) Nome: PAULO ROBERTO VENUTO 
Carteira N°: MG-000000023280/D 
Título: ENGENHEIRO CIVIL. 
Atribuições: RES 218/73 ART 07, DEC 23569/33 ART 28, DEC 23569/33 ART 29. 
Class. Ativ. Técnica: EDIFICACOES 
Responsável Técnico pela Obra/Serviço. 

CONTRATANTE: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PROPRIETÁRIO: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

EMPRESA CONTRATADA: CONSTRUTORA OAS LTDA 

LOCAL DA OBRA/SERVIÇO: SAF SUL QD 08 LT 01 - BRASILIA-DF 

DOCUMENTO APRESENTADO: 

*ATESTADO TÉCNICO, fornecido pelo(a) CONTRATANTE, emitido em 03/08/2006, o qual é parte 
integrante da presente CERTIDÃO, contendo 76 folha(s). 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES : 

CERTIDÃO CONCEDIDA "AD REFERENDUM" DA CÂMARA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA CIVIL, PELO 
'2NSELHEIRO FLÁVIO CORREIA DE SOUZA, CONFORME PROCESSO N°  12440/2006. 
_1) De acordo com a Resolução n° 317, de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA "considera-se Acervo Técnico do profis-
sional toda a experiência por ele adquirida ao longo de sua vida profissional, compa-
tível com as suas atribuições, desde que anotada a respectiva responsabilidade técnica 
nos Conselhos Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia." 
2) ESTA CERTIDÃO É, PORTANTO, UM DOCUMENTO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO PROFISSIONAL. 
3) Ressaltamos que esta Certidão é válida somente para as atividades condizentes com 
as atribuições dos profissionais citados no documento de comprovação de execução do; 
serviços, que faz parte da presente Certidão. 
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Fls.: 03 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N° 1069/2006 

CERTIFICO, ainda que a presente Certidão tem validade permanente, conforme Decisão 
Normativa N° 15/85, de 02/01/85, do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia - CONFEA. 	  

CERTIFICO, mais, que o documento anexo, parte integrante desta Certidão, foi apresen-
tado ao CREA-DF em cumprimento a Lei 8.666/93, não cabendo a este Conselho atestar a 
conclusão e realização dos serviços, sendo responsabilidade deste Órgão apenas a veri-
ficação da atividade profissional em conformidade com a Lei Federal 5.194/66, Resolu-
ções do CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA e Instruções 
deste CREA/DF 	  

• CERTIFICO, mais, que nos termos do artigo 30  da Resolução N°  317/86 do CONSELHO FEDE-
RAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA - CONFEA, esta Certidão é válida somente 
para os serviços condizentes com as atribuições profissionais supracitadas. 	 

Brasilia-DF, 08 de Setembro de 2006. 

LU ANA PEREIRA ARRUDA 
Técnico Administrativo 

Matrícula n°  276 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

ATESTADO TÉCNICO 
-; 

...U4C;i4Ce 
N.WWW41.;',ATP•11,  

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTDA., firma s ada 
na Av. Angélica, 2029 — 8° andar — Consolação — São Paulo/SP, com CNPJ 
n.°14.310.577/0001-04, executou para o TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
TST, sediado em Brasília-DF, as obras dé-estivtiifas e acabamento Elos prédios da 
'nova sede do Tribunal Superior. do _Trabalho - TST, situado no Setor de 
Administração Federal Sul, Quadra 8 Lote 1, em Brasília-DF, objeto do contrato 
001/2002, firmado em 17/12/2002, em regime de empreitada por preço global, com 
as características descritas abaixo: 

1.0- DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OBRA - TST 

1.1 -Arquitetura 

Obra projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer Soares Filho, CREA 2.895/D-RJ, com 
área total de construção de ,96.995,74m2, sendo constituída por um subsolo, e três 
prédios, sendo: Prédio dos Ministros com pilotis, mezanino e 6 pavimentos com 
anexo para Sessões de Turmas com 8 pavimentos, Prédio dos Funcionários com 
térreo, mezanino e 5 pavimentos e Prédio de Serviços com 1 pavimento. 
Tendo ainda 30.000 m2  de estacionamentos e calçadas externas, e 39.582m2  de 
paisagismo, totalizando uma área total de intervenção de 165.577,74m2. 

a) SUBSOLO — Área construída - 20.616,80m2  

- No subsolo, que tem dimensões médias de 105,00x190,00m, e serve aos Prédios 
dos Ministros e Funcionários, executado em concreto armado(fck 35IMpa) com 
lajes tipo cogumelo com vãos de 10m. Estão localizados no subsolo o 
Almoxarifado, Casa de Bombas, Central de Ar Condicionado, Copas, Sala de 
Motoristas, Hall de acesso aos Prédios dos Ministros e Funcionários, Patrimônio, 
Sala de Apoio, Sala de Quadros, Vestiários, Torre de Resfriamento, além de 505 
vagas de estacionamento e reservatório inferior, em concreto armádo(fck 35Mpa), 
com capacidade de 804.384,0 litros de água, dividido em duas Células de 14,70 x 
7,20 x 3,80m, cada uma. 

b) PRÉDIO DOS MINISTROS — Área construída — 30.590,81m2  

- Prédio curvo com seis pavimentos, mezanino e pilotis, com dimensões de 21, 
200,00m, destinado aos gabinetes dos Ministros, Ministro-Presidente, 
Corregedoria, além da Biblioteca, Auditório dos Ministros, Salão nobre, Cozinha, 
Jardim e RestaUrante. 

- Prédio em estrutura de concreto armado e p 
de 30m na região do Plenário (eixo 5"e •" 

o(fek 35 
15m nas demais área 

com vãos livres 
Três escadas 
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de emergência, duas caixas d'água superiores em concreto a 	O, COM 
capacidade de 202.080 litros, cada uma. Passarela em concreto protendido com 
40m de comprimento fazendo a ligação entre seu primeiro pavimento e mezanino 
com o primeiro pavimento, e mezanino do Prédio dos Funcionários, fachadas com 
esquadria de alumínio e vidro, e empenas em concreto aparente. 
Pavimento técnico em estrutura metálica atirantado com perfis metálicos ao teto 
do 1° pavimento, em toda a extensão do prédio, servindo de plataforma de 
trabalho e manutenção das instalações. 

bl)  ANEXO PARA SESSÕES DE TURMAS — Área construída - 5.958,16m2  

- Prédio em formato poligonal com oito pavimentos e dimensões de 17 e 20m, 
destinado ao Plenário, 8 Sessões de turmas e ainda 2 Sessões SDC ,SDI, DE. 

- Prédio em estrutura de concreto armado e protendido (fck 35MPa), com vãos 
livres de 20m, paredes em concreto aparente e fachadas com esquadrias de 
alumínio e vidro. 

`) PRÉDIO DE FUNCIONÁRIOS — Área construída - 36.548,97m2  

Prédio em formato retangular, com cinco pavimentos mezanino e térreo, com 
dimensões de 25 x 200m, destinados a Areas de Trabalho dos Funcionários, 
Centro Médico, Protocolo, Patrimônio, Autuação, Almoxarifado, Centro 
Odontológico, Agências Bancárias, Correios, Restaurante/Cozinha, Engenharia, 
Setor de Segurança/ Supervisão Predial, Sala de CPD, Sala de No-Break e 
Baterias e Auditório. 

- Prédio em estrutura de concreto armado e protendido(fck 35MPa), com vão livres 
de 20m, Três escadas de emergência em concreto, dois reservatórios superiores 
em concreto armado com duas células cada e dimensões totais de 13,00 x 16,00 
x 2,00m e capacidade de 194.590 litros cada um, fachadas com esquadria de 
alumínio e empenas em concreto aparente. 

d)  PRÉDIO DE SERVIÇOS — Área construída — 2.281,00m2  

- Prédio térreo de formato retangular, com dimensões de 20 x 114,05m, destinado a 
oficina e serviços. 

- Prédio em concreto armado(fck 35MPa) com vãos livres de 10m. Possui ainda um 
muro de arrimo em concreto armado(fck 35MPa) com 200,00m x 2,50 x 0,25m. 

- Galeria técnica subterrânea executada em concreto armado(fck 35MPa) com 
formas metálicas nas dimensões de 2,50 x 2,20 x 40,0m, ligando o Prédio de 
Serviços (Bloco C) ao subsolo dos demais Prédios. Servindo de interligação para 
todas as instalações do Prédio de Serviços com os demais Setores do complexo. 
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1.2 - Estrutura a 
3 -ã  Projeto de estrutura desenvolvido pela empresa Avantec Engenharia Ltda. t, 

Executado em concreto armado e protendido(fck 35MPa), o prédio tem em planta <c 
um trecho central em arco de 600, com raio médio de 115m e largura de 20m, 	rsu 
complementado por dois trechos retos, de aproximadamente 39m, totalizando uma 17.3 ri<rt• 
extensão de 163,00m. Os eixos transversais principais do prédio são centralizados 	• - 
com as caixas das escadas e elevadores. Estão dispostos simetricamente em 
relação ao eixo central do arco de 60°. A simetria do prédio é quebrada pelo anexo  
que compõe o Prédio de Sessões, de formato irregular em planta, ocupando um 3 
setor com cerca de 30° contíguo ao Prédio dos Ministros, junto à fachada mais o o I, 

ã 
c) extensa. 

Na fachada oposta ao Prédio de Sessões nivelada ao mezanino, está projetada uma r  
grande marquise com área irregular, em planta, apoiada em quatro paredes curvas 
e, em parte, na viga de bordo do bloco B, sobre aparelhos de apoio de Neoprene 
Fretado. 
Esta fase da obra foi marcada pela alteração na concepção estrutural do bloco B 
(Prédio dos Ministros), que constituiu na inclusão de pilares adicionais entre as 
caixas das escadas e elevadores, desde o subsolo, reduzindo os vãos, a serem 
cobertos por estruturas em concreto armado. Apenas entre os eixos 5 e 6', onde se 
localiza o Plenário, não foi possível a inclusão de novos pilares, sendo mantida uma 
estrutura de transição em concreto protendido(fck 50MPa), ao nível do 1° pavimento. 
Para a criação dos novos pilares na estrutura já executada, foram necessários 
reforços e alterações de disposição de cargas as fundações. As fundações para os 
pilares adicionais dispostos no subsolo foram definidas em função das interferências 
com os tubulões existentes que serão incorporados em um mesmo bloco de 
fundação. 
Os novos blocos de fundação, devido às interferências com alguns blocos 
existentes, exigiram o envolvimento destes blocos menores, que ficaram embutidos 
na massa dos novos. Para este propósito, foi necessário o apicoamento de todas as • 
faces dos blocos e das partes dos tubulões que ficaram embutidos no novo bloco. 
Foram criados 10 pilares, em concreto, adicionais à estrutura existente. Oito dos dez 
pilares adicionais coincidiram, no subsolo, com pilares de seção octogonal, que 
sustentam o pavimento térreo. Por este motivo, a seção transversal dos novos 
pilares passou a envolver os existentes, que foram totalmente apicoados até 
descobrirem os estribos. Entretanto o concreto destes novos pilares tiveram adição 
de 7% de sílica ativa, de modo a melhorar a aderência ao concreto antigo. 
Foi prevista ainda nestes pilares junta de concretagem•a 35cm do fundo da laje do 
térreo. A parte superior destes pilares, sob a laje, foram preenchidos com concreto 
especial, isento de retração, garantindo o contato total com a superfície da laje do 
subsolo. 
Toda a transposição de armadura dos novos pilares pela laje do pavimento térreo foi 
realizada por furos abertos nesta laje. Objetivando a redução do número de 
esta transposição foi executada com barras de 32mm de diâmetro. 
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1.3— Pavimentação 

Foi executado em toda a obra divers 
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o ri, ch 
Tendo ponto marcante de sua concepção os vãos entre pilares que sao de 15m, 	o  
mas principalmente a presença de uma transição no nível do 1° pavimento do bloco 
do Prédio dos Ministros com vão entre apoios de 28m em um sentido e 52m em uã 
outro. O 1° pavimento apresenta duas situações estruturais distintas: a maior parte 	° 5 
segue a concepção dos demais pavimentos em concreto armado com vão de 15m o  ã 
entre apoios e no setor do Plenário, eixo 5'a 6'com vigas protendidas de 2,8m de 54 R. PT 
altura e 0,8 m de largura, sobre as quais se apóiam cinco pilares de sustentação dos 11.9_ 
pavimentos superiores superiores do Prédio dos Ministros e de Sessões. 	 o 
A estrutura de transição (entre eixos 5'e 6') é formada por uma grelha com oito vigas @, 3 
principais protendidas, três transversais, e uma central protendida, utilizando 	Sk3  
concreto de alta resistência fck>= 50 MPa. Sendo necessária especial atenção em 3 tu 
logística e execução, uma vez que a concretagem com cerca de 585m3 de concreto O")  
50 Mpa ocorreu de forma ininterrupta, utilizando concreto com adição de aditivo .5 à z 
superplastificante, conferindo auto-adensamento e exigindo elevada estanqueidade 	11  
do sistema de forma. Sendo necessário o acompanhamento relativo ao 
comportamento da temperatura do concreto devido ao calor de hidratação, com 
adição de água gelada para o amassamento do concreto e também cura rigorosa. A 
laje com 35cm de espessura também executada em concreto de 50 Mpa (98 m3) foi 
executada em seguida, também em concretagem ininterrupta e controle de calor de 
hidratação e cura. 
Outra característica desta etapa da estrutura são os tirantes de suspensão de parte 
da estrutura do mezanino, no setor do Plenário (eixo 5'e 6). O mezanino é 
pendurado no 1° pavimento através de 5 tirantes com aço protendido galvanizado, 
encamisados com pilares metálicos. 
É importante ressaltar que apesar de se tratar de uma estrutura convencional de 
lajes e vigas, todo escoramento deste serviço foi realizado com equipamento 
especial constituído de treliça (M150) e perfis "I" metálicos distribuindo toda a carga 
de 1.650t nos apoios laterais tendo 28m de vão livre entre apoios. Esta carga foi 
distribuída em 9 linhas de treliça, cujos apoios absorviam, em média 95t. Esta 
solução de escoramento é muito utilizada na construção de pontes e foi empregada 
devido ao elevado peso inicial da estrutura na qual a laje do térreo não teria 
capacidade para suportar, transmitindo toda a carga diretamente aos blocos de 
fundação, através do reescoramento da laje do térreo. 
A protensão das vigas de transição recebeu especial atenção, uma vez que a 
mesma foi condicionada ao avanço da construção e realizada em três etapas. A 
primeira etapa, aplicação de 40 °A) da força inicial de protensão em todos os cabos 
das vigas protendidas (19 cabos por viga), permitindo assim a liberação de todo o 
escoramento sob esta estrutura e a execução de três pavimentos superiores e a 
parte do mezanino a ser nela suspensa. A segunda etapa da protensão foi realizada 
com mais 30 °A. da força inicial em todos os cabos, executada após a concretagem 
do 40 pavimento e a última protensão foi executado após a concretagem da 
cobertura dos Prédios dos Ministros (bloco B) e de Sessões. 
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execução no subsolo de 17.415,00m2  de pavimento em concreto armado(fck 25MPa) 2, 
alisado com controle de nível, adição de endurecedor de superfície (agregado e 
aditivo) e resina protetora endurecedora e impermeabilizante. 	 E5 

LU 	c„ 
Executado também 23.000m2  de concreto armado(fck 25MPa) alisado nos ei << 
estacionamentos e calçadas externas. Além de cerca de 7000m2  de estacionamento 8 z o ri. 
em CBUQ com e=4,0 cm. .213  w  
Além disso, tivemos a execução de 23.768,00m2  de granito preto assentado sobre ta 
contra-piso e enchimento em concreto celular, 30.484m2  de piso elevado com M 
acabamento em tapete em placas 7mm, 2.790,00m2  de piso elevado com w 8 
acabamento em laminado melamínico condutivo, 14.733,00 m2de piso em cimento 3 
de alta resistência (korodur) preto e 2.132,00m2  branco. E 3.723,00m2  de carpete em (à 
rolo 100% nylon com e=10 mm. 	 ee) z 

Z 

2.0 - PRINCIPAIS QUANTITATIVOS EXECUTADOS 

2.1 — Fundações 

Descrição do Serviço 
2.1.1.- Escavação mecânica de fustes de tubulões a céu aberto 

com diâmetro de 1,00m e profundidade entre 15 a 16m, 
conforme tabela 1 

2.1.2.- Escavação manual de base alargada em tubulões, 
conforme tabela 1. 

2.1.3.- Carga e transporte DMT = 1,00km de material excedente 
da escavação dos tubulões e blocos. 

2.1.4.- Fornecimento, corte, dobra e montagem de Aço CA-50 A 
para armação dos fustes e blocos. 

2.1.5.- Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura 
de concreto armado fck 20,0Mpa, em tubulões, 
preparado em usina com capacidade •para 60,0m3/h, 
instalada no canteiro de obra, e controle tecnológico 
rigoroso executado por laboratório especializado 

Quantidade 

614,97m3  

260,07m3  

2.856m3 

2.037.176kg 

875,04m3  

Diâmetro 
do Fuste 

(m) 

Quantidade 

(un.) 

Comprimento 
Total 

(m) 

Dimensões 
da Base 
(B x h) 

(m) 

Volume 
Total de 
Concreto 

(m3) 

C.M. 
(KN) 

Menor 
Compri- 
mento 

(m) 

Maior 
Compri- 
Mento 

(m) 
1,00 49 783,00 (2,90x1,90) 875,03 5280 15,40 16,40 

TOTAIS 49 783,00 __--87-579-3-. 
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2.2 - Estrutura 

Descrição do Serviço 
2.2.1.-Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura 

de concreto para estrutura, preparado em usina com 
capacidade para 60,0m3/h, instalada no canteiro de obra, 
e controle tecnológico rigoroso executado por laboratório 
especializado, sendo: 

2.2.1.1.- Concreto armado, fck =20 MPa, lançamento continuo, 
para bases de equipamentos 

2.2.1.2.- Concreto armado, fck = 25,0MPa, lançamento continuo, 
em blocos de fundação. 

2.2.1.3.- Concreto armado, fck = 25,0MPa, com lançamento 
continuo em pisos de trafego leve. 

2.2.1.4.- Concreto armado e protendido, fck = 35,0MPa, com 
adição de microsílica e lançamento continuo em pilares 
lajes e vigas 

2.2.1.5.- Concreto protendido, fck = 50,0MPa, com adição de 
microsilica e lançamento continuo em vigas e lajes, com 
volume superior a 600 m3  

2.2.2.- Armação 
2.2.2.1.- Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de 

aço ;CA-50 A 

2.2.2.2.- Fornecimento, colocação, protensão e injeção de nata 
de cimento de aço CP 190 RB, com 7 fios, 0 15,2mm 

2.2.3.-Forma 

2.2.3.1.- Fabricação, montagem e desmontagem de formas para 
vigas e lajes com compensado plastificado 18mm. 

2.2.3.2.- Montagem e desmontagem de forma com painéis 
planos estruturados com perfis metálicos e chapa de 
acabamento em compensado plastificado 12mm. 

2.2.3.3.- Forma perdida em polietileno expandido (EPS) 

Quantidade 

14.353,00m3  

683,00m3  

2.322.685,00kg 

69.331,00kg 

69.242,75m2, 

39.852,25m2  
3.738,00m3 
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Descrição do Serviço 
2.2.4.- Fornecimento e colocação de apoios de neoprene 

fretados, sendo: 
2.2.4.1.- Medindo 200mm x 200mm x 33mm 
2.2.4.2.- Medindo 200mm x 400mm x 33mm 
2.2.4.3.- Medindo 100mm x 300mm x 33mm 
2.2.4.4.- Medindo 100mm x 200mm x 10mm 

2.2.4.- Cimbramento 
2.2.4.1.- Cimbramento metálico, auto-travado, telescópico com 

carga suporte de 6 ton por poste 
2.2.5.- Estrutura Metálica 
2.2.5.1.- Estrutura metálica do pavimento técnico, executado 

com perfis laminados atirantados a laje do 1° pav do 
bloco B 

2.3 — Alvenaria, Divisórias, Pisos e Forros 

16 un 
22 un 
12 un 
18 un 

Descrição do Serviço 	 Quantidade 
2.3.1.-Alvenaria em bloco de concreto espessura = 14cm 	 33.477,15m2  
2.3.2.-Alvenaria em bloco de concreto espessura = 20cm 	 7.270,77m2  
2.3.3.-Alvenaria em tijolo cerâmico espessura = 10cm 	 12.209,51m2  
2.3.4.- Divisória termo-acústica p/ escritórios espessura = 10 cm 

14.605,00m2  
2.3.5.- Divisórias em granito padrão Cinza andorinha espessura = 

03 cm. 	 1.495,00m2  
2.3.6.- Piso elevado com acabamento em carpete 	 30.484,00m2  
2.3.7.- Piso elevado com acabamento em laminado melaminico 	2.790,00m2  

2,0 mm - formipiso 
2.3.8.- Piso de alta resistência espessura = 8mm, preto, polido, 	14.733,00 m2  

encerado e lustrado. 
2.3.9.- Piso de alta resistência esp= 1,2 mm, branco, polido, 	 2.132,00m2  

encerado e lustrado 
2.3.10.- Piso plaqueado em concreto, armado em tela Q92, 	12.730,00m2  

espessura de 5cm, elevado instalado com sistema 
industrializado tipo concrefit 

2.3.11.- Execução de enchimento em concreto celular 300 kg/m3 	44.356,00m2  
2.3.12.- Piso em carpete em rolo 100% nylon 10 mm 	 3.723,00m2  
2.3.13.- Piso cimentado com concreto polido 25 MPa, armado com 	17.415,00m2  

tela, e=12 cm, com adição de endurecedor de superfície e 
resina impermeabilizante 

2.3.14.- Piso em Granito Preto tijuca 	 23.768,00m2  
2.3.15.- Pavimentação asfáltica em CBUQ e=4cm 	 6.998,00m2 
2.3.16.- Pavimentação rígida em concreto armado 25 MPa 	 16.758,00m2  

e=12cm 
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Quantidade 
61.803,00m2  
6.147,00m2  

921,00m2  
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Descrição do Serviço 
2.3.17.- Forro de gesso acartonado tabicado 
2.3.18.- Fechamento vertical em gesso acartonado 

2.3.19.- Forro metálico tipo Luxalon- Spacial Tile 

2.4.- Revestimentos internos e externos, Pintura, Tratamento de concreto 

Descrição do Serviço 
2.4.1.- Emboço Interno 
2.4.2.-Emboço e reboco interno espessura de 2,5cm, executado 

com argamassa industrializada bombeada 
2.4.3.- Revestimento externo em massa única 
2.4.4.-Revestimento em parede com argamassa de gesso 
2.4.5.-Revestimento com laminado melamínico 0,8 mm 
2.4.6.-Emboço interno com barita 
2.4.6.-Revestimento de parede com placas de mármore extra 

branco. 
2.4.8.-Revestimento em lambris de pau marfim maciço 
2.4.9.-Revestimento acústico de Fibras de celulose e minerais 

naturais, auto-extinguível, projetado, e=2,5 cm 
2.4.10.-Revestimento acústico em espuma de poliuretano poliéster 

expandido - Sonex 95 mm 
2.4.11.-Pintura acrílica sobre massa acrílica em forro de gesso 

61.724,00m2  
2.4.12.-Pintura acrílica sobre massa corrida em reboco ou 

concreto interno 
2.4.13.-Pintura PVA sobre massa corrida em reboco 
2.4.14.-Pintura esmalte sobre esquadrias de ferro 
2.4.15.- Pintura impermeabilizante em concreto — parede e teto, 

tratado com lixamento manual e estucamento 
2.4.16.- Tratamento de concreto com lixamento mecânico e 

estucamento e aplicação de verniz acrílico 

2.5:- Impermeabilização 

Quantidade 
28.254,28m2  
26.580,50m2  

1.349,00m2  
41.696,00m2  
15.281,00m2  

644,64m2  

1.571,00m2  
2.631,0Orr0 

17.638,24m2  

1.638,24m2  

34.370,00m2  
24.625,45m2  

8.139,00m2  
9.690,00m2  

17.609,00m2  

Quantidade 
37.258,00m2  
8.079,00m2  
9.877,00m2  

Descrição do Serviço 
2.5.1.-Preparação de superfície com argamassa 1:3 
2.5.2.-Aplicação de asfalto emulsionado elastomérico 
2.5.3.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4mm, 

Tipo III - NBR9952/98, estruturada com véu de fibra de 
poliéster, com herbicida 

2.5.4.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3mm, 
estruturada com véu de fibra de vidro 
NBR9952/98 

643,00m 
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2.204,75m3  
9.700,90m2  

8.819,00m2  
30.763,00m2  

340,20m2  

760,00m1 
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Quantidade 
13.760,00m2  

3.119,00m2  

27.399,00m2  
27.399,00m2  

798,00m2  

Quantidade 
298ton 

28.761,00m2  

4.238,00m2  
716,00m2  
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Descrição do Serviço 
2.5.5.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3mm, 

estruturada com véu de poliéster, Tipo 111 - NBR9952/98 
2.5.6.- Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4mm, 

estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 
2.5.7.- Aplicação de solução asfáltica de imprimação 
2.5.8.- Proteção mecânica com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:4 
2.5.9.- Aplicação de membrana elástica de base acrílica com 

reforço com tela de poliéster 

2.6.- Fornecimento e Instalação de Esquadria de Alumínio e 
Vidros 

Descrição do Serviço 
2.6.1.- Perfis cdrudados de alumínio em liga 6063, têmpera T5, 

atendendo às normas NBR 8116, anodizado natural fosco 
classe A18 

2.4.1. Vidro laminado 10mm (6mm+4mm) cinza com filme butiral 
polivinil incolor, assentado em quadro de alumínio com 
silicone estrutural bi-componente, sistema "structural 
glazing" 

2.4.2.- Brises metálicos, com revestimento de placas de Aluminum 
Composite Material - ACM (Reynobond) 

2.4.3.- Vidro temperado 10 mm, com ferragens e acessórios 

2.7.- Diversos 

2.7.1.-Paisagismo 
2.7.1.1.- Terra vegetal para jardim 
2.7.1.2.- Geocomposto com núcleo drenante — Macdrain 

Maccaferri 
2.7.1.2.- Grama esmeralda - plantada sobre laje impermeabilizada 
2.7.1.4.- Grama esmeralda - plantada terreno 
2.7.2.- Persianas (Fornecimento e Instalação) 
2.7.2.1.-Persiana vertical de alumínio branca 
2.7.3.- Carrinho de limpeza 
2.7.3.1.- Trilho de aço galvanizado 
2.7.3.2.- Carrinho para limpeza de fachada, com gôndola, 

transladando sobre trilho para atendimento das fachadas 
principais em vidro dos edifícios, atendendo toda sua 
altura. 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

2.7.4.- Equipamentos Sanitários (Fornecimento e Instalação) 
2.7.4.1.- Bacia sanitária com assento 
2.7.4.2.- Bacia especial para portador de necessidade especial 

com assento 
2.7.4.3.- Barras de apoio para portador de necessidade especial 
2.7.4.4.- Mictório individual de louça 
2.7.4.5.- Cuba de louça de embutir para lavatório 
2.7.4.6.- Cuba de aço inox para pia de copa 
2.7.4.7.- Torneira com acionamento por toque e fechamento 

automático 
2.7.4.8.- Torneira de parede fixa 
2.7.4.9.- Bancada de granito cinza andorinha com borda, testeira e 

frontispício, para copas e banheiros 
2.7.4.10.- Espelho cristal 4 mm 
2.7.5.-Limpeza 
2.7.5.1.-Limpeza de pisos cimentados 
2.7.5.2.-Limpeza de vidros da fachada utilizando técnicas de rapei 

2.8.- Cozinha Industrial (Fornecimento e Instalação) 

2.8.1- Cozinha Industrial 50 Pavimento bloco A - Funcionários 

Descrição 
Estrut. Inox com 04 planos perfurados (desmontada) 930x530x1750 
Grelha p/piso em pvc c/bandeja coletora em inox 1000x200x120 
Bancada inox 304 med.2450x700 mm.c/2 cb.62/50/30 1000x700x20 
Esguicho de pré-lavagem (completo) c/mIsturador.(simples) 
Carro plataforma em inox 
Estrutura Inox com 04 planos lisos (desmontada) 930x530x1750 
Estrado em polietileno p/ sacarias (cap.ate 150kg) 910x910x170 
Estr. Lisa com espelho traseiro. e prateleira.lisa (desm) 

1000x700x850 
Lavatório coletivo c/ acion.joelho (cb.400x340x140) 550x500x0 
Bancada inox 2700x600 mm c/1 cb.50/40/25 1000x700x20 
Bancada inox 2000x600 mm c/1 gav. e gancheira 1000x700x20 
Prateleira elevada lisa em aço inox 2800x400x0 
Carro inox para detritos quadrado- 80 litros 
Estrutura lisa de centro c/ prat. Perf. E 4 rodízios 1200x700x850 
Fritadeira a gás (água/óleo) cap 12/34 Its -1,2kg/h 
Fogão a gás 12 bocas 400x400 duplas (centro) 
Char boiler a gás c/gabinete inferior 900x900x900 
Coifa em aço inox c/ filtros (encosto) sem dutos para forno 

combinado 

Quantidade 
19 
38 
1 
5 
2 

20 
4 
1 

2 
2 
1 
2 

10 
4 
2 
1 
1 
1 

Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 

Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
•Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
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Descrição 	 Quan ade  
Coifa em aço inox s/ filtros (centro) sem dutos para fogão 12 bocas 	1 Pç  
Forno a gás 3 câmaras 	 1 Pç Lã w  
Forno combinado elétrico p/10 gn-1/1 (350 refeições) 	 1 Pç  
Caldeirão gás vapor 200 litros auto clavado 	 2 Pç 3 a 
Pass through aquecido 4 portas (inox/inox-pur) 	 1 Pç g W .1 
Pass through aquecido / neutro 4 portas (inox/inox-pur) 	 1 Pç 12  É uj  
Pass through refrigerado 4 portas (inox/inox-pur) 	 1 Pç 

UJ o  
Estr. Tipo cantoneira p/16 gns 1/1 (desmontável) 	 2 Pç a , 
Estr.p/ descascadora c/ gaveta p/ decantação 700x700x510 	 1 Pç 2 

Maquina de desc. Batatas - cap.200kg/h (1/3cv) poli 	 1 Pç o 
Prateleira elevada lisa em aço inox 	 1 Pç  
Bancada 2 cubas 50x40x25 (d) esp. Tras. 2800x700x0 	 1  Pç  
Placa de altileno p/ mesa 2000x700x20 	 1 Pç 
Bancada 1 cuba 62x50x30 (c) c/esp. Tras. 1800x700x0 	 1 Pç 
Bancada lisa c/ espelho traseiro 1800x700x0 	 1 Pç 
Picador de carnes - cap. 150kg/h (3/4cv) 	 1 Pç 
Máquina de fatiar carnes 	 1 Pç 
Placa de altileno p/ mesa 2000x670x20 	 1 Pç 
Prateleira elevada lisa em aço inox 2100x400x0 	 1 Pç 
Bancada 2 cubas 62x50x30(c) c/esp.tras. 1800x700x0 	 1 Pç 
Refrigerador vert 03 ptas 1400x800x2100 	 1 Pç 
Gabinete fechado em aço inox c/portas (sem tampo) 2100x650x850 	1 Pç 
Cortador de frios semi automático 655x560x540 	 1 Pç 
Prateleira elevada lisa em aço inox 1500x400x0 	 1 Pç 
Extrator de sucos 	 1 Pç 
Liquidificador industrial - 08 litros 	 2 Pç 
Bancada 1 cuba 50x40x20 (c) esp. Tras. 1800x700x0 	 1 Pç 
Prateleira elevada lisa em aço inox 4000x400x0 	 1 Pç 
Cafeteira elétrica retangular 3x07 litros 	 2 Pç 
Carro p/ lavagem de cereais 80 litros 705x452x710 	 2 Pç 
Bancada lisa c/furo p/detrit.(d)esp.tras. 2100x700x0 	 1 Pç 
Refrigerador horiz 4 ptas 2500x700x850 	 1 Pç 
Bancada 1 cuba 34x40x14 (e) esp. Tras. P/refrig. 2500x700x0 	 1 Pç 
Cilindro p/ massas elétrico - 400mm 	 1 Pç 
Estr.p/ granito contr. Total c/ esp. Tras. 1400x700x850 	 2 Pç 
Batedeira de massa planetaria 20 litros (3 velocid) 	 1 Pç 
Carro plataforma em inox 1000x500x1000 	 3 Pç 
Bancada 1 cuba 62x50x30 (e) c/esp..Tras/furo detrit 1000x700x20 	1 Pç  
Prateleira tray rest 1500 	 1 Pç 
Triturador de resíduos industrial (3hp) 500 ref. 	 1 •Pç 
Esteira transportadora em roletes de pvc (pes inox) 3000x710x 	 1 Pç 
Carro inox p/ rernolho de talheres 650x650x580 	 1 Pç 
Bancada 1 cuba 62x50x30 (c) c/esp. Tras. 1000x700x0 	 1 Pç 
Prateleira tray rest 3100 450 mm 	 1 Pç 
Estr.p/ maquina de lavar louca c/ 2 pes e 	 2 Pç 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Descrição 
Maquina de lavar louca cap.203 gav/h dpre-lavagem 
Coifa em aço inox s/ filtros (encosto) "sem dutos" 
Estr.lisa de centro c/ prat. Lisa e 6 rodízios 2100x700x850 
Estrut. Inox com 04 planos lisos (desmontada) 930x530x1750 
Estr.lisa de centro c/ prat. Lisa 1000x1000x850 
Tanque duplo p/ lavagem de panelas (cubas 6253) 1400x700x850 
Aquecedor elétrico (boiler) - 500 litros (5,01(w) 
Tanque duplo p/ lavagem de panelas (cubas 6253) 1400x700x850 
Mop sink em inox med. 1700x 680 
Modulo p/ bandeja talheres e pães 700x650x1650 
Balcão refrigerado p/3 gns gabinete fechado 1400x700x850 
Balcão estufa ter.p/ 5 gns gabinete fechado 2100x700x850 
Balcão neutro p/2 gns sobre alvenaria 1000x700x0 
Gabinete fechado em aço inox c/portas (sem tampo) 1400x650x850 

2.8.2- Cozinha Industrial 6° Pavimento bloco B — Ministros 

Descrição 	 Quantidade 
Estante gradeada em aço inox cm com 4 planos (100x60x180) 	 5 Pç 
Estante lisa em aço inox prateleira, 150x50x180 cm com 4 planos 	15 Pç 
Freezer vertical em aço inox 	 1 Pç 
Refrigerador Vertical em aço inox 	 1 Pç 
Mesa em aço inox com 1 tanque 1000x500x350 	 1 Pç 
Extrator de sucos em aço inox skymsen mod. Exb 	 2 Pç 
Mesa lisa em aço inox co prateleira inferior gradeada 3640x700x850 	1 Pç 
Mesa lisa em aço inox 1400x600x840 	 1 Pç 
Refrigerador vertical em aço inox com 1 porta 750x750x1900 	 2 Pç 
Coifa inox 	 1 Pç 
Forno combinado elétrico em aço inox 780x500x480 	 1 Pç 
Tulhas em aço inox cap. 501 	 1 Pç 
Suporte para bobinas de filme em aço inox 650x250x200 	 2 Pç 
Mesa em aço inox com prateleira inferior gradeada 	 1 Pç 
Balcão refrigerado em aço inox com 4 portas 	 2 Pç 
Saboneteira em aço inox 	 2 Pç 
Mesa em aço inox c/ 1 cuba 500x600x250 e outra 700x600x250 	1 Pç 
Mesa em aço inox com cuba 800x600x250 	 1 Pç 
Mesa em aço inox com 2 cubas 500x400x250 com 01 furos p/ 	 1 Pç 

detritos 3585x700x850 
Mesa em aço inox com 3 cubas500x400x250 medindo 	 1 Pç 

3585x600x850 
Carro para remolho de talheres com 1 cuba 600x650x700 	 1 Pç 
Guichê em aço inox 1200x300x40 	 1 Pç 
Mesa lisa aço em inox 1740x600x850 	 1 Pç 
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11 Pç 
1 Pç 

1 Pç 
1 •Pç 

1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 

1 Pç 

1 Pç 
1 Pç 
7 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
2 Pç 
1 Pç 
1 Pç 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Descrição 
Armário em aço inox 02 portas e prateleiras laterais 1875x600x850 
Armário em aço inox com 02 portas 1845x600x850 
Carro em aço inox para transporte de sobremesas 600x900x850 
Mesa em aço inox com 02 cubas 500x400x250 
Prateleira lisa suspensa em aço inox 300x400x40 
Balcão refrigerado c/ 04 portas 2300x600x850 
Balcão refrigerado em aço inox c/ 03 portas 2160x600x850 
Pass-through refrigerado em aço inox próprio p/16 pares de GNS 

1/1 - 65 700x750x1925 
Carro multiuso em aço em aço inox c/01 plano 500x600x850 
Carro multiuso com 02 planos em aço inox 600x700x850 
Pass-through aquecido em aço inox próprio p/16 pares de GNS 1/1 

- 65 700x750x1925 
Carro em aço inox para transporte de detritos cap. 80 litros 
Balcão refrigerado em aço inox c/ 04 portas dos dois lados 

2355x600x850 
Estrutura em aço inox p/ placa de altileno 1840x600x850 
Mesa auxiliar para cozinheiro e aço inox com 02 cubas em aço inox 

500x400x250, medindo 1835x600x850 
Mesa em aço inox c/ 01 cuba 500x400x250, medindo 300x600x850 
Mesa inox , com 2 cubas 50x40x25 cm, 300x70x85 cm 
Mesa inox com placa de altileno e 02 cubas 500x400x250 c/ pré- 

esguincho 3825x600x850 
Mesa em aço c/ placa de altileno e 01 cuba 500x400x250, medindo 

2185x600x850 
Mesa lisa em aço inox c/ 01 furo p/ detrito, 1160x600x850 
Tanque de higeanização em aço inox 540x450x450 
Grelha para piso em aço inox 100x250x100 
Mesa lisa em aço inox 2675x600x850 
Coifa em aço inox 3995x1815x500 
Banho maria em aço inox 800x1100x850 
Chair broiller em aço inox 
Fogão em aço inox c/ 06 queimadores simples 300x300 
Liquidificador 
Batedeira 
Moedor de carne 

3.2-Lógica 

Quantidade 
1 Pç 
1 Pç  
1 Pç Ei 
1 Pç  
1 Pç 
1 Pç  

o o o 

1 Pç '1'.2 111  9 g.  
1 Pç ct m ill o  o <_, a < 
1 Pç 2 

O tu 
2 Pç o u_ o o  
1 Pç o . = r• "± ...c It.. ) 

ts k ju. 

3.1.-Rede estruturada 

Execução e fornecimento dos materiais, Instalação , Identificação, certificação, as 
built's e manutenção durante operação assiátida, treinamento operacional de 7.687 
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pontos de cabeamento estruturado categoria 6 instalados em 95.995,74m2  de área 
construída, incluindo Data Center com área total de 300 m2  composto pelos 
seguintes materiais: 

550.000 metros cabo UTP categoria 6 
7.687 pontos de cabeamento estruturado categoria 6 
7.687 tomadas categoria 6 
7.687 patch cord's de 2,5m categoria 6 
4.125 une cord's de 3m categoria 6 
605 patch panei categoria 6 
12.000 metros de Fibra óptica multímodo 50x125 12 FO 
4000 metros de Fibra óptica multímodo 50x125 06 FO 
96 Distribuidores Ópticos de 24 FO 
100 Cordões Ópticos SC/SC 
100 Cordões Ópticos SC/LC 
72 Cordões Ópticos SC/MTRJ 
15000 metros Cabo Cl 50x100 pares 
128 Racks fechados de 44Ua 
73 no-breaks de 1KVA 
e ainda, demais acessórios; 

Implantação de Rede Lógica de dados incluindo fornecimento, instalação, 
configuração, treinamento operacional e manutenção durante o período de operação 
assistida de 146 switches da marca Cisco Systems níveis 1, 2 e 3 totalizando 5536 
portas disponibilizados em 95.995,74m2  de área construída composto pelos 
seguintes materiais: 

78 Switchs família 2950 -24 — Cisco Systens 
62 Switchs família 2950-48 — Cisco Systens 
02 Switchs Core família 6500— Cisco Systens 
04 Switchs família 4510 R— Cisco Systens 

3.2.-Supervisão Predial 
3.2.1.- Antena 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamentd operacional de 264 pontos de sistema de circuito aberto de televisão 
CATV disponibilizados em 95.995,74 m2  de área construída composto pelos 
seguintes materiais: 

1 Conjunto de Antena VHF/UHF 
8 Amplificadores de Linha VHF/UHF 
1 Filtro misturador VHF de 8•canais 
264 tornadas para CATV 
15.000 metros de cabo coaxial RGC-6 
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• 3.2.4.- Detecção e Alarme de Incêndio 

Execução de Instálação_e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
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Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 9) 
Certif icação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e  
treinamento operacional de sistema de controle de acesso em 38 pontos controlados  
disponibilizados em 95.995,74 m2  de área construída, incluindo Data Center com 8  g  
área total de 300 m2  composto pelos seguintes materiais: , 	 3 g 

54 leitoras de proximidade 	 1--`2 Lu — 
o 

7 detectores veiculares através de laços indutivos por massa c'é c5 & 
LLI 

metálica 	 o a o  
34 controladoras de acesso ethernet 	 n <0'-  
6 cancelas automáticas com senso anti-esmagamento 	 8 wçg 
14 botões de abertura de porta anti-pânico/emergência 	 2 6:0  • 

5 fechaduras eletromagnética 	 - 	2 c 

3 câmeras de vídeo 
15 catracas tipo pedestal com gabinete de inox e uma coletora e - 

pictograma 
02 catracas para deficiente físico 
200 cartões de proximidade 
Software gráfico de controle de acesso 
3 estações de trabalho completas com monitor 
2 impressoras de crachás, 
Banco de Dados SQL e demais acessórios; 

TST 
3.2.2.- Controle de acesso 

DIRETORIA-GERAL 
DE C.00RDERADA0 

ADMINISTRATIVA 

3.2.3.-Audio 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de controle sonorização de 2235 pontos 
distribuídos em 95.995,74 m2  de área construída, composto pelos seguintes 
materiais: 

1 matriz de áudio digital DSP 8 entrada /24 saídas 
1 Seletor de Área para by-pass de controlador de volume 
1 unidade de chamada 
2 sintonizador AM/FM 
1 reprodutor de DVD 
17 bastidores metálicos 
22 amplificadores de 2400 watts 
2.235 sonofietores tipo arandela com difusor e transformador 
57 cometas acústicas de 2 vias 
133 controladores de volume 
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treinamento operacional de sistema de detecção e alarme de 	o de 	ci 

AIDMINISTRATIV 	

z 
o 

incêndio 

;.422 
 

pontos distribuídos em 95.995,74 m2  de área construída, composto pelos seguintes =< , o o 
materiais: 	 (1) p-= 

ES 6  Lu o 	t,-, 
fl. 

Ii 
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z g ri..r o 
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ffl o 
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-.2 
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3.2.5.- Relógio 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de sincronismo de relógio eletrônico para 
indicação de horário e temperatura de 57 pontos distribuídos em 95.995,74 m2  de 
área construída, incluindo Data Center com área total de 300 m2  composto pelos 
seguintes materiais: 

1 central horária para sincronismo de relógios 
1 software de gerenciamento e sincronismo 
57 relógios de parede digitais ethernet com sensor de temperatura 

3.2.6.- CFTV 

3 centrais micro-processadas, endereçáveis e inteligentes de 
laços para 2048 pontos de supervisão/alarme de incêndio 
3 painéis repetidores remotos para centrais de alarme 
01 central telefônica hot Une 
03 telefones hot Une para central telefônica 
60 tomadas tipo jack para telefones hot line 
2280 detectores endereçáveis e inteligentes de fumaça ópticos 
698 detectores termo-velocimetrico de temperatura 
4 detectores lineares 
166 acionadores manuais 
146 avisadores sonoros visuais 
54 módulos isoladores 
15 módulos de comando 
59 módulos monitores 

16 

Execução de Instalação e fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, 
Certificação, As Builts, Manutenção durante o período de operação assistida e 
treinamento operacional de sistema de Circuito Fechado de Televisão de 153 pontos 
distribuídos em 95.995,74 m2  de área construída, incluindo Data Center com área 
total de 300 m2  composto pelos seguintes materiais: 

6 monitores 21" 
10 gravadores digital de vídeo 
150 câmeras fixas coloridas de alta definição com lente varifocal, 
auto íris 
03 conjuntos de câmera móvel tipo day night, para instalação externa 
abrigada em montagem dômus 
1 matriz de vídeo com 176 entradas de vídeo e 12 saídas, sendo 
esta matriz expansível até 2048 e 	e 512 saídas 
1 estação de trabalho co 	onitor de 17" e c windows 
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DIRFTORiA-GERAL Z • 
DE COORI)E~ < n software de monitoração, programação e controle matricia ADMNISTRATIVA• 

CS Ct 

software para visualização de imagens dos gravadores digitais;  
Sistema de gerenciamento de vídeo integrado a matriz com 12 cin ãci 
disponibilização de mapas com localização de câmeras  o 

o 
3.2.7.-Automação Predial 	 V 

9 g_ 
Execução de Instalação fornecimento dos equipamentos e materiais, Identificação, rc m LU o 

C) o  
Certificação, As Built's, Manutenção durante o período de operação assistida de 2 
sistema de supervisão e controle predial de 5.725 pontos controlados distribuídos em 	g ,w,..L9 
95.995,74 m2  de área construída, composto pelos seguintes materiais: 	 o c, o . 

301 controladores digitais DDC com entradas universais e saídas 	r.,  ã ..:c , 
r -á digitais e analógicas 	 . 	i 

229 sensores de temperatura para água 
1 sensor/transmissor de vazão de água gelada 

 

.2 sensores/transmissores de pressão diferencial para água 
14 sensores/transmissores de monóxido de carbono 
4 eng?.rffi/transmis.sores de nível de bóia magnéticos 
6 sensores/transmissores de nível ultra-sônicos 
40 sensores/transmissores de temperatura ambiente 
225 sensores/transmissores de temperatura ar duto 
2 sensores/transmissores de temperatura e umidade com display 
digital 

C 

2 gerenciadores de energia 
234 pressostatos para ar 
263 válvula de controle com atuador 
167 sensor infravermelhos passivos 
1 estação de trabalho principal completa 
1 Software de Supervisão Predial de uso ilimitado 

3.3.- Hidro-Sanitárias (Fornecimento e Instalação) 

3.3.1.- Agua Fria 

O abastecimento da nova sede do TST é realizado pela rede pública da CAESE3_, no 
qual a entrada d'água alimenta os reservatórios inferiores, localizados no subsolo. 
Os reservatórios inferiores são abastecidos através de moto-bombas que estão 
ligadas no sistema de energia de emergência, a água é recalcada para os 
reservatórios elevados localizados nas coberturas dos prédios dos Funcionários e 
Ministros. 
Tanto nos reservatórios elevados como inferiores, foram previstos sistemas 
controladores de níveis, de modo a ligar e 	 ema de recalque, sendo 
também estas operações controladas 	 redial. 
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QUANT UN 
soldável 25mm (3/4") 	 3.300 m 
soldável 32mm (1") 	 318 m 
soldável 40mm (11/4" 	 1.512 	m 

- soldável 50m 	 2.160 m 
- soldável 	 1.794 

DESCRIÇÃO 
Tubo de PVC marrom - 
Tubo de PVC marrom - 
Tubo de PVC marrom - 
Tubo de PVC marrom 
Tubo de PVC marrom 
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A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade através de tiD1ões 
de PVC. Salvo no 6°_pavinnento do bloco dos Ministros, que devido à falta de 
pressão foi instalado pressurizador. 
O sistema de distribuição tem como base as seguintes concepções: 

Registros de bloqueio nos ramais principais e prumadas, permitindo-se quando 
da manutenção o isolamento de áreas, de forma a não se prejudicar o 
abastecimento geral. 
Registros de bloqueio localizados nos ambientes, tendo como objetivo a 
interrupção do fluxo de água fria para uma eventual manutenção de urna área 
específica. 
Nos reservatórios foram previstos registros em cada entrada d'água e saída e 
também painel de registros em cada reservatório, com a finalidade de facilitar a 
manutenção e limpeza dos mesmos. 

3.3.1.1.-Reservação 

A capacidade mínima de reservação foi prevista para 2 (dois) dias de consumo. Para 
o sistema de ar condicionado a reserva é apenas de 1 (um) dia. 
Os reservatórios foram previstos com duas/quatro câmaras de armazenamento de 
água garantindo a maior flexibilidade na manutenção e limpeza dos mesmos. 

Os reservatórios superiores são alimentados pelos reservatórios inferiores através de 
sistema de recalque individual, cujas bombas, acionadas através de controle de 
nível, trabalham afogadas, com eixo horizontal, tipo centrífuga, instaladas duas 
unidades, uma operacional e uma reserva para cada prédio, localizados nas 
coberturas dos mesmos. As bombas de recalque estão dimensionadas para uma 
vazão horária equivalente a 1/6 do consumo diário. Nas ligações elétricas das 
bombas foram utilizados os comandos liga/desliga, automático, condicionado ao 
nível de água dos reservatórios, prevendo partidas intercaladas para as bombas, de 
modo a termos vida útil igual das mesmas. O comando permite também o 
acionamento manual para operações de manutenção. 
A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade, através de tubulações a 
partir dos reservatórios superiores para os pavimentos, garantindo o atendimento 
das pressões mínimas e máximas conforme exigências de normas ABNT. E no 
subsolo e no Bloco de Serviços são alimentados através de válvula redutora de 
pressão para garantir a pressão máxima. 

3.3.1.2.- Principais materiais fornecidos e utilizados 
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DESCRIÇÃO 
Tubo de PVC marrom - soldável 75mm (2 1/2") 
Tubo de PVC marrom - soldável 85mm (3") 
Tubo de PVC marrom - soldável 110mm (4") 
Adaptador curto PVC marrom 25mm 
Adaptador curto PVC marrom 40mm 
Adaptador curto PVC marrom 50mm 
Adaptador curto PVC marrom 60mm 
Adaptador curto PVC marrom 75mm 
Adaptador curto PVC marrom 85mm 
Bucha redução PVC marrom curta 32 x 25mm 
Bucha redução PVC marrom curta 40 x 32mm 
Bucha redução PVC marrom curta 50 x 40mm 
Bucha redução PVC marrom curta 60 x 50mm 
Bucha redução PVC marrom curta 75 x 60mm 
Bucha redução PVC marrom curta 85 x 75mm 
Bucha redução PVC marrom longa 40 x 25mm 
Bucha redução PVC marrom longa 60 x 25mm 
Bucha redução PVC marrom longa 60 x 40mm 
Bucha redução PVC marrom longa 75 x 50mm 
Bucha redução PVC marrom longa 110 x 60mm 
Cap PVC marrom (tampão) 40mm 
Cap PVC marrom (tampão) 50mm 
Cap PVC marrom (tampão) 75mm 
Joelho 450 PVC marrom 25mm 
Joelho 45o PVC marrom 40mm 
Joelho 45o PVC marrom 50mm 
Joelho 450 PVC marrom 60mm 
Joelho 45o PVC marrom 75mm 
Joelho 900 PVC marrom 25mm 
Joelho 900 PVC marrom 32mm 
Joelho 900 PVC marrom 40mm 
Joelho 900 PVC marrom 50mm 
Joelho 900 PVC marrom 60mm 
Joelho 900 PVC marrom 75mm 
Joelho 900 PVC marrom 85mm 
Joelho 900 PVC marrom 110mm 
Luva PVC marrom 25mm 
Luva PVC marrom 32mm 
Luva PVC marrom 40mm 
Luva PVC marrom 50mm 
Luva PVC marrom 60mm 
Luva PVC marrom 75mm 
Luva PVC marrom 85mm 
Luva PVC marrom 110mm 
Te PVC marrom 25mm 

QUANT UN 
882 m 
402 m 
300 m 
925 pç 
22 pç 

980 pç 
36 pç 
68 pç 
14 pç 
73 pç 
16 pç 
16 pç 

188 pç 
34 pç 
4 pç 

20 • pç 
6 pç 

10 pç 
8 pç 

16 pç 
4 pç 

24 pç 
10 pç 
27 pç 
6 pç 

16 pç 
6 pç 
5  Pç 

1.058 pç 
69 pç 
87 pç 

469 pç 
231 pç 
29 pç 
19 pç 
8 pç 

407 pç 
62 pç 

217 pç 
194 pç 
191 pç 
97 pç 
65 pç 
50 pç 

1.000 
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DESCRIÇÃO 
Te PVC marrom 40mm 
Te PVC marrom 50mm 
Te PVC marrom 60mm 
Te PVC marrom 75mm 
Te PVC marrom 85mm 
Te PVC marrom 110mm 
Te redução PVC marrom 32 x 25mm 
Te redução PVC marrom 40 x 32mm 
Te redução PVC marrom 50 x 25mm 
Te redução PVC marrom 50 x 32mm 
Te redução PVC marrom 50 x 40mm 
União PVC marrom 25mm 
União PVC marrom 40mm 
União PVC marrom 50mm 
União PVC marrom 60mm 
União PVC marrom 75mm 
União PVC marrom 85mm 
Joelho 90o PVC azu1=25t-nm x 3/4" 
Joelho 90o redução PVC azul 25mm x 1/2" 
Tubo de descarga - vde 1 1/2" 
Tubo de cobre classe "e" 54mm (2") 
Conector cobre macho 604 54mm 
Cotovelo 45o cobre ref-606 54mm 
Cotovelo 900 cobre ref 607 54mm 
Luva cobre ref 600 54mm 
União de cobre ref 733 54mm 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 3/4" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 1" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 1 1/4" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 2" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 2 1/2" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 3" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 4" 
Tubo aço galvanizado din 2440 com costura 6" 
Tubo aço galvanizado sch40 sem costura 8" 
Tubo aço preto sch40 sem costura 8" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 1" x 3/4" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 11/4" x 1" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 1 1/2" x 1" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 2" x 1" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 2" x 1114" 
Bucha redução c1-1 O galvanizado 4" x 2" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 4" x 2 1/2" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 4" x 3" 
Bucha redução c1-10 galvanizado 6" 

ME-RAIA-C-ERA_ 
DE COOPONAÇA0 

ADMINISTRATIVA 

QUANT UN 
50 pç 

273 pç 
218 pç 
38 pç 
6 pç 

34 pç 
51 pç 
78 pç 
20 pç 
24 pç 
36 pç 
2 pç 
4 pç 
4 pç 
6 pç 
4 pç 
4 pç 

34 pç 
1.181 pç 

298 pç 
60 m 
4 pç 
2 pç 

14 pç 
8 pç 
2 pç 

390 m 
126 m 
150 m 
240 m 
588 m 
60 m 

126 m 
768 m 
12 m 
24 m 
2 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 

16 pç 
6 pç 

30 pç 
32 pç 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Cotovelo 450 c1-10 galvanizado 2" 
Cotovelo 450 c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Cotovelo 45o c1-10 galvanizado 6" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 3/4" 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 1" 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 2" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 3" 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 4" 
Cotovelo 90o c1-10 galvanizado 6" 
Flange sextavada c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Flange sextavada c1-10 galvanizado 4" 
Flange sextavada c1-10 galvanizado 
Luva c1-10 galvanizado 3/4" 
Luva c1-10 galvanizado 1" 
Luva c1-10 galvanizado 1 1/4" 
Luva c1-10 galvanizado 2" 
Luva c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Luva c1-10 galvanizado 4" 
Luva c1-10 galvanizado 6" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 3/4" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 1" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 11/4" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 2" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Niple duplo c1-10 galvanizado 6" 
Te c1-10 galvanizado 3/4" 
Te c1-10 galvanizado 2 1/2" 
Te c1-10 galvanizado 4" 
Te c1-10 galvanizado 6" 
Te redução c1-10 galvanizado 1" x 3/4" 
Te redução c1-10 galvanizado 1 1/4" x 3/4" 
Te redução c1-10 galvanizado 1 1/4" x 1" 
Te redução c1-10 galvanizado 1 1/2" x 1 1/4" 
Te redução c1-10 galvanizado 2 "x 3/4" 
Te redução c1-10 galvanizado 2" x 1 1/2" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 1" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 1 1/4" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 1 1/2" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 2" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 2 1/2" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 3" 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 4" 
Flange a.c. 1501bs lisa p/ solda 4" 
Flange a.c. 1501bs lisa p/ solda 
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38 
10 
18 
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44 
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20 
78 

6 
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14 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 	 QUANJN 
Flange a.c. 150Ibs lisa p/ solda 8" 	 18 	pç 
Tampão de a.c.preto 150 lbs p/ solda 8. 	 2 pç 
Te a.c. S/costura p/solda 8" 	 14 pç 
Curva 90o. A.c - s/ costura p/solda 8" 	 2 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 3/4" 	 96 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1" 	 2 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1 1/4" 	 9  Pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1 1/2" 	 18 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 2" 	 18 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 2 1/2" 	 34 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 3" 	 10 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 4" 	 19 pç 
Válvula de descarga tipo max - deca 1 1/2" 	 480 pç 
Válvula de poço em fo.fo. C/flanges-fig.284 8" 	 2 pç 
Junta de expansão borracha - fig.739 2.1/2" 	 12 pç 
Junta de expansão borracha - fig.739 3". 	 1 pç 
Junta de expansão - flangeada - fig. 737 4" 	 2 pç 
Junta de expansão - flangeada -.fig. 737 6" 	 15 pç 
Válvula gaveta f§ f§ c/haste ascend. 6" 	 22 pç 
Válvula gaveta f§ f§ c/haste ascend. 8" 	 4 pç 
Válvula de retenção portinhola em bronze 2.1/2" 	 4 pç 
Válvula descarga pressmatic deluxe mictório 	 140 pç 
Torneira de lavagem 	 27 pç 
Registro de gaveta cromado optma deca 3/4" 	 332 pç 
Registro de gaveta cromado optma deca 1" 	 14 pç 
Registro de gaveta cromado optma deca 1.1/4" 	 2 pç 
Registro pressão cromado optma deca 3/4" 	 69 pç 
Bomba de recalque de água fria mod megabloc 40- 

200 pot= 16.6 cv 	 4 pç 
Torneira bóia flangeada 2.1/2" 	 8 pç 

3.3.2.- Água quente 

Foi executada para atendimento a cozinha do bloco dos Funcionários sistema 
hidráulico de água quente, com utilização de boiler de acumulação a gás de 500 Its. 

3.3.2.1.-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Tubo de cobre classe "e" 22mm (3/4") 	 160 m 
Tubo de cobre classe "e" 28mm (1") 	 120 m 
Tubo de cobre classe "e" 35mm (1 1/4") 	 50 m 
Tubo de cobre classe "e" 42mm (1 1/2") 	 10 
Tubo de cobre classe "e" 54mm (2") 	 50 
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PODER JUDICIÁRIO 	 AT1-01.202.237 23/76 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Bucha redução cobre 600-2 28 x 22mm 
Bucha redução cobre 600-2 42 x 22mm 
Bucha redução cobre 600-2 42 x 28mm 
Bucha redução cobre 600-2 54 x 35mm 
Cotovelo 450 cobre ref-606 22mm 
Cotovelo 450 cobre ref-606 28mm 
Cotovelo 90o cobre ref 607 22mm 
Cotovelo 900 cobre ref 607 28mm 
Cotovelo 900 cobre ref 607 35mm 
Cotovelo 90o cobre ref 607 54mm 
Te cobre ref 611 22mm 
Te cobre ref 611 42mm 
Te cobre ref 611 54mm 
Te redução cobre ref 611 rc 42 x 22mm 
Te redução cobre ref 611 rc 54 x 22mm 
Luva cobre ref 600 22mm 
Luva cobre ref 600 28mm 
Luva cobre ref 600 42mm 
Luva cobre ref 600 54mm 
União de cobre ref 733 35mm 
União de cobre ref 733 54mm 
Cotovelo 900 cobre ref 707-3 22mm x 3/4" 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1" 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 1 1/4" 
Registro de gaveta bruto 1502b - deca 2" 
Junta de expansão borracha - fig.739 1" 
Junta de expansão borracha - fig.739 2" 
Elumaflex 3/4"x1Omm 
Elumaflex 1"x1Omm 
Elumaflex 1 1/4"x1Omm 
Elumaflex 1 1/2"x1Omm 
Elumaflex 2"x1Omm 
Registro de gaveta cromado optma 3/4" 
Boiler de acumulação 500 lts 
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3.3.3.-Esgoto predial 

Foi instalado um sistema por gravidade para todo tipo de coleta acima do nível do 
térreo inclusive, de forma que os efluentes são captados por tubulações, e 
encaminhados a coletores principais ao nível do pavimento térreo e posteriormente 
conduzidos à estação elevatória e bombeado à rede pública. 
Os efluentes provenientes dos sanitários do subsolo são encaminhados a poços de 
recalques (dois), e destes através de duas bombas (uma reserva) em cada poço, 
lançados a coletores principais ao nível do 	 o e posteriormente 
conduzidos à estação elevatória e bombe 
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DIRETDRIA-GERAL 
DE COURDENAC,A0 

ADMINLSTRATIVA 

x 150mm 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

3.3.3.1.-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Tubo de PVC esgoto - 40mm (1 1/2") 
Tubo de PVC esgoto - 75mm (3") 
Tubo de PVC esgoto - 100mm (4") 
Bucha redução PVC esgoto 100 x 75mm 
Joelho 45o PVC esgoto 40mm 
Joelho 450 PVC esgoto 75mm 
Joelho 450 PVC esgoto 100mm 
Joelho 900 PVC esgoto 40mm 
Joelho 90o PVC esgoto 40mm c/ anel 
Joelho 900 PVC esgoto 75mm 
Joelho 900 PVC esgoto 100mrn 
Junção simples PVC esgoto 40 x 40mm 
Junção simples PVC esgoto 75 x 75mm 
Junção simples PVC esgoto 100 x 75mm 
Junção sirripla PVC-e-S--gritu-t00-5(1-00rnm 
Luva simples PVC esgoto 40mm 
Luva simples PVC esgoto 75mm 
Luva simples PVC esgoto 100mm 
Te sanitário PVC esgoto 75 x 75mm 
Te sanitário PVC esgoto 100 x 75mm 
Te sanitário PVC esgoto 100 x 100mm 
Anel de borracha PVC esgoto 75mm 
Anel de borracha PVC esgoto 100mm 
Junção simples - PVC rígido - leve 200mm 
Redução excêntrica - PVC rígido - leve 200 x 150mm 
Tubo de PVC rígido serie "r" - pl 75mm (3") 
Tubo de PVC rígido serie "r" - pl 100mm (4") 
Tubo de PVC rígido serie "r" - pl 150mm (6") 
Cap PVC esgoto s/r (tampão) 75mm 
Cap PVC esgoto s/r (tampão) 100mm 
Cap PVC esgoto s/r (tampão) 150mm 
Joelho 900 PVC serie "r" 50mm 
Joelho 900 PVC serie "r" 100mm 
Joelho 900 PVC serie "r" 150mm 
Joelho 450 PVC serie "r" 75mm 
Joelho 45o PVC serie "r" 100mm 
Joelho 450 PVC serie "r" 150mm 
Junção simples PVC serie "r" 75 x 75mm 
Junção simples PVC serie "r" 100 x 75mm 
Junção simples PVC serie "r" 100 x 100mm 
Junção simples PVC serie "r" 150 x 
Junção simples PVC serie "r" 1 
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PODER JUDICIÁRIO 	 AT1-01.202.237 25/76 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 
Luva simples PVC serie "r" 75mm 
Luva simples PVC serie " 100mm 
Luva simples PVC serie "r" 150mm 
Redução excêntrica PVC serie "r" 100 x 75mm 
Redução excêntrica PVC serie "r 150 x 100mm 
Te com inspeção PVC serie "r" 100 x 75mm 
Te com inspeção PVC serie "r" 150 x 100mm 
Te sanitário PVC serie "r" 75 x 75mm 
Te sanitário PVC serie "r 100 x 75mm 
Te sanitário PVC serie "r" 100 x 100nnm 
Te sanitário PVC serie "r' 150 x 100mm 
Te sanitário PVC serie "r" 150 x 150mm 
Anel de borracha s/r 75mm 
Anel de borracha s/r 100mm 
Anel de borracha s/r 150mm 
Tubo de aumento para caixa sifonada 150mm 
Tubo de aumento para caixa sifonada 100mm 
Caixa sifonada PVC eã§à-to 150*185x75 cromado - 

no. 114 
Caixa sifonada PVC esgoto 250x172x50 alumínio - 

no. 138 
Caixa seca - PVC esgoto 100x100x40 cromado - no. 

144 
Bucha redução ferro fundido "hl" 75 x 50mm 
Bucha redução ferro fundido "hl" 100 x 75mm 
Joelho 45o ferro fundido "hl" 50mm 
Joelho 45o ferro fundido "hl" 75mm 
Joelho 450 ferro fundido "hl" 100mm 
Joelho 45o ferro fundido "hl" 150mm 
Joelho 900 ferro fundido "hl" 50mm 
Joelho 90o ferro fundido "hl" 75mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 50 x 50mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 75 x 50mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 75 x 75mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 100 x 50mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 100 x 75mm 
Junção simples ferro fundido "hl" 100 x 100mm 
Luva bxb de ferro fundido hl 50mm 
Luva bxb de ferro fundido hl 75mm 
Luva bxb de ferro fundido hl 100mm 
Te sanitário ferro fundido "hl" 50 x 50mm 
Te sanitário ferro fundido "hl" 75 x 75mm 
Placa cega ferro fundido "hl" 50mm 
Placa cega ferro fundido "hl" 75mm 
Placa cega ferro fundido "hl" 100mm 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Ralo sifon. F.fundido hl (maravilha) completo 150mm 	26 pç 
Tubo a.c.galvanizado din 2440 com costura 2" 	 156 m 
Tubo a.c.galvanizado din 2440 com costura 3" 	 12 m 
Cotovelo 450 c1-10 galvanizado 2" 	 4 pç 
Cotovelo 900 c1-10 galvanizado 2" 	 12 pç 
Luva c1-10 galvanizado 2" 	 30 pç 
Niple duplo c1-10 galvanizado 2" 	 8 pç 
Te c1-10 galvanizado 2" 	 2 pç 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 2" 	 4 pç 
União c1-10 galvanizada ass. Bronze 3" 	 1 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b — deca 2" 	 4 pç 
Registro de gaveta bruto 1502b — deca 3" 	 1 pç 
Mangote flexível c/conector machoxfemea-sptf tipo s- 
• 1 - 2"x0,30mts 	 4 pç 
• Válvula de retenção portinhola em bronze 2" 	 4 pç 
Válvula de retenção portinhola em bronze 3" 	 1 pç 
Tubo ponta e ponta fofo smu--50mm 	 312 m 
Tubo ponta e ponta fofo smu 75mm 	 229 m 
Tubo ponta e ponta fofo smu 100mm 	 48 m 
Bomba submersível 2hp 	 1 pç 
Bomba submersível mod. M3102 	 4 pç 
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3.4.-Sistema de águas pluviais 

3.4.1.-Drenagem de cobertura / térreo 

As águas pluviais provenientes das coberturas são captadas por meio de tubos de 
queda e em seguida, conduzidas ao piso térreo, através de prumadas, onde 
caminham através de tubulações, até o lançamento em caixas de passagens e PVs. 

3.4.2.- Drenagem superficial 

Para a área externa foi executada uma drenagem superficial, tendo caimentos e toda 
água conduzida para "Bocas de Lobo"/caixas de passagem e, posterior lançamento 
em "PV" da rede de AP da concessionária. 
O sistema de drenagem da água de lavagem do subsolo é feito através de "Bocas 
de Lobo", e daí para caixas de inspeção sifonada com caixa lateral para coleta de 
óleo e em seguida aos poços de recalque da rede de esgoto, e posteriormente 
lançado na rede pública. 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

3.4.3.-Principais materiais fornecidos e utilizados 
DESCRIÇÃO 
Caixa de passagem - 100 x 100 cm 
Caixa de passagem - 120 x 120 cm 
Caixa de passagem - 160 x 80 cm 
Caixa de passagem - 200 x 100 cm 
Caixa de passagem - 250 cm x 100 cm 
Caixa de passagem —60 x 60 cm 
Caixa de passagem - 80 x 80 cm 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

0,40x0,40m 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

0,60x0,60m 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

0,80x0,80m 
Caixa de passagem com fundo e tampas em concreto: 

1,20x1,20m 
Grelha Hemisférica em Ferro Fundido -4" 
Grelha Hemisférica em Ferro Fundido - 6" 
Niple Duplo - 4" 
Ralo Seco - 2" 
Ralo seco - 50 mm 
Ralo seco - 6" 
Tubo de PVC rígido série R - 150 mm 
Tubo de PVC rígido série R - 100 mm 
Tubo de PVC rígido série R - 50 mm 
Tubos de Concreto — 400 mm 
Tubos de Concreto — 500 mm 
Tubos de Concreto — 600 mm 
Tubos de Concreto — 1000 mm 
Locação e nivelamento com nota de serviço 
Escavação mecânica de valas, profundidade até 3,0m, 

em material de 1a categoria 
Escavação mecânica de valas, profundidade de 3,0m 

até 6,0m em material de 1a categoria. 
Carga de material de la  categoria 
Transporte em caminhão de material de la  categoria 

com distância de 5km 
Compactação de aterro com proctor normal 95% 
Nivelamento manual de fundo de vala 
Lastro de cascalho de cava para fundo de valas 
Enchimento manual com apiloamento 
Enchimento mecânico com apiloamento 
Escoramento descontínuo de valas com espaçamento 

de 2,0m, com pontaletes e prancha 
Berço de concreto Fck 13,5MPa 

8n) 

UN 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

1 un 

5 un 

5 un 

1 un 
69 m 
50 m 
23 un 
8 un 

22 un 
42 un 

2536 m 
2094 m 
214 m 
644 m 

1296 m 
946 m 
66 m 

2.886 m 

2.524 m3 

4.357 m3 
6.881 m3 

757 m3 
3.238 m3 
2.886 m 

127 m3 
2.886 m3 
3.238 m3 

3.635 m2 
50 m3 
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3.5.- Sistema de Combate a Incêndio 

3.5.1-Hidrantes 

Fornecimento e instalação do sistema fixo previsto de combate a incêndio (hidrantes) 
é alimentado pelos reservatórios superior dos Prédios dos Funcionários e Ministros. 
Para os reservatórios superiores (sistema de hidrantes), localizado no Prédio dos 
Funcionários, foram previstas duas bombas elétricas (operacional + reserva) para 
cada um dos 2(dois) reservatórios (trecho 1 e trecho 2) que atendem aos hidrantes 
dos Prédios dos Funcionários, Serviços e Subsolo. 
O mesmo acontece com os reservatórios superior (sistema de hidrante) localizado 
no Prédio dos Ministros, isto é, duas bombas elétricas (operacional + reserva) para 
cada um dos 2 reservatórios (trecho 1 e trecho 2) que atendem aos hidrantes do 
Prédio dos Ministros e Subsolo. 
Foram instalados registros de recalque a no passeio externo, de forma a permitir o 
combate por meio de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

1 
3.5.1.1-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Tubo de cobre 2 1/2" 
Tubo de cobre 3" 
Cotovelo 450 2 1/2" de cobre 
Cotovelo 90o 2 1/2" de cobre 
Cotovelo 90o 3" de cobre 
Luva 2 1/2" de cobre 
TE 2 1/2" de cobre 
TE 3" de cobre 
Redução 3"x2 1/2" de cobre 
Válvula de retenção fo.fo. 3" 
Junta de expansão borracha -2.1/2" 
Junta de expansão - flangeada - 3" 
Válvula gaveta bronze c/haste ascend. 2 1/2" 
Válvula gaveta f§ f§ c/haste ascend. 3" 
Válvula de retenção portinhola em bronze 2.1/2" 
registro de recalque completo 60x40cm c/ inscrição 

"INCÊNDIO" 
Caixa de incêndio completa com tampa em vidro 

temperado 90 x 60 x 17 com 02 mangueiras 
1.1/2" x 15mts 

Caixa de incêndio completa com tampa em vidro 
temperado e acoplado cx para extintor com 02 
mangueiras 1.1/2 x 15mt 

QUANT UN 
2.490 m 

150 m 
32 pç 

335 pç 
30 pç 

465 pç 
154 pç 
24 pç 
6 pç 
9  Pç 
4 pç 

12 •pç 
4 pç 

16 pç 
6 pç 

2 cj 

54 cj 
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3.5.2.1-Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Tubo de cobre 1" 
Tubo de cobre 1 1/4" 

Tubo de cobre 1 "A" 
Tubo de cobre 2" 
Tubo de cobre 2 1/2" 
Tubo de cobre 3" 

29 
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QUANT UN 
16.998 m 
3.344 m 
4.126 m 
3.358 m 
2.454 m 
1.770 m 
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DESCRIÇÃO  ug„ , 

	

Caixa de incêndio completa com tampa em vidro 	 tp2 

	

temperado e acoplado cx para conjunto de 	 _ 
.c  instrumentação das bombas  

	

Bomba de incêndio mod 32-160 ksb pot= 7.5 cv 	 (1-)  o 2  
- 2 

3.5.2.- Sprinklers 	 o 

o 8 
O sistema pressurizado de sprinklers que atende o Tribunal é alimentado a partir de I' < 

LU um reservatório inferior duplo (duas câmaras), localizado no subsolo. 	 8 12- 
Foram observadas o Regulamento de Segurança Contra Incêndio e Pânico do 8 2° 
Distrito Federal, NB-1135 Proteção contra Incêndio por chuveiros automáticos, NB-
24 Instalação de hidrantes prediais contra incêndio sob comando, NB-9441 ° 
Execução de sistemas de detecção e alarme de incêndio, Instituto de Resseguros do 
Brasil "Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil"_- Março/85. 
No reservatório inferior foram previstos três conjuntos de bombas elétricas contendo: 

• Para o Bloco dos Funcionários: 
- 2 (duas)_bombas_de pressurização 40cv cada (principal e reserva) e 

uma bomba jockey de 10cv, compartilhada com o Bloco dos 
Ministros. 

• Para o Bloco dos Ministros: 
- 2 (duas) bombas de pressurização de 40cv cada (principal e 

reserva) e uma bomba jockey de 10cv, compartilhada com o Bloco 
dos Funcionários. 

• Para o Bloco C (Serviços) e Subsolo 
- 2 (duas) bombas de pressurização de 25cv cada (principal e 

reserva) e uma bomba jockey de 7,5cv 

o 
823 	O- 

1 

QUANT UN 

4 cj 
8  Pç 

Foram instalados registros de recalque no passeio, de forma a permitir o combate 
por meio de caminhões, quando se esgotar a reserva. 
Todo o prédio tem proteção por sprinklers. O sistema é do tipo cano úmido, e 
consiste na distribuição dos pontos pelos compartimentos com exceção do CPD no 
2° pavimento, subestação, e geradores, onde serão utilizados outros sistemas, 
(CPD — FM200 - Subestação e geradores — CO2). 

o, 
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DESCRIÇÃO 
Tubo de cobre 4" 
Tubo de cobre 6" 
Tubo de cobre 8" 
Redução 1 1/4" x 1" 
Redução 1 1/2" x 1" 
Redução 1 1/2"  x 1 1/4" 
Redução 2" x 1" 
Redução 2" x 1 1/4" 
Redução 2" x 1 1/2" 
Cotovelo 45o 1" 
Cotovelo 45o 1 1/4" 
Cotovelo 450 1 1/2" 
Cotovelo 45o 2" 
Cotovelo 90o 1" 
Cotovelo 900 1 1/4" 
Cotovelo 90o 1 1/2" 
Cotovelo 90o 2" 
Luva 1" - 
Luva 1 1/4" 
Luva 1 1/2" 
Luva 2" 
Luva Redução 1" x 1/2" 
Luva Redução 2" x 1" 
Luva Redução 2" x 1 1/4" 
Luva Redução 2" x 1 1/2" 
Te 1" 
Te 1 1/4" 
Te 11/2" 
Te 2" 
Te 2 1/2" 
Te 3" 
Te 4" 
Te 6" 
Te 8" 
Te 1 1/4" x 1" 
Te 1 1/2" x 1" 
Te 1 1/2" x 1 1/4" 
Te 2" x 1" 
Te 2" x 1 1/4" 
Te 2" x 1 1/2" 
Te 4" x 2 1/2" 
Curva 45o 2 1/2" 
Curva 45o 3" 
Curva 45o 4" 
Curva 45o 6" 

TST o 
DIRETORIA-GERAt 
DE CODRDEN4C,40 

ADMiNIS TRAT1VA 

QUANT UN 
1.020 m 
2.292 m 

12 m 
1.130 pç 

250 pç 
662 pç 
68 pç 

111 pç 
418 pç 
16 pç 
2 pç 
2 pç 
6 Pç 

3.450 pç 
12 pç 
12 Pç 

143 Pç 
2.968 Pç 

481 Pç 
665 Pç 
537 Pç 

9.420 Pç 
1.326 Pç 

335 Pç 
330 Pç 

2.155 Pç 
282 Pç 
154 Pç 
246 Pç 
92 Pç 
76 Pç 
20 Pç 

142 Pç 
8 Pç 

1.197 Pç 
1.316 Pç 

20 Pç 
1.170 Pç 

34 Pç 
34 Pç 
2 Pç 
4 Pç 

32 Pç 
6 Pç 

12 Pç 
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DESCRIÇÃO 
Curva 90o. 2 1/2" 
Curva 90o. 3" 
Curva 90o. 4" 
Curva 90o. 6" 
Curva 90o. 8" 
Redução 2 1/252" 
Redução 3"x2 1/2" 
Redução 4"x2 1/2" 
Redução 4"x3" 
Redução 3"x2" 
Redução 6"x4" 
Válvula de retenção fo.fo. 6" 
Visor de fluxo fig 139 2" 
Válvula de poço em fo.fo. C/flanges 8" 
Junta de expansão borracha - 1.1/2 
Junta de expansão borracha - 2" 
Junta de expansão - flangeada - 6" 
Válvula gayeta bronze _cllieste ascend. 1" 
Válvula gaveta bronze c/haste ascend. 2" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 2 1/2" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 3" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 4" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 6" 
Válvula gaveta c/haste ascend. 8" 
Válvula globo bronze fig. 200c 2" 
Válvula de retenção portinhola em bronze 1.1/2" 
Válvula de retenção portinhola em bronze 2.1/2" 
Registro de recalque completo 60x40cm c/ inscrição 

"incêndio" 	 4 cj 
Válvula fluxo conaut mod. 18 6" 	 44 pç 
Bico de sprinklers 680. - 1/2" cromado c/ canopla 	9.420 pç 
Bomba de sprinklers mod megabloc 50-200 	 4 pç 
Bomba jockey de sprinklers mod hidrabloc mb 504 	 1 pç 
Bomba jockey de sprinklers mod hydrabloc mb 403 	1 pç 
Bomba de sprinklers megabloc 65-160 	 2 pç 
Instrumentação das bombas 	 3 cj 

QUANT UN 
2 pç 

58 pç 
10 pç 

148 pç 
4 pç 

292 pç 
160 pç 
42 pç 
86 pç 
2 pç 

90 pç 
6 pç 

44 pç 
2 pç 
2 pç 
2 pç 

12 pç 
1 pç 
6 pç 

32 pç 
91 pç 
2 pç 

101 pç 
2 pç 

88 pç 
2 pç 
4 pç 

3.5.3.-Extintores 

Gráfica 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

AT1-01.202.237 31/76 

Os extintores manuais foram previstos em todo o empreendimento, conforme 
desenhos, sendo do tipo portátil de Pó Químico, CO2, Água Pressurizada e ABC, 
aprovados pelo Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Os locais destinados 
aos extintores foram devidamente sinalizados. 
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3.5.3.1-Principais equipamentos fornecidos e instalados 

DESCRIÇÃO 
	 QUANT UN 

Extintor de Água Pressurizada Cap. 10 Lt 
	

475 	pç 
Extintor Pó Químico cap. 6 kg 
Extintor Co2 06 Kgs 
Extintor Classe A B, C De 06 Kg 

	 565 	pç 
229 	pç 
173 	pç 

2 	pç Extintor Carreta PQS 20 kg 

3.5.4.- Centrais de CO2 e FM 200 

3.5.4.1.- CO2 
O sistema fornecido e instalado foi o de saturação total, que consiste de um 
suprimento estacionário de gás carbônico conectado a tubulação de distribuição e 
bicos nebulizadores, distribuídos nas áreas protegidas, os quais descarregam o 
agente nos ambientes, reduzindo a porcentagem de oxigénio e impossibilitando a 
reação de combustão. 

Ambiente 	Volume 
Subestação 	 1875,75 m3  
Medição 	 287,00 m3  
Quadros elétricos 	649,85 m3  
Grupos Geradores 	476,62 m3  

3.5.4.1.1.-Principais quantitativos 

DESCRIÇÃO 
Cilindro de CO2, de alta pressão, com tubo sifão e 

carregado com 100 lbs de gás (45 kg) 
Válvula de cilindro 
Cabeça de descarga 
Mangueira flexível de descarga 
Cabeça de comando elétrico 24 Vcc 
Válvula de alívio 
Válvula de segurança 
Válvula de retenção 
Válvula direcional 
Comutador de pressão 

QUANT UN 

54 un 
54 pç 
54 pç 
54 pç 
8 pç 
1  Pç 
1 pç 
3  Pç 
4 pç 
4 pç 

e 

3.5.4.2.- FM 200 

Sistema com utilização de gás FM-2000 ( HFC-227ea — ASRAE ou CF3CHFCF3 
1UPAC) com suprimento estacionário cone 	a u ua" de distribuição e bicos 
nebulizadores na área dos equipam 	s do CPD, de form a que seja garantida 
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da área daqueles ambientes. 
Volume 

42,40 m3  
388,30 m3  
146,20 m3  
113,50 m3  

95,80 m3  
89,00 m3  
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uma concentração mínima de 7% do volume 
Ambiente 

No Break 
Sala do CPD 
Sala dos racks 
Sala dos cofres 
Sala de telefonia 
Piso Falso 

3.5.4.2.1.-Principais quantitativos 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Cilindro de FM200 baixa pressão, com capacidade de 
600 lbs 	 1 pç 
Cilindro de FM200 baixa pressão, com capacidade de 
350 lbs 	 1 pç 
Cilindro de FM200 baixa pressão, com capacidade de 
125 lbs 	 2 pç 
Cabeça de comando elétrico 24 Vcc 	 4 pç 

3.5.4.3.-Risco de Vida Humana 

Face à necessidade de segurança para os usuários, foram adotadas precauções de 
ordem construtiva relativas à operação conjunta dos Sistemas de Detecção e Alarme 
e do Sistema Automático/Manual de Gás Carbônico, algumas das quais são abaixo 
relacionadas: 

• Sistema retardador regulável de acionamento da bateria de gás 
carbônico; 

• Alarme de alta freqüência para alerta de descarga de gás carbônico na 
área protegida; 

• Fechamento simultâneo dos "dampers" de ar condicionado e 
desligamento conseqüente do sistema de ar condicionado e ventilação 
do setor considerado; 

3.5.4.4.-Operação e Controle do Sistema 

O sistema é acionado de forma automática pelo Sistema de Detecção e Alarme 
quando ocorrer à detecção de fogo caracterizado por elevação de temperatura e/ou 
emanação de fumaça, através dos laços cruzados que possuem detectores termo-
velocimétricos e detectores ópticos de fumaça, e ou de forma manual, acionado 
diretamente pelo usuário. 
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Os dispositivos de * acionamento incluem as válvulas de disparo, dispositivo de ?, w 
controle, equipamento de fechamento ou desligamento automático bem como de z Cf) 

CC 

todos os demais acessórios necessários para o bom desempenho do sistema. 	< „ < 
Todos os dispositivos estão localizados, instalados e adequadamente protegidos o o ci 

04V-
contra avarias mecânicas, químicas, ou qualquer outras que possam torná-los
inoperantes; 
Todas 

111  
ec 

Todas as válvulas operadas automaticamente para o controle da descarga e ct 
UJ o „ distribuição do agente extintor, estão dotadas de meios independentes para o , o 

operação manual caso seja utilizada, e garantir uma operação positiva 2 
O ai 

independentemente da operação automática, que permite ser considerado e usado o c) 
como meio numa situação de emergência. Os meios de emergência permitem o ã 
facilidade de acesso, localizados o mais próximo possível das válvulas de 
acionamento da bateria e projetados de tal maneira que possam ser acionados de 	z  
um único ponto, por uma força de tração não superior 20 Kg e um deslocamento não 
superior a 0,35 m. Todos os dispositivos de operação manual estão 
apropriadamente sinalizados e protegidos contra acionamento acidental. 
O sistema foi dõtado de meios de supervisão, através do Sistema de Detecção e 
Alarme Contra Incêndio, de modo a indicar qualquer defeito na sua operação. 
A supervisão elétrica do Sistema de Detecção está conjugada aos demais sistemas 
de supervisão existentes no prédio. 
Foram instalados alarmes e indicadores para a indicação e operação do sistema, 
das condições de risco à vida humana ou da falha de qualquer dispositivo ou 
equipamento em estado de revisão. 

3.6.-Instalações Elétricas 

A subestação abrigada de 6000 KVA da CEB alimenta dois sistemas individuais em 
baixa tensão, uma para as cargas de força do ar condicionado e outro para as 
cargas de iluminação, tomadas e demais utilidades, cada sistema tem seu respectivo 
quadro de medição de energia conforme os padrões da CEB. 
Após as medições da CEB barramentos blindados tipo "bus way", alimentam os 
Quadros Gerais de Distribuição (QGD) localizados na sala de quadros no subsolo. O 
QDN-B do Bloco B (prédio dos Ministros) fica na própria sala de quadros e o do 
Bloco A (prédio dos Funcionários) é alimentado por barramentos blindados no 
próprio bloco assim como o QGD-AC — Ar Condicionado, localizado na sala da 
Central de água gelada. 
Dos QDN'S alimentamos com barramentos os quadros de distribuição de luz e força 
de cada prédio assim denominado: 

• Prédio dos Funcionários - com 5 pavimentos, mais térreo e mezanino. 
• Prédio dos Ministros - com 6 pavimentos mais térreo, mezanino e pav. 

Técnico, (QLE-B e QLN-B) 
• Prédio de Serviços - Térreo 
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• Três Guaritas 

Derivando do QD de cada bloco temos as prumadas em "Bus Way "que alimentam 
os andares através de caixas de derivação (plug in) as quais alimentam o quadro 
terminal (QL"s) e pontos de força (QF) de cada pavimento. 
Temos quatro prumadas para o prédio dos Funcionários e cinco para o bloco dos 
Ministros, além das prumadas particulares dos respectivos elevadores, as quais 
correm em shaft determinados pelo projeto de arquitetura. 
Os Edifícios contam com Geradores de Energia que alimentam os quadros de 
emergência e transferência automática de cargas. Temos um painel com duas 
chaves de transferência alimentadas respectivamente por um disjuntor de cada 
QDE. Neste quadro de Energia Normal e Emergência temos os disjuntores de 
proteção e manobra dos circuitos de emergência de cada Prédio. 
A alimentação das cargas de emergência também é feita por meio de barramentos 
correndo em paralelo com os barramentos do sistema de energia normal. 
As cargas alimentadas com energia de emergência são: 

• Energia para tomadas e iluminação das salas prioritárias (por ex.: salas 
dos Ministros, CPD, etc) ; 

• Quadro QDE-B ; 
• Quadro ODE-A; 
• Quadro QDE-AC ; 
• Quadro QDE-Seg . 

As cargas consideradas especiais para a segurança, tais como, Bombas de incêndio 
para hidrantes e sprinklers, sistemas de comunicação, alarmes derivam diretamente 
do barramento da CEB logo após a medição de energia, antes do disjuntor geral de 
modo a não sofrer falta de energia caso o disjuntor geral saia de operação. Estas 
cargas são atendidas também pelo circuito de emergência do gerador no caso de 
falta da Concessionária. 
Quadros gerais de Luz e força sendo um para o sistema de Ar Condicionado e outro 
para o Condomínio de acordo com o unifilar geral, destes QGD derivam os circuitos 
de alimentação dos quadros gerais de cada bloco. Observa-se que o QDN-B do 
bloco dos Ministros foi incorporado no QGDN Geral. 
Estão previstos em todos os quadros de proteção elétrica do TST protetores de 
surto, convenientemente dimensionados. 

3.6.1.-Geração de energia de emergência (grupos moto-geradores) 

A geração de energia elétrica para suprimento das cargas de emergência dos 
prédios do TST, quando da falta de abastecimento por parte da concessionária, é 
realizada através de dois grupos moto-geradores, de 1.125 KVA (Total de 2250 
KVA) regime contínuo (Contínuos Power), com alternador especial para cargas 
deformantes, fator de potência 0,8 indutivo, dotados de dois Quadros de Comando 
Automático (USCA), quatro chaves de transferência com Transferência Ininterrupta 
(três chaves de transição aberta e uma fechada), na tensão de 380/220Vca - 60 Hz. 
Os grupos moto-geradores são a óleo Diesel, e tem partida e parada automáticas 
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(microprocessados) 
A sala destinada à instalação desses grupos foi executada em local próprio, no 
subsolo, no contexto da central de utilidades, com ênfase especial direcionada à 
contenção de ruídos provocados pelo equipamento, recebendo tratamento acústico 
em todas paredes e teto revestimento em espuma de poliuretano poliéster 
expandido - Sonex 95 mm. 
Foi fornecido um tanque de óleo combustível (Diesel) para abastecimento das 
unidades, com volume de 15.000 litros. Este tanque foi instalado enterrado em 
ambiente externo. Este é capaz de garantir o abastecimento, via bomba de recalque 
dos seis (6) tanques de 250 litros, que estão instalados na sala dos geradores. 

3.6.2.-Distribuição em baixa tensão 

8 
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ADMINISTRATIVA 

A alimentação das cargas de iluminação, força e ar condicionado são realizadas 
através de barramentos blindados instalados nos "shafts". A prumada para as cargas 
de emergência corre em paralelo com os barramentos de cargas normais nos 
mesmos "shafts". 
Em cada andar foi previsto caixas de derivação do tipo plug-in para alimentação de 
um quadro geral de luz e força do pavimerito. 
Os conjuntos de distribuição de energia de cada quadrante são formados por: 

• Quadro de distribuição de iluminação e força (quadro 380V/220V - 
3F+N+T), 

• Ponto de força de alimentação da máquina de ar condicionado (quadro 
380V - 3F+N+T), 

3.6.3.-Distribuição de força 

A distribuição de força nas áreas das juntas foi executada a partir de cada um dos 
quadros de luz e força de cada um dos quadrantes, através de eletrocalhas 
metálicas que caminham sob o piso elevado do pavimento. As instalações de 
tomadas de uso geral e para os computadores correm em eletroc,alhas instaladas 
sob o piso elevado. Delas derivam eletrodutos flexíveis metálicos sem capa de PVC, 
que se dirigem às respectivas caixas de tomadas próprias nos pisos, tendo duas 
tomadas por caixa, sendo 30% delas ligadas aos circuitos de emergência. 

3.6.4.-Iluminação 

As instalações tiveram como base o princípio de distribuição uniforme da iluminação 
em todos os ambientes. Todas as luminárias são alimentadas por rabichos de cabos 
tipo Afumex PP 3x2,5mm2, contendo plugs 2P+T. 
Foi executada toda a iluminação da rota de fuga e das escadas de emergência do 
prédio. 
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3.6.5.- Distribuição de força 

A distribuição de tomadas de energia segue as necessidades de cada ambiente 
específico, sendo adotadas o tipo 2P+T universal, para as tomadas de uso geral 
(T.U.G) e o tipo 2P+T pinos chatos (NEMA 5-15R), destinadas exclusivamente aos 
equipamentos da rede de comunicação. 

3.6.6.- Fornecimento e instalação de Quadros de distribuição 

Os quadros de distribuição parciais foram instalados em caixas metálicas específicas 
para essa finalidade, cujas posições foram previstas, para facilitar a manobra dos 
circuitos e estar no centro de cargas dos diversos setores do edifício. 
Estes quadros possuem os disjuntores de proteção dos circuitos terminais, 
contactores e relés do sistema de supervisão para o acionamento de iluminação 
onde foram propostos em projeto da Supervisão Predial, além de dispositivos contra 
contato diretos (Dispositivos DR) e contra surtos e transientes na rede. 

3.6.7-Fornecimento e instalação de Fios e cabos elétricos 

A fiação foi executada conforme bitolas e tipos indicados nos desenhos de projeto e 
representados nos diagramas trifilares e diagrama unifilar. 
Foram observados os seguintes critérios: 

• Tensão 380/220V 
• Alimentadores de quadros: Tipo Sintenax flex ou Afumex com tensão 

de isolamento 0,6/1KV singelos (condutor "terra" tensão de isolamento 
750 V) 

• Circuitos terminais áreas internas: Tipo Pirastic Super tensão de 
isolamento 750V - singelos 

• Circuitos terminais área externa: Tipo Sintenax tensão de isolamento 
0,6/1KV singelos 

3.6.8.-Fornecimento e instalação de Disjuntores de Baixa Tensão 

Para facilitar a manutenção da nova sede foi padronizado um fabricante de 
disjuntores (Schneider). 
Os disjuntores de baixa tensão foram fabricados de acordo com a norma IEC 947-2, 
e aferidos a 40° C. 

3.6.9.-DSP — Dispositivos Supressores de Surtos 

1°. Nível de Proteção: Instalado nos quadros gerais os protetores monocanal, contra 
descargas atmosféricas, classe de ensaio "1" segundo norma IEC e classe de 
proteção "B" segundo norma VOE, com capacidade de drenagem de 60 IÇA de 
acordo com a curva 10/350 gs, segundo norma IE 	100 kA de acordo com 
a curva 8/80 gs, segundo norma DIN VD 	810. A tensão)rminal fase/terra do 
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dispositivo atende até 440 VAC e o nível de proteção é 4kV. O tempo de resposta 
do dispositivo é 100 s e o invólucro tem grau de proteção IP-20 e classe de 
inflamabilidade VO de acordo com a norma UL 94. 

2°. Nível de Proteção: Instalados nos quadros terminais os protetores monocanal O 

-C,-  contra sobretensões para instalação em paralelo com o circuito, composto de base e
p I u g , para troca ou teste do elemento ativo, sem a necessidade de desligar o circuito. ,-- ..,,, 	..... 
Baseado em varistores de óxido de zinco monitorados termicamente com indicação o <-
visual e contato livre de potencial com capacidade mínima de 1 A/ 250Vac ou 0,2 A/ 
125Vdc. Classe de ensaio "II" segundo norma IEC e classe de proteção C segundo  
norma VDE, com capacidade de drenagem nominal de 15 kA e máxima de 40 kA de 8 a'S 
acordo com a curva 8/20 is (norma IEC 60-1) e 3 IÇA de acordo com a curva 10/350 8 9 o 

µs (norma IEC-1024-1). 	 --:::' O 
O Z OL. 
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3.6.10.-Barramento blindado (BUS WAY) 

Sistema de canalização elétrica pré-fabricada para transporte e distribuição de 
energia de grandes potências. Em conformidade com a Norma IEC 439. 
Os dutos são constituídos de dois perfis laterais de aço bitola 14 USG (1,9mm) em 
forma de 'C', laminados a frio, galvanizados e duas chapas perfuradas bitola 16 
USG, pintadas na cor RAL 9002 pelo processo eletrostático de pintura a pó, que 
fazem o fechamento superior e inferior dos elementos. 
As barras condutoras são de cobre eletrolítico (99,9% de pureza), planas com os 
cantos arredondados, isoladas com poliéster Mylar não propagador de chama e na 
cor amarela e, são sustentadas por suportes isolantes de alta resistência mecânica, 
fabricados à base de poliéster reforçado com fibra de vidro (FIBRAMIX - material não 
higroscópico e de alta rigidez dielétrica). Cada elemento reto de comprimento igual 
ou superior a 3000 mm é equipado com uma junta de dilatação, que absorve a 
dilatação diferencial das barras em relação à carcaça, sendo composta de lâminas 
flexíveis do mesmo material das barras condutoras e separadas por um isolador de 
nylon. 
Foram empregados barramento para a função de condutor de proteção (terra). 
Os cofres de derivação são montados sempre na emenda de dois elementos e não 
são seccionáveis na tampa. São equipados com disjuntores. A ligação dos cofres de 
derivação à canalização foi feita através de barras •  parafusadas nas bandeiras dos 
elementos. 

3.6.11.-Fornecimento e instalação de Interruptor diferencial residual 

Foram instalados para proteção de todos os circuitos que atendem banheiros, 
lavatórios, vestuários, tomadas externas e demais áreas molhadas. 

3.6.12.-Fornecimento e instalação de Interruptores e tomadas 

Foram instalados: 
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• Interruptores simples e interruptores paralelos 10 A-250 V - linha 
Silentoque para áreas técnicas e áreas gerais dos subsolos 

• Interruptores simples e interruptores paralelos 10 A-250 V - linha 
Light (Bticino) para áreas nobres como halls e sanitários dos 
pavimentos de escritórios, lobby do pavimento térreo e área 
administrativa. 

• Tomada 2 P+T e Universal -15 A - 125/250V -linha Light (Bticino) 
para áreas nobres como halls e sanitários dos pavimentos de 
escritórios, lobby do pavimento térreo e área administrativa. 

3.6.13.-Fornecimento e instalação de banco automático de capacitores 

Foi instalado um banco automático de capacitores trifásicos de baixa tensão 380V-
60Hz com passos de 50 kvar, montados em painéis gerais de baixa tensão (QDN's) 
èom venezia-nas para ventilação. 
Os capacitores secos, auto regenerativos e auto-extinguível, apresentam resistor de 
descarga e controlador para ajuste do fator de potência. 
Os bancos foram fornecidos completos, com todos os acessórios de operação, 
incluindo TC's. A potencia dos bancos de capacitores são de 600 KVAR no Quadro 
QGDN e 1.000 KVAR no QGDN-AC. 

3.6.14.- Principais materiais fornecidos e aplicados 

DESCRIÇÃO 
Caixa c/ 02 tomadas 2P+T e espaço p14 conectores RJ p/ 

piso elevado 
Caixa c/ tomada 2P+T fixada em perfilado 
Caixa de embutir na alvenaria 4x2 
Caixa de passagem em alumínio 10x10x5cm 
Caixa de passagem em alumínio c/ tampa aparafusada 

15x15x10cm 
•Caixa de passagem em chapa aço c/ tampa aparafusada 

20x20x10cm 
Caixa de passagem 30x30x10 cm 

Caixa de passagem c/ tampa p/ duto de piso 8 x 25x7Omm 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa 

10x10x8cm 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa 

15x15x8cm 
Caixa de passagem com tampa parafusada ern chapa 

20x20X12cm  

QUANT UN 

3.388 pç 
8.121 pç 
4.109 Pç 

588 Pç 

637 pç 

27 pç 
193 pç 

65 pç 

2.726 pç 

386 pç 

653 pç 
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DESCRIÇÃO 
Caixa de passagem com tampa parafusada em chapa 

30x30x12cm 

Caixa de passagem em chapa de aço 15x15x8cm 
Caixa de passagem em chapa de aço c/ tampa aparafusada 

15x15x8cm 

Caixa de piso em alumínio c/ tampa de latão s/ tomadas 
Caixa estampada 4x2" — galvanizada 
Caixa estampada 4x4" — galvanizada 
Fixação de luminária por cabo de aço 
Interruptor simples 10A/250V 
Interruptores simples duplo 10A/250V 
Arandela para escada 
Luminária autônoma de emergência c/ lâmpada compacta 

de 9W face única ou dupla - SAI DA com bateria 
própria e recarregador flutuador automático - 
autonomia mínima de 1,5 hora (completa) 

Luminária L1 / L2, completa, conforme especificado - 2x16W 

Luminária L1 / L2, completa, conforme especificado - 2x32W 
Luminária L1 c/dimmer, completa, conforme especificado - 

2x32W 

Luminária L10 / L11, completa, conforme especificado 

Luminária L12, completa, conforme especificado 

Luminária L13 / L14, completa, conforme especificado 

Luminária L15 1 L16, completa, conforme especificado 

Luminária L17 1 L18, completa, conforme especificado 

Luminária L19, completa, conforme éspecificado 

Luminária L20, completa, Conforme especificado 

Luminária L21, completa, conforme especificado 

Luminária L22, completa, conforme especificado 
Luminária L24, completa, inclusive poste, conforme 

especificado 

Luminária L25 / 126, completa, conforme especificado 
Luminária L27, completa; conforme especificado 
Luminária L3 / L4, completa, conforme especificado 
Luminária L5 / L6, completa, conforme 

231 •pç 

674 pç 

8.754 pç 

150 pç 

1.333 pç 

108 pç 

127 pç 

175 pç 

111 pç 

184 pç 

170 pç 

62 pç 

49 pç 

42 pç 

24 pç 
86 pç 

330 pç 
984 pç 
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83 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Luminária L6, completa, conforme especificado 	 12 pç 
Luminária L7, completa, conforme especificado 	 201 pç 
Luminária L8 / L9, completa, conforme especificado 	 1.189 pç 
No-Break 1 kVA 	 3  Pç 
No-break 2 KVA 	 26 pç 
No-break 6 KVA 	 7  Pç 
Plug para tomada 15A/250V (2P+T) 	 14.670 Pç 
Protetor individual c/ filtro de linha c/ 4 tomadas 220V — 

Clamper 	 3.388 Pç 

Tomada 2P+T universal 15A-125/250V 	 5.541 Pç 
Barramento Blindado de 160 A, trifásico + N+T 	 233 m 
Barramento Blindado de 200 A, trifásico + N+T 	 102 M 
Barramento Blindado de 315 A, trifásico + N+T 	 717 M 
Barramento Blindado de 630 A, trifásico + N+T 	 536 M 
Barramento Blindado de 800 A, trifásico + N+T 	 112 M 
13arramento Windado, de 1QQ0 A, trifásico + N+T 	 223 M 
Barramento Blindado de 1250 A, trifásico + N+T 	 202 M 
Barramento Blindado de 1600 A, trifásico + N+T 	 292 M 
Barramento Blindado de 1750 A, trifásico + N+T 	 29 M 
Barramento Blindado de 2000 A, trifáSico -!- N+T 	 79 M 
Barramento Blindado de 2500 A, trifásico + N+T 	 102 M 
Barramento Blindado de 5000 A, trifásico + N+T 	 43 M 
Cofre de derivação Plug-in com um disjuntor 	 166 Pç 
Grupo moto-geradores, de 1.125 KVA regime contínuo 

(Contínuos Power) 	 2 Um 
Tanque de óleo combustível (Diesel) com volume de 15.000 

litros 	 1 un 

3.7.- Instalação de Sistema de Ar Condicionado 

3.7.1.- Descrição Geral 

A instalação do sistema de ar condicionado existente no Edifício Sede TST visa 
absorver a dissipação térmica dos equipamentos, iluminação, insolação e das 
pessoas, atendendo às necessidades especiais dos equipamentos e conforto 
térmico dos ocupantes, garantindo assim a qualidade do ar no interior dos 
ambientes. 
O sistema de ar condicionado é do tipo expansão indireta com 2800 TR's, onde são 
utilizadas unidades de resfriamento de líquido com compressor centrifugo e 
condicionadores de ar do tipo Fan-Coil. A instalação foi COTTC ida de maneira que 
alguns setores como o CPD (localizado no bloco A. segundo pa mento, trecho 1) e 
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a Central de Comando Predial (localizado no subsolo) tenham operação ininterrupta, 
mesmo não havendo energia na rede pública. Para estes ambientes foram usados 
sistemas de refrigeração independente ou de expansão direta, condicionadores do 
tipo Self. Foram utilizados outros equipamentos de expansão direta no bloco C, 
condicionadores do tipo Self (sala de som do plenário e sala TC do mezanino do 
bloco B). 
Nos pavimentos, a distribuição de ar é executada através de dutos em chapa de aço 
galvanizado, com isolamento térmico em lã-de-vidro, revestido externamente com 
papel Kraft. A difusão do ar é feita por difusores do tipo troffer (acoplados com as 
luminárias), para ambientes de trabalho, e por difusores de alta indução, em 
ambientes com elevado pé direito. O retomo do ar é realizado através do plenum 
formado pela estrutura e forros, sendo que as luminárias têm aberturas próprias para 
permitir a passagem desse ar. 
As tubulações hidráulicas de água gelada são isoladas termicamente; as tubulações 
de água de condensação estão desprovidas de isolamento, estando pintadas na cor 
verde. 

3.7.2.-Subsolo 

No subsolo encontra-se a Central de Água Gelada (CAG), composta por 05 (cinco) 
unidades de resfriamento de líquido, 08 (oito) torres de resfriamento, 26 (vinte e seis) 
conjuntos moto-bomba e quadros elétricos necessários à sua operação. Há também 
o sistema de ventilação mecânica, composto por ventiladores e exaustores, o 
sistema de resfriamento da Sala de Controle que abastece a Central de Comando 
Predial, e três Split-system para refrigeração de salas localizadas no subsolo. 

3.7.2.1.- Central de Água Gelada 

A Central de Água Gelada foi construída com um sistema de água gelada primária, 
um sistema de água de condensação e seis sistemas de água gelada secundários, 
determinados em função da carga térmica e do tipo de utilização dos ambientes. 
Com  essa configuração, 07 (sete) conjuntos moto-bomba primários possibilitam a 
circulação de água gelada na CAG, outros 07 (sete) conjuntos moto-bomba• de 
condensação alimentam as torres de resfriamento e 12 (doze) conjuntos moto-
bomba secundários distribuem água gelada aos edifícios. Dessa forma, tornam-se 
possíveis ampliações e reformas futuras, bem como a instalação de outros circuitos 
secundários na CAG. Ocorrendo a falta de energia da concessionária, a CAG não 
será atendida pelo sistema de alimentação de emergência do Grupo Motor-Gerador. 
A seguir estão as descrições de todos os equipamentos da CAG: 

• Unidades de Resfriamento de Líquidos (URL): foram instaladas 05 (cinco) 
unidades de resfriamento de líquido com compressor centrífugo, sendo 03 
(três) unidades com capacidade nominal de 700 TR e 02 (duas) com 
capacidade nominal de 350 TR, totalizando u 	idade nominal total de 
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• Torres de Resfriamento: foram instaladas 08 (oito) torres de resfriamento 3 
dispostas em 02 (duas) bacias de concreto armado impermeabilizada, de 3 g 
mesmo tamanho, interligadas por um septo interno, localizadas na área ao ar  

3 livre dedicada a esta função. Há, entre as duas bacias, de 04 (quatro) torres > 
cada, dois tubos com registro borboleta, que farão a equalizaçao e permitirão o o  .< 
o isolamento de uma das partes para manutenção. Seu funcionamento, 

O Ui 
gerenciado pelo SSCP, obedece à necessidade de ativação de duas torres c.) o c, 

ã para cada unidade resfriadora de líquido de 700 TR, em funcionamento. Para 
as URL's de 350 TR está previsto o funcionamento de apenas uma torre de 
resfriamento por unidade. A distribuição de água de condensação se dará 
sempre igualmente por todas as torres. 

• Conjuntos Moto-Bomba de Condensação: há na CAG 07 (sete) conjuntos 
moto-bomba, com vazão constante, para o sistema de água de condensação, 
denominados BAC's. Dos 07 (sete) moto-bomba, quatro deles atendem as 
URL's de 700 TR sendo que um atuará como reserva. As outras 03 (três) 
moto-bomba atendem as URL's de 350 TR, sendo um atuando como reserva. 
Neste sistema, para cada URL em funcionamento haverá um BAC em 
operação. O acionamento se dará pelo SSCP ou manualmente pelos 
botões/chaves do painel. 

• Conjuntos Moto-Bomba Primários: há na CAG 07 (sete) conjuntos moto-
bomba, com vazão constante, para o sistema de água gelada primária, 
denominados BAGP's. Dos 07 (sete) moto-bomba, quatro deles atendem as 
URL's de 700 TR sendo que um atuará como reserva. Os outros 03 (três) 
moto-bomba atendem as URL's de 350 TR sendo um atuando como reserva. 
Neste sistema, para cada URL em funcionamento haverá um BAGP em 
operação. O acionamento se dará pelo SSCP ou manualmente pelos 
botões/chaves do painel. 

• Conjuntos Moto-Bomba Secundários: para o sistema de água gelada 
secundário existem 12 (doze) moto-bomba, denominados BAGS's. Eles são 
alimentados com variador de freqüência, permitindo operação com vazão 
variável em função da carga térmica instantânea dos sistemas, e são 
acionados pelo gerenciador da CGA em integração com o SSCP. Eles 
operam sempre aos pares, sendo um reserva do outro, e atendem a seis 
circuitos secundários: 	- 

• Atendimento aos condicionadores de ar do bloco A, trecho 1, 
Prdenominados de BAGS-A1 e BAGS-A1R. 

• Atendimento aos condicionadores de ar do bloco A, trecho 2, 	d>") 
denominados de BAGS-A2 e BAGS-A2R. 

• Atendimento aos condicionadores de •ar do bloco B, trecho 1, 
denominados de BAGS-B1 e BAGS-B1R. 

• Atendimento aos condicionador 	e ar 	bloco B, trecho 2, 

AT1-01.202.237 43/76 

2800 TR. A seleção dos conjuntos, unidade de resfriamento e bombas a g.t4ÁL 
operar será realizada em função da carga térmica instantânea do prédio,  
gerenciada pelo Sistema de Supervisão e Controle Predial (SSCP) ou 'f4° ara 

manualmente na porta do painel elétrico que as alimenta. — 
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denominados de F3AGS-B2 e BAGS-B2R. 	 ADNENISTRATNA 

• Atendimento aos condicionadores de ar do hall de elevadores do 3 
bloco A e salas de Sessão e Auditórios do bloco B, denominados de 

• Atendimento aos condicionadores de ar de áreas essenciais, como 'á 
BAGS-D e BAGS-DR.  

CPD (bloco A, segundo pavimento, trecho 1) e Centro de Controle 5_3  2'145-
Predial (subsolo), denominados de BAGS-E e BAGS —ER. 

• Tanque de Compensação: existe apenas um tanque de compensação dos 9 g_ 
Cd 

circuitos de água gelada, localizado no sexto pavimento do bloco B. Este 
tanque possui uma alimentação de água rápida e uma alimentação por 
válvula bóia, permitindo a reposição de água nos sistemas; um ladrão permite 
o extravasamento da água decorrente de alteração do seu volume. A chave 
de nível, instalada no tanque, deve informar ao SSCP o volume baixo do 
tanque. 

• Alimentação e Comando dos Equipamentos da CAG: dois painéis são 
responsáveis pela alimentação e comando dos equipamentos no interior da 
CAG. 
O painel .QAC-CAG-1 alimentará os seguintes equipamentos: 

• Unidades resfriadoras de liquido: URL-1 a URL-3; 
• Torres de resfriamento das URL's: TR-1/1A, TR-2/2A, TR-3/3A ; 
• Bombas de condensação: BAC-1 a BAC-3 e BAC-3R; 
• Bombas de água gelada primarias: BAGP-1 a BAGP-3 e BAGP-3R; 
• Bombas' de água gelada secundárias: BAGS-A1/A1R; BAGS- 

A2/A2R; BAGS-B1/131R; BAGS-B2/B2R; BAGS-D/DR. 
O painel QAC-CAG-2 alimentará os seguintes equipamentos: 

• Unidades resfriadoras de líquido: URL-4 e URL-5; 
• Torres de resfriamento das URL's: TR-4 e TR-5 ; 
• Bombas de condensação: BAC-4, BAC-5 e BAC-5R; 
• Bombas de água gelada primarias: BAGP-4, BAGP-5 e BAGP-5R; 
• Bombas de água gelada secundárias: BAGS-E/ER; 

Durante o horário de ponta estabelecido pela concessionária de energia 
elétrica, está previsto um sistema de geração própria, oportunidade em que os 
referidos painéis serão alimentados pelo grupo Diesel-Gerador de maior 
potência. Na hipótese de falta de energia da concessionária, a CAG não será 
atendida pelo sistema de alimentação de emergência Grupos Motor-Gerador. 
Apenas os Selfs, localizados no CPD e na Sala de Controle, serão 
alimentados pelo sistema de emergência. 

3.7.2.2.- Sistema de Ventilação Mecânica 

Os sistemas de ventilação mecânica foram instalados visando garantir a boa 
qualidade do ar em ambientes que geram contaminantes, corno as garagens, 
sanitários, ambientes médicos ou que não têm condições de realizar esta ventilação 
de modo natural. No subsolo localizam-se os sistemas de ventilação para cada área 
isolada, que são: 

• \‘. 44 
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• Sistema de Ventilação das Garagens: esse sistema de ventilação possui rg"  
insuflamento natural, que se dá pelas aberturas de entrada e saída de en ^g--
veículos, e exaustão mecânica realizada por 07 (sete) ventiladores centrífugos fff, LLP 
(VEX 1 a VEX 7) localizados em casas de máquina no subsolo. O ar é < 

captado por meio de grelhas fixadas aos dutos que correm junto às vigas do o o c' 
subsolo. O SSCP determinará uma vazão mínima de ar exaurido da garagem -5 2 p,5'  

igual a 20% da vazão total. Na medida em que os sensores de monóxido de 
carbono (CO) detectarem uma concentração demasiada, a rotação dos 2 
ventiladores variará com o propósito de manter a concentração de CO em 1233 
níveis adequados 	

0 < 
-- 	- 

• Sistema de Ventilação do Almoxarifado e Patrimônio: Esse sistema de O 
cs 

ventilação possui insuflamento forçado, que se dá pela distribuição de ar, nos E 
ambientes, captado pelo ventilador (VV1), através de dutos que ligam a casa 
de máquina ao Shaft de captação de ar. A exaustão se dá de maneira natural. 
O ventilador VV1 tem uma vazão de ar variável, sendo que o SSCP determina 
sua vazão de acordo com o aumento de temperatura do ambiente. 

• Sistema de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e 
sanitários não possuem ventilação natural. Eles são providos de sistema de 
ventilação mecânica,-  que -fazem a exaustão por meio de grelhas fixadas no 
forro, durante o funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores 
(AXC 200B) é programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso 
das salas telecom, o sistema de ventilação mecânica funcionará sempre que 
o sistema de ar condicionado não estiver operando. A exaustão dos 
ventiladores (AXC 200B) será acionada por meio de um termostato ou pelo 
SSCP. 

• Sistema de Pressurização das Escadas de Incêndio: foram instalados 
sistemas de pressurização das escadas de incêndio do bloco B. Este sistema 
é constituído de ventiladores, VEP 2 (subsolo), VEP 1 e VEP 3 (ambos no 
térreo bloco B), centrífugos de dupla aspiração, tipo limit load, projetados 
para fazer o insuflamento de ar nas escadas, permitindo a manutenção da 
pressão em 50 Pa. Um painel de acionamento remoto dos ventiladores dos 
sistemas de pressurização está instalado na Central de Comando Predial e 
tem interface com o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) e/ou 
com o (SSCP), permitindo o seu acionamento automático ou manualmente 
através de botões instalados na porta do painel de comando. 

3.7.2.3.- Sistema de Refrigeração da Central de Comando Predial 

A Central de Comando Predial, localizada no subsolo, é refrigerada pelos 
equipamentos existentes na casa de máquina (Sala de Controle). Na Sala de 
Controle existe um umidificador e dois sistemas de refrigeração distintos: o de 
expansão indireta, representado pelo condicionador do tipo Fan-Coil (duas 
unidades), de dependência da CAG, e o de expansão direta com a utilização de 
condicionadores do tipo Self (uma unidade). Há somente o funcionamento de uma 
das três máquinas de cada vez. Na hipótese de 	rgia da concessionária, a 
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CAG não será atendida pelo sistema de alimentação de emergência Grupos Motor- g 
Gerador e consequentemente os Fan-Coils não funcionarão. Apenas o Self será a 
alimentado pelo sistema de emergência. Os dois tipos de condicionadores são  
descritos abaixo: 	 o_ • 

• Condicionadores do tipo Fan-Coil: foram instaladas duas unidades (FC-SS-01 8 c2,  
e FC-SS-02) para atender à carga térmica da Central de Comando Predial. E 8 
Possuem alimentação direta do painel que também se encontra no interior da 1-L-1  ã — 
casa de máquina. Os Fan-Coils têm vazão de ar constante e seu acionamento 
será determinado pelo SSCP ou manualmente através das portas dos painéis lã O 
de alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas se dará por IS 
meio de válvulas de duas vias motorizadas, que quando interligadas ao SSCP Lu 

permitem o controle da temperatura no ambientes. 	 o .6 o 
• Condicionadores do tipo Self: foi instalada uma unidade (SELF-SS-02) para 

atender à carga térmica da Central de Comando Predial. Possui alimentação " O Z '-
direta do painel, que também se encontra no interior da casa de máquina. Sua 
unidade condensadora está localizada ao lado das torres de resfriamento. O 
Self tem vazão de ar constante e seu acionamento será determinado pelo 
SSCP ou manualmente através das portas dos painéis de alimentação. O 
controle de vazão de água nas serpentinas se dará por meio de termostato, 
que interligadas ao SSCP permitem o controle da temperatura no ambiente. 

• Umidificadores: instalado dentro da Sala de Controle, NHB BOBP, permite o 
controle de umidade dentro da Central de Comando Predial. 
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3.7.2.4.- Sistema de Refrigeração Fan-Coil de Ambiente (42LSA 20/14) 

Sistema de refrigeração projetado para atender à carga térmica de pequenas salas, 
dos motoristas, localizadas no subsolo. Ao todo são 03 (três) Fan-Coils de ambiente 
(FC-SS-03, FC-SS-04 e FC-SS-05) refrigerando, cada um, uma sala. Tem seu 
acionamento determinado por controle remoto sem fio, que permite também a 
"setagem" da temperatura do termostato que regula a abertura da válvula duas vias 
motorizada interna, permitindo autoridade total do usuário quanto ao seu 
funcionamento. Não haverá interface destes equipamentos com o SSCP. 

3.7.3.- Bloco B 

No bloco B o sistema de ar condicionado é do tipo expansão indireta, onde utiliza 
unidades de resfriamento de líquido com compressor centrífugo, localizados na 
CAG, e condicionadores de ar do tipo Fan-Coil. Para atendera carga térmica de todo 
o prédio, esse sistema conta com condicionadores de ar do tipo Fan-coil, distribuídos 
nas casas de máquina, do térreo ao sexto pavimento. Há também, no bloco B, 
equipamentos do sistema de ventilação mecânica. 
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3.7.3.1.- Sistema de Refrigeração Central 
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3.7.3.2.- Sistema de Ventilação Mecânica 	
-5 
C7 
C-) 
O 6- 

• Sistema de Pressurização das Escadas de Incêndio: foram instalados •  — 
sistemas de pressurização das escadas de incêndio, do bloco B. Este sistema ...5•-• tI 
é constituído de ventiladores, VEP ..2. (subsolo), VEP 1 e VEP 3 (ambos no 
térreo bloco B), centrífugos de dupla aspiração, tipo limit load, projetados 
para fazer o insutlamento de ar nas escadas, permitindo a manutenção da 
pressão em 50 Pa. Um painel de acionamento remoto dos ventiladores dos 
sistemas de pressürização está -instalado-rã Céritral de Comandei -Predial, e 
tem interface com o Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) e/ou 
com o (SSCP), permitindo o seu acionamento automático ou manualmente 
através de botões instalados na porta do painel de comando. 

• Sistemas de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e 
sanitários não possuem ventilação natural. Eles são providos de sistema de 
ventilação mecânica, que fazem a exaustão por meio de grelhas fixadas no 
forro durante o funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores 
(AXC 200B) é programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso 
das salas telecorn, o sistema de ventilação mecânica funcionará sempre que 
o sistema de ar condicionado não .estiver operando. A exaustão dos 
ventiladores (AXC 200B) será acionada por meio de um termostato ou pelo 
SSCP. 

• Sistema de Exaustão das Cozinhas Industriais: foram instalados sistemas de 
exaustão e tratamento de gases e vapores de cocção de alimentes nas 
cozinhas localizadas no 5° pavimento do bloco A e 6° pavimento do bloco B. 
O sistema é composto por coifa com filtro inercial, dutos de chapa preta e 
lavador de gases. Os sistemas são providos de registro corta-fogo instalados 
nas paredes e o acionamento de todo esse sistema se dá por chave remota 
fixada próxima às coifas. Painéis instalados próximos ao sistema terão função 
de alimentar e comandar o sistema de exaustão das cozinhas. O ventilador 
(VEX 40), localizado na cobertura do bloco B, é responsável pela exaustão da 
cozinha do 6° pavimento. 

so 

Foram instalados 153 (cento e cinqüenta e três) Fan-Coils para atender à carga 
térmica do Bloco B. Possuem alimentação direta do painel que também se encontra 
no interior da casa de máquina. Os Fan-Coils têm vazão de ar constante e seu 
acionamento será determinado pelo SSCP ou manualmente através das portas dos 
painéis de alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas se dará por 
meio de válvulas de duas vias motorizadas, que interligadas ao SSCP, permitem o 
controle da temperatura no ambientes. 
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3.7.4.- Bloco A 

 

Existem, no bloco A, os sistemas de ar condicionado do tipo expansão indireta que 
utilizam unidades de resfriamento de liquido com compressor centrifugo, localizados 
na CAG, e condicionadores de ar do tipo Fan-Coil, e o de expansão direta com a 
utilização de condicionadores de ar do tipo Self. Há também, no bloco A, 
equipamentos do sistema de ventilação mecânica, não ocorrendo sistema de 
pressurização das escadas. 

3.7.4.1.- Sistema de Refrigeração Central 

Foram instalados 78 (setenta e oito) Fan-Coils para atender à carga térmica do Bloco 
A. Apenas um Fan-Coil (FC-A-91) foi instalado na posição horizontal e fora da casa 
de máquina, localizando-se acima do forro do plenário no 5° pavimento. Possuem 
alimentação direta do painel que também se encontra no interior da casa de 
máquina. Os• Fan-Coils têm vazão de ar constante e seu acionamento será 
determinado pelo SSCP ou manualmente através das portas dos painéis de 
alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas $e dará por meio de 
válVülás de duas Viãá triõtõlizà-das, que interligadá$ ao SSCP, permitem o controle 
da temperatura no ambientes. 

3.7.4.2.- Sistema de Refrigeração Fan-Coil de Ambiente (VVTN 35) 

Sistema de refrigeração, projetado para atender à carga térmica de pequenas salas, 
dos consultórios médicos e odontológicos, localizadas no térreo. Ao todo são 21 
(vinte e um) do tipo WTN 35 refrigerando, cada um, uma sala. . Têm seu 
acionamento determinado por controle remoto sem fio, que permite também a 
"setagem" da temperatura do termostato que regula a abertura da válvula duas vias 
motorizada interna, permitindo autoridade• total do usuário quanto ao seu 
funcionamento. Não haverá interface destes equipamentos com o SSCP. 

3.7.4.3.- Sistema de Refrigeração da Central de Processamento de Dados (CPD) 

A Central de Processamento de Dados, 2° pavimento bloco B, é refrigerada pelos 
equipamentos existentes em sua respectiva casa de máquina, localizada no mesmo 
pavimento. Para suprir as necessidades de controle de umidade e temperatura do 
CPD, foi instalado um umidificador e dois sistemas de refrigeração distintos: o de 
expansão indireta, representado pelo condicionador do tipo Fan-Coil (duas 
unidades), de dependência da CAG, e o de expansão direta com a utilização de 
condicionadores do tipo Self (duas unidades). Na hipótese de falta de energia da 
concessionária, a CAG não será atendida pelo sistema de alimentação de 
emergência Grupos Motor-Gerador e conseqüentemente os Fan-Coils não 
funcionarão. Apenas os Selfs serão alimentados pelo sistema de emergência. Os 
dois tipos de condicionadores são descritos abai 

• Condicionadores do tipo Fan-Coil: 	ram instaladas d as unidades para 
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atender à carga térmica do CPD. Possuem alimentação direta do painel, que 
também se encontra no interior da casa de máquina. Os Fan-Coils têm vazão 
de ar constante e seu acionamento será determinado pelo SSCP ou 
manualmente através das portas dos painéis de alimentação. O controle de 
vazão de água nas serpentinas se dará por meio de válvulas de duas vias 
motorizadas, que interligadas ao SSCP, permitem o controle da temperatura 
no ambientes. 

• Condicionadores do tipo Self: foram instaladas duas unidades (SELF-A-53 e 
SELF-A-56) para atender à carga térmica do CPD. Possui alimentação direta 
do painel que também se encontra no interior da casa de máquina Suas 
respectivas unidades condensadoras encontram-se na cobertura do bloco A. 
Os Selfs tem vazão de ar constante e seu acionamento será determinado pelo 
SSCP ou manualmente através das portas dos painéis de alimentação. O 
controle de vazão de água nas serpentinas se dará por meio de termostato, 
que interligadas ao SSCP, permitem o controle da temperatura no ambiente. 

• Umidificadores: instalado dentro da casa de máquina, NHB BOBP, permite o 
controle de umidade dentro do CPD. 

3.7.4.4.- Sistema de Ventilação Mecânica 

• Sistemas de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e 
sanitários que não possuem ventilação natural são providos de sistema de 
ventilação mecânica, que fazem a exaustão por meio de grelhas fixadas no 
forro, durante o funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores 
(AXC 200B) é programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso 
das salas telecom, o sistema de ventilação mecânica funcionará sempre que 
o sistema de ar condicionado não estiver operando. A exaustão dos 
ventiladores (AXC 200B) será acionada por meio de um termostato ou pelo 
SSCP. 

• Sistema de Ventilação das Salas e Sanitários do Serviço Médico: os sanitários 
dos consultórios médicos são atendidos por sistemas de exaustão singelos 
constituídos por ventilador axial fixado no forro do ambiente, descarregando 
em duto principal, este com exaustão permanente controlada pelo SSCP. Seu 
acionamento ocorre através de intertravamento com a• iluminação do 
ambiente. Já os ambientes do serviço médico, como a sala de expurgo e 
curativos, são providos de sistema de exaustão mecânica de modo a evitar a 
contaminação dos ambientes anexos. Este sistema é constituído de 
ventiladores centrífugos do tipo "Buster" com exaustão por meio de grelha 
fixada no forro. Um painel está fixado nas paredes das salas para fornecer 
alimentação e comando ao ventilador, além de participar na interface com o 
sistema de controle (SSCP). 	• 

• Sistema de Exaustão das Cozinhas Industriais: foram instalados sistemas de 
exaustão e tratamento de gases e va 	s de co o de alimentos nas 
cozinhas localizadas no 50  pavimen 	o bloco A e 60  pa 'mento do bloco B. 
O sistema é composto por coif 	 ercial, duto de chapa preta e 
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lavador de gases. Os sistemas são providos de registro corta-fogo instalados 
nas paredes e o acionamento de todo esse sistema se dá por chave remota 
fixada próxima às coifas. Painéis instalados próximos ao sistema terão função 
de alimentar e comandar o sistema de exaustão das cozinhas. Os 
ventiladores (VEX 41, VEX 42, VEX 43 e VEX 44), localizados na cobertura do 
bloco A são responsáveis pela exaustão da cozinha do 50  pavimento. 

3.7.5.- Bloco C 

No bloco C foram usados o sistema de refrigeração independente ou de expansão 
direta, com condicionador do tipo Self, e o sistema de ventilação mecânica. 

3.7.5.1.- Sistema de Refrigeração Central 

Condicionadores do tipo Self: foi instalada uma unidade (SS-C-01) para atender à 
carga térmica do bloco C. Possui alimentação direta do painel que também se 
encontra no interior da casa de máquina Sua respectiva unidade condensadora 
encontra-se-  no—estactonamento entre os trocos A e C. O Self tem vazão de ar 
constante e seu acionamento será determinado pelo SSCP ou manualmente através 
das portas dos painéis de alimentação. O controle de vazão de água nas serpentinas 
se dará por meio de termostato, que interligadas ao SSCP, permitem o controle da 
temperatura no ambiente. 

3.7.5.2.- Sistema de Ventilação Mecânica 

Sistemas de Ventilação das Copas, Sanitários e Telecom: as copas e sanitários não 
possuem ventilação natural. Eles são providos de sistema de ventilação mecânica, 
que fazem a exaustão, por meio de grelhas fixadas no forro, durante o 
funcionamento do tribunal. O acionamento dos ventiladores (AXC 200B) é 
programado pelo SSCP, em horas pré-estabelecidas. No caso dás salas telecom, o 
sistema de ventilação mecânica funcionará Sempre que o sistema de ar 
condicionado não estiver operando. A exaustão dos ventiladores (AXC 200B) será 
acionada por meio de um termostato ou pelo SSCP. 

3.7.6.- Guaritas 

Existem três guaritas nos portões de acesso ao Tribunal Superior do Trabalho (TST). 
Em todas elas existe o sistema de refrigeração com condicionadores de ar do tipo 
Split-System (MS-C-01), sendo que cada guarita possui uma unidade. 

3.7.6.1.- Sistema de Refrigeração Split-System 

Ao todo são 03 (três) condicionadores de ar do tipos.stem para atender à carga 
térmica das guaritas. Eles têm seu acion ieo determina.. •or chave-termostato 
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3.7.7.- Relação de equipamentos 

EQUIPAMENTO 
POT. 

MOTOR 
QUANTIDAD 

E 
Chiller (url's) 

Chiller c/ compressor centrífugo 350 tr 216 kw 2 
Chiller c/ compressor centrífugo 700 tr 425 kw 3 
Total 5 

Moto-bombas 
Bomba centrifuga 40 cv 3 
Bomba centrífuga 50 cv 4 
Bomba centrífuga 25 cv 5 
Bomba centrífuga 75 cv 14 
Total 26 

Torre resfriamento de água 
Torre resfriamento de água 10 cv 8 
Total 8 

Fan-coil 
Fan-coil 3 tr 1 cv 41 
Fan-coil 5 tr 1 cv 2 

Fan-coil 8 tr 
1,5 cv 37 

2 cv 13 
3 cv 3 

Fan-coil 10 tr 3 cv 7 
4 cv 2 

Fan-coil 12 tr 3 cv 1 
4 cv 5 

Fan-coil 15 tr 

4 cv 4 
5 cv• 23 
6 cv 12 

7,5 cv 2 
Fan-coil 18 tr 6 cv 1 

Fan-coil 20 tr 
4 cv 2 
5 cv 4 
6 cv 2 

Fan-coil 25 tr 

5 cv 6 
6 cv 17 

7,5 cv 34 
10 cv 2 

Fan-coil 30 tr 7,5 cv 3 
10 cv 1 

Fan-coil 35 tr 	_.....--- 	------------ 7,5 cv 3 
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EQUIPAMENTO  
POT. 

MOTOR 
QUANTIDAD 

E 
10 cv 4 

Total  231 

Self  
Self-remoto 20 tr  6 cv 1 

Self-remoto 25 tr  7,5 cv 2 
Self-remoto 35 tr  10 cv.  1 

Total  4 

Ventiladores  
Vent. Centrífugos / siroco 35000 m3/h  10 cv 6 
Vent. Centrífugos / siroco 70000 m3/h  20 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 47270 m3/h  15 cv 1 
Vent. Centrífugos / limit load 23310 m3/h  20 cv 1 
Vent. Centrífugos / limit load 23310 m3/h  15 cv 2 
Ventilador axial 510 m3/h  162 
Vent. Centrífugo buster 510 m3/h  12 
Vent. Centrífugos / siroco 2400 m3/h  0,5 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 10900 m3/h  3 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 15600 m3/h  4 cv 1 
Vent. Centrífugos / siroco 720 m3/h  0,25 cv 2 

Total  190 

Umidificadores  
Umidificador  2 

Lavadores de ar  
Lavadores de ar 2 

3.7.8.- Quadros elétricos do ar condicionado 

DESCRIÇÃO 	 QUANT 	UN 
Perfilado em Aço Para Montagem de Disjuntores 	 24 	m 
Tampa para espélho dos Minidisjuntores dos Quadros 	1.500 	un 

de Iluminação e Tomadas 
Caixa de Equalização Completa 500 x 400 x 100 	 1 	cj 

Equipada com 1 Barra de Cobre de 400 x 100mm 
Quadro Elétrico QDBT QF IRR 	 1 	cj 
Quadro elétrico de Sobrepor 1 QDBT 	 1 	cj 
Quadro Elétrico de Sobrepor 2 QDBT 	 1 	cj 
Quadro Elétrico QF Compressor 	 1 	cj 
Quadro Elétrico QF Consultórios 	 1 	cj 
Quadro Elétrico QFCamara Fria 	 1 	cj 
Quadro Elétrico QF Oficina - 	 1 	cj 
Quadro Elétrico QF Pressurização 	 1 	cj 
Quadro Elétrico QF Pressurização 	 1 	cj 
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DESCRIÇÃO 
Painel QFBT-QAC COZ B 
Painel QFBT-QAC COZ A 
Painel QFBT-QAC COZ L- B 
Painel QFBT-QAC COZ L-A 
Painel QFBT-Quadro Fancoil 6CV 
Painel QFBT-QAC P5-8 # CA-FC 94 (1 Fancoil 5CV) 
Painel QFBT-QF Exaustor 
Quadro Elétrico QDBT QFE No Break 
Quadro Elétrico QDBT QILM 05 Variadores de 

Luminosidade 
Quadro Elétrico QDBT QILM 04 Variadores de 

Luminosidade 
Quadro Elétrico QDBT QFE Estúdio 
Painel QFBT c/ 1 Botoeira Liga/Desliga 
Painel QFBT c/ 6 Botoeira Liga/Desliga 
Painel QFBT c/ 4 Botoeira Liga/Desliga 
Painel QFBT c/ Disjuntor 80a 
Painel QFBT de Força Derramado 1,5CV/380V 
Quadro de Distribuição 1KV Barramento/Acoplamento 

De 02 Painéis 
Disjuntor EZC100N 3P 80A  Mod. EZC100N3080 
Chave Comutadora 2 Posições Contatos Auxiliares 

1NA+1NF 
Porta Documento A4 

3.7.9.- Demais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Cabo flexível isolam. termoplástico antichama 

BWF 10,0 mm2 
Cabo flexível isolam. Termoplástico antichama 

BWF 4,0 mm2 
Cabo flexível isolam. Termoplástico antichama 

BWF 6,0 mm2 
Chapa de aço galvanizada 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada primária, 176,4 m3/h, 20,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada primária, 323,23 m3/h, 40,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 200,1 m3/h, 50,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 219,79 m3/h, 50,0 CV 

• QUANT 	UN 

• 1.028 	m 

	

3.638 	m 

88 m 

	

376.538,81 	kg 

	

3 	pç 

	

4 	pç 

	

2 	cj 

cj 
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• QUANT 

2 

UN a 8.0 
ci 

DESCRIÇÃO 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 240,32 m3/h, 30,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 272,36 m3/h, 70,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 280,31 m3/h, 25,0 CV 
Conjunto Moto-bomba para água gelada de água 

gelada secundária, 53,8 m3/h, 7,5 CV 
DCF-1 - Damper corta fogo com solenóide e 

fusível, ref. FKA 500x500 
DCF-1 - Damper corta fogo com solenóide e 

fusível, ref. FKA 800x300 
Dl-1 - Difusor linear para insuflamento com caixa 

plenum e registro, ref. TROX, TLO-DL-22, L 
= 1.200 mm 

Dl-2 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX, ADLK-356x356 

Dl-3 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX, ADLR, diam. 356 mm 

Dl-4 - Difusor de insuflamento com caixa plenurn, 
ref, TROX, ADLR, diam. 468 

Dl-5 - Difusor de insuflamento com caixa plenum 
FD-R/1 - 600 

Dl-7 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX FD-R/1 — 500 

Dl-8 - Difusor de insuflamento com caixa plenum, 
ref. TROX ADLK-S 412x412 

DR-1 - Difusor de retorno, ref. TROX ADLR/D, 
diam. 300 mm 

DR-3 - Difusor linear de retorno, continuo, ref. 
TROX ALS-4, 1200mm 

DSP-2 - Damper sobre-pressão, ref. TROX KUL - 
800x500 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 150 mm 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 200 mm 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 250 mm 

Duto flexível isolado termicamente, ref. 
MULTIVAC ISODEC 25, diam. 300 mm 

Eletrocalha galv perf c/tampa da Sisa, SRS-50 F, 
1000 x 100 mm 

Eletroduto em aço galvanizado tipo co 
Eletroduto em aço galvanizado ti 

1- 
TABELIÃO DE NOTAS - 

Roberto Fernenclos - Tabettêto 
e Andrade, N.° 237 - Fone: 3258-28/1 
presente nepie r prográfica conforme o ori 
presentedo, na rnje reero,jzida. Dou Ft 

5 

ARCELO CAMPOS DOS SANTOS 

RECOLHIDOS POR VERBA • VALOR RECEBIDO R$ 1,75 

g 
cj 	—G- 

	

2 	cj  
o .fz > Q. ce > 
U J o  

	

2 	cj 
g 

Pç o° 6, .7..1 ã 

	

1 	Pç 	
..< 

	

5.477 	Pç 

115 	Pç 

118 	pç 

635 	Pç 

60 	Pç 

76 	Pç 

30 	Pç 

75 	Pç 

264 	pç 
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QUANT UN 

	

272 	m 

	

46 	pç 

	

42 	pç 

	

3 	Pç 

	

2 	pç 

	

3 	Pç 

	

62 	pç 

	

90 	pç 

5 	Pç 

	

15 	pç 

	

248 	pç 

DESCRIÇÃO 
Eletroduto em aço galvanizado tipo comum 2" 
GE-1 - Grelha de exaustão ref. TROX 325x165 
GE-2 - Grelha de exaustão ref. TROX 1225x425 
GE-3 - Grelha de exaustão continua ref. TROX 

AH-15 3x2000 + 2x 1550 mm 
GE-4 - Grelha de exaustão continua ref. TROX 

AH-15 1x2000 + 2x 1130 mm 
GI-6 - Grelha de insuflamento ref. TROX AT-AG 

525x326 
GI-7 - Grelha de insuflamento ref. TROX VAT-DG 

1225x225 
GP-1 - Grelha de porta com contra-moldura, ref. 

TROX - AGS-T, 425X325 
GP-2 - Grelha de porta com contra-moldura, ref. 

TROX - AGS-T, 525x525 
GR-1 - Grelha de retorno, ref. TROX, AH-AG, 

1025x225 	 33 	pç 
Isolamento acústico tipo TLIBEX 	 2.841,95 	m3 
Isolamento térmico - calha de isopor 1 1/2" 	 818 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 1 1/4" 	 613 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 1" 	 740 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 10" 	 166 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 12" 	 6 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 14" 	 37 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 16" 	 100 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 2 1/2" 	 849 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 2" 	 1.730 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 3" 	 762 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 4" 	 1.273 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 5" 	 706 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 6" 	 534 	ml 
Isolamento térmico - calha de isopor 8" 	 1.050 	ml 
Isolamento térmico de lã de vidro com papel kraft 	39.383,2 	m2 
Junta de Expansão de Borracha 10" 	 18 	pç 
Junta de Expansão de Borracha 14" 	 • 8 	Pç 
Junta de Expansão de Borracha 16" 	 8 	pç 
Junta de Expansão de Borracha 6" 	 10 	pç 
Junta de Expansão de Borracha 8" 	 40 	pç 
Junta de Expansão de Borracha 4" 	 4 	pç 
Porta dupla acústica estanque para salas de 

ventiladores do subsolo, ref. TROX ST-D, 
1080x1940 

QAC - Quadro elétrico de força e comando 
fancoil 
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DESCRIÇÃO 
QAC - Quadro elétrico de força e comando para 1 

ventilador 
QAC-CAG-1 Quadro elétrico de forca e comando 

para 3 unidades resfriadoras de 700,0 TR, 6 
torres de resfriamento, 18 conjuntos moto-
bomba 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
1 1/2" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
1 1/4" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
1"  

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
10" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
14" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
16" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
21/2" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
2"  

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
20" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
3"  

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
3/4" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
4"  

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 
5"  641 
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3.8.1.- Soluções Adotadas 

• Instalação de ferro galvanizado a fogo (RE BAR) nos pilares de concreto, 
conforme projeto. E após a conclusão da estrutura de concreto foram feitas às 
medições de continuidade elétrica de todos o suares, entre o topo destes e o 
ponto mais baixo no subsolo confo 	 a norma NBR5419/01, a 
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DESCRIÇÃO 
Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 

extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
6" 

Tubo galv. em aço carbono ASTM-A-106 
extremos c/rosca BSP, SCH 40 sem costura, 
8" 

Ventilador Buster para exaustores diversas, 
.1.850 m3/h, 0,3 kW 

Ventilador Buster para exaustores diversas, 720 
m3/h, 0,2 kW 

Ventilador Buster das Copas; 510,0m3/h, 0,2 KW 
Ventilador Buster das Salas TC's, 510,0m3/h, 0,2 

KW 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 23.310 m3/h, 

12,5 CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 23.310 m3/h, 

20,0 CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 35.000 m3/h, 5,0 

CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 35.000 m3/h, 6,0 

CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 47.270 m3/h, 

15,0 CV 
Ventilador Centrifugo Limit-load, 70.000 m3/h, 

10,0 CV 
VR-2 - Veneziana de retorno, ref. TROX AWK 

1997x497 
VR-3 - Veneziana de retorno, ref. TROX AWK 

797x2497 
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3.8.-Instalações do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas 
(SPDA) 

O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas da nova sede do Tribunal 
Superior do Trabalho foi executado conforme a norma técnica NBR5419/2201 da 
ABNT em vigência. 
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estrutura foi considerada contínua e apta para ser usada como elemento 
natural do SPDA para escoamento das correntes até o solo. 

d tri 
• Medições diagonalmente entre diferentes pilares, entre pilares e lajes e entre ec 

fachadas diferentes. Estes serviços foram cadastrados com croquis e tabelas s 
mostrando claramente os pontos das medições e os valores apresentados e 2  ° c.) 	9zrt 
os equipamentos utilizados. 	

w 

O 
CL 2 

• Instalada uma Gaiola de Faraday com cabo de cobre nu #35 mm2, fixado por Lu o  o  
presilhas de cobre diretamente na estrutura, com bucha de nylon e parafuso •"` z"" c w • inox de rosca soberba. A gaiola foi complementada com terminais aéreos de o  
35 cm instalados a cada 6 metros de percurso da gaiola. 	 o L-6- o o â 

• As esquadrias metálicas de alumínio, para sustentação dos vidros e dos a 
brises que serão instaladas nas fachadas maiores do prédio (no sentido do 
comprimento) foram feitos "jumpers" para garantir a sua continuidade, através 
de cabo de cobre nu #35mm2 e 2 terminais de compressão estanhados. 
Estas estruturas estão interligadas em todas as lajes, com espaçamentos 

• horizontais de até 10 metros. Éstas conexões foram realizadas com materiais 
'Dl-metálicos, para evitar a formação de par eletrolítico. 

• Em todos os shafts, as prumadas metálicas que serão instaladas foram 
interligadas numa caixa de equalização de potenciais (LEPfTAP), inclusive o 
Aterramento do sistema elétrico de telefonia e de dados. 

• As caixas de equalização foram instaladas em todos os shafts e salas de 
telecomunicações de todos os andares e ligadas à ferragem da laje mais 
próxima. As caixas de equalização foram interligadas verticalmente por um 
condutor de cobre do tipo Afumex #16mm2 que esta interligada á malha de 
aterramento do subsolo, no local mais próximo da malha, com solda 
exotérmica (CDH 50.35, cartucho nr. 32 e alicate Z200). 

• No nível do subsolo, as barras (Re Bar) do SPDA que foram instaladas dentro 
dos pilares e que estão aflorando no nível do piso foram descobertas. 
Interligadas com a malha de aterramento. 

• O aterramento foi executado em anel (arranjo B da norma NBR5419), 
circundando toda a edificação e interligando todos os pilares (ver projeto). No 
pé de cada pilar foi cravada uma haste de aterramento "copperweld" 5/8" X 
2,40m (alta camada-254 i.irn), conforme norma NBR13571/96, soldada com 
solda exotérmica (HCL 5/8.50,f cartucho nr. 115 e alicate Z201) no anel de 
aterramento. 

• A malha de aterramento foi instalada n 	 cm de profundidade no 
solo, com cabo de cobr nu #50 	 aterramento (cabos e 
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o 
• No nível do solo também foi instalada uma caixa de equalização de potenciais 

(LEP/TAP) e aterradas todas as estruturas metálicas e malhas de aterramento 

c.) 
-2 

existente. 

• Os suportes de fixação dos pisos elevados foram aterrados nas lajes através 
de 	conectores bi-metálicos, com espaçamentos de 10 metros Q  
aproximadamente.  LU o  o  < 

• No encontro das barras verticais estruturais dos pilares com as ferragens 
horizontais das lajes e/ou vigas, estas foram interligadas com ferros comuns (6)  6-
de aproximadamente 8 mm a 10 mm de diâmetro , amarrados com arame 
recozido comum trespassando essas ferragens em 20 cm na horizontal e 
vertical. Essa interligação tem como objetivo a vinculação das ferragens 
verticais e horizontais facilitando a circulação de corrente pelas lajes 
funcionando assim como um plano equipotencial. 

• As cercas metálica—foram aterradas através de hastes de aterramento 
copperweld 5/8" x 2,40m (alta camada) a cada 10 metros de perímetro. E os 
postes metálicos e corrimões metálicos estão igualmente aterradas 

• Todas as grades metálicas existentes no térreo estão aterradas diretamente 
nas ferragens das lajes. 

• Instalado os captores Franklim em mastros de 6 metros acima dos volumes 
no topo dos prédios tem como objetivo a proteção de estruturas específicas 
que eventualmente serão instaladas no topo das edificações (antenas de 
rádio, antenas de W, etc) 

• Os trilhos metálicos dos carrinhos de limpeza dos vidros das fachadas, que 
foram instalados no topo do bloco dos Funcionários e dos Ministros, bem 
como fechamentos de pele de vidro é outras estruturas metálicas extensas, 
foram vinculados com o SPDA a cada 10 metros de percurso. 

• Após a execução dos aterramentos e com a equalização aberta, foram 
realizadas as medições da resistência de aterramento geral pelo método de 
queda de potencial com a tabela e o gráfico da resistência X distâncias e 
visualização do patamar. 

• Para proteção das instalações e equipamentos contra sobretensões induzidas 
por descargas atmosféricas foram instalados nos Quadros Elétricos os 
supressores de surto. E nos pontos de energia sob o piso elevado estão 
instalados régua de tomadas com 	e surto para proteção de 
equipamentos. 

Gráfica 
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3.8.2.- Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 
Pára-raios ( captor ) tipo franklin 4 pontas 
Terminais aéreos latão 250 mm cI conector mini-gar 
Bases para mastros em alumínio fundido 
Abraç. 3 estais e cantoneira fixa-estai 
Mastros simples com redução para 3/4 
Mastros telescópicos c/ redução p/ 3/4" 6,0 metros 
Fita perfurada p/ equalização de potenciais em latão 

niquelado 20 mm x 0,8 mm , furos o 7 mm 
Barra redonda condutora em aço galvanizado a fogo ( RE- 

BAR ) 0 3/8" X 3,40 m 
H x n° pilares dos blocos A e B 

Caixas de equalização c/ barramento de cobre espessura 
= 6 mm conforme norma nbr-5419/01 

Conectores tipo split-bolt com separador prensados em 
cobre estanhado bi-metálico c/ separador 16 mm2 

Arruelas diversas 
Porcas sextavadas o 1/4" 
Rebites tipo repucho de alumínio o 1/4" x 35 mm 
Cabos de cobre isolados 750cv cor verde 16 mm2 

Cabo isolado verde tipo afumex 750cv cobre 16 mm2  
Cabo de cobre nu 35 mm2 
Cabo de cobre nu 50 mm2 
Hastes cobreadas de alta camada o 5/8" x 3,00 m ( 254 

QUANT UN 
10 pç 
35 pç 
10 pç 
10 	cj 
10 pç 
10 pç 

750 m 

760 m 

86 • pç 

5411 pç 
5303 pç 
1260 pç 
690 pç 

3120 m 

2250 m 
4860 m 
2820 m 

115 pç 

3.9.- Fornecimento e Instalações de sistema de transporte vertical composto de 
27 elevadores 

A execução da instalação dos elevadores procurou assegurar a movimentação 
vertical de cargas e passageiros em conformidade com os parâmetros normatizados, 
observando os critérios de segurança, confiabilidade, economia de energia, em 
harmonia com as necessidades da nova sede do Tribunal Superior do Trabalho. 
A configuração básica do sistema dedicado ao transporte vertical realizada conforme 
planilha a seguir: 
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Configuração do Sistema de Transporte Vertical 

PRÉDI 
O 

/BLOC 
O 

N° 
SEQUE CO- 

MANDO 
PAVIM. 
ATEND. TIPO MÁQU IN 

A 
N° 

PAR / 
ENTR 

ABER 
T 

PORT 
(cm) 

CAPA 
C . 
DA 

CABIN 
A 

VELO 
C. 

R ÉQU 
ER. 

(m/min 
) 

Ministro 
s 

01-W 
02-W Duplex 

SS, T, 
Mez, 1, 
2 3, 	, 4 , 

. 5,6 

Passa 
g. Convenc 

Later  

9 / 9 
ai 

80x21 
O 

750 kg 
10 

pess. 
120 

03-W 
04-W Duplex 

05-L 
06-L Duplex 

07-L 
08-L Duplex 

Sessõe 
s 

09-L 
10-L Duplex 

S_$T , 	, 
Mez 1 , 2 3  

5, 6 

,4,  Passag . Convenc 9 / 9 

Centr 
ai 

90x21 
O 

975 kg 
13 

pess. 
120 

11-L 
124. 
13-L. 

Triplex 

SS T , 	, 
Mez, 1, 2, 3  
4 5 6

, 
, 	,  

Passag . Convenc 9 / 9 

Centr 
ai 

90x21 
O 

975 kg 
13 

pess. 
120 

Funcion 

,,° TABELIÃO v1,11,1,a Roberto 

14-W 
15-W Duplex SS, T, mez  Passag . 

Sem 
casa de 
máquina 

3 / 3 

Centr 
ai 

90x21 
O 

975 kg 
13 

pess. 

60 

16-L 
17-L Duplex 

SS, T, 
Mez, 1, 
2, 3, 4, 5 

Passag 

" 
Convenc 8 / 8 

Centr 
ai 

90x21 
O 

750 kg 
10 

pess. 
120 

18-L 
19-L 
20-L 
21 
22-L 
23-L 

Fernnna.
DE NOTAS 

Hexapi 
ex 

SP  ......:_ -.: 

SS, T, 
Mez  
2, 3, 4, 5 

• 
 

Passag 

- 1-L Convenc 8 / 8 

Centr.  
al 

90x21 
O 

1.200 
kg 

6. pess 

120 
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o 

24-L 
25-L Duplex SS T , mez , Passag. 

Sem 
casa de 
máquina 

3 / 3 

Centr 
ai 

90x21 
0 

. 
975 kg 

13 
pess. 

60 

Funcion 
(Escada 
externa) 

26-W 

27-L 
Simplex 

SS, T, 
Mez, 1, 
2, 3, 4, 5 

Passag. Convenc 8 / 8 

Centr 
al ou 

Latera 
I 

90x21 
o 

600 kg 
8 pess. 120 

3.9.1.- Características dos materiais aplicados e serviços: 

3.9.1.1.- ElevadoreS Convericignált: 

Elevadores com motor de indução acionado em corrente alternada, com um 
enrolamento e gerador tacométrico acoplado, máquina de tração tipo engrenagem, 
coroa e eixo sem fim, acionamento microprocessado, inteligente permitindo total 
gerenciamento das funções do elevador e do grupo, autodiagnóstico e 
monitoramento remoto de falhas, monitorado e controlado através de comando 
remoto em sala de controle, dispositivo eletrônico pesador de carga, seletor 
eletrônico, comando ascensorista, sinalização interna na cabine e externa nos 
pavimentos, sintetizador de voz, intercomunicador, sensor de segurança eletrônico 
das portas, CFTV, alarme, iluminação de emergência, operação de emergência, 
reguladores de velocidade, proteção contra surtos de tensão, e contra ruídos 
eletrônicos, e limitadores finais de curso. 

3.9.1.2.- Elevadores sem casa de máquina: 

Conforme definido na planilha os elevadores 14-W, 15-W, 24-L e 25-L são do tipo 
sem casa de máquinas. Utilizaram os mesmo equipamentos, acabamentos, 
acessórios e dispositivos dos elevadores convencionais exceto a máquina de tração 
que é do tipo compacta, própria para sistemas que dispensam casa de máquinas, 
instalada no passadiço, acima das guias, equipado com cintas planas flexíveis aptas 
a tracionar a cabina através de polias de pequeno diâmetro. 

3.10. Fornecimento e Instalação de Câmara Frigorifica 

Câmaras frigoríficas executadas com painel termo isola e modular com núcleo em 
poliuretano injetado, densidade de 40 Kg/ 	— agente ex nsor R141b-HCFC 
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• Modelo 	FLEX175H2D — 380v / trifásico. 
• Compressor 	CR18KQ -TFD Copeland 
• Gás 	 R22 
• Ventilador 	1 x 1/15 
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(ecológico) retardante à chama classe R1 com coeficiente de condutibili ade térmica 
global de 0,018 Kcal/m.h.°C, revestido em ambas as faces com chapa galvanizada 
lisa e pré-pintada, com encaixe entre painéis efetuado através de perfis macho e 
fêmea moldados no próprio poliuretano, sendo a vedação realizada com selante à 
base de borracha de silicone. 
O sistema de câmaras é constituído de 4 unidades e uma antecâmara, sendo: 

Câmara Frigorífica para Congelados 
Temperatura de armazenagem: 	-18 °C. 
Dimensões internas: 2287 mm x 2885 mm x 2380 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.291 Kcal/h. 

Câmara frigorífica para Laticínios 
Temperatura de armazenagem: 	O °C. 
Dimensões internas: 2875 mm x 2925 mm x 2400 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.593 Kcal/h. 

Câmara Frigorífica para Hortifruti 
Temperatura de armazenagem: 	5 °C. 
Dimensões internas: 1790 mm x 4875 mm x 2400 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.670 Kcal/h 

Ante-Câmara (não refrigerada). 
Dimensões internas : 1900 mm x 5270 mm x 2400 mm 

Câmara frigorífica para Lixo 
Temperatura de armazenagem: 	O °C 
Dimensões internas: 3410 mm x 2360 mm x 2400 mm 
Carga Térmica Requerida: 	 1.421 Kcal/h 

3.10.1.- Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Refrigeração 

Unidade compacta de refrigeração, tipo "Split System", dotada de compressor 
hermético para Freon. Condensador e Evaporador construídos em tubos de cobre e 
aletas de alumínio. Ventiladores tipo silenciosos e sistema elétrico de comando e 
proteção. Acompanha quadro de comando com microprocessador digital. 

Câmara de Congelados: 
• Modelo 	MNH 025X6D 380v / trifásico. 
• Compressor 	CS14K6E -TFD Copeland 
• Gás 	 R404A 
• Ventilador 	2 x 1/15 hp 

Câmaras de Laticínios / Hortifruti / Lixo: 
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3.11.-Fornecimento e Instalação de Sistema de Irrigação 

O sistema instalado visa irrigar toda a área gramada externas dos prédios; 
(aproximadamente 38.000 m2), de forma automatizada, com bombeamento de água 
a partir do reservatório inferior, de forma programada e distribuída em 20 setores, 
com utilização de aspersores rotativos. 
O dimensionamento foi elaborado considerando a vazão de cada aspersor, 
considerando o conjunto para cada setor, considerando as pedras de carga das 
tubulações e conexões, conforme NBR-5626. 
As tubulações e conexões são em PVC agropecuário e aspersores são do tipo 
rotativo de engrenagens escamoteáveis, com pequeno diâmetro de exposição no 
solo (5,1 cm), com possibilidade de ajustes na faixa de 40°  a 360°. 

3.11.1.- Principais materiais fornecidos e utilizados 

DESCRIÇÃO 	 QUANT UN 
Controladora Rain Bird mod ESP2O-LX 	 1 	Pç 
Aspersor escamoteável Rein Bird mod uni-spray 	 24 	Pç 
Aspersor escamoteável Rain Bird mod R3504 	 2 Pç 
Aspersor escamoteável Rain Bird mod R5004 	 266 Pç 
Aspersor escamoteável Rain Bird rriod R5004 SAM 	 47 Pç 
Válvula solenóide Rain Bird, mod. 150-pga 1 1/2" 	 20 	Pç 
Válvula solenóide Ráin Bird, mod. 200-pga 2" 	 1 	Pç 
Caixa plástica 10" para válvula solenóide 	 20 Um 
Caixa plástica 6" para passagem elétrica 	 28 Um 
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1 Pç 
678 Pç 

4 Pç 
2 Um 

795 M 
5000 M 
1000 M 
978 M 
228 M 
112 M 

1104 M 
1104 M 
1908 M 

50 M 
18 M 
48 •M 
2 Um 

Pluviômetro Eletrônico (RSD) Rain Bird 
Conector Rain Bird para instalação flexível 
Microaspersor XS 
Motobomba trifásica 7,5 cv 
Eletroduto de PVC rígido 3/4" 
Cabo elétrico flexível 1,5 mm2 
Cabo elétrico flexível 2,5 mm2 
Tubo de PVC DN75/PN80 
Tubo de PVC DN75/PN40 
Tubo de PVC DN50/PN80 
Tubo de PVC DN50/PN40 
Tubo de PVC DN32/PN60 
Tubo de PVC DN25/PN60 
Tubo de PVC soldável 75 mm 
Tubo de PVC soldável 60 mm 
Tubo de PVC soldável 50 mm 
Bomba de recalque 7,5 cv 
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3.12.- Sistema de Gás Combustível 

O sistema de gás combustível é alimentado através de tanques estacionários de 
2.000Kg e dispositivos de controle. 
A alimentação do ponto de consumo é feita através de tubulações de cobre classe I, 
a partir dos reservatórios estacionários, em conformidade com as demandas dos 
equipamentos com utilização de gás nas cozinhas dos dois prédios. 

DESCRIÇÃO 
Tanque 2000 kg p/ Gás GLP Subterrâneo Horizontal em 

Aço Carbono ASTM 1.040 mm x 4.846 mm 

3.13.-Central telefônica 

3.13.1.-Sistema de comunicação 
Sistema digital de comunicação HIPATH 4000 equipado com: 

210 	Troncos digitais (em feixe de 2Mbit/s) 
200 	Ramais analógicos 

1050 	Ramais IP 
100 	Ramais Cordless 

2 	Terminal(is) de telefonista(s) modelo AC4, com 29 teclas de 
função, 40 teclas de destino e LCD display de 90mm X 140mm 

1 	Modem externo. 
1 	Comando em redundância 
1 	Distribuidor Geral de Linhas 
1 	Interface para música em espera 
1 	Sistemas de suprimento de energia incluindo retificadores 
1 	Facilidade rota de menor custo 
1 	Protocolo CSTA 
1 	Conjunto de licenças de software para funcionamento do sistema. 

3.13.2.-Telefones 

29 	Aparelhos telefônicos digitais IP optiPoint 410 coloridos, tipo 
touch screen com 5 teclas configuráveis e 12 linhas, cor gelo, 
com viva-voz, montável em parede, alimentação via LAN IEEE 
802.3 af ou inline - power, com mini-switch 10/100, porta para 
head set, fonte de alimentação e suporte a aplicações CTI 
(Computer Telephone Integration). 
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3.13.5.-Correio de voz 
1 	Sistema de correio de voz corri capacidade para até 12 acessos 

simultâneos. 
toA,  
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371 	Aparelhos telefônicos digitais IP optiPoint 410 com 5 teclas 
configuráveis e 12 linhas, cor gelo, com viva-voz, montável em 
parede, alimentação via LAN IEEE 802.3 af ou inline - power, 
com mini-switch 10/100, porta para head set, fonte de 
alimentação e suporte a aplicações CTI (Computer Telephone 
I ntegration). 

600 	Aparelhos telefônicos digitais IP optiPoint 410 com 5 teclas 
configuráveis e 12 linhas, cor gelo, com viva-voz, montável em 
parede, alimentação via LAN IEEE 802.3 aí ou inline - power, 
com mini-switch 10/100, porta para head set, fonte de 
alimentação e suporte a aplicações CTI (Computer Telephone 
I nteg ration). 

200 	Profiset 3005: 14 memórias (10 de dois toques + 4 de toque 
único), Flash Programável (100 e 250ms), 3 tipos de melodies, 3 
volumes de campainha, Rediscagem da última chamada 
efetuada, Tecla Mute (inibe somente a transmissão), Versão sem 
chave de bloqueio, Montagem em mesa ou parede. 

3.13.3.-Tarifação STI 

1 	Software de tarifação STI para até 4.000 ramais. Composto por: 1 
CD Siemens STI Windows Atenas e 1 Hard Key. 

1 	Módulo TELNET para centrais com coleta de bilhetes diretamente via 
interface de rede para 4000 ramais. Usado com o sistema de 
tarifação STI (WEB SQL ou Internet). 

1 	Microcomputador com processador Pentium IV; Memória 512MB; HD 
de 40GB; Teclado ABNT; Faz Modem 56K; Mouse; Monitor SVGA 
15; Software PC Anywhere e Sistema Operacional Windows XP. 

3.13.4.-Gateway IP 

6 	Gateways para workpoint IP. 
50 	Softphones modelo OptiClient 130 V5.0 compatível com Hipath 4000 

V2.0 através da HG3530 V2.0 Suporta G.711, G.723 e G.729. 
Requisitos mínimos do PC: Windows 2000 (SP4) ou Windows XP 
(SP1), 1 Ghz, 512 MB RAM, HD 150 MB, drive CD-ROM, Placa 
Ethernet com suporte a 802.1p para QoS, interface USB para fone 
de cabeça. 
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DESCRIÇÃO 
Serviços preliminares 
Locação da obra com gabarito 
Escavação para regularização de terreno 
Aterro para regularização de terreno 

QUANT UN 

50 m2 
13 m3 
13 m3 
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3.13.6.-Sistema wireless 

33 	Access Point modelo HiPath Wireless AP 2610/2620 IP, 
em conformidade com os padrões IEEE 802.11a/b/g, IEEE 
802.11e, IEEE 802.11i e IEEE 802.1q. 

100 	Aparelhos telefônicos IP Wireless, modelo WL2 para 
utilização no sistema HiPath Wireless, Toques polifônicos, 
Viva-Voz full duplex com tecla iluminada, Tecla iluminada 
para mensagem disponível, Cadeado via PIN (4 dígitos), 
Display gráfico / luminoso com 5 linhas, Últimos 10 
números discados, Interface com PC para transferência da 
agenda de 200 números e nomes, download de melodias 
polifônicas, wallpaper 

3.14.-Estação Elevatória de Esgoto 

A Estação Elevatória de Esgotos TST visa direcionar os esgotos coletados ern todo 
o conjunto de edifícios do Tribunal Superior do Trabalho, para o interceptor de 
esgotos existente nessa área, localizado alguns metros acima. Como não foi 
possível executar essa ligação por gravidade, previu-se a implantação de uma nova 
unidade de recalque de esgotos, localizada junto ao bosque previsto nessa área. 

3.14.1.-Dados da Linha de Recalque 

=> Diâmetro da tubulação: 	150 mm (diâmetro nominal) 

=> Material utilizado: 	 Tubo PVC tipo DeFoFo 

c> Perda de carga máxima: 	2,05 m.c.a. 

> Comprimento: 	 850 m 

3.14.2.-Dados da Elevatória 

=5 Vazão de recalque: 	 10,0 I/s 

=> Volume do poço de sucção: 	 19,5 m3 

c> Conjunto Motor-Bomba: 2 conjuntos de 4,0 cv — Bomba Flyght C 3085 CP — 
rotor 438 mm MT 

3.14.3.- Quantitativo de materiais e serviços executados da elevatória 
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DESCRIÇÃO 
Limpeza do terreno 
Caixa de entrada 
Escavação confinada 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Concreto estrutural 
Formas 
Armadura 
Concreto 25 MPa 
Argamassa e acabamento 
Tampão de ferro fundido T-100 
Peças em aço inoxidável 
Poço de sucção 
Escavação confinada 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Concreto estrutural 
Formas 
Armadura 
Argamassa impermeável e grouting 
Concreto 25 Mpa 
Peças em aço inoxidável 
Bombas e acessórios 
Fornecimento e instalação de conjunto motor-bomba 
submersível para uma vazão de 10 Ws e altura manométrica 
de 14 m.c.a., incluindo tubo guia, pedestal e acessórios de 
ligação 
Correntes de aço inoxidável 1/4" 
Fornecimento e instalação de medidor de nível por ultra-som, 
com centro de controle programável 
Fornecimento e instalação de medidor de vazão 
eletromagnético, DN 150 mm 
Instalações hidráulicas 
Tubo FoFo TK 7 F.F. DN 100 mm 
Tubo FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 
Toco 500mm FoFo TK 7 F.F. DN 100 mm 
Toco 500mm FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 
Junta gibault DN 100 mm 
Junta gibault DN 150 mm 
Registro de gaveta chato PN 7 F.F. DN 100 mm 
Válvula de retenção F.F. DN 100 mm portúnica 
Joelho 90 -FoFo TK 7 F.F. DN 100 mm 
Tê 90 FoFo TK 7 F.F. DN 150 x100 mm 
Tubo PVC tipo "Vinilfort".DN 150 mm 
Tê PVC tipo "Vinilfort" DN 150 mm 

QUANT UN 
40 m2 

24 m3 
21 m3 
• 3m3 
0,5 m3 
1.55 m2 
153' Kg 
2,62m3 

9,5 m2 
1 un. 
1 un. 

190 m3 
125m3 

65 m3 
23 m3 

173m2 
1.538 Kg 

30 m2 
1,6 m2 

1 un. 

2 Un. 

15m 
1 un 

1 un 

6m 
6m 
2 un. 
2 un. 
2 un. 
2 un. 
3 un. 
2 un. 
2 un. 
3 un. 

12m 
2 un. 
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QUAN UN 
1 un. 

2m3 
11 m2 

160 m3 
20 m2 
40 m2 
18 m2 

2 m2 
20 m2 
2,5 m2 

1 cj 
4,5 m2 

440m 
370 m3 
290 m3 

90 m3 
90 m3 

360 m 
80 m 

110 m2 
12 un. 

z 
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DESCRIÇÃO 
Movimento de terra 
Locação da linha 
Escavação mecânica de valas 
Reaterro 
Espalhamento do material 
Blocos de ancoragem 
Concreto estrutural - 25 Mpa 

QUANT UN 

388 m 

595 m3 
150 m3 
15 	m3 

2 	m3 

ITAE.52. 
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DESCRIÇÃO 
Curva 90 PVC tipo 'Vinilfort" DN 150 mm 
Abrigo do COM 
Concreto MPa 
Formas 
Armadura 
Alvenaria em tijolos 20x20x1Ocnn 
Argamassa e acabamento 
Fornecimento e colocação de cerâmica marfim 
Fornecimento e colocação de cerâmica conhaque 
Pintura acrílica texturizada 
Impermeabilização de laje 
Conjunto de desodorização 
Fornecimento e instalação de esquadrias metálicas com 
acabamento em esmalte 
Valas de infiltração 
Locação de rede 
Escavação mecânica de valas 
Reatem) 
Espalhamento do material 
Fornecimento e espalhamento de brita 
Tubo PVC para dreno DN 100 mm 
Tubo PVC tipo "Vinilfort" DN 100 mm 
Bidim - 2mm espessura 
Fornec. Cl de concreto D 40mm prof. 60cm 

3.14.4.- Dados da Linha de Recalque 

'=> Diâmetro da tubulação: 	150 mm (diâmetro nominal) 
c> Material utilizado: 	 Tubo PVC tipo DeFoFo 
c> Perda de carga máxima: 	2,05 m.c.a. 

	

Comprimento: 	 850m 
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- CPU com cartões de entradas e saídas digitais a relê e entradas e saídas 

analógicas; 

- No-break; 

- Placas de Comunica 

- Cabos de interligaç 

- Medidor de gran 
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DESCRIÇÃO 
	

QUANT UN 
Formas 
	

8 	m2 

Tubulação 

Tubo PVC DeFoFo DN 150 mm 	 390 	m 

Tubo FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 	 3 	m 

Assentamento de tubulação DN 150 mm 	 390 	m  .- 

Curva 45 FoFo TK 7 F.F. DN 150 mm 	 2 	un. 	o 
r- 

Poço de visita Diâmetro de 1,20m 	 1 	un. 

Tampão de ferro fundido T-100 	 1 	un. 
 

Urbanização 

Calçamento 

(..) 

Calçamento em concreto - esp. 5 cm - Bloquete intertravado 	180 	m2 	a , 
:-4 ã-c 

Grama em placas 	 780 	m2 > tz . a O z 

Meio fio de concreto 	 80 	m 

3.14.5.- Dados da CCM - Automação 

O Sistema de Automação tem como finalidades básicas: 

- Controle da condição operativa dos componentes do Sistema; 

- Medição das variáveis para o controle e supervisão do sistema (vazão, 

nível, estado e defeito); 

- Telemetria e telecomando de equipamentos; 

- Controle do nível; 

- Controle da sucção; 

- Monitoramento das grandezas elétricas; 

- Operação da elevatória; 

- Sinalização do estado funcional (status, falhas e bloqueios) dos 

equipamentos; 

- Controle de ocorrências no sistema. 

3.14.5.1.-Unidades de Aquisição de Dados e Controle (UADC) 

Conjunto composto pelo Controlador Lógico Programável (CLP) e acessórios que 

através dos instrumentos de medição de pressão, vazão e outros, tem todas as 

informações relevantes sobre os principais equipamentos e demais componentes da 

unidade. A UADC é composta principalmente por: 
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3.14.5.3.- Equipamentos de Comunicação 

O sistema de comunicação será composto dos equi 
bem como dos acessórios necessários à comu 

abaixo relacionados, 
s com a unidade 
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- Switch; 
- Software para programação do CLP; 
- Aplicativo para operação da unidade; 
- OPC Server; 
- Demais acessórios. 

Porta EtherNet 
Protocolo EtherNet 
Potenciômetro 
Relógio de tempo real 
PID 

.:2. 
o 

Memória RAM não volátil back-up por bateria 
120 / 240 Vac 

•  

- LiJ o 

< < (") 

• LU 

-4k / 4k 	 o 
7_1 ã 

128kbytes para data logging e 64kbytes para recipe (memórias 
recipe subtrai do desempenho do data logging) 

Sim 

Sim 

Seis em 24 Vcc e quatro rápidas em 24 Vcc 
Duas entradas de 0-10 Vcc incorporadas 

Seis à relé 
Uma porta combinada RS-232 / RS-485 

DF1 Full Duplex, DF1 Half Duplex Mestre/Escravo, DF1 Radio 
Modem, DH-485, Modbus RTU Mestre/Escravo, ASCII 

Uma porta 10/100 
EtherNet/IP messaging only 

Dois digitais 
Sim 

Sim (múltiplas malhas somente limitadas pela capacidade de 
memória) 

Duas @ 20 kHz 
Através de PTO incorporado. 

Sim 

Sim 

Sim 

-20°C a +65°C (-4°F a +149°C) 

de 	 -40°C a +85°C (-40°F a +185°C) 

3.14.5.2.-Características Técnicas do CLP: 

Alimentação de entrada 
Memória 
Memória de Programa / 
Memória usada por 
dados 
Data Logging / Recipe 
Storage 
Bateria de back-up 
Módulo de memória de 
back-up 
Entradas digitais 
Entradas analógicas 
Saídas digitais 
Porta serial 
Protocolo serial 

o 

PWM / PTO 
Dual Axis Servo Control 
LCD incorporado 
Matemática com ponto 
flutuante 
Edição on-line 
Temperatura 	de 
operação 
Temperatura 
armazenagem 
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Potência da Portadora 
Impedância de saída 
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de supervisão da Caesb. 

3.14.5.3.1.- Rádio Remoto 

As especificações do Rádio Remoto são apresentadas a seguir: 

512/256 kbps configurável pelo usuário Portas 
seriais de 1.200-115.200 bps 
Banda ISM de 902-928 MHz 
Pulos de freqüência em Espectro Espalhado 

(FHSS-Frequency Hopping Spread Spectrum) 

Até 30 milhas ( 40 km) 

Ponto de Acesso/Remoto Gateway Duplo 

Configurável pelo usuário como ponto de 
acesso ou gateway duplo (conexões serial e 
Ethernet/IP) 
Remoto Gateway Serial 
2 conexões de porta serial 
Remoto Bridge Ethernet 
1 conexão Ethernet com capacidade multiponto 

10 baseT, RJ-45 
RS-232N.24, DB-9F, DOE 
RS-232N.24, DB-9M, DTE 
Conector TNC (fêmea) 
Lan, Com 1, Com 2, Power, Link 
Protocolo sem fio CSMA/CA com anulação de 
colisão 

IEEE 802.3 
Árvore Geradora (Bridging) 
IP (DHCP, ICMP, UDP, TCP, ARP) 
Modo de canal transparente para protocolos 
seriais assíncronos multiponto, inclusive 
Modbus, DNP.3, DF1, BSAP. 

Taxa de transmissão em RF 

Faixa de Freqüência 
Modo de Transmissão 

Cobertura 

Configurações 

Interface Física 
Ethernet 
Serial 
Antena 
LEDs 
Protocolos 

Protocolos 
Ethernet 

Serial 
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6.1.- Primeiro Termo Aditivo, datado de 25/03/2003, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.2.- Segundo Termo Aditivo, datado de 29/04/2003, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.3.- Terceiro Termo Aditivo, datado de 22/12/2003, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.4.- Quarto Termo Aditivo, datado de 03/03/2004, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.5.- Quinto Termo Aditivo, datado de 22/06/2004, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.6.- Sexto Termo Aditivo, datado de 19/11/2004, com o objetivo de 
cronograma Físico-Financeiro: 

6.7.- Sétimo Termo Aditivo, datado de 26/04/2005, com o objetivo 
do cronograma Físico-Financeiro. 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

Largura de Banda de Ocupação 316,5 kHz 
Sensibilidade de recepção 	CPFSK (FSK de fase continua) -92 dbm @ 512 

Kbps com 10-6 BER -100 dbm @ 256 Kbps 
com 10-6 BER 

Gerenciamento 	 HTTP (servidor web embutido) 
Interface de menu baseada em texto na porta 
serial Telnet 

3.14.5.3.2.-Switch 

Switch industrial para montagem em trilho din, provido de 5 portas, conectores RJ 
45, 10/100 Mbs, 24 Vdc, IP 30. 

4.0.- PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

- Início 	 17/12/2002 
- Término 	 16/12/2005 

5.0.- PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

- Início 	 17/12/2002 
- Término 	 15/02/2006 

6.0.- ADITIVOS 
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PODER JUDICIÁRIO 	 AT1-01.202.237 74/76 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

6.8.- Oitavo Termo Aditivo, datado de 07/12/2005, com o objetivo de contratação de 
Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 886.469,02 
(oitocentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dois 
centavos). 

6.9.- Nono Termo Aditivo, datado de 07/12/2005, com o objetivo de contratação de 
Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 3.126.879,71 
(Três milhões, cento e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e nove reais e 
setenta e um centavos). 

6.10.- Décimo Termo Aditivo, datado de 16/12/2005, com o objetivo de readequação 
do cronograma Físico-Financeiro. 

6.11.- Décimo primeiro Termo Aditivo, datado de 13/01/2006, com o objetivo de 
readequação do cronograma Físico-Financeiro. 

6.12.- Décimo Segundo Termo Aditivo, datado de 14/02/2006, com o objetivo de 
contratação de Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 
3.007.848,72 (Três milhões, sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e 
setenta e dois centavos). 

6.13.- Décimo Terceiro Termo Aditivo, datado de 15/02/2006, com o objetivo de 
contratação de Serviços Extraordinários que perfazem um acréscimo de R$ 
1.502.655,76 (um milhão, quinhentos e dois mil, seiscentos e cinquenta e 
cinco reais e setenta e seis centavos). 

7.0 — VALORES DO CONTRATO 

7.1 - VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 147.650.055,17 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta mil, 
cinqüenta e cinco reais e dezessete centavos). 

Data-base - Outubro/2002 

7.2 - VALOR TOTAL DE ADITIVOS 

R$ 8.523.853,21 (oito milhões, quinhentos e vinte e três mil, oitocentos e cinqüenta e 
três reais e vinte e um centavos). 

Data-base - Outubro/2002 

7.3 - VALOR TOTAL DO CONTRATO 

R$ 156.173.908,38 (cento e quarenta e sete milhões, seiscentos e cinqüenta mil, 
cinqüenta e cinco reais e dezessete centavos). 

Data-base - Outubro/2002 
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CREA n.° 8.004-D/BA 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

8.0 - FONTE DE RECURSOS 

O.G.U. - ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. 

9.0- RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho 
Eng.° Paulo Roberto Venuto 
Eng.° Ricardo Schittini Duarte 
Eng.° André Luiz Bastos Petitinga 
Eng° César de Araújo Mata Pires Filho 

10.0 - EFETIVO MOBILIZADO 

- Homens-hora: 2.991.255,98 

11.0 — PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

DESCRIÇÃO 	 QUANTIDADE TOTAL DE 
HORAS DE 
UTILIZAÇÃO 

Compressor de ar diesel XA — 120 ATLAS CÓPICO 
01 	6.200 h 

Guindaste torre (GRUA) 66.3 HC 	 02 	7.500 h 
Macaco de protensão múltipla tensão 6 0 15,2 mm 

"AMC 200" da Protende 	 02 	3.400 h 
Macaco de protensão mono tensão "MT 25" da 

Protende 	 01 	3.400h 
Bomba hidráulica 55 MPa de pressão, motor 

trifásico 7,5 hp, para protensão 	 01 	3.400 h 
Central dosadora de concreto P3 capacidade de 

60,00m3/h 	CBL 	 01 	5.500 h 
Caminhão betoneira MERCEDES 2220 capacidade 

7,00m3 	 04 	5.500 h 
Bomba lança de concreto BT 900 com 28m de 

lança SCHWING 	 01 	5.500 h 
Retro-Escavadeira CASE 	 01 	6.800 h 
Pá carregadeira CASE W20 	 01 	5.500 h 
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JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

V=— 
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Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o 
fornecimento, instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à 
conclusão da obra, ficou sob a responsabilidade da CONSTRUTORA OAS LTD. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de 
qualidade e segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos 
todos os prazos contratuais, condições e especificações, não havendo qualquer 
registro que desabone a capacidade técnica da referida firma, na condução dos 
serviços executados para a realização da obra. 
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ATESTADO COMPLEMENTAR 

Complementando o atestado emitido em 03 de agosto de 2.006 à CONSTRUTORA 
OAS LTDA., firma sediada na Av. Angélica, 2029 — 8° andar — Consolação — São 
Paulo/SP, com CNPJ n°14.310.577/0001-04, executou para o TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO — TST, sediado em Brasília - DF, as obras de 
estruturas e acabamento dos prédios da nova sede do Tribunal Superior do 
Trabalho, situado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 8, Lote 1, em 
Brasília - DF, objeto do contrato 001/2002, firmado em 17/12/2002, atestamos para 
os devidos fins que essa empresa foi responsável pela total execução da 
implantação dos edifícios e áreas externas em pauta, esclarecendo-se quanto aos 
itens abaixo constantes do mencionado atestado datado de 03 de agosto de 2006: 
• Item 2.4.1 — Vidros laminados: 
> Vidro laminado 10 mm (6 mm + 4 mm) cinza filme butiral polivinil incolor, 

assentado em quadro de alumínio com silicone estrutural bi-componente, 
sistema "structural glazing" (PELE DE VIDRO); 

• Item 3.1 — Rede estruturada: 
D Execução e fornecimento dos materiais, instalação, identificação, certificação, As 

Built e manutenção durante operação assistida, treinamento operacional de 
7.687 pontos de Cabeamento Estruturado Classe 6, Dados e Voz, 

• Item 3.2.7 — Automação Predial: 
> Execução e fornecimento dos materiais, instalação, identificação, certificação, As 

Built e manutenção durante operação assistida, treinamento operacional de 
supervisão e controle predial de 5.725 pontos controlados com controle de ar 
condicionado, ventilação e exaustão mecânica, elétrica, hidráulica, elevadores, 
detecção de incêndio. 

• Item 3.6 — Instalações Elétricas: 
> Fornecimento e instalação de quadros gerais de distribuição (QGD) com 

potência nominal de 5.863,90 KVA, compatível com o sistema elétrico. 

Atestamos ainda que todo o fornecimento de materiais, mão-de-obra e 
equipamentos necessários á este serviço, ficou sob a responsabilidade da 
CONSTRUTORA OAS LTDA. e que todos os serviços foram executados dentro 
dos padrões técnico e qualidade e segurança e das normas de engenharia em 
vigor, tendo si o atendidos todos os prazos contratuais, condições e 
especificações, - o havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica 
da referida fir , na condução dos serviços executados para realização da obra. 
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO 
Conclusão das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista de 1' Instância da Cidade de São Paulo 
Fórum Ruy Barbosa. 

LOCAL DO SERVIÇO: 
São Paulo/SP 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/No. REGISTRO CREA 
José Adelmário Pinheiro Filho — CREA n° 8.004/D-BA 
Juraci Florêncio de Souza — CREA n° 190.186/D — SP 
José Alexandre Gandarela Pereira — CREA 27.616D/BA 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 
( ) EMPREGADO ( X ) SÓCIO ( ) DIRETOR ( X ) RT 
( X ) EMPREGADO ( 	) SÓCIO ( ) DIRETOR ( X ) RT 
( X ) EMPREGADO ( 	) SÓCIO ( ) DIRETOR ( X ) RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA 
Certidão de Acervo Técnico No. SZC-01433 
Certidão de Acervo Técnico No. SZC-01439 
Certidão de Acervo Técnico No. SZC-01418 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

LOTES 1,2 e 3— CAPACITACÃO TÉCNICO - PROFISSIONAL  

• Item 6.1.4 - alínea "h" - 2: Atende: 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. 

LOTE 1— CAPACITACÃO TÉCNICO - OPERACIONAL  

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 3: Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra (s) de edificação (ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, construção de sistema 
viário, estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, paisagismo e urbanismo, com as seguintes 
parcelas significativas: 

3.1. Área construída de Edificações = 10.000 m2  (Possui 6.843 m2); 

3.4. Execução de escavação mecânica e carga de material de la  categoria: = 370.000 m3  (Possui 14.698 
m3); 

3.7. Esquadrias de alumínio com vidros = 3.350 m2  (Possui 8.502 m2) 

3.8. Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado = 8.600 m2  (Possui 16.136 m 

3.9. Impermeabilizações = 7.750 m2  (Possui 22.530 m2); 

3.10. Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito = 32.100 m2  (Possui 102.904 m2) 

ss5 



• 



• Item 6.1.4 — alínea "c" — 3: Ter executado contrato (s) de obra (s) compreendendo os seguintes serviços: 

3.1. Isolamento termo-acústico; 

é 
oas 

3.12. Conjunto de subestações com potência de transformação 1.000 KVA = 01 conjunto — (Possui 4 500 
KVA) 

• Item 6.1.4 — alínea "c" —4: Ter executado contrato (s) de obra (s) compreendendo os seguintes serviços: 

4.1. Sistema de irrigação de parques e/ou jardins; 

4.2. Isolamento termo-acústico; 

4.3. Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro; 

LOTE 2— CAPACITAÇÃO TÉCNICO - OPERACIONAL  

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 2: Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra (s) de edificação (ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto 
armado, com as seguintes parcelas significativas: 

2.1. Área construída de Edificações = 58.000 m2  (Possui 6.843 m2); 

2.6. Vidros laminados e/ou vidros temperados = 14.200 m2  (Possui 8.502 m2); 

2.7. Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado = 42.000 m2  (Possui 16.136 m2); 

2.8. Impermeabilizações = 7.200 m2  (Possui 22.530 m2); 

2.9. Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito = 78.000 m2  (Possui 102.904 m2) 

2.11. Conjunto de Subestações com potencia de transformação >= 3.500 KVA = 1 conjunto (Possui 4.500 
KVA). 

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 3: Ter executado contrato (s) de obra (s) compreendendo os seguintes serviços: 

3.1. Isolamento termo-acústico; 
3.3. Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro; 

LOTE 3— CAPACITAÇÃO TÉCNICO - OPERACIONAL 

• Item 6.1.4 — alínea "c" — 2: Ter executado em até 2 (dois) Contratos, obra (s) de edificação (ões), 
fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, estruturas de concreto 
armado, com as seguintes parcelas significativas: 

2.1. Área construída de Edificações -= 61.000 m2  (Possui 6.843 m2); 

2.6. Vidros laminados e/ou vidros temperados = 14.200 m2  (Possui 8.502 m2); 

2.7. Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado = 43.000 m2  (Possui 16.136 m2); 

2.8. Impermeabilizações = 9.700 m2  (Possui 22.530 m2); 

2.9. Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito = 83.000 m2  (Possui 102.904 m2) 

2.10. Cimbramento metálico = 220.000 m3  (Possui xxx m3); 

2.11. Conjunto de Subestações com potencia de transformação >= 3.750 KVA = 1 conjunto (Possui 4.500 
KVA. 
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3.3. Sistema "Structural Glazing" e/ou pele de vidro; 
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• CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT  

 

Válida somente c 	 ção do CREA-SP 

Referente à(s) ART(s) 8210200400200941. 

CERTIFICAMOS, para os devidbs--ftri"S:.:,:'0ee,CArd‘O,to, „In 	 :ti 9s„ ., 	 °gde?Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arq"ps4'9".„„-f-egj"detÃcerib);T:01bbidéi*rofiáSional abaixo mencionado: 

çj O" 0,É -it:~dirie 414iSARÉIA' PEREIRA_  Profissional 
---,-,f,--- Titu/o(s) 	Engenheiro Eletricista 

s,,,,..  
CREASP N° 	'-':5061-2§,194-: 

't ii454.,45, 	 ,2,'0,-,.2.!,, 
Atribuições 	„i g ps , e 	a .,,, esolüçã o -2143/73'd ciiréb N F. 	 .,40:.> ..    -,- 
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nica(s) RealWit(s).- Exe_cuçao-doe:ets,tema‘1,%iflAtt?4,142R9f01,9 _cae,:elettônicas„.slarr.4;s4U4;!ãomação 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida  somente c"3";:i;futdifti  "o do CREA-SP 

sr; 

CERTIDÃO N°: 
CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) 
emitido(s) pela contratante ou órgão púbit, 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s)4 — processo A-001160/02 

Folha(s) n°: 2 de 2 

presente Certidão o(s) documento(s) 
a responsabilidade pela exatidão e 

arquivada(s) neste Conselho no 

004 

Conferido: Cecil 

tru-p 

Aôejvá -Técnico é todieeXperiênCia adquinda ao longo da vida do profissi. 
compativel com suasatribuiçõeí,legaiçfião cabendo qualquer limitação tenip. • 
à sua Validade 

c 	. técnico do profissional certificado. 
TANTE: A presente certidão é valida somente tomo 

NI4 
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- "3.typtt° 
MU:MA VALOR RECEBIDO R$ 1,75 

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTD., firma sediada na Avenida 
Angélica, n.° 2029, 8° andar, Consolação, São Paulo — SP , com CNPJ n.° 14.310.577/0001-04, 
executou para o 'Tribunal Regional do Trabalho da r Região — São Paulo/SP, :com CNPJ n.° 
03.241.738/0001-39, sediado à Rua da Consolação, 1.272 — 8° andar, São Paulo - SP, a Conclusão 
das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista de 1a Instância da Cidade de São 
Paulo — Fórum Ruy Barbosa, objeto do Contrato n.° SCL-CT n.° 044/2002 firmado em 27/08/2002, 
sob a fiscalização do Banco do Brasil, com as características descritas abaixo. 

1. 	DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Reforma e conclusão das obras do prédio do Fórum Trabalhista de ia Instância da Cidade de 
São Paulo, incluindo os serviços de: 

• Conclusão das estruturas em concreto armado moldado" in loco", com a construção dos 

setores" H " e" I " (4 pavimentos de garagem), além de estruturas complementares, tais 
como : 2 (dois) reservatórios inferiores de água fria com capacidade de 350,00 m3  cada e 
2 (dois) reservatórios do sistema de sprinklers com capacidade de 50,00 m3  cada; 

• Execução das fundações diretas em concreto armado dos setores" H " e " I ", inclusive 
• atirantamento definitivo das paredes diafragmas pré-moldadas já existentes; 

• Recuperação e conclusão de alvenarias diversas, revestimentos e pisos; tratamento para 

reforço e recuperação de concreto armado aparente, incluindo injeção de resina em epóxi 
e tratamento superficial de armadura; 

• Execução de tratamento do concreto aparente das fachadas externas _internas; 
• Execução das impermeabilizações em diversos locais; 
• Execução das estruturas metálicas das rampas de interligação dos 

estrutura espacial das fachadas e cobertura entre os blocos "A" e "B"; 
• Recuperação e complementação das fachadas existentes, em pele de vidro; 
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Revisão, complementação • e conclusão das instalações elétricas, hidráulicas, ar 
condicionado, inclusive com c fornecimento de equipamentos; 

• Fornecimento e instalação de sistema de transporte vertical composto por 16 (dezesseis) 

elevadores sociais com capacidade de 1.500Kg cada e 4 (quatro) elevadores privativos 
com capacidade para 450 kg cada; 

Fornecimento e instalação de sistema integrado de automação predial, circuito fechado de 

TV, detecção de incêndio, sonorização, controle de acesso e relógios de ponto digitais e 
relógios de marcação de hora analógicos; 

Execução de paisagismo, urbanização e acessos. 

Em função do longo período de paralisação entre a etapa anterior, executada por outra 

construtora, e a retomada das obras, por meio de novo edital, cuja vencedora foi a 

Construtora OAS, a partir da Ordem de Serviços n.° 001/2002 de 02/09/2002, a deterioração . 

e o obsoletismo de parte das estruturas e das instalações de modo geral, requereu da equipe 

de obra uma intensa e criteriosa avaliação técnica, para a determinação dos materiais e 

serviços já executados na etapa anterior, que poderiam ser aproveitados, recuperados ou 
restaurados. 

O empreendimento é composto por: 

• 2 (duas) torres (Blocos "A" e "B") com 20 (vinte) pavimentos cada e 4 (quatro) subsolos de 
garagens e áreas de apoio em comum, assim constituídas: 

D 4 (quatro) subsolos de garagens com vagas para veículos, vagas para deficientes 

e vagas para motos, áreas de apoio :1 (um) Auditório, 2 (duas) Subestações,14 
•(quatorze) Salas de Serviço, sendo 1 (uma) de Manutenção, 2 (dois) Vestiários, 1 

(um) Almoxarifado, 1 (um) Refeitório, 1 (uma) Sala de Limpeza, 8 (oito) Salas 

terceirizadas e 1 (uma) Sala de Segurança, além de 10 (dez) Sanitários; 

,quinulj 
D Térreo : 1 (uma) Entrada principal e 2 (duas) entradas secundárias, Praça da 

Justiça, Praça de Alimentação com 4 (quatro) boxes para restaurantes e 1 (uma) 

área destinada a um Café, Agência bancária • do Banco do Brasil e 8 (oit 
Sanitários; 
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D Térreo Externo : 1 (urna) Central de Utilidades, composta por Posto Primário de 

Transformação, Entrada de Energia, Subestação de Energia, Central de Água 
Gelada e Creche; 

D 1° e 2° pavimentos : Serviços diversos, como: Setor Médico, composto por 7 (sete) 

consultórios médicos, 1 (urna) sala de Assistência Social, 1 (uma) Sala de 

Psicologia, 1 (uma) Farmácia, 1 - (um) Afrnoxarifado, 1 (uma) Sala de 

Eletrocardiograma, 1 (uma) Enfermaria, 1 (uma) Sala para Fisioterapia, 1 (uma) 

Sala para Ginecologia, 3 (três) Salas para Odontologia, 2 (duas) Salas para 

repouso, 1 (uma) Sala para pequenas cirurgias, 1 (uma) Sala para Curativos, 1 

(uma) Sala para Expurgo e 1 (um) Laboratório, Sala de Treinamento, Central de 
Mandatos, Setor •de Expedição, Setor de Depósitos Judiciários, Setor de 

Administração Central de Segurança, Central de Processamento de Dados, 

Arquivo Geral, Sala de Protocolo e Distribuição Geral; 

• D 15 (quinze) pavimentos tipo - do 3° ao 90  e do 11° ao 18° pavimentos : 90 
(noventa) Varas Trabalhistas compostas por Salas de Audiência, Secretaria da 

Junta, Copa, Sala de Computador e Depósito e 120 (cento e vinte) Sanitários; 

• D 10° pavimento : Escola de Magistratura, AMATRA (Associação dos Magistrados), 
parte da área Administrativa e 8 (oito) Sanitários; 

D 19° pavimento : Administração Geral do Fórum; 

D 20° pavimento : Casas de máquinas dos elevadores sociais e privativos, Casas de 

bombas, Salas de depósitos, 8 (oito) reservatórios elevados de água fria e 4 

(quatro) reservatórios elevados de combate contra incêndios; 

D 2 (dois) Helipontos medindo 18,00 m x 18,00 m cada, implantados sobre laje de 

concreto armado acima do 20° pavimento, regularizado para operação diurna. 

2007 
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. As torres "A" e "8" são interligadas em cada andar por 2 (duas) passarelas metálicas 

com comprimento de 16,336 m cada urna (total de 80 passarelas), tendo cada torre uma 

altura máxima de 76,540 m. O vão entre os blocos "A" e "B" é vedado por uma estrutura 

• metálica espacial com revestimento tipo pele de vidro. As fachadas laterais externas das 

torres "A" e "B" já estavam executadas (2.170,00 m2), tendo sido executado em extenso 
trabalho de levantamento, recuperação e restauração da estrutura em alumínio e 

acabamentos (rufos, gaxetas, fechos, arremates e vedação). As fachadas frontal e posterior 
foram inteiramente executadas (2.014,08 m2), incluindo a parte da cobertura (1.187,025 m2). 
O vão citado entre os blocos "A" e "B", é composto de: 02 (duas) fachadas (frontal e posterior) 

e plano da cobertura, totalizando uma área de estrutura espacial de 3.201,105 m2. 

PODERJUDICIÁRIO 
IBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° 

Construído com uma filosofia de " edifício inteligente ", no Fórum Trabalhista de ia  Instância 
da Cidade de São Paulo foi instalado um sistema de alta tecnologia para automação predial, 

supervisão, segurança e comunicação e dados, visando o monitoramento e gerenciamento de 

todas as atividades funcionais do prédio. 

Além disso, foram executadas todas as instalações básicas tais corno : água, esgoto, 

drenagem de águas pluviais, sistema de combate contra incêndios, gás, iluminação, 

iluminação de emergência, elétrica, eletrônica e mecânica. 

O Sistema de Ar Condicionado instalado, é central, do tipo expansão indireta (água gelada) e 
tem capacidade total de 1.400 TR. 

Foram instalados os Sistemas de: Detetores Automáticos de fumaça e incêndio; Combate à 

Incêndio por meio de sprinklers, hidrantes e extintores; Automação Integrada e Geradores de 

Emergência, visando o conforto e segurança dos usuários. 

Para a circulação dos usuários permanentes e eventuais, foram instalados no edifício, 20 

(vinte) elevadores estrategicamente distribuídos, sendo 16 (dezesseis) para uso público e 4 

(quatro) para uso privativo dos juizes, além de 4 (quatro) escadas de emerg 

pressurizadas e 80 (oitenta) passarelas metálicas que interligam os dois blocos. 
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317r" I 	Para a iluminação externa foram instalados 10 refletores de 1.000W de potência do tipo " 

projetor de sobrepor direcionável "e 60 (sessenta) luminárias de 150 W de potência do tipo" 

projetor de embutir" com cabos subterrâneos em tensão de 220 V. 

Cada andar têm serviços de telefone público (2 por andar), sanitários para funcionários e 

sanitários públicos, ambos preparados para o atendimento de pessoas portadoras de 

deficiência, sendo que seis pavimentos possuem dependências para a instalação de 

máquinas de xerox para atendimento do público em geral. 

Subsolos de Garagens 

Para atender o Fórum Trabalhista, o empreendimento conta com 1.283 (hum mil duzentos e 

oitenta e três) vagas de garagem no total, distribuídas em quatro subsolos, com uma área 

total de 36.787,41 m2, com capacidade para 1.207 ( hum mil, duzentos e sete) vagas para 

veículos, 24 (vinte e quatro) vagas para motos e 52 (cinqüenta e duas) vagas de veículos 

para deficientes, sendo assim distribuídas,: 

— 	1° subsolo: 209 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 9.525,18 m2  
— 2° subsolo: 299 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 8.065,87 m2  
— 	3° subsolo: 378 vagas normais e 16 para deficientes, com área total de 9.571,34 m2  
— 40  subsolo : 361 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 9.625,02 m2  

Nos subsolos de garagens foi executada toda a infra-estrutura de apoio: sistema de controles 

de acessos de veículos automatizado tipo cancela eletrônica, com câmeras de vídeo para 

segurança, sistema de exaustão e ventilação automáticos e geradores de emergência. 

Nos subsolos também foram instaladas 2 (duas) subestações de eneróia, com área de 79,64 
m2  cada, Salas de serviços (Manutenção, Almoxarifado e Segurança, com 47,30 m2, 30,29 
e 42,52 m2, respectivamente), 8 (oito) Sanitários públicos com áreas de 9,33 m2  cada, 
(dois), com vestiários e Auditório com área total de 570,226 m2. 
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No 	• piso dos subsolos de garagens foi executado um tratamento com endurecedor de• 

superfícies, proporcionando menos desgaste ao longo da vida útil do piso. Na região do 

desemboque das rampas• de veículos, o piso foi tratado com revestimento em epóxi 

multicamadas com espessura de 2 mm, o que proporciona menos desgaste do piso nesta 

área específica. 

As paredes em alvenaria e as estruturas em concreto armado (paredes e pilares) foram 

revestidas com pintura em esmalte sintético linha automotiva na cor preto e amarelo fosco até 

1,20 m de altura, mais 1,20 m de tinta acrílica gelo fosco. 

1° Subsolo - Auditório 

Com as 4 (quatro) entradas principais localizadas no 1 subsolo, e ocupando uma área total 

de 570,226 m2, distribuídos em dois níveis (1° e 2° subsolos), o Auditório têm acessos pela 

garagem do 1° subsolo e pelas passarelas metálicas que interligam os dois blocos do edifício, 

que se iniciam neste nível e dão diretamente na Praça de Alimentação e Praça da Justiça que 

se localizam no Térreo, além das escadas internas e elevadores do 1° subsolo. 

0 Auditório foi projetado com declividade tipo escada, em 13 (treze) níveis, tendo capacidade 

total para 429 (quatrocentos e vinte e nove) pessoas sentadas, sendo 52 poltronas destinadas 

a obesos e•19 lugares destinados a cadeiras de rodas, tendo corno equipamentos auxiliares 

de apoio, 1 (um) palco fixo com área de 101,00 m2, 1 (um) camarim com área de 4,87 m2, 1 
(uma) cabine de tradução com área de 3,60m2, 1 (uma) cabine de áudio e vídeo com área de 
3,60 m2, 2 (duas) salas de espera com área de 9,12 m2, 2 (duas) áreas de apoio com área de 

9,12 m2  e 1 (uma) sala técnica com área de 5,02 m2. 

O Auditório possui paredes laterais revestidas com lambris em madeira de ipê de primeira 

qualidade, nas dimensões 10,0 cm x 1,5 cm, possuindo ainda proteção acústica com painel 

em lã de vidro revestido na parte interna da parede da entrada principal do Auditório. 

Térreo - Praça da Justiça 

6/120 
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Localizada no pavimento térreo, e na projeção do vão entre os dois prédios, esta praça ocupa 

uma área total de 868,33 m2, onde foi executado o piso em mosaico português Branco 

Paraná. A praça é vedada por uma cobertura e fachadas (fundo e frontal) de estrutura 

metálica espacial com revestimento tipo pele de vidro, possuindo um pé direito total de 

66,410m. Foi instalado um sistema de iluminação composto de 22 (vinte e dois) refletores 

internos tipo "projetor de sobrepor direcionável" com 1.000 W de potência cada, juntamente 

com mais 112 (cento e doze) refletores internos tipo "projetor de sobrepor direcionável" com 

250 W de potência cada, que à noite causa um grande impacto, gerando urna visibilidade 

muito grande ao empreendimento, que se destaca na paisagem corno um mais marco da 

cidade de São Paulo. 

Internamente, na praça, foram plantadas 8 (oito) palmeiras reais com altura de 12,00 m, 

cercadas por muretas pré-moldadas de concreto armado, imitando um canteiro. 

A Praça da Justiça, resgata a interação entre a atividade pública e a atividade social, 

integrando o espaço público (externo) ao espaço interno, entrelaçando a edificação 'e a 

cidade, permitindo uma fluência harmoniosa de pessoas na entrada principal do edifício. 

A Praça é o ponto principal da edificação, pois ela é a interligação de todas as áreas, 

contendo diversos serviços complementares, tais como: praça de alimentação, balcão para 

café, terminais eletrônicos de consulta de processos e informações referentes aos trabalhos 

do Fórum, agência bancária do Banco do Brasil, terminais telefônicos e sanitários públicos. 

Térreo - Praça da Alimentação 

PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO 

Localizada também no pavimento térreo, na projeção do bloco "A", e integrada à Pra 

Justiça, tem uma área total de 698,56 m2, com o piso executado em mosaico português 

Branco Paraná, sendo composta de área de circulação, Café (tipo quiosque com um balcão) e 

4 (quatro) boxes destinados cada um à restaurantes distintos. Cada box fechado permite 

apenas o acesso à funcionários, sendo o público atendido diretamente através 	cões em 

SE 
tretvo 1 

171 

7/120 



rn 

1 



883 

A 

.° TABELA° 
Pauto 	DE NOTA, 

ATI -01-2 Or. 	
Roberto Fernandes •-• Rua 

CharIno de Anarade, N.' 237 - Fon., 
AUTENTICO a preseMe COpia ;aprogrâtiCa gialsJ e Mjrn aprasendo, na 

parte fepro:ii. 

te:2.8   

PODERJUDICIÁRIO 	 _ ELO CAMPOS DOS 
sAhro$ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2-sREGIWoosPoRvEma vatoR incaico 

R$ 1.7ç 

m2  cada, incluindo área para atendimento, preparo de alimentos e depósito. Foram 

executadas todas as instalações necessárias ao seu uso, tais como: elétricas, hidráulicas 

(incluindo pias e torneiras), gás, esgoto e detecção de incêndio, além dos acabamentos tais 

como: bancadas em mármore Branco Espirito Santo, piso executado em agregado rochoso 

de alta resistência tipo" kprodur " e pintura latex. 

Térreo - Agência Bancária do Banco do Brasil 

O local destinado à agência bancária foi entregue ao Banco do Brasil, sem acabamentos de 

pisos e paredes e instalações, que foram executados pela empresa contratada pelo próprio 

banco, ficando ao nosso cargo, apenas as esquadrias de aluMinio e vidro, de fechamento, 

completas com ferragens e acessórios. 
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CECIL GI NAGASE A. uor,r, '''' alvenaria com tampo revestido mármore Branco Espírito Santo, possuindo uma área de 43,03 

O 2007 

Térreo - Área Externa 

Central de Utilidades - Na parte externa do Fórum Trabalhista, em separado, encontra-se 

também o prédio da Central de Utilidades com área total de 584,03 m2, onde funcionam a 

central de água gelada do sistema de ar condicionado central com área total de 140,03 m2, 

equipada com 3 (três) resfriadores com capacidade de 400 TR cada, 4 (quatro) motobombas 

de água gelada e 4 (quatro) motobombas de condensação; sala destinada aos 4 (quatro) 

grupos geradores com área total de 77,47 m2, contando ainda com uma área externa 

adjacente, para abrigar 1 (um) reservatório metálico apoiado com capacidade para 4.000 

(quatro mil) litros de óleo diesel, entrada de energia (posto primário de transformação) com 

área total de 11,24 m2, e 1 (uma) subestação de energia com área total de 59,63m2. Foram 

executados também, em prédio separado, uma Creche destinada aos filhos dos funcionários 

do Fórum e um pátio de manobra para carga e descarga com área total de 1.035,14 m2, com 

piso executado em concreto armado com tela tipo Telcon. 
e". 

Entrada Principal - a entrada principal do Fórum, para pedestres, é feita através da Av. áf  

Marquês de São Vicente e é destinada ao público em geral, existindo també 	ma ent ada 

39Ç 
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	de serviços destinada à veículos de carga e descarga, onde foi implantada uma guarita para a 

segurança. 
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Entrada de Veículos - A entrada de veículos é feita através da Rua do Bosque, permitindo o 

acesso aos 4 (quatro) subsolos do prédio, além de permitir também a entrada do público em 
geral. 

Térreo - Creche Vovó Nêne 

Destinada a atender os filhos dos funcionários do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, ocupa uma 

área total de 817,67 m2  distribuídos em Térreo, 1° e 2° pavimentos. Tem capacidade total 
para o atendimento de 80 crianças de O à 4 anos. 

No pavimento Térreo do edifício encontramos a recepção ligada ao Hall de distribuição da 

creche. Neste andar localiza-se também 1 (um) Pátio de Recreação (225,91 m2) com 

iluminação zenital, 1 (um) Refeitório (capacidade para 20 pessoas entre crianças e adultos), 1 
(uma) Sala Multiuso (15,93 m2), 1 (uma) Sala de Sono (18,83 m2), 2 (dois) Sanitários Infantis 
(6,69 m2), 3 (três) Salas do Maternal, cada uma com capacidade para 20 crianças e área de 
27,79 m2, e também 3 (três) salas ao ar livre (24,26 m2) que são extensões das Salas do 
Maternal. O Hall de espera no Térreo conta com um elevador e uma escada para circulação 

para os andares superiores. Os sanitários possuem instalações adequadas ao uso das 
crianças da faixa etária a qual a creche se destina. 

go 

No 1° pavimento está situado 1 (um) Berçário (46,40 m2), 1 (uma) Brinquedoteca (28,96 m2), 1 
(uma) Sala de Sono (18,89 m2), 1 (um) Lactário (8,66 m2), 1 (uma) Sala de Banho e Troca 
(9,27 m2), 1 (uma) Sala de Alimentação (9,70 m2), 1 (uma) Sala de Amamentação (5,98 m2), 1 
(uma) Sala de Estimulação (23,47 m2) e 1 (um) Solário (23,82 m2) com iluminação zenital. 
O 2° pavimento possui um vazio central, sendo de um lado o Setor Administrativo (área total 
de 227,58 m2), composto de Diretoria, Administração, Arquivo, Sala Médica (8,3 
Nutricionista, e do outro lado o setor de serviços composto de Cozinha (29,41 m2), Despens 
Lavanderia, Depósito, Refeitório (7,24 m2) e 02 (dois) vestiários. 
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"°1 A cozinha conta com um elevador tipo monta-carga em aço inoxidável com capacidade para 

100 (cem) kg que faz o transporte vertical dos alimentos para os setores de alimentação (1° 

Pavimento) e Refeitório (Térreo). 

Na área externa está localizado o play-ground (225,91 m2) e áreas destinadas à recreação 
infantil, além de uma área gramada e arborizada, onde as crianças possam brincar com 

segurança (179,93 m2). 

As salas destinadas ao refeitório, banho / troca, alimentação, dispensa, cozinha, lavagem e 

montagem possuem bancadas em aço inoxidável permitindo uma melhor higienização das 

mesmas. 

A lavanderia conta com 02 (dois) tanques de louça e piso em agregado rochoso de alta 
resistência tipo" korodur ". 

Todas as dependências da creche, com exceção dos sanitários, cozinha e lavanderia são 

revestidas com piso vinílico em rolo. A Creche possui sistema de detecção de incêndio 

interligado com a central de alarme e incêndio localizada no 2° pavimento do bloco A, e 

também sistema de voz e dados, com switch central localizado na sala online da cobertura. 

A creche conta com sistema de transporte vertical, constituído por 01 (um) elevador social 

com capacidade para 06 (seis) pessoas (600 kg) 

A entrada principal da Creche é através da Rua do Bosque, por onde têm acesso o público 

em geral, além de possuir recuo para parada temporária de veículos. Existe ainda um acesso 

na parte posterior que interliga a creche ao Fórum através da área de carga e descarga. 

Na entrada principal encontra-se uma guarita para controle da entrada de pessoas, sendo o 

acesso até as dependências da Creche coberto por uma estrutura metálica revestida com 

vidro laminado refletivo prata, com área total de 42,24 m2. 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REG 
PODERJUDICIÁRIO 

9.' TABELIA0 DE NOTAS Dr. Paulo Robeilo 
Feruondes - TrJ Rua Quirino de Ain'rade, N.° 
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1° Pavimento 

No 1° pavimento temos as seguintes dependências: 

• > Bloco A: Sala das Certidões (352,46 m2), Sala de Espera (79,53 m2) e Sala 
Protocolo (134,24 m2); 

Bioco B : Arquivo Geral — Setor de Expedições, Setor de Depósitos Judiciários 
Central de Mandatos (287,93 m2) e Administração da Agência do Banco do Brasil 
(283,79 m2); 
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2° Pavimento - Bloco " A " - Ambulatório 

Localizado no 2° pavimento do bloco A com área total de 380,73 m2, o Ambulatório do Fórum 

Ruy Barbosa dispõe de infra-estrutura necessária para atendimentos médicos, odontológicos, 

psicológicos e de emergência, contando com dependências especificas para cada tipo de 

atendimento, em salas assim distribuídas: Setor Médico, composto por 7 (sete) consultórios 

médicos (5,06 m2  cada), 1 (uma) sala de Assistência Social (5,63 m2), 1 (uma) Sala de 

Psicologia (3,44 m2), 1 (uma) Farmácia (4,24 m2), 1 (um) Almoxarifado (4,32 m2), 1 (uma) 

Sala de Eletrocardiograma (4,16 m2), 1 (uma) Enfermaria (5,06 m2), 1 (uma) Sala para 

• Fisioterapia (5,40 m2), 1 (uma) Sala para Ginecologia (7,17 m2), 3 (três) Salas para 

Odontologia (6,53 m2, cada), 2 (duas) Salas para repouso (5,06 m2, cada), 1 (uma) Sala para 

pequenas cirurgias (5,70 m2), 1 (uma) Sala para Curativos (4,56 m2), 1 (uma) Sala para 

Expurgo (1,60 m2) e 1 (um) Laboratório (1,60 m2), além das circulações necessárias entre 

elas. 

A área do ambulatório é revestida totalmente com piso vinilico em rolo, permitindo uma 

melhor higienização e maior facilidade para limpeza do local. 

As salas de pequenas cirurgias, salas de odontologia e sala-de curativo são equipadas com 

bancadas em granito com pia em aço inox. As demais salas contam com lavatório e torneira 

com água fria. 

2° Pavimento - Bloco "A " - Central de Segurança 
Na Central de Segurança, localizada no 2° pavimento do bloco "A" com área total de 56,80 

m2, foram instalados todos os equipamentos e sistemas destinados à segurança de todo o 

Fórum (Central de Alarme e Incêndio, Central de Circuito Fechado de TV - CFTV, Central de 

Sonorização e Central de Automação Predial), permitindo aos operadores do sistema, o 

controle total de todas as áreas dos prédios por meio do monitoramento com câmeras de 

CFTV, além de permitir o controle total do Sistema de Detecção de In 1 •. istema de 

Automação Predial e Sistema de Sonorização. 
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Na Central de Segurança foi executado um piso falso com suporte regulável em módulos 

removíveis revestido com laminado fenólico melaminico, permitindo assim a passagem de 

toda a infra-estrutura e cabeamento dos sistemas pelo piso, facilitando a manutenção e 

futuras modificações de layout. 

2° Pavimento — Bloco "A" - Central de Processamento de Dados 

Localizada no 2° pavimento do bloco A com área total de 289,74m2, foram implantados todos 
os equipamentos destinados ao Sistema de Voz, Dados e Texto (central telefônica, switch 

central e no break's) permitindo aos operadores do sistema, todo o controle da rede de lógica 

e programação dos ramais telefônicos do Fórum. 

Na Central de Processamento de Dados foi executado um piso falso com suporte regulável 

em módulos removíveis revestido com laminado fenólico melamínico, permitindo assim a 

passagem de toda a infra-estrutura e cabeamento dos sistemas pelo piso, facilitando a 
manutenção e futuras modificações de layout. 

Pavimentos Tipo — Blocos "A " "B " - Varas Trabalhistas 

Nos 15 (quinze) pavimentos tipo (3° ao 9° e 11° ao 18°) foram executadas as salas para 90 

(noventa) varas trabalhistas, totalizando uma área de 34.541,33 m2. As 90 (noventa varas 
trabalhistas) estão distribuídas em 3 (três) por pavimento, totalizando 45 (quarenta e cinco) 

por bloco, sendo cada uma composta de 1 (uma) Secretaria, 1 (uma) Sala de Espera, 1 (uma) 

Sala de Audiência, 1 (uma) Sala de Juizes, 1 (uma) Sala de Assistente, 1 (uma) Sala de 
Arquivo e 1 (uma) Copa. 

10° Pavimento — Bloco" A" - Escola de Magistratura 

Localizada no 10° pavimento, possui pé direito duplo de 6,30 m, tem form!. . cular e piso 

plano, o quê a diferencia das demais dependências da edificação, tendo uma área total de 
170,25 m2. Com  capacidade para 90 lugares sentados, está dotada de total infra-estrutura 

para os magistrados, compreendendo sistemas de combate à incêndio, pontos de ene 
12/120 
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elétrica e revestimento de piso e das paredes em carpete, para proteção acústica. A Escola 

de Magistratura do Fórum Ruy Barbosa, tem como finalidade o aprimoramento dos juizes e 

servidores do Tribunal Regional do Trabalho mediante a promoção de cursos e palestras, 

ministradas pelo próprio Magistrado. 

20° Pavimento - Helipontos 

O Fórum conta com dois helipontOs de operação diurna localizados na cobertura da 

edificação possuindo uma área de pouso e decolagem de 18,00 m x 18,00 m cada, 

totalizando 648,00 m2, e altitude de 797,67 metros. 

As características dos helipontos e as condições •de sua área de entomo permitem a• 

operação dos helicópteros de uma forma segura, em conformidade com seus respectivos 

manuais de vôo e normas do DAC (Departamento de Aviação Civil), além de contar com 

todos os equipamentos contra incêndio (extintores, material de arrombamento e escada de 

emergência) devidamente sinalizados e sinalização horizontal adequada, inclusive com biruta. 

Paisagismo e acessos - Térreo 

Foi implantada uma extensa área gramada, com gramas tipo São Carlos e Coreana, e na 

área da Rua do Bosque, Rua José Gomes Falcão e Av. Marquês de São Vicente foram 

plantadas 36 (trinta e seis) Palmeiras Imperiais, cada uma com altura de 12,00 m. 

Complementando o conjunto, foram plantadas diversas espécies tais como pau-ferro, 

quaresmeiras, manacás e heras, dentre outras. 

Os acessos e passeios para pedestres, tanto pela Rua do Bosque quanto pela Av. Marquês 

de São Vicente são revestidos com mosaico Português Branco. 

A área gramada possui iluminação na região das Palmeiras lmpe?'Tis, constituí 

(sessenta) refletores de 150W, embutidos na terra. 

A área gramada conta com sistema de irrigação automatizada programável composto por 

controladores e válvulas solenóides, sendo estas interligadas às redes elétricas e hidráulicas 

do prédio e aspersores do tipo escamoteáveis fixos, adequadamente dispo 	terreno 

forma a garantir uma melhor distribuição da água. 
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Os acessos ao Fórum sofreram alteração em relação ao projeto original, o que permitiu uma 

melhor adequação das vias de acesso, de acordo com a Retificação de Certidão de Diretrizes 

elaborada pelo Departamento de Operação do Sistema Viário da cidade de São Paulo, e 

implantada em conjunto com o CET-SP. 

As adequações das vias de acesso ao Fórum executadas pela OAS, foram: 

D Alteração do sentido de tráfego dos veículos da Rua José Gomes Falcão, por meio de 

sinalização horizontal, vertical e implantação de cruzamento semafórico; 

D Alteração do sentido de tráfego da Rua do Bosque, compatibilizando os movimentos de 

entrada e saída de veículos, por meio de sinalização horizontal e vertical; 

> Criação de acesso de entrada de veículos de carga e descarga na Av. Marquês de São 

Vicente, além da inclusão de recuo de veículos, tipo baia; 

D Implantação de cruzamento semafórico na Av. Marquês de São Vicente com a Rua José 

Gomes Falcão; 

D Recuperação de 02 (duas) câmeras de CFTV existentes na Praça. Luis Carlos Mesquita e 

Praça. íris Memberg; 

D Fornecimento e instalação de 02 (duas) câmeras de CFTV na cabeceira Sul do Viaduto 

Pacaembu e Praça Pascoal Martins, incluindo a interligação das câmeras na rede de 

transmissão de sinais existente, da CET-SP; 

D Execução de toda sinalização horizontal e vertical nas vias do entorno do Fórum. 	• 

Todas as obras viárias foram programadas e executadas em área urbana, com interferências 

mínimas nas avenidas e ruas da vizinhança, não havendo interrupções totais do intenso fluxo 

de tráfego, sendo que as sinalizações verticais e horizontais s uiram todas as normas de 

segurança, as orientações e padrões da CET-SP. 

As intervenções para reparos em redes públicas de telefonia, elétrica, hidráulicas e outras 

danificadas, foram realizadas em caráter de emergência. 

2. 	PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 
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2.3 	Contenções em parede diafragma já existente nas dimensões de 11 
localizada nos subsolos dos setores •' H " e " 1" 

16,00 

3121 
Área construída total 	  6.843,940 m2  

Área reformada total 	  79.440,57, m2  

Área de urbanização total / permeável 	  8.900,380 m2  

Área de intervenção total 	  95.184,89 m2  

2.1 	Serviços preliminares 

; 2.1.1 Execução de demolição de estruturas em concreto armado com utilização de marteletes 
hidráulicos 	  180,64 ms 

2.1.2 Execução de demolição de estruturas em alvenaria de blocos de concreto 	 3.958,60 m2  

2.1.3 Execução de demolição de camada de proteção de impermeabilização 	 1.516,00 m2  

• 1111 	2.1.4 Execução de demolição de impermeabilização com manta asfáltica 	 2.957,00 m2  

• 2.1.5 Execução de demolição de piso de alta resistência, espessura = 8 mm 	1.573,00 m2  

• 2.1.6 Execução de corte em parede de concreto armado 	  111,36 ml 

2.1.7 Execução de demolição de contrapiso de argamassa de cimento e areia, espessura = 5 cm 
	 420,00m2  

2.1.8 Remoção, carga, transporte e espalhamento em bota-fora de lama existente no 4° subsolo, 
com DMT = 30,05 km 	  10.274,63 m3  

•2.2 Terraplenagem 

2.2.1 • Escavação mecânica, carga, transporte e descarga com •espalhamento em bota-fora de 
material de 1° categoria, com DMT = 30,05 km  	 14.698,37 m3  

2.2.2 Reaterro compactado de valas 	  1.202,00 m3  

2.2.3 Escavação manual de valas para drenagem 

2.2.4 Execução de reforço de subleito com brita e areia 

2.2.5 Execução de estabilização do lençol freático com drenos de brita e areia, inclusive tubo 
perfurado e manta geotêxtil 	  118,02 ml 
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atel Execução de atirantamento de parede diafragma com 35 (trinta e cinco) tirantes com 

capacidade de carga de 45 tf., incluindo perfuração, fornecimento, preparo, montagem, 
protensão de cordoalha de aço com 7 fios de 1/2" CP 190, ancoragem e injeção dos tirantes 
com nata de cimento 	 758,00 ml 

2.3.2 Execução de atirantamento de parede diafragma com 93 (noventa e três) tirantes com 
capacidade de carga de 80 tf, incluindo perfuração, fornecimento, preparo, montagem, 
protensão de cordoalha de aço com 7 fios de 1/2" CP 190, ancoragem e injeção dos tirantes 
com nata de cimento 	• 	 812,00 ml 

2.4 	Fundações diretas 

2.4.1 	Execução de fundações diretas tipo " sapatas " para as estruturas de concreto armado 
moldado" in loco " dos setores" H " e " I "(subsolos de garagens), incluindo: 

2.4.1.1 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50 A 	 3.321,29 kg 

2.4.1.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado usinado fck = 
20 Mpa 	 61,38m3  

SÃ PAULO, 28/Ó9/2004. 

CECIL 
, 	Ag 

2.4.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em tábua de pinho :255,00 m2  

2.5 	Estrutura de concreto armado 

As estruturas de concreto armado dos dois prédios ( A e B ) já encontravam-se concluídas, inclusive 

os setores A, B, C, D, E, F e G de subsolos de garagens, sendo necessária a conclusão das• 

estruturas de concreto armado moldado " in loco " dos reservatórios_ de água fria do 40  subsolo, 

subsolos de garagens dos setores" H "e " I ", bases para as torres de arrefecimento e motobombas 

do sistema de ar condicionado, escadas de acesso aos helipontos, lajes para guaritas e portarias, 

estrutura da nova central de utilidades, muretas e capeamento da laje pré-moldada das passarelas 

metálicas, sendo: 

2.5.1 Reservatórios de água fria do 40  subsolo: 

2.5.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, c m 
espessura = 12mm 	 1.021,00 m2  

2.5.1.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 10.208,00 kg 

armado, fck = 35,0 

103,00 3  

16/120 

2.5.1.3 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto 

MPa, com controle tecnológico 	  

• 



• 
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Re 315.2 Subsolos de garagens dos setores" H " e " 1" 

• 2.5.2.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12rnm 	 8.691,00 m2  

2.5.2.2 Fomecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  899,00 rn3  

2.5.2.3 Fomecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 75.401,00 kg 

2.5.2.4 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 	  17.120,00 m3  

2.5.3 Bases para as torres de arrefecimento e motobombas do sistema de ar condicionado 

2.5.3.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 20,0 
MPa, com controle tecnológico 	  29,00 m3  

2.5.3.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 2.902,00 kg 

2.5.3.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em tábua de pinho ...130,00 m2  

2.5.4 Escadas de acesso aos helipontos 

2.5.4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 636,00 m2  

2.5.4.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  81,00 m3  

2.5.4.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 8.242,00 kg 

2.5.5 Lajes para guaritas, portarias e estrutura da nova central de utiIi4des 

2.5.5.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 329,00 m2  

2.5.5.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  33,00 m3  

2.5.5.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	• 	3.277,00 kg 

2.5.5.4 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 	  982,00 ..pi 

17/120 
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2.5.6.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 765,00m 

2.5.6.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  147,00m3  

2.5.6.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 14.605,00 kg 

2.5.7 Capeamento da laje pré-moldada das passarelas metálicas 

2.5.7.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 25,0 

MPa, com controle tecnológico, para o capeamento da laje das passarelas metálicas 

	 244,08m3  

1 2.5.7.2 Fornecimento e instalação de laje pré-moldada treliçada de concreto armado com espessura 

de 9 cm, fck = 25,0 Mpa, sobrecarga de 500 kg/m2, com as dimensões de 2,30 m x 0,25 m, 

totalizando 3.107,93 m2 	  12.431,00un. 

2.5.8 Complementação das estruturas de concreto armado dos reservatórios superiores dos 
blocos" A' e" B" 

2.5.8.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira-, em compensado resinado, com 
espessura = 15mm 	  114,72 m2  

2.8.5.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  18,92 m3  

2.8.5.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA -0A 	 3.159,84 kg 

Estrutura de concreto pré-moldado das placas de sombreamento da cobertura dos 
blocos" A" e" B" 

Execução de concreto pré-moldado, fck = 20,0 MPa, em placas medindo 1,20 m x 1 

0,08 m, com acabamento desempenado, sendo um total de 855 placas, perfazendo uma ár 

total de 1.620,00 m2, compreendendo: 

Volume de concreto aplicado: 98,50 m3; 

2.6 

2.6.1 

3s$ 
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2.7 	•Estrutura metálica 

2.7.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço SAC 41 com as seguintes 
características: 

2.7.1.1 Passarelas Metálicas: 

Foram instaladas 80 passarelas, sendo cada uma com comprimento de 16,336 m, largura = 

2,50 m, em chapa dobrada, revestidas com laje pré-moldada treliçada de concreto armado, 

espessura de 0,09 m, com capeamento em concreto usinado fck = 25,0 MPa, seguido de 

aplicação de piso de alta resistência. Tratamento superficial: preparo de superfície com jato 

abrasivo ao metal quase Branco padrão SÃ 2 1/2", pintura de base com primer epoxídico 

espessura de película final seca = 60 micras e pintura de acabamento com poliuretano 

alifático com espessura de película final seca = 60 micras, portanto espessura final de pintura 

= 120 micras. Equipamento usado para montagem: 2 (dois) pórticos de carga com 

capacidade para 4 toneladas cada. 

Peso total das 80 passarelas - 394.799,00 Kg. A montagem das passarelas atingiu uma altura 

total de 64,350m. 

2.7.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica espacial em aço USI SAC 300 com as 
seguintes características: 

2.7.2.1 Estrutura Espacial: 

2.7.2.1.1 Cobertura: 

Área de cobertura entre as torres: 1.187,025 m2, vãos livres transversais de 36,507 m e de 

26,639 m e vão livre longitudinal de 40,101 m, apoiada sobre 26 apoios metálicos com 
• altura de 0,30 m e sustentada por 6 (seis) tirantes metálicos de 1.57,81 Kg a 1.995,60 Kg. 

Executada em estrutura espacial com perfis tubulares, sendo a malha espacial em módulos 

básicos de 865 mm x 865 mm x 600 mm de altura. Tratamento superficial : malha e 

desengraxe alcalino à quente, lavagem em água corrente em temperatura am 

decapagem ácida, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, ativador 

(refinador) de superfície, fosfatização à quente, lavagem com passivação orgânica, pi 
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taSf.0/41/25 eletrostática a pó, uma demão de 60 micras, polimerização em esttevtditIERalee tirita em 
estufa com circulação de ar forçada; tirantes e nós de apoios : galvanização à fogo. Para a 

montagem da estrutura foi necessária sua divisão em cinco partes, sendo içadas cada uma 

das partes por pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas, instalados na laje 

superior da cobertura das torres. A instalação ocorreu a uma altura total de 68,454 m. Peso 
total da estrutura (nós .e elementos) : 61.445,00 Kg; peso dos tirantes: 8.286,15 kg; peso 
dos parafusos : 7.490,00 kg. Sobre a estrutura espacial foram instalados•1.240,00 m2  de 
caixilhos de alumínio com vidro laminado refletivo prata 8mm (incolor 4mm + PVB (película 

de poli vinil butiral) prata refletiva + incolor 4mm). 

CECI 
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2.7.2.1.2 Fachadas: 

Foram instaladas 2 estruturas de fachadas entre as torres, sendo cada uma com: Largura = 

15,948 m ; Altura = 63,145 m ; área de cada fachada = 1.007,04 m2, fixadas cada urna com 
10 apoios metálicos. Executadas em perfis tubulares. Tratamento superficial : desengraxe 

alcalino à quente, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, decapagem ácida, 

lavagem em água corrente em temperatura ambiente, ativador (refinador) de superfície, 

fosfatização à quente, lavagem com passivação orgânica, pintura eletrostática a pó, uma 

demão de 60 micras, polimerização em estufa, cura da tinta em estufa com circulação de ar 

forçada. A montagem das fachadas, em módulos de 6,000 m x 15,948 m, atingiu altura total 

de 63,145 m, sendo içados por 4 pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas cada, 

instalados na laje superior da caixa de escada. Peso total da estrutura: 40.831,00 Kg. Sobre 
esta estrutura foram instalados 2.089,00 m2  de revestimento de fachada em vidro laminado 
incolor 8mm (incolor 4 mm + PVB (película de poli vinil butiral) + incolor 4 mm). 

2.7.3 Pontes de limpeza da cobertura espacial 

Foram fomecidas e instaladas, pontes de limpeza móveis, que operam com translação 

horizontal sobre trilhos metálicos na cobertura espacial, dispostas de mOdo a cobrir uma área 
de cobertura entre as torres de 1.187,025 m2. • 	Foi seguido o projeto original licitado, sendo readequada a disposição das pontes de modo a 

cobrir todos os vãos da cobertura, compreenden o : 

5)° 
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,msdt.1 Projeto de detalhamento executivo, fornecimento e instalação de pontes de limpeza móveis 

e stro  
para a cobertura em éstrutura espacial, medindo (0,80 m x 2,50 m), executadas em aço 
carbono com tratamento superficial à base de galvanização à fogo, sobre trilhos em aço 
carbono com tratamento superficial à base de galvanização à fogo 	 04 un. 

2.7.3.2 Projeto de detalhamento executivo, fornecimento e instalação de pontes de limpeza móveis 
para a cobertura em estrutura espacial, medindo (0,80 m x 3,52m), executadas em aço 
carbono com tratamento superficial à base de galvanização à fogo, sobre trilhos em aço 
carbono com tratamento superficial à base de galvanização à fogo 	 04 un. 

2.7.3.3 Estrutura metálica de fixação dos trilhos de aço carbono galvanizados à fogo dos 
equipamentos de limpeza da cobertura 	  2.809,50 kg 

2.7.4 Monogóndola de limpeza das fachadas espaciais 

Foram fornecidos e instalados, equipamentos de limpeza móveis, que operam com translação 

horizontal e movimentação vertical, sobre trilhos metálicos de aço carbono, de 6", com 

tratamento em galvanização à fogo, instalados na cobertura espacial para limpeza das 

fachadas espaciais (frontal e posterior), dispostos de modo a cobrir uma área de fachada de 
entre as torres de 1.007,04 m2, constando de: 

2.7.4.1 Fornecimento e instalação de mohogôndola para limpeza das fachadas, com peso total de 
192 kg, com capacidade de carga útil de 80 kg, com sistema de movimentação vertical 
motorizado através de guinchos tipo PR30, com 2 (dois) cabos de aço de 8,2 mm 	 1,00 un. 

2.7.5 Consoles metálicos para apoio das vigas de concreto armado dos setores" H "e " I ", 
(subsolos de garagens) 

Foram instalados consoles metálicos na estrutura de concreto armado existente do bloco "B" 
para apoio das vigas de concreto armado das estrutura dos setores" H " e " I "(subsolos de 
garagens) devido ao fato da estrutura existente não possuir consoles para apoio, 
compreendendo: 

o 

2.7.5.1Fomecimento, beneficiamento e instalação de consoles metálicos em chapas de aço SAC 
300, incluindo porcas, arruelas, soldas e acessórios 	  11.633,00 kg 

2.7.6 Pórtico metálico da entrada principal da fachada frontal, na área da Praça da Justiça 

2.7.6.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de pórtico com estrutura em aço ASTM 
perfis em chapa dobrada ASTM 570 grau C soldados e fixados com chumbadore 
expansão, com cobertura inclinada para captação de água e perfil central especifico para 
fixação de mecanismo de deslizamento de portas de vidro temperado automáticas, incluin 
porcas, arruelas, soldas e acessórios, com medidas externas de 9,00 m x 3,50 m e altura 
2,70 e medidas internas de 8,00 x 3,50 m e altura = 2,20 m, revestido com chapas de a 
SAC 41 com tratamento superficial em verniz poli retano alifático 	 14.000,00 k 
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2.8 	Tratamento de concreto armado aparente 

Os serviços de tratamento do concreto aparente foram executados com a utilização dos seguintes 
equipamentos de apoio: 

> Tratamento do concreto aparente das fachadas internas e externas : balancins elétricos; 

»H Tratamento do concreto aparente das áreas internas : andaimes tipo "torre ". 

2.8.1 Tratamento de baixa abrasividade em concreto armado aparente da fachada interna, 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro e selamento com hidrofugante à base de silano / siloxano solúvel 
em água, perfazendo uma área de 12.154,25 m2. 

• 2.8.2 Tratamento de alta abrasividade em concreto armado aparente da fachada extema, 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro, estucamento e selamento com aplicação de verniz acrílico, 
perfazendo uma área de 13.680,80 m2. 

2.8.3 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies interiores de concreto, constando 
• de lixamento com equipamento elétrico, limpeza e selamento com pintura 100% acrílica, cor 

Branco gelo, fosco, sobre concreto armado aparente 	  8.683,00 m2  

2.8.4 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies internas de concreto armado, 
constando de lixamento com equipamento elétrico, limpeza e selamento com aplicação de 
hidrofugante à base de silano / siloxano solúvel em água 	  52.145,00 m2  

2.8.5 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies interiores de concreto armado, 
constando de lixamento com equipamento elétrico, limpeza, execução de pintura em esmalte 
sintético, cor Preto e selamento com aplicação de hidrofugante à base de silano / siloxano 
solúvel em água 	  7.906,00 m2  

2.8.6 Tratamento de alta abrasividade em diversas estruturas de concreto armado aparente, 
constando de : lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro, estucamento e selamento com aplicação de verniz acrílico, 
perfazendo uma área de 1.262,85 m2. 

2.8.7 Execução de tamponamento de furos de vigas e pilares das estruturas em concreto armado 
aparente com argamassa polimérica 	  78.000,00 un. 

,g9 

2.8.8 Balcões das secretarias das juntas dos pavimentos tipo, calhas de concret 
cobertura e vigas de concreto armado da fachada interna dos blocos "A" e "B" • 
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118.1 Execução de tratamento das superfícies em balcões de concreto das secretarias das juntas, 

constando de: limpeza lixamento elétrico e selamento com verniz acrílico pigmentado à base 
• 1 de solvente 	  .076,77 m2  

2.8.9 Escadas de emergência dos blocos" A" e" B." 

2.8.9.1 Execução de tratamento de alta abrasividade para o concreto aparente na caixa de escada e 
ante-câmara, constando de: retirada de chapisco, lixamento elétrico e pintura 100% acrílica, 
cor Branco gelo, fosco, sobre concreto aparente 	  8.363,60 m2  

2.8.10 Lajes e vigas de concreto armado do 1° subsolo 

2.8.10.1 Execução de hidrojateamento das superfícies de concreto armado das vigas e lajes 
	  8.540,00m2  

2.8.10.2 Execução de aplicação manual de estuque de pasta de cimento cinza com broxa 
	  8.540,00m2  

2.8.10.3 Execução de aplicação de pintura epóxi cor cinza nas estrutura de concreto armado 
aparente das vigas e lajes 	  8.540,00 m2  

2.9 	Alvenaria e outras vedações 

2.9.1 Execução de alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm 	  10.814,19 m2  

2.9.2 Execução de alvenaria de bloco de concreto 09 x 19 x 39 cm 	 591,17 m2  

12.9.3 Execução de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm 	 22,36 m2  

2.9.4 Execução de alvenaria de tijolo cerâmico com 8 furos 10 x 20 x 20 cm 	2.201,00 m2  

2.9.5 Execução de alvenaria de encunhamento com tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm 
	 739,00 ml 

2.9.6 Execução de pilaretes em alvenaria de tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm .190,00 m2  

2.9.7 Execução de alvenaria armada com altura h = 1,10 m, com bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm, 
preenchidas internamente com grout e aço CA 50 A, nas passarelas metálicas de interligação 
dos blocos A e B 	  1.784,00 

2.9.8 Execução de alvenaria armada, com bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm, preenc 
internamente com grout e aço CA 50A 	  18,35 

2.10 Impermeabilização 

C.a 
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CECI 	 CASE 
Ag 	`211).1 Painéis Pré-moldados de concreto armado das paredes diafragmas dos subsolos 

2.10.1.1 Calafetação com massa elástica mono-componente a base de polissulfetos - tipo silicone 
	  5.664,00 ml 

2.10.2 Reservatórios inferiores apoiados 

2.10.2.1 Preparação das superfícies (fundos, teto e paredes), constando de aspersão de pó, areias e 
outros materiais e posterior lavagem com jato d' água 	  1.308,00 m2  

2.10.2.2 Execução de impermeabilização com 4 demãos de cimento polimérico (sistema semi• - 
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas) 
em fundos e paredes 	 853,00 m2  

2.10.2.3 Execução de impermeabilização com 2 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas) 
nos tetos 	  455,00m2  

01) 	, 2.10.3 Juntas de dilatação das estruturas de concreto armado dos subsolos de garagens 

, 2.10.3.1 Calafetação com asfalto elastomérico - NBR13121, + 2 Faixas de manta asfáltica 
plastomérica 3 mm, estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 1.200,00 ml 

4
2.10.3.2 Execução de vedação de juntas de dilatação das estruturas em concreto armado com manta 

asfáltica e tubo de tarucel 	  119,17 ml L  2.10.4 Sanitários e copas - pisos frios 

2.10.4.1 Preparação • da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  2.61300m2  

2.10.4.2 Fornecimento e aplicação de asfalto emulsionado elastomérico 	  2.613,00 m2  

2.10.5 Demais áreas 

2.10.5.1 Térreo 

2.10.5.1.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  4.651,00 m2  

2.10.5.1.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 4.651,0 

2.10.5.1.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastoméHca espessura 3 m , 
estruturada com véu de fibra de vidro, Tipo II - NBR9952/98 	 4.651,00 m2  

59' 
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2.10.5.1.5 Execução de fixação de manta asfáltica plastomérica nos rodapés, com fita de aço inox 
	  1.000,03 ml 

2.10.5.2 Laje de circulação de pedestres, veículos e rampas de acesso ao 1° subsolo de 
garagem 

2.10.5.2.1 Execução de camada separadora drenante, constituindo-se de manta geotêxtil e papel 
kraft 	 4.651,00 m2  

2.10.5.2.2 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 4.651,00 m2  

2.10.5.2.3 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	 4.651,00 m2  

2.10.5.3 Halls, cozinha e lanchonete 

2.10.5.3.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  1.197,60m2  

2.10.5.3.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 1.197,60 m2  

2.10.5.3.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  1.197,60 m2  

2.10.5.3.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	  1.197,60m2  

2.10.5.3.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  1.197,60 m2  

2.10.5.4 Laje de jardim e canteiros para palmeiras 

2.10.5.4.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros ma 
	  2.552,0 

2.10.5.4.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 2.552,00 m2  

2.10.5.4.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de fibra de vidro, Tipo II - NBR9952/98 	 .. 2.552,00m 
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R 	171 
2.10.5.4.4 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 

estruturada com véu de poliéster e herbicida, Tipo III - NBR9952/98 	2.552,00 m2  
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2.10.5.4.5 Execução de proteção mecânica para jardineira, constituindo-se de argamassa de cimento 
e areia na espessura de 3,5 cm 	 2.552,00 m2  

2.10.5.5 Casas de máquinas do 1° subsolo, térreo, 19° pavimento e cobertura 

2.10.5.5.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  1.384,20m2  

2.10.5.5.2 Fomecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 1.384,20 m2  

2.10.5.5.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  1.384,20 m2  

' 2.10.5.5.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 1.384,20m2  

2.10.5.5.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  1.384,20.m2  

2.10.5.6 Calhas de concreto do 19° pavimento dos blocos " A " e" B" 

2.10.5.6.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  112,00m2  

• 

2.10.5.6.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 112,00 m2  

2.10.5.6.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  112,00 m2  

2.10.5.6.4 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  112,00 m2  

2.10.5.7 Terraço do 10° pavimento dos blocos " A" e " B" 

2.10.5.7.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, aree outros mate 
alk 	 261,0 

IIIM11) 
2.10.5.7.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 261,00 m2  

2.10.5.7.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  261,00 m2 
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CECILI 	 NAGASE 

	

Ag 	r1V5.7.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 261,00 m2  

2.10.5.7.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	 261,00 m2  

2.10.5.8 Laje de cobertura e terraço do 19° pavimento dos blocos " A" e' B" 

2.10.5.8.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  2.281,00 m2  

2.10.5.8.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 2.281,00m2  

2.10.5.8.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	 2.281,00 m2  

2.10.5.9 Laje de cobertura do 20° pavimento dos blocos" B" 

2.10.5.9.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	 446,00m2  

2.10.5.9.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 446,00 m2  

2.10.5.9.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 446,00 m2  

2.10.5.9.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 446,00 m2  

2.10.5.9.5 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	 446,00 m2  

1 2.10.5.10 Laje dos helipontos dos blocos" A " e" B " 
1 
2.10.5.10.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros mat 
	 627,00 m2  

2.10.5.10.2 Execução de Impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 5 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo IVI - NBR9952/98 	 627,00 m2  

2.10.5.10.3 Execução de camada amortecedora, constituindo-se de mastigue asfáltico com 2 cm de 
espessura  	 67,O0 

27/120 
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71 
2.10.5.10.4 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 

de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	 627,00 m2  

2.10.5.11 Caixas d' água superiores dos blocos " Ã' e•• B " - Elevadas 

2.10.5.11.1 Preparação das superfícies (fundos, teto e paredes), constando de aspersão de pó, 
areias e outros materiais e posterior lavagem com jato d' água 	 1.111,00 m2  

2.10.5.11.2 Execução de impermeabilização com 2 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas 
acrílicas) nos fundos e teto 	  1.111,00 m2  

2.10.5.12 Poços dos elevadores privativos no 40  subsolo 

2.10.5.12.1 Execução de impermeabilização com aplicação de revestimento impermeabilizante, 
semi-flexível, bi-componente, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina 
acrílica, em quatro demãos cruzadas, estruturada com véu de poliester na 2a  demão 
	  104,56m2  

2.10.5.13 Copas dos 100  pavimento do bloco" B" 

2.10.5.13.1 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3 mm, estruturada 
com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 75,60 m2  

• 

2.10.5.14 Muro limítrofe com terreno de terceiros 

2.10.5.14.1 Execução de chapisco, emboço e reboco com aditivo impermeabilizante 	 267,50 m2  

2.10.5.14.2 Execução de enchimento de juntas de movimentação com elastórneros a base de asfalto 
medindo 2,0 cm x 4,0 cm 	 95,00 ml 

2.11 	Isolamento Térmico e Acústico 

	

' 2.11.1 	Fornecimento e instalação de revestimento acústico em espuma de poliuretano poliéster 
expandido flexível nas portas de madeira das casas de máquinas do sistema de r 

I 	condicionado 	 • 1 	9 
_ 

	

2.11.2 	Fornecimento e instalação de painel com miolo de lã de vidro, revestido com tecido 
poleofina, espessura de 25 mm e bordas enrijecidas por perfis metálicos na parte interna 
da parede da entrada principal do Auditório 	  62,00 m2  

	

2.11.3 	Execução de jateamento com fibras de lã de rocha nas lajes ,e vigas acima do forro 
colméia, compreendendo toda a área de circulação dos pavimentos tipo e passarelas de 
interligação dos blocos "A" e "8", Auditório e sala de magistratura  • 	16. 18,56 m2  
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2.12.1.2.1 Fornecimento e aplicação de carpete, tipo tufado, cor azul, 100% nylon 	 591,00m2  

29/120 

CECI 
Ag 

NAGASE 

O 31 1'1.4  Fornecimento e aplicação de argila expandida sobre as lajes de cobertura da central de 
utilidades, guarita e portaria, formando uma camada de 10 cm 	 89,00 rn3  

 

    

2.12 	Pisos 

2.12.1 	Pisos em áreas internas 

2.12.1.1 	Subsolos de garagens 

2.12.1.1.1 Execução de piso monolítico de agregados de alta resistência cor cinza, incluindo juntas 
plásticas, polimento grosso, polimento fino, execução de rodapé com altura h = 7 cm e 
aplicação de resina em poliuretano, espessura = 8 mm 	  1.173,62 m2  

2.12.1.1.2 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
cimento e areia 	  2.939,00 m2  

411 2.12.1.1.4 Execução de fresamento com aplicação de sistema de revestimento em epóxi 
multicamadas com espessura de 2 mm no piso das áreas de manobra no desemboque 
das rampas 	  1.060,67 m2  

2.12.1.1.1 Restauração, recuperação e complementação do piso existente do 40  subsolo 

Parte do piso em concreto armado do 4° subsolo encontrava-se executado, porém devido 
ao longo tempo de execução e as precárias condições de conservação, houve a 
necessidade de se proceder uma recuperação estrutural do piso, através de consultoria 
técnica e acompanhamento técnico da recuperação do piso existente através de:.  

dç 	2.12.1.1.1.1 Execução de fresagem, espessura= 5 cm, em piso de concreto armado existente do 4° 
subsolo 	  1.829,41 rn2  

2.12.1.1.1.2 Execução de pavimento em placas de concreto armado, fctnn,k > 3,8 MPa, com 
acabamento liso desempenado, através de acabadora mecânica, armado com tel 
telcon Q-159, com 5 cm de espessura 	  1.829,41 m2  

• 2.12.1.1.1.3 Execução de demolição de piso em concreto armado existente no 4° subsolo .. 69,64 m2  

12.12.1.1.1.4 Execução de calafetação de junta de encontro com poliuretano' medindo 10 x 1 • 1.334,6 

2.12.1.2 Auditório 

2.12.1.1.3 Execução de piso monolítico de agregados de alta resistência cor cinza, incluindo juntas 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano, espessura = 8 mm 	 59,00 m2  
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Agen 
R 0=2.1.2.2 Fornecimento e execução de assoalho de madeira em tábua corrida de ipê de primeira 

qualidade, em réguas, nas dimensões 10 x 2,5cm, assentado sobre estrutura em sarrafos 
de peroba maciça aparelhada 	  101,00 m2  

2.12.1.3 Térreo 

2.12.1.3.1 Fornecimento e aplicação de piso em granito Cinza Andorinha natural serrado em peças 
de 1,20 m x 0,30 me 1,20 m x 0,16 m nos espelhos dos degraus da escadaria da entrada 
principal 	  47,00 m2  

2.12.1.3.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura 
variável de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados 
rochosos de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com 
juntas plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência 
com altura h = 7,00 cm 	  392,91 m2  

2.12.1.3.3 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
cimento e areia, espessura = 2,5 cm 	  1.320,00 m2  

2.12.1.3.4 Fornecimento e assentamento de mosaico português Branco Paraná repicado, incluindo 
acabamento com hidrorepelente à base de silano-siloxano, sobre camada nivelada com 
argamassa de cimento e areia, na área da Praça da Justiça e entrada do Auditório do 1° 
subsolo 	  2.414,0a m2  

2.12.1.3.5 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura de 
8 cm 	 431,63m2  

• 

' 2.12.1.4 Pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19° pavimentos dos blocos " A" e" B" 

2.12.1.4.1 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos 
de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com juntas 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência com 
altura h = 7,00 cm 	  13.744,00 m2  

2.12.1.4.2 Execução de restauração de cimentado liso desempenado de alta resistência . 322,00 m2  

2.12.1.4.3 Execução de restauração de piso monolítico de alta resistência em agregados ro hososAii 
de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano 	  4.101,0 •• 

• 2.12.1.4.4 Execução de polimento e aplicação de resina de poliuretano em piso monolítico de alta 
resistência em agregados rochosos de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza, 
inclusive rodapé de alta resistência com altur h = 7,00 cm 	 7.579, 

30/120 
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tro a:12.1.4.5 Execução de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos de alta dureza, 
com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com juntas plásticas e aplicação 
de resina de poliuretano 	  769,00 m2  
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2.12.1.9 Área coberta do 19° pavimento 

31/120 

30G 
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2.12.1.4.6 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com• 
cimento e areia, espessura = 2,5 cm 	  723,00 m2  

2.12.1.4.7 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm e cimentado liso desempenado de alta resistência 	 58,00 m2  

2.12.1.4.8 Fornecimento e execução de camada de enchimento com concreto celular 	 186,80 m3  

2.12.1.4.9 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 4 cm a 10 cm 	 7.389,73 m2  

2.12.1.4.10 Execução de cimentado liso desempenado de alta resistência estruturado com tela tipo" 
deploye " com espessura = 5 cm, sobre camada de concreto celular 	 2.539,60 m2  

2.12.1.5 Ambulatório do 2° pavimento do bloco" A" 

2.12.1.5.1 Fornecimento e aplicação de piso vinílico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, 
em manta de 2 m de largura 	  381,00 m2  

2.12.1.6 Salas de audiência dos pavimentos tipo dos blocos" A" e" B" 

2.12.1.6.1 Fornecimento e execução de piso tipo plataforma em placas de compensado de cedro 
aromático com 20 mm de espessura nas dimensões 10,0 cm x 2,50 cm, aplicados sobre 
sarrafos de peroba maciça aparelhada com 12,0 cm x 5,0 cm, com espaçamento de 50 
cm de eixo a eixo, para acabamento em carpete 	  1.003,82 m2  

2.12.1.7 Secretarias das juntas, salas de assistentes de juizes, salas de juizes e revestimento 
de piso tipo plataforma dos pavimentos tipo dos blocos" A" e" B" 

2.12.1.7.1 Fornecimento e aplicação de piso em carpete na cor cinza, tipo Loop 
agulhado 	  5.501,00 m2  

2.12.1.7.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura 
variável de .6 cm a 10 cm, com aplicação de carpete na cor cinza, espessura 6 mm, tipo 
Loop agulhado 	  3.820,e0 •' 

~lb" 
2.12.1.8 Escola de Magistratura do 10° pavimento do bloco " A" 	 r 

2.12.1.8.1 Fornecimento e aplicação de carpete, tipo tufado, na cor azul, 100% nylon 	 187,00 m2  
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2.12.1.10 Sala do CPD, Salas CCI, Sala de Segurança central e salas TC's dos blocos " A" e" 
B" 

2.12.1.10.1Fornecimento e instalação de piso falso elevado com suporte regulável em módulos 
removíveis, nas dimensões 620 x 620 x 270 mm, revestido com laminado fenólico 
melamínico cor argila 	  595,38 m2  

2.12.1.11 Entrada de Energia do pavimento térreo 

2.12.1.11.1 Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, em módulos removíveis, preenchido 
internamente com concreto celular, com revestimento de plurigoma, nas dimensões de 
625 mm x 625 mm x 32 mm, com altura de 15 cm, e com classe de isolação de 25 KV 
	 7,50m2  

2.12.2 
	

Pisos em áreas externas 

2.12.2.1 Térreo 

2.12.2.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico português Branco Paraná repicado, sobre 
camada nivelada com argamassa de cimento e areia, na área das calçadas externas 
	  2.000,00, m2  

2.12.2.1.2 Execução de pavimento em placas de concreto armado, fck = 18,0 MPa, com acabamento 
frisado, através de vassouramento com rodo especial, nas áreas de entrada e saída de 
veículos e rampas de acesso aos subsolos, com 10 cm de espessura 	 2.687,00 m2  

2.12.2.2 Helipontos 

• 

2.12.2.2.1 Execução de pavimento em placas de concreto armado, com tela telcon Q138, fck = 18,0 
MPa, com acabamento desempenado sobre laje medindo 18,0 m x 18,0 m, com 10 cm de 
espessura 	 627,00 m2  

2.12.2.3 Área diversas 

2.12.2.3.1 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito Cinza Andorinha, com acabamento 
polido, largura de 15 cm e espessura de 2 cm 	 42,00 ml 

2.12.2.3.2 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito Cinza Andorinha, dom acabamento polido 
polido, largura de 20 cm e espessura de 2 cm 	 25 

2.12.2.3.3 Fornecimento e aplicação de peitoril de granito Cinza Andorinha, com acabamento p 
largura de 20 cm e espessura de 3 cm, com bordas retas e pingadeiras dos dois lados 

217,00 ml 

o 
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.12.2.3.4 Fornecimento e aplicação de peitoril em mármore Branco Espírito Santo, com 
acabamento polido, largura de 15 cm e espessura de 2 cm, com bordas retas e 
pingadeiras dos dois lados 	 1.950,00 ml 

2.12.2.4 Passarela metálicas de interligação dos blocos " A" e" B" 

2.12.2.4.1 Execução de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos de alta dureza, 
com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento rústico com juntas plásticas 
	  3.206,00 m2  

2.13 	Revestimentos internos e externos 

2.13.1 	Internos 

2.13.1.5 Fornecimento e execução de lambris de madeira de ipê de primeira, em réguas, nas 
dimensões 10,0 cm x 1,5cm, incluindo lixamento e enceramento 	  171,00 m2  

2.13.1.6 

2.13.2 

Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes em carpete, cor areia, 100% 
nylon, tipo tufado, na sala de magistratura do 10° pavimento do bloco "A" 	 221,00 m2  

Externos 

2.13.1.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes internas 	  10.013,74 m2  

2.13.1.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes internas 	  10.013,74 m2  

2.13.1.3 Fornecimento e aplicação de emboço em paredes internas 	  10.006,18m2  

2.13.1.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de gesso desempenado em paredes internas 
	  39.441,18 m2  

2.13.2.1 Fornecimento e execução de revestimento de mosaico em pastilha de vidro 2 x 2 cm 
vidrotil, em cores diversas formando painel artístico 	  60,00 m2  

2.14 	Divisórias 
[
, 2.14.1 
	

Sanitários 

2.14.1.1 Fornecimento e execução de divisória em granilite, com espessura = 4 cm e altura = 
m, incluindo estrutura de fixação e acessórios 	  862,48 m2  

2.14.2 	Copas dos pavimentos tipo dos bloco 
do bloco " A"  

"B ".e ambulatório do 2° pavimento 
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.2.1 Fornecimento e execução de divisória tipo" Dry wall " em chapas estruturadas de gesso 
acartonado, com espessura = 12,5 mm, largura = 1,20 m e altura = 3,10 m, assentadas 
sobre perfis de aço galvanizado, incluindo acessórios 	  1.838,75 m2  

2.15 
	

Forros 

2.15.1 	Sanitários, salas TC, casas de máquinas de ar condicionado dos blocos " A " e B" 
e ambulatórios do 2° pavimento do bloco " A" 

2.15.1.1 	Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
tabica e com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos . 
	  4.369,17 m2  

2.15.1.2 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos . 
	  358,00 m2  • 	2.15.2 	Salas dos juízes dos pavimentos tipo dos blocos " A" e B" 

2.15.2.1 Fornecimento e aplicação de sanca de gesso liso acartonado 	  1.992,40 ml 

2.15.3 Ante câmaras das escadas de emergência dos blocos "A" e B" 

2.15.3.1 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso em placas de 0,60 m x 0,60 m, suspensos 
por tirantes rígidos 	  262,20 m2  
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2.15.4 	Secretarias das juntas, salas de juízes, salas de assistentes, corredores internos, 
salas de espera, 10, 2°, 10° e 19° pavimentos dos blocos "A" e "B" e praça de 
alimentação 

2.15.4.1 Fornecimento e aplicação de forro em placas removíveis de gesso acartonado liso, 
revestidas a quente com película rígida de PVC na face aparente, liso com borda reta, 
espessura = 12,5 mm e modulação de 625 mm x 625 mm sobre estrutura em perfis tipo 
cartola cor branca 	 25.236,00 m2  

2.15.4.2 	Fornecimento e aplicação de forro metálico tipo colméia em chapa de aço galvanizado 
pré-pintada na cor Branco neve, altura = 25 mm e modulação de 625 mm x 625 mm, com 
fixação por regulador flexível 	  10.245,5 

2.15.5 	Sala de Magistratura do 100  pavimento do bloco " A " 

2.15.5.1 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, co 
• cornija de arremate ao redor e com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos 

por tirantes rígidos.     35,00 m2  

2.16 	Portas de madeira 
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TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 

‘4Q 



• 

41 

• 



910 
AT1-01-202-152 	35/120 

9.0,_TABELIA0 DE N 
Zg

b-cemgo_ 	deRobeilm,  o Fernen arrutAtrcionoi, sentrde. N.'237 
pre 	cópiarwrog 032 	gPrasentado, na pane 

t.:1 MARCELO CAMPOS DOS SANTOS sara RECOU1100S POR 
VERGA VAI CP RECEM/70 R$ 1.75 ISA 	Ambientes internos dos blocos "A" e "B", portaria e guarita • 

• . • 
O PR SENTE DOCUMENTO É. 

PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO 	C 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 	" 
, 

DATA PELO CREA-SP SOB N.° 
•SZC-01418 

SÃO PAULO, 28/0912004. 

CÉC 	 ASE 

ARri///7 

53 

li 
.zr.1 

PODERJUDICIÁRIO 
BUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REG 

CREA-SP 

2.16.1.1 Fornecimento e instalação de portas lisas de madeira com miolo maciço isolante, 100% 
em fibras de eucalipto, na espessura = 35 mm e altura = 2,10m, revestidas nas 4 faces, 
com laminado fenólico melaminico na cor cinza cristal 	  1.585,00 un. 

2.16.1.2 Fornecimento e instalação de portas lisas de madeira com miolo semi-oco, com estrutura 
celular em lâminas de madeira hexagonal e requadro de madeira maciça, com espessura = 
35 mm e altura = 1,90, revestidas nas 4 faces com laminado fenólico melaminico na cor 
cinza cristal 	  256,00 un. 

2.16.1.3 Fornecimento e instalação de portas lisas de madeira com miolo semi-oco, com estrutura 
celular em lâminas de madeira hexagonal e requadro de madeira maciça, com espessura = 
35 mm e altura = 1,90, revestidas nas 4 faces com laminado fenólico melaminico na cor 
cinza crista, com chapa de aço escovado para proteção de cadeira de rodas 	 8,00 un. 

2.17 	Armários de madeira • 2.17.1 Fornecimento e instalação de armários e prateleiras em compensado naval, revestidos com 
laminado fenólico melaminico Branco fosco, para secretarias das juntas, refeitórios e 
cozinhas, incluindo puxador em latão com acabamento em verniz epóxi incolor e dobradiças 
tipo FGV 1100  superalta com acabamento em aço niquelado, segundo projetos fornecidos 
pelo cliente 	  1.044,00 m2  

2.18 	Ferragens para portas de madeira e armários 	 iã9 
2.18.1 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 1, constando de 

Maçaneta tipo alavanca sem espelho, máquina para cilindro e chave para mestragem 
	 780,00 un. 

2.18.2 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 2, constando de 
maçaneta tipo alavanca sem espelho e máquina para tranqueta com lingueta 	 610,00 
un. 

2.18.3 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 3 para box de 
sanitários tipo tarjeta modelo livre / ocupado, com acabamento ZPF (zamac preto fosco) 
	 252,00 un. 

2.18.4 Fornecimento e instalação de conjunto para porta metálica, constando de fechadur 
chave gorja, maçaneta tipo alavanca sem espelho e máquina para' chave simples 
com acabamento preto fosco 	 67, 

2.18.5 Fornecimento e instalação de conjunto para porta dupla de madeira, constando de fecho de 
embutir com alavanca e acabamento em epoxy preto 	 8,00 un. 

2.18.6 Fornecimento e instalação de dobradiça tipo vi-vem em aço 4" com acabamento preto 
fosco    2,00 un 

35/12 
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SE 
3, 1'8.7 Fornecimento e instalação de mola área para porta de madeira, hidráulica com sistema de 

acionamento por pinhão e cremalheira, com acabamento em alumínio com pintura 
eletrostática cor preta 	  610,00 un. 

2.18.8 Fornecimento e instalação de dobradiça para portas de abrir, média em aço med. 3,5 x 3,0 
cm mod. 1296, com acabamento cor preto fosco 	 4.914,00 un. 

2.18.9 Fornecimento e instalação de puxador para porta de armário em latão, com acabamento em 
verniz epoxy incolor 	 446,00 un. 

2.18.10 Fornecimento e instalação de dobradiça para porta de armário tipo FGV 110° superalta, 
para porta interna, com acabamento em aço niquelado 	 676,00 un. 

2.18.11 Fornecimento e instalação de trilho para gavetas de armários apoiado simples, com 
comprimento = 550 mm em aço, com acabamento em pintura epoxy branca 	 200,00 un. 

2.19 	Esquadrias 

11111 	
2.19.1 	Esquadrias de alumínio 

2.19.1.1 Sanitários e shaft's de ventilação 

2.19.1.1.1 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
	  108,26m2  

2.19.1.2 Pavimento Térreo 

2.19.1.2.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca 	  11,52 m2  

2.19.1.2.2 Fornecimento e instalação de porta de vidro com caixilho, sendo uma folha de abrir, de 
alumínio anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
com pintura eletrostática na cor branca com barra anti-pânico 	  11,52 m2  

2.19.1.2.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  185,52 m2  

2.19.1.2.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas 'de abrir em alumi 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha esp 
	 204,36 

2.19.1.2.5 Fornecimento e instalação de painel fixo com portas de correr em alumínio anodizado com 
perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 .e linha especial com pintura eletrostática 
na cor branca     17,60 m2  
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'nà.1.2.6 Fornecimento e instalação de esquadria interna tipo maxim-ar em alumínio anodi,_ o com 
perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  18,13 m2  

2.19.1.3 1° e 2° pavimentos dos blocos " A" e" B" 

2.19.1.31 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca 	  26,88 m2  

2.19.1.3.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor 
branca 	  175,33m2  

• 2.19.1.3.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da •  linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  353,50 m2  

2.19.1.4 Secretarias das juntas, salas de audiência, salas de espera, corredores internos e 
corredores sociais dos pavimentos tipo dos blocos " A' e" B" .  

2.19.1.4.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	 201,60 m2  

2.19.1.4.2 Fornecimento e instalação de painéis fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial medindo 
1,20 m x 2,50 m 	 360,00 m2  

2.19.1.4.3 Fornecimento e instalação •de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  1.476,71 m2  

2.19.1.4.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial medindo 0,50 m x 2,20 m ... 99,00 m2  

2.19.1.5 10° pavimento dos blocos" A" e" B" 

2.19.1.5.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintu 
eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	 26,8 

CE 	KAZUE 
nte A 
Regi • 

2.19.1.5.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumini 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 

726,14 m2  

2.19.1.6 19° pavimento do bloco " A" 
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.1.6.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	  13,44 m2  
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2.19.1.6.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial .. 42,96 m2  

2.19.1.6.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno e tipo maxim-ar em alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	18,62 m2  

• 

2.19.1.6.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno e tipo maxim-ar com porta de abrir em 
alumínio anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  39,46 m2  

2.19.1.6.5 Fornecimento e instalação de painel fixo interno alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  29,28 m2  

2.19.1.7 Fachadas externas de concreto aparente dos blocos " A" e" B" 

2.19.1.7.1 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
	 372,59 m2  

2.19.1.7.2 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
com diâmetro de 0,40 m 	  11,06 m2  

2.19.1.7.3 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
medindo 2,0 m x 1,0 m 	  8,00 m2  

2.19.1.8 Central de Utilidades do pavimento térreo 

2.19.1.8.1 Fornecimento e instalação de veneziana tipo chicana para ventilação permanente com 
tela metálica malha de 13 mm em alumínio anodizado natural, com perfis da linha sistema 
silicone glazing, linha 42 e linha especial 	  26,42 m2  

2.19.2 Esquadrias de alumínio das fachadas existentes dos blocos " A" e" B" 

Foi executada a restauração, complementação, recuperação, conclusão e limpeza das esquadrias 
com vidro laminado Cinza Antélio com espessura = 8 mm das fachadas laterais dos blocos "A" e "B", 
compreendendo: 

2.19.2.1 Restauração, complementação e recuperação de cai os fixos em alumínio 	 204,00 m2  

2.19.2.2 Restauração, complementação e recuperação de caixilhos móveis em alumínio ... 4,58 m 

ssç 
	

38/120 ‘- C)t) 



• 

• 

• 



9.°. 1'A8ELIA0 
DE NOTAS - 

ATI-01-20 
Or. 

Pauto Roberto FOM0OdO5 'r? Ria Ouidno de Adokode. 
N.° 237 • Fone.' 3258- 

ALITENTI a 
fouente cópia remir:Afica corrorme °Nal a 	apresentad0. na  parra reprodtrZida. DOU 

O  SENTE DOCUMENTO É 
PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO " 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA PELO CREA-SP SOB N.° 

SZC-01418 
" 

SÃ • ULO, 28/09/2004. 

cRE.A-SP 	 28AG 07 ++. 

BU NAL REGIONAL DO TRABALHO Delnrottiswcouliao-

PODERJUDICIÁRIO 

SPOR VERSA. VALOR RECENDO 

31 4 

CECIL 
Ag Ovo 1 

2.19.2.3 Fornecimento e instalação de gaxetas externas de silicone 	  41.960,00 ml 

2.19.2.4 Fornecimento e instalação de fechos em alumínio 	 227,00 un. 

2.19.2.5 Fornecimento e instalação de tampões em alumínio para travessas superiores 	 688,00 ml 

2.19.2.6 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de alumínio no  24 	  172,00 ml 

2.19.2.7 Fornecimento e instalação de vigas e peitoris em alumínio para arremates 	 2.752,00 ml 

2.19.2.8 Execução de limpeza dos vidros e perfis das esquadrias em alumínio com vidro laminado 
Cinza Antélio espessura = 8 mm das fachadas existentes dos• blocos "A" e "B" 
	  10.051,00 m2  

2.19.3 Guarda-corpos em de alumínio 

2.19.3.1 Passarelas metálicas de interligação dos blocos " A " e" B" 

2.19.3.1.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4", com altura 
total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2", incluindo malha ortogonal de alumínio e pintura eletrostática na cor 
branca 	  1.580,16 ml 

2.19.3.1.2 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4" altura, com 

0., 	altura total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de *V x 2" e pintura eletrostática na cor branca 	  1.336,00 ml 

2.19.3.2 Peitoris dos hall's dos elevadores e áreas de circulação pública dos pavimentos tipo 
dos. blocos " A " e" B" 

2.19.3.2.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4" altura, com 
altura total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2" e pintura eletrostática na cor branca 	  785,00 ml 

2.19.3.3 Peitoris dá área de circulação do 1° pavimento dos blocos " A" e" B" 

2.19.3.3.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de aluenínio de 4", com alt 
total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2", incluindo malha ortogonal de alumínio e pintura eletrostática na cor 
branca   	 94,00 ml 

2.19.3.4 Rampa de acesso de deficientes do pavimento térreo 

39/120 
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3.4.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em dois tubos horizontais de alumínio de 1/2", 

espaçados entre si em 22 cm e fixados com septos a montantes de alumínio em tubos de 
1 1/2", com pintura eletrostática na cor branca 	 29,00 ml 

• 

2.19.4 Esquadrias de Ferro 

2.19.4.1 Subsolos, casas de máquinas do sistema de ventilação dos subsolos, Central de 
Utilidades e casas de máquinas da cobertura dos blocos " A" e " B" 

219.4.1.1 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 0,90 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16 	 23,00 un. 

2.19.4.1.2 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,00 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em uma das folhas, incluindo o fomecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.3 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,00 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em ambas as folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 2,00 un. 

2.19.4.1.4 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 m x 2,10 m, sendo uma 

(-,:?•ç-,) folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n°16 	  1,00 un. 

2.19.4.1.5 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com •grelha tipo chicana em uma das folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. d9t, 

2.19.4.1.6 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 x 2,10m, com duas folhas de 
abrir, com grelha tipo chicane em ambas as folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  1, 

2.19.4.1.7 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,00 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fomecimento e chumba ento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16     16,00 un. 

2.19.4.1.8 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 0,80 m x 2,10 m, ndo uma 

40/120 
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folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16 	  5,00 un. 

2.19.4.1.9 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,00 m x 3,00 m, sendo uma 
folha de abrir com bandeira removível, incluindo o fornecimento e chumbamento de 
batente metálico de chapa de aço n° 16 	  1,00 un. 

2.19.4.1.10 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada • n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,81 m x 3,00 m, com 
duas folhas de abrir com bandeira removível, incluindo o fornecimento e chumbamento de 
batente metálico de chapa de aço n° 16 	  3,00 un. 

2.19.4.1.11 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,20 m x 2,70 m, com aba 
lateral e bandeira superior fixa, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente 
metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

• 	2.19.4.1.12 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,43 m x 2,10 m, com 
dúas folhas de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de 
chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.13 Fornecimento e instalação de porta metálica galvanizada medindo 0,70 m x 1,80 m, em 
chapa dobrada n° 16 em ambas as faces, com estrutura interna de reforço em tubo 
quadrado, com batente em chapa dobrada n° 16 e ferragens 	  12,00 un. 

Escadas de emergência dos blocos" A" e" B" 

2.19.4.2.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
tubo redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes para fixação em perfis de 
ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 mm de espessura 
	  1.883,00 ml 

2.19.4.3 Cobertura dos blocos " A " e" B" 

2.19.4.3.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com apoio sobre parede 
alvenaria em tubo horizontal redondo de ferro fundido de diâmetrO de 2", com suportes 
para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" oldados em chapa de ferro fundido de 5 
mm de espessura 	  57,00 ml 

• 2.19.4.4 Escadas de acesso aos helipontos dos blocos " A " e " B" 

2.19.4.4.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio 
tubo redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes para fixação e perfis de 

3s$ 
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ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5mrn de espessura 
	 28,00 ml 

ARWji, 

2.19.4.5 Banco de concreto armado no hall da Praça da Justiça 

2.19.4.5.1 Fornecimento e instalação de encosto para banco de concreto armado em curva, em tubo 
curvo de aço fundido com diâmetro de 12" e pintura eletrostática cor cinza grafite 
	  39,00 ml 

2.19.4.6 Gradil de fechamento sobre mureta de concreto armado 

2.19.4.6.1 Fornecimento e instalação de gradil fixo com portões em ferro fundido redondo e chato, 
maciço, incluindo cantoneiras, fechos, passadores, com altura variável de 2,10 m à 1,40 m 
e acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor grafite sobre camada de 
galvanização á fogo 	  343,00 ml 

2.19.4.7 Acessos à cobertura dos blocos " A" e" B" 

2.19.4.7.1 Fornecimento e instalação de escada marinheiro em ferro fundido chato de 1 1/4" x 1/4", 
com degraus em ferro fundido redondo de 5/8", com guarda corpo para proteção em ferro 
fundido tipo T de 1" x 1/8" e ferro chato fundido de 1" x 1/8" com diâmetro de 70 cm 
	  166,00 ml 

• 

cíy 2.19.4.8 Terraço do 19° pavimento dos blocos " A" e " B" 

2.19.4.8.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de ferro fundido redondo de 2" com 
suportes para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro 
fundido de 5 mm 	 77,00 ml 

2.19.4.9 Terraço do 100  pavimento dos blocos " A" e" B" 

2.19.4.9.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo horizontal de aço de 4" de diãme r 
com altura total de 1,10 m 	  85,00 ml 

2.19.4.10 Rampa de acesso de veículos ao 1° subsolo 

2.19.4.10.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo de ferro fundido fixo, com apoio sobre pare 
de alvenaria em tubo horizontal redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes 
para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 
mm de espessura 	  80,00 ml 

2.19.4.11 Mastro para bandeiras 
42/120 
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119.4.11.1 Fornecimento e instalação de mastros para bandeiras (três) em tubo de aço galvanizado 
com tampa e roldana de latão polido com 9,10m de altura total engastados em plataforma 
de concreto, com pintura esmalte sintético cor grafite 	  1,00 cj 

2.19.4.12 Reservatórios superiores, inferiores e caixas de inspeção dos subsolos 

2.19.4.12.1 

2.19.4.12.2 

2.19.4.12.3 

2.19.4.12.4 

410 	2.19.4.12.5 

2.19.4.12.6 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

1,40 m x 1,40 m 	 4,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

1,20 m x 1,20 m 	  13,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

1,00 m x 1,00 m 	 9,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

0,80 m x 0,80 m 	 23,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

0,60 m x 0,60 m 	 4,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

0,30 m x 0,30 m 	 1,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 
	 24,00 un. 

Fornecimento e instalação de alçapão 
galvanizada para suportar tráfego medindo 

Fornecimento e instalação de alçapão 
galvanizada para suportar tráfego medindo 

Fornecimento e instalação de alçapão 
galvanizada para suportar tráfego medindo 

Fornecimento e instalação de alçapão 
galvanizada para suportar tráfego medindo 

Fornecimento e instalação de alçapão 
galvanizada para suportar tráfego medindo 

Fornecimento e instalação de alçapão 
galvanizada para suportar tráfego medindo 

Fomecimento e instalação de alçapão 
galvanizada medi ndo 0,80 m x 0,8 m 

2.19.5 Portas corta-fogo 

2.19.5.1 	Shaft's das casas de máquina dos blocos "A " e" B" 

2.19.5.1.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 0,67 m x 1,60 m, com pint 
anti-chamas cor cinza chumbo, classe P90, incluindo fechadura com chave especial e 
maçaneta tipo alavanca do lado interno, inclusive fornecimento e chumbamento de 
batente metálico 	  100,00 un. 

• 
2.19.5.2 Escadas de emergência dos blocos" A" e " B" 

2.19.5.2.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 1,20 m x 2,10 m com duas folhas 
• sendo uma de 0,90 m com barra anti-pânico tipo alavanca e outra de 0,30 m com ferrolho 

para abertura eventual, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, classe P90 
• 192,00 un. 

2.19.5.3 Subestações do 1° subsolo 



• 

• 

• 
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19.5.3.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 2,30 m x 2,10 m, sendo duas 
folhas de abrir de 0,90 m fixadas a duas abas laterais de 0,25 m fixas, com barra anti-
pânico dupla tipo alavanca, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, Classe P90 
	 4,00 un. 

2.19.5.3.2 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 0,90 m x 2,10 m, sendo uma folha 
de abrir com barra anti-pânico tipo alavanca, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, 
Classe P90 	 2,00 un. 

2.19.5.4 Entrada principal do Auditório no 10  subsolo 

2.19.5.4.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 1,80 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir de 0,90 m, com barra anti-pânico dupla tipo alavanca, com pintura anti-chamas 
cor cinza chumbo, Classe P90 	 4,00 un. 

2.19.5.5 Hall de entrada dos elevadores sociais dos subsolos de garagens 

2.19.5.5.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo dupla medindo 2,10 m x 2,28 m, com duas 
folhas de abrir, incluindo sistema de fechamento por de destravamento eletromagnético, 
inclusive selecionador de folhas 	  16,00 un. 

2.19.6 Molduras metálicas das portas dos elevadores dos blocos " A " e" B" 

2.19.6.1 Fornecimento e instalação de molduras metálicas em aço carbono, com fundo fosfatizado e 
pintura em esmalte sintético, incluindo acessórios de fixação 	  475,00 un. 

,2.20 Vidros 

2.20.1 Esquadrias internas e externas 

2.20.1.1 Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com espessura de 10 mm 
	  3.231,92 m2  

2.20.1.2 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor 
mm + PVB incolor + incolor de 4 mm)  	 406,8 

2.20.1.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com spessura de 10 mm ( incolor de 5 
mm + PVB incolor + incolor de 5 mm) 	  107,00 m2  

2.20.2 Balcões das secretarias das juntas dos pavimentos tipo dos blocos " A" e" B", CPD, 
Ambulatórios, Setores de expedição, sala de Depósitos Judiciais do 1° e 2° pav mentos 
dos blocos" A" e" B" 
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!NA. 1 Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com espessura de 10 mm jateado em 
faixas horizontais 5 cm x 1 cm 	 683,77 m2  

2.20.3 Passarelas metálicas de interligação dos blocos " A " e" B" 

2.20.3.1 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
mm + PVB incolor + jateado de 4 mm) 	 202,00 m2  

2.20.4 Estrutura espacial : fachadas e cobertura 

• 
2.20.4.1 Fornecimento e instalação de vidro temperado laminado incolor com espessura de 16mm ( 

incolor de 8 mm + PVB incolor + incolor de 8 mm) 	 43,00 m2  

2.20.4.2 Fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo Prata com espessura de 8mm (incolor 
de 4 mm + PVB prata refletiva + incolor de 4 mm) 	  1.240,00 m2  

2.20.4.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
mm + PVB incolor + incolor de 4 mm) 	 2.046,00 m2  

2.20.5 Fachadas laterais existentes dos blocos " A " e" B" 

2.20.5.1 Fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo Antélio cinza com espessura de 8mm ( 
Antélio incolor de '4 mm + PVB incolor + cinza de 4 mm) 	 544,67 m2  

-O\c7  
2.21 Pintura 

2.21.1 Subsolos de garagens 

2.21.1.1 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva , cor preto / amarelo fosco sobre 
paredes até 1,20 m de altura + 1,20 m de tinta acrílica gelo fosco 	 3.664,32 m2  

2.21.2 Paredes internas de alvenaria e forros de gesso liso acartonado dos subsolos, 
pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19° pavimentos dos blocos" A" e " 3" 

2.21.2.1 Execução de massa corrida 100% acrílica incluindo lixamento 	22.051,1 

2.21.2.2 Execução de pintura acrílica sem emassamento erflparedes e forros de gesso liso 
acartonado cor Branco gelo     71.360,33m2  

2.21.2.3 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em paredes 	 12.332,06 m2  

2.21.2.4 Execução de pintura PVA látex Branco Neve com emassamento em' paredes e forros de 
gesso liso acartonado 	  .9 4,44 m2  

• 
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2.21.3.1 Execução de pintura acrílica sem emassamento em paredes externas de alvenaria cor 
concreto 	  1.799,00 m2  

2.21.4 Piso dos Helipontos dos blocos" A " e" B" 

2.21.4.1 Execução de pintura esmalte sintético cor Azul Dei Rey - pintura demarcatória de fundo de 
piso do heliponto 	  324,00 m2  

2.21.4.2 Execução de pintura em resina acrílica refletiva especial para sinalização horizontal, 
(brilhante e refletiva com microesferas de vidro) para piso dos helipontos 	 324,00 m2  

2.21.5 Esquadrias de ferro dos subsolos, pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19 pavimentos dos 
blocos " A " e " B " 

2.21.5.1 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em esquadrias de ferro. 2.469,26 m2  • 
2.22 Equipamentos Sanitários e de Cozinha 

2.22.1 Equipamentos sanitários 

• 2.22.1.1 Subsolos, pavimentos tipo, 10, 2°, 100  e 19° pavimentos dos blocos •• A" e" B" 

c...;\,.,2.22.1.1.1 Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencional, cor Branco gelo, incluindo tubo 

<V) 	
de ligação com anel expansor cromado, anel de vedação e parafusos de fixação 
cromados 	 293,00 un. 

2.22.1.1.2 Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, cor Branco gelo, 
incluindo ligação flexível malha de aço inox medindo 40 cm, anel de vedação e parafusos 
de fixação cromados 	 251,00 un. 

2.22.1.1.3 Fornecimento e instalação de assento para bacia almofadado, cor Branco 
	 281,00 un. 

2.22.1.1.4 Fornecimento e instalação de assento para bacia rígido, cor Br- •• 
	  293,0a fim, 

VA] 
2.22.1.1.5 Fornecimento e instalação de lavatório peq' io sem coluna, cor Branco gelo 

69,00 un. 

2.22.1.1.6 Fornecimento e instalação de cuba de louça redonda de embutir, cor Branco gelo da 
	 534,00 un. 
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zt?'.22.1.1.7 Fornecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
em " L", com frontão h = 20 cm e borda de 4 cm e espessura = 2 cm, com cantos retos 
para instalação de cuba de embutir lateral medindo 34 cm x 40 cm 	 6,88 m2  

2.22.1.1.8 Fomecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 450, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e uma torneira para 
tampo 	 48,00 un. 

2.22.1.1.9 Fornecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 450, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e duas torneiras 
para tampo 	 301,00 un. 

2.22.1.1.10 Fornecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 450, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e três torneiras para- 
tampo 	 2,00 un. 

410 	2.22.1.1.11 Fornecimento e instalação de torneira cromada, com acionamento por toque e 
fechamento automático 	 602,00 un. 

2.22.1.1.12 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 1,20 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 
1" x 2" e acessórios para fixação 	  39,00 un. 

2.22.1.1.13 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 0,60 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2" e acessórios para fixação 	 40,00 un. 

2.22.1.1.14 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para bacia cromada, com acabamento 
antivandalismo, de 1" 1/4" 	  293,00 un. 

2.22.1.1.15 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório cromada, com 
acionamento por toque e fechamento automático, 	  77,00 un. 

2.22.1.1.16 Fornecimento e instalação de cabide de parede cromado 	 542,00 un. 

2.22.1.1.17 Fornecimento e instalação de papeleira simples para rolo de papel higiênico de 
	 261, 

2.22.1.1.18 Fornecimento e instalação de papeleira dupla para 
281,00 un. 

2.22.1.1.18 Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão liquido 	  607,00 un. 

o convencional de papel higiênico • 
2.22.1.1.19 Fornecimento e instalação de toalheiro tipo americano 	  05,00 u 

SS 	
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,211E.1.20 Fornecimento e instalação de espelho cristal lapidado com altura h = 90 cm e espessura 
de 5 mm, colado em parede com manta acrílica de proteção 	 487,91 m2  

2.22.1.1.21 Fornecimento e instalação de chuveiro com três temperaturas, sendo uma a potência 
econômica para verão, teclas deslizantes, em termoplástico de alta resistência e 
acabamento na cor branca 	  8,00 
un. 

2.22.1.1.22 Fornecimento e instalação de barra reta tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
fixada na parede, incluindo buchas, parafusos e arruelas para fixação 	28,00 un. 

2.22.1.1.23 Fornecimento e instalação de barra em "L" tubular -em alumínio de apoio para deficiente, 
com suporte para rolo de papel higiênico, fixada na parede, incluindo buchas, parafusos e 
arruelas para fixação 	  10,00 un. 

2.22.1.1.24 Fornecimento e instalação de barra reta tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
para lavatórios, incluindo buchas, parafusos e arruelas para fixação 	2,00 un. 

2.22.2 Equipamentos de cozinha 

2.22.2.1 Copas dos pavimentos tipo, salas do ambulatório do 2° pavimento e cozinhas do 10° 
pavimento do bloco" B" 

• 2.22.21.1 Fornecimento e instalação de bancada para pia de cozinha em granito Cinza Andorinha 
polido, com frontão h = 20 cm em três lados, borda de 4 cm, espessura = 2 cm, com 
cantos retos para instalação de cuba de embutir lateral medindo 34 cm x 40 cm 
	 36,00m2  

:2.22.2.1.2 Fornecimento e instalação de bancada para pia de cozinha em granito Cinza Andorinha 
polido, curvo com raio interno de 3,25 m e externo de 3,85 m, com frontão h = 20 cm e 
borda de 4cm, espessura= 2 cm, com cantos retos, para instalação de cuba dupla de 
embutir centrai medindo 82 cm x 34 cm 	 6,07 m2  

.22.2.1.3 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 cm x 
34 cm x 15cm 	 35,00 un. 

2.22.2.1.4 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AIS! 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para v • vula de escoamento, medindo 40 cm x 
34 cm x 15cm  	 35,00 

2.22.2.1.5 Fornecimento e instalação de cuba retangular dupla eh aço inoxidável AIS! 304, co 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 82 cm x 
34 cm x 15cm 	  13,00 un. 

2.22.2.1.6 Fornecimento e instalação de tanque em aço inoxidável AIS! 304, com espessura de 0,60 
mm, medindo 200 cm x 100 cm 	 2,00 un 
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'22.2.1.7 Fornecimento e instalação de torneira de pressão cromada fixa para tanque 
	 2,00 un. 

c 

2.22.2.1.8 Fornecimento e instalação de torneira de pressão cromada fixa com arejador para pia 
	  49,00 un. 

2.22.2.1.9 Fornecimento e instalação de torneira elétrica, com três temperaturas, com tecla 
deslizante, bica móvel, em termoplástico de alta resistência, com acabamento na cor 
branca 	  11,00 un. 

2.23 Programação visual interna e externa 

2.23.1 Dependências internas dos blocos "A " e" B " 

2.23.1.1 Fornecimento e instalação de placa em alumínio pintado na cor prata espessura = 1 mm, 
face simples, com aplicação de textos em vinil auto-adesivo Vermelho e Branco fixado nas 
portas por fita dupla face #M com dimensão 18 cm x 14 cm 	  1.049,00 un. 

2.23.1.2 Fomecimento e instalação de placa referência 2/90 Sign Systems, suspensa em alumínio 
pintado na cor prata espessura 1 mm, face simples, com aplicação de textos em vinil auto 
adesivo Vermelho e Branco nas dimensões 120 cm x 42 cm 	 35,00 un. 

• 2.23.1.3 Fornecimento e instalação de placa suspensa, referência 2/90 Sign Systems, em alumínio 
pintado na cor prata espessura = 1 mm, face dupla, com aplicação de vinil auto adesivo 
nas cores Vermelho e Branco nas dimensões 30 cm x 60 cm 	  180,00 un. 

i  2.23.1.4 Fornecimento e instalação de placa lateral suspensa tipo bandeira em alumínio, pintado na 
cor prata espessura = 1mm, com aplicação de textos em vinil auto adesivo nas cores 
Vermelho e Branco, face dupla nas dimensões 40 cm x 15 cm 	 26,00 un. 

j''  2.23.1.5 Fornecimento e instalação de placa interna tipo Diretório em vidro, com face simples, vidro 
temperado de espessura = 10 mm, com aplicação de textos em vinil auto-adesivo nas 
dimensões 200 cm x 110 cm 	 4,00 un. 

2.23.1.6 Fornecimento e instalação de placa referência 2/90 Sign Systems, suspensa em alumínio 
pintado na cor prata espessura = 1 mm, com face simples, com aplicação de textos em vinil 
auto adesivo Vermelho e Branco nas dimensões 120 cm x 52 cm 	 3,00 

2.23.1.7 Fornecimento e instalação de Totem de identificação externa medindo 1200 mm x 150 m 
5000 mm, com revestimento dupla face em chapa ce aço inox 1-304#20, acabamento 
escovado, incluindo base de concreto  	 2,00 un. 

010 2.24 Paisagismo 

Foi executada a implantação do projeto paisagístico da obra, observando todas as recomendação 

quanto ao plantio das espécies vegetais, incluindo a limpeza do terreno para planti e orreção do 
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'Olá, através de análise de solo para verificação da necessidade de correção do PH do solo, 

incluindo o fornecimento e plantio das seguintes espécies vegetais. 

Também foi fornecido e instalado, sistema de irrigação das áreas verdes, tomando a preservação 

das espécies vegetais mais duradoura e facilitando a manutenção das mesmas. 

2.24.1 Espécies vegetais 

2.24.1 Fornecimento e plantio de Pau ferro - caesalpinia férrea - com porte de 3,0 m 	7,00 un. 

2.24.2 Fornecimento e•  plantio de Quaresmeira - Tibouchina granulosa -com porte de 3,0 m 	 2,00 un. 

2.24.3 Fornecimento e plantio de Manacá da serra - Tibouchina mutabilis - com de porte 3,0 m 
• 2,00 un. 

2.24.4 Fornecimento e plantio de Palmeira real - Roystoneal oleracea - com porte de 8 m a 12 m 
• 36,00 un. 

2.24.5 Fornecimento e plantio de Bambú metake - Bambusa metake - com porte de 1,50 m 
	 93,00 un. 

2.24.6 Fornecimento e plantio de íris Amarelo - Neomarica longifolia - com porte de 0,30 m 
	 250,00 un. 

2.24.7 Fornecimento e plantio de Margaridinha amarela - Coreopsis lanceolata - com porte de 0,30 m 

-2\e

375,00 un. 

2.24.8 Fornecimento e plantio de Céu-estrelado - Chrysanthemum anethifolium - com porte de 0,30 
m 	  256,00 un. 

2.24.9 Fornecimento e plantio de Capim do texas - Pennisetum setaceum com porte de 0,30 m 
	 208,00 un. 

2.24.10 Fornecimento e plantio de Alamanda amarela - Allamanda cathartica - com porte de 0,50 m 
	 320,00 un. 

2.24.11 Fornecimento e plantio de Hera - Hedera can iensis - com porte de 0,20 m 
i 

2.24.12 Fornecimento e plantio de Grama São Carlos - Axonopus compressus, em placas 
	 2.775,00m2  

2.24.13 Fornecimento e plantio de Grama coreana - Zoysia tenuifolia, em placas 	 1.4 

2.24.14 Fornecimento de terra adubada para plantio 	  1 266,00 m 
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ASE 

jg1214.15 Fornecimento de tutores tipo tripé 	  36,00 un. 

2.24.16 Fornecimento de tutores tipo bambú 	  11,00 un. 

2.24.17 Fornecimento de amarrilhos para palmeiras e árvores 	  47,00 un. 

2.24.18 Fornecimento de manta geotêxtil tipo bidim 	  3.012,00 m2  

2.24.19 Fornecimento de argila expandida para camada de 5 cm de espessura 	 150,60.m3  

2.24.20 Fornecimento de seixo rolado Branco miúdo 	  286,00 m2  

2.24.1 Sistema de irrigação das áreas verdes 

O sistema de irrigação é composto de controladores para válvulas solenóides, sendo estas 

interligadas às redes hidráulicas e elétricas. Os aspersores de água são do tipo escamo teáveis, fixos 

ou rotores, adequadamente dispostos no terreno, de forma a garantir uma homogenização da 
aplicação de água. 

2.24.1.1 Equipamentos importados 

• Fornecimento e instalação de ESP-24LX+ Control-4PROG-120VL 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sensor de chuva 	 1,00 un. 

-• 	Fornecimento e instalação de válvula solenáide100 DVF 1" — 24V 	 22,00 un. 

• Fornecimento e instalação de conector submerso com 3 m 	 46,00 un. 

• Fornecimento e instalação de caixa para válvula 6" 	  22,00 un. 

• Fornecimento e instalação de PA 8S adaptador para 1800 	 40,00 un. 

• Fornecimento e instalação de PA 80 adaptador para 1800 	  16,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aspersor bolha 1300 	 , 	 16,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aspersor esc.1804 corpo 	  423,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bicos fixos 	  299,00 un. 
• Fornecimento e instalação de bicos variáveis 	  1 

• Fornecimento e instalação de duto flexível 1/2"  x 12" RB 
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de poltrona individual tamanho 55 cm, com encosto de espuma 
cm e assento com espuma injetável espessura = 6 c 
	 52 

•• 	2.25.4.2 Fornecimento e instalação 
injetável espessura = 7 

2.24.1.2 Infra-estrutura para o sistema de irrigação de áreas verdes 

• Fornecimento e instalação de chave partida pata 2 bombas com corrente alternada e potência de 
5,0 CV 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Bomba com potência de 5,0 CV 	 2,00 un. 
• Fornecimento e instalação de eletroduto de polipropileno flexível ponta vermelha com diâmetro 25 

mm 	 200,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 20mm 	 552,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 1,5 mm2 	 4.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de mangueira cristal de 1/2" x 1,5 m 	 450,00 m 

2.25 Diversos 

2.25.1 Persianas das salas de juizes, salas de audiência e copas dos pavimentos tipo dos • 
blocos" A " e" B" 

2.25.1.1Fomecimento e instalação de persianas verticais em tecido lavável, linha 100% poliéster 
resinado, com lâminas de 110 mm, com trilho de alumínio extrudado, na cor Branco gelo 
	  2.138,00m2  

2.25.2 Faixa adesiva dos pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19° pavimentos dos blocos " A " e " B" 

2.25.2.1 Fornecimento e aplicação de faixa adesiva em vinil listrada 2 x 2 cm jateada incolor, com 
largura de 22 cm, nos painéis de vidro temperado incolor 	  1.217,00 ml 

2.25.3 Tela mosquiteira das venezianas das fachadas externas de concreto aparente 

2.25.3.1 Fornecimento e instalação de tela mosquiteira fixa em aço inox, com malha 2 mm e fio 0,30 
mm, com moldura de alumínio pintado eletrostaticamente na cor branca 	391,00 m2  

2.25.4 Poltronas do Auditório do 1° subsolo 

2.25.4.1 Fornecimento e instalação 
injetável espessura = 7 

de poltrona individual tamanho 51 cm, com encosto de espuma 
cm e assento com espuma injetável espessura = 6 cm 
	 377,00 un. 
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cÉc GASE 
A Proteção passiva contra fogo nos shaft's das casas de máquinas dos blocos " A" e" 

B" 

.J7 

2.25.6.1 Fornecimento e aplicação de película de segurança classe PS 10 nos vidros temperados 
com espessura de 10 mm 	 370,04 m2  

2.26 Juntas de dilatação 

2.26.1 Paredes de alvenaria dos blocos " A " e" B" 
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2.25.5.1 Execução de proteção passiva contra fogo através de selagem das passagens dos shaft's 
medindo 500 mm x 200 mm das casas de máquinas dos blocos "A" e "B", com manta 
cerâmica, com espessura de 25 mm e densidade de 128 kg/m3 	 288,00 un. 

2.25.6 Película de segurança para vidros temperados das esquadrias superiores do 100  
pavimento dos blocos" A'• e" B" 

2.26.1.1 Execução de abertura de junta de dilatação horizontal nas paredes em alvenaria de blocos 
de concreto, com colocação de isopor espessura .= 2 cm 	 7.827,00 ml 

2.16.1.2 Execução de abertura de junta de dilatação vertical nas paredes em alvenaria de blocos de 
concreto, com colocação de mastigue elástico com espessura de 1 cm 	 1.656,00 ml 

2.26.2 Passarelas metálicas de interligação dos blocos" A'• e B" 

2.26.2.1 Execução de junta tipo " jeene " nos encontros das passarelas metálicas com as estruturas 
de concreto armado 	 400,00 ml 

2.26.3 Piso dos subsolos de garagens 

2.26.3.1 Execução de junta tipo " jeene " nas juntas de dilatação do piso dos subsolos 	 843,51 ml 

2.27. Restauração e recuperação estrutural de concreto armado existente 

Foram executados serviços de restauração e recuperação estrutural das estrutura de concreto 
armado existentes, constando de: 

2.27.1 Fissuras e ferragens expostas nos pavimentos tipos dos blocos " A" e"B" e torre 
central 

2.27.1.1 Execução de recuperação estrutural de fissura com injeção de resina epóxi, incluindo 
execução de furos e colocação de bicos de injeção, calafetação das fissuras com resina 
epóxi tixotrópica e aplicação de injeção de resina epóxi sob pressão 	 884,11 ml 

2.27.1.2 Execução de restauração e recuperação de ninhos de concreto, • com tratam nto de 
armadura, incluindo retirada do concreto desagregado, lixamento e tratam 	q 	1-&) das 
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armaduras expostas, através de pintura com produto fosfatizante, com posterior aplicação 
de ponte de aderência e fechamento com argamassa polimérica 	  571,85 m2  

• 

2.27.2 Fissuras e ferragens expostas nos subsolos de garagens 

2.27.2.1 Execução de recuperação estrutural de fissura com injeção de resina epáxi, incluindo 
execução de furos e colocação de bicos de injeção, calafetação das fissuras com resina 
epóxi tixotrópica e aplicação de injeção de resina epóxi sob pressão 	 985,00 ml 

2.27.2.2 Execução de restauração e recuperação de ninhos de concreto, com tratamento de 
armadura, incluindo retirada do concreto desagregado, lixamento e tratamento químico das 
armaduras expostas, através de pintura com produto fosfatizante, com posterior aplicação 
de ponte de aderência e fechamento com argamassa polimérica 	 1.813,00 m2  

2.28 	Restauração e recuperação do piso de concreto armado existente nos subsolos 

Foram executados serviços de restauração e do piso de concreto armado e juntas de dilatação dos 

subsolos de garagens, incluindo consultoria técnica e acompanhamento técnico dos serviços, 
constando de: 

2.28.1 •Execução de aplicação de argamassa polimérica para correção das irregularidades do piso 
dos subsolos, constando de: lixamento e recuperação de pontos específicos (buracos ou 
áreas desagregadas) 	 6.749,84 m2  

Execução de aplicação de endurecedor de superfície no piso de concreto dos subsolos, 
incluindo lixamento 	  19.549,43 m2  

i 2.28.3 Restauração e recuperação das juntas de dilatação dos subsolos com lábios poliméricos e 
aplicação de grout 	  325,72 ml 

2.29 Reforço estrutural 

Foram executados reforços estruturais na estrutura existente dos \s solos do setor "H "(fundações 
'diretas em sapata e pilares) para implantação da estrutura de concreto armado e protendido da 

Creche, através de elaboração de projeto executivo de reforço e acompanhamento técnico para 
execução dos reforços, compreendendo: 

> Reforço estrutural •da fundação (sapatas); 

> Reforço estrutural dos pilares de concreto armado do 1°, 2°, 3° e 4° subsolo d setor-H; 

2.28.2 

Q_ 
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> Reforço estrutural da viga de transição do 1° subsolo do setor" H ". 

2.29.1 Reforço estrutural de fundações em sapata de concreto 

2.29.1.1 Execução de demolição de piso de concreto armado existente no 4° subsolo, incluindo 
remoção de entulho 	  16,87 m3  

2.29.1.2 Execução de escavação manual de vala 	  302,14 m3  

2.29.1.3 Execução de remoção manual de material escavado, carga, transporte e espalhamento em 
bota fora, com DMT = 30,05 km 	  302,14 m3  

2.29.1.4 Execução de apiloamento manual de fundo de vala 	  148,66 m2  

2.29.1.5 Execução de reaterro compactado de vala com areia 	  260,00 m3  

2.29.1.6 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  4,55 m3  

2.29.1.7 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	  661,04 kg 

2.29.1.8 Fornecimento e transporte interno de areia para reaterro 	  260,00 m3  

2.29.1.9 Execução de escoramento metálico para contenção de talude 	  234,00 m2  

• 

, 2.29.2 Reforço estrutural dos-pilares de concreto -armado -do 1°, 2°, 3° e 4° subsolos do setor 

2.29.2.1 Execução de demolição de estrutura de concreto armado dos pilares existentes, incluindo 
remoção de entulho 	  8,20 m3  

2.29.2.2-Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e GWa  de concreto armado, fck = 40,0 
MPa, com controle tecnológico 	 0,47 m3  

2.29.2.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 95,89 kg 

2.29.2.4 Execução de escoramento metálico para reforço de pilares de concreto armado. 495,00 m3  

2.29.3 Reforço estrutural da viga de transição do 1° subsolo do setor' H 

2.29.3.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, auto-adensável, com slump test 200-F-30 mm,com controle tecnológico 	 0,21 m3  
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3 2'25.3.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  20,00 m3  

2.29.3.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	2.911,20 kg 

2.29.3.4 Execução de escoramento metálico 	  49,50 m3  

2.30 	Rufos : cobertura dos blocos " A " e " B ", muros de divisa, tomadas de ar do 
pavimento térreo 

CECIL 
Ag 

2.30.1 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizada n°24 	670,56 ml 

2.31 	Implantação de acessos de entrada e saída de veículos 

2.31.1 Execução de demolição da estrutura de concreto armado da caixa séptica e fossa na área 
de entrada de veículos 	  17,71 m3  

2.31.2 Escavação mecânica, carga, transporte e descarga com espalhamento em bota-fora de 
material de 1° categoria, com DMT = 30,05 km 	  108,83 m3  

2.31.3 Fornecimento de terra para aterro compactado 	  108,83 rn3  

• 

2.31.4 Execução de aterro compactado em camadas de 30 cm, à 95 % do Proctor Normal, com 
controle tecnológico  	

108,83m3  

2.32 Instalações Elétricas e Lógicas 

2.32.1 Sistema de alimentação elétrica.: 

2.32.1.1 Subestações : 

Fornecimento e instalação de 3 subestações, cada uma composta por um transformador com 

capacidade de 1500 KVA (23 KV/13,8 KV/220V), com sistem de banco de capacitores e distribuição 
por sistema "bus-way", perfazendo um total de 4500 KVA. 

2.32.1.1.1 Entrada de energia (Posto Primário) 

Fornecimento de energia em tensão primária, sistema trifásico em alta tensão de 23 KV - 60 Hz, tipo 

subterrânea, com dois circuitos, sendo um em operação e outro stand by, desde a rede local da 

concessionária até o cubículo n.° 1, com cinco metros de extensão, em alvenaria onde está instalada 
uma chave de transferência automática de 23 KV. 

3•9 56/120 
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• Painel de média tensão compacto SM6, composto de células modulares, compartimentadas, em 
• invólucro metálico, contendo aparelhos de manobra preenchidos com dielétrico em hexafluoreto 

de enxofre (SF6), com as seguintes características: 

• Tensão nominal isolação : 24 KV 
• Corrente de curto-circuito: 20 KA 
• Corrente nominal : 630.A 

• 1 (um) Banco de capacitores de 450 KVAr, com passos de 25 KVAr. 
• 1 (um) Transformador à óleo de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com terminais contrácteis de 

630 ampéres 

2.32.1.1.2 Subestação n° 1 - Bloco " A " 

A subestação n° 1, que alimenta o bloco A, contém: 

• 01 (um) Painel de média tensão compacto SM6, composto de células modulares, 
compartimentadas, em invólucro metálico, contendo aparelhos de manobra preenchidos com 
dielétrico em hexafluoreto de enxofre (SF6), com as seguintes características: 

• Tensão nominal isolação : 24 KV 
• Corrente de curto-circuito: 20 KA 
• Corrente nominal: 630 A 

• 01 (um) Transformador à seco, de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com corrente nominal de 
2.279 ampéres. 

01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTN -1.1/1.2, composto de células modulares, em 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTE - 1.1/1.2, composto de células modulares, em 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 
2200 mm x 1000 mrn x 2750 mm. 

• 01 (uma) Chave de Transferência CTA-01, com tensão nominal de 389 y, corrente nominal de 
1.600 A e corrente de curto-circuito simétrica de até 42 KA, medindo 700 mm x 2200 mm x 1000 
mm. 

2.32.1.1.3 Subestação n°2 - Bloco" B" 

A subestação n° 2, que alimenta o bloco B, contém: 
• 01 • (um) Painel de média tensão compacto SM6, composto. de células mod 

compartimentadas, em invólucro metálico, contendo aparelhos de manobra pre 
dielétrico em hexafluoreto de enxofre (SF6), com as seguintes características: 
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01 (um) Transformador à seco, de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com corrente nominal de 
2.279 ampéres. 

01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTN - 
invólucro metálico, com tensãb nominal de 380 V, 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTE - 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, 
2200 mm x 1000 mm x2750 mm. 

2.1/1.2, composto de células modulares, em 
corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

2.1/1.2, composto de células modulares, em 
corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

• 01 (uma) Chave de Transferência CTA-01, com tensão nominal de 389 V, corrente nominal de 
1.600.A e corrente de curto-circuito simétrica de até 42 KA, medindo 700 mm x 2200 mm x 1000 
mm. 

2.32.1.2 Barramentos blindados ( Bus Way ) 

Fornecimento e instalação de barramentos blindados (bus way) com as seguintes características 
gerais: 

• Modelo: Barramento Blindado em alumínio Canalis KLF, com amorce para plug-in; 
• Condutores: são constituídos de 3 condutores fase, 1 condutor neutro e 1 condutor terra; 
• Invólucro: chapa de aço de 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática à pó; 
• Conexões: em trechos de aproximadamente 1500 mm, 2000 mm e 3000 mm, por meio de 

parafusos, porcas e arruelas; 
• • Juntas de dilatação : a cada trecho com comprimento igual ou superior a 3000 mm, composta de 

lâminas flexíveis separadas por isolador de nylon; 
Aterramento : é obtido através do invólucro. 

Os barramentos blindados possuem as seguintes correntes nominais e características: 

Barramento blindado Canalis KLF24 : 

• Corrente nominal: 1.600 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito: 148 KA; 
• Quantidades: 97,188 m. 

• Barramento blindado Canalis KLF16 : 

• Corrente nominal: 1.200 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito: 79 KA; 
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Barramento blindado Canalis KLF14 : 

• Corrente nominal: 1.000 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito: 58 KA; 
• Quantidades: 202,000m. 

CjIMARCEIA:CAMPOS DOS SANTOS 
VIDSOFCBOROOS-POR VERSA • VAtOR RECF 317,  " 1/5 

2.32.1.3 Quadros de distribuiçãci de luz e força 

Foram fornecidos e instalados quadros de distribuição de luz e força de sobrepor, apresentando as 
seguintes características: 

• Chaparia: em chapa de aço esmaltado 14 USG; 
• Porta com fechadura; 
• Barramento : de cobre em seção retangular; 
• Pintura : eletrostática à pó; 
• Supressores de surto; 
• Disjuntores de proteção dos circuitos de saída; 
• Disjuntor geral de proteção dos barramentos; 
• Dispositivos contra contato diretos (Dispositivos DR) 
• Barramento neutro para circuito em 220V. 

Quadros de distribuição normal e emergência: 

• Tensão nominal: 380 V / 220 V; 

	

, • 	Freqüência nominal : 60 Hz; 
• Corrente de curto-circuito: 15 KA; 

	

. 	Corrente nominal : 32 à 300 A .  ç,)  
Quantidade total: 176 unidades. 

Quadro de bombas: 

• Tensão nominal: 380 V / 220 V; 
• Freqüência nominal : 60 Hz; 

I. 	Corrente de curto-circuito: 15 KA; 
Corrente nominal: 32 à 100 A 

• Quantidade total: 18 unidades. 

1 2.32.1.4 Sistemas de emergência (grupos geradores) 
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R 	prhecimento e instalação de 04 (quatro) grupos moto-geradores~rauffitagw le 450 kVA / 360 

GliFECWOO R$ 
kW em regime intermitente e 405 kVA / 324 kW em regime contínuo - 380/220V-3F, com pa

1.i;
rtida e 

parada automáticas, sincronismo e paralelismo, composto por: 

• 	04 (quatro) motores a diesel; 
• 04 (quatro) atenuadores acústicos de descarga escapamento, tipo hospitalar, com elementos de 

contenção de ruído, de forma a assegurar 85 dB(A), a uma distância de 1,5 m; 
• 01 (um) quadro de paralelismo com disjuntores, constituído em aço carbono, com espessura das 

de bitola mínima 14 USG (2,00 mm); 
• 04 (quatro) venezianas com atenuadores acústicos na tomada do ar de arrefecimento; 
• 01 (uma) veneziana com atenuador acústico na tomada do ar de ventilação da sala de 

geradores; 
• Tanques metálicos extras de combustível para operação a plena carga durante 8 horas (4 x 250 1 

+ 1 x 4.000 I) 

Total de geração de energia: 1.800 KVA 

• Sistema de dupla conversão (True On-Line); 
• Chaveamento em alta freqüência (High Frequency); 
• Controle totalmente microprocessado; 
• Corretor de fator de potência na entrada; 
• Função de auto teste e diagnóstico de falhas; 
• Carregador de baterias com alta capacidade de carga; 

	

' • 	Partida fria; 

	

- - - 	
• 	Inversor senoidal, estabilizado e sincronizado com a rede; 

	

' • 	Baixo nível de distorção harmônica; 

	

' • 	Interface de comunicação RS 232; 

	

, • 	Larga faixa de estabilidade; 
• Chave BY PASS automática 
• Capacidade: 1 KVA; 
• Tensão nominal: 220 VCA; 
• Bateria com autonomia típica de 15 minutos; 
• Quantidade total : 38 unidades. • 
No break de 15 KVA: 

• Sistema de dupla conversão (True On-Line); 

2. 32.1.5 No Break's 

Fornecimento e instalação de No Break's com as seguintes características: 

No break's de 1 KVA: 



• 
ca) 

 



SÃ 	ULO, 28/09/2004, 

CECILIA 
Ag 

O EOP NTE DOCUMENTO 
PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA PELO CREA-SP SOB N.° 

SZC-01418 

SE 

°inversor de alta freqüência; 
• By-pass automático; 
• Chave de by-pass interno; 
• Sistema de gerenciamento de energia; 
• Tensão nominal : 380/220 V, 3 fases, 4 fios; 
• Capacidade: 15 KVA; 
• Banco de baterias com autonomia a plena carga de 15 minutos; 
• Quantidade total: 1 unidade. 
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2.32.1.6 Infra-estrutura dos sistema elétricos e distribuição: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm 
	  13.886,46m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 859,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32 mm 
	  1.087,00 rn 

• Fornecimento e instalação de perfilado 38 mm x 38 mm, perfurado em chapa n.° 16, peça de 
6,00 m 	 7.639,60m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada total galvanizada em chapa n.°• 16, medindo 
100 mm x 50 mm, com comprimento 3,00 m 	 430,00 m 

• Fornecimento e instalação de interruptor simples de 10A/250V 	  1.204,00 un. 

• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 10A/250V 	 330,00 un. 
• Fornecimento e instalação de interruptor bipolar simples de 10A/250A 	 4,00 un. 

Fornecimento e instalação de interruptor simples duplo de 10A/250V 	  311,00 un. 

Fornecimento e instalação de interruptor paralelo separado 10A/250V 	 8,00 un. 

Fornecimento e instalação de interruptor à prova de tempo de 10A/250A 	 4,00 un. 
Fornecimento e instalação de interruptores simples 3 seções A/250V 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 15A-125/250V 

Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 15A/220V 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em 
3x1,5 mm2  

3ss 

475,00 un. 

PVC 750V 
10 323 

61/120 
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• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 750V/70°C 4,0 
mm2 

• Fornecimento e instalação de cabo 3f# 95mm2 - 20/24KV Sintefix + N# 95mm2  - 1KV.... 120,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo - 3f# 50mm2  - 20/24KV Sintefix + N# 50mm2  - 1KV 
	  1.280,00 m 

• Fornecimento e instalação de 3 (três) quadros gerais de distribuição em baixa tensão (QGBT) 
com potência nominal de 1.500 KVA, perfazendo um total de 4500 KVA. 

2.32.1.7 Sistemas alimentadores 

2.32.1.7.1 Infra-estrutura dos sistemas alimentadores 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	  841,20m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32 mm 
	  524,40 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 40 mm 
	  706,206 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	  387,20 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 65 mm 
	  55,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 80 mm • 

	 12.150,60m 

55,00 m 
100 mm 
200,00 m 

150 mm 
235 

100 

Fomecirriento e instalação de eletrocalha 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 

tampa 400 mm x 

tampa 500 mm x 

tampa 500 mm x 

tampa 150 mm x 

• 

• 

• 

100 mm 
64,00 m 
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• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 240 mm2  
	  5.478,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 185 mm2  
	  435,00 m 

  

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 120 mm2  
	  1.054,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 95 mm2  
	  670,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 70 mm2  
	  656,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 50 mm2  
	 2.159,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 35 mm2  
	  1.847,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 25 mm2  
	  6.143,00 m 

Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 16 mm2  
	  5.600,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 10 mm 
	  10.284,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 6 mm2  
	  12.232,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singe ,6 / 1 kv, tipo Sintenax 4 mm2  
	  8.248,00 m 

2.32.2 Sistema de iluminação: 

O sistema de iluminação contempla circuitos monofásicos na tensão 220 V (fase+neutro+terra). 

2.32.2.1 Iluminação normal: 

Sistema composto por: 

63/120 
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• Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 02 plafoniers de emb 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e al 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de mola 
pressão em aço inoxidável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W 
potência cada e 3 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínib pintura eletrostática a 
pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PA 
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RECOLHIDOS POR VERBA. VALOR RECEEI:IX/R$ 1.7g; '1Fornecimento e instalação de arandela de sobrepor para urna lâmpada fluorescente compacta 
eletrônica de 15W de potência, corpo e base em polipropileno, difusor em polipropileno fosco 
antiofuscante, grau de proteção IP44 	 284,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes comuns 
tubulares do tipo T8 de 36W de potência cada, corpo em aço laminado com bordas dobradas, 
anti-corte, acabamento com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor branca, soquetes 
(base G13) em policarbonato com contatos em bronze fosforoso com núcleo giratório e rotor 
autotravante, com reator eletrônico 	  1.693,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de sobrepor para uma lâmpada fluorescente comum 
tubular do tipo T8 de 36W de potência, corpo em aço laminado com bordas dobradas, anti-corte, 
acabamento com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor branca, soquetes (base G13) 
em policarbonato com contatos em bronze fosforoso com núcleo giratório e rotor autotravante, 
com reator eletrônico 	  580,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, vedado à prova de pós e aspersão d' água, 
para duas lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18W de potência cada, corpo, anel e 
refletor únicos confeccionados em policarbonato reflexivo na cor branca, difusor em 
policarbonato prismatizado, porta lâmpada (base G24d-2) em policarbonato com contatos em 
bronze fosforoso, grau de proteção IP 44, com reator eletromagnético 
	  1.708,00 un. 

• Fornecimento e instalação de balizador de embutir para uma lâmpada incandescente do tipo vela 
de 25 W de potência, corpo em aço tratado e veneziana frontal em alumínio, acabamento com 
pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, porta lâmpada de cerâmica (base E-27) e cabos 

• isolados por borracha de silicone 	  56,00 un. 

Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 26 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 
	  1.716,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 02 plafoniers de embutir, 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e aletas 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas de 

• pressão em aço inoxidável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de 
• potência cada e 3 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 

pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-30 de 
100W de potência, com reator eletrônico dimerizável, par uas lâmpadas fluorescentes comuns 

12,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 03 plafoniers de embutir, 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e aletas 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas de 

• pressão em aço inoxidável, para três lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de 
potência cada e 4 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 
pó epóxi na cor branca, pare uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-30 de 
100W de potência, com dimensões finais do sistema comprimento 6.000mm x largura 200mm, 
com reator eletrônico dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 	6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável, corpo em alumínio pintura 
eletrostática a pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do 
tipo PAR-30 de 100W de potência 	  102,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir do tipo "Wallwasher-, para duas lâmpadas 
fluorescentes compactas duplas de 26 W de potência cada, acabamento na cor branco, com 
reator eletromagnético 	  20,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para uma lâmpada incandescente refletora do 
tipo R75 de 100 W de potência, corpo em alumínio, acabamento com pintura eletrostática a pó 
epóxi na cor branca, refletor em alumínio de alto rendimento com rigoroso controle de 
ofuscamento, porta lâmpada de cerâmica (base E-27) e cabos isolados por borracha de silicone 
	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir orientável com um módulo direcionável, para 
uma lâmpada halógena refletora do tipo AR-111 de 50W de potência, corpo em alumínio, 
moldura em alumínio acabamento interno na cor preta e externo acabamento na cor branca, 
com transformador eletrônico para uma lâmpada halógena 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir para instalação em forro modulado de placas 
de gesso, com controle de ofuscamento Classe A / 1000Iux, para duas lâmpadas fluorescentes 
comuns tubulares do tipo T8 de 18 W de potência cada, corpo em chapa de aço galvanizado, 
com espessura de 0,5mm, por imersão à quente, qualidade NBR 7008, acabamento através de 
pintura com tinta em pó híbrida epóxi poliéster, aplicada com spray eletrostático, cura em estu 
a 200°C, refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado (350G) de alto grau de pur zcá ít•_‹.  
(99,85%) e refletância, reflexão total de 86% (DIN-5036-3), reflexão difusa 20% (DIN-503), k)k°  
dotado de aberturas para retorno do ar condicionado ambiente, porta lâmpada (base G13) 5%._ibp,t, 
policarbonato providos de rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso, protegidos contr 	 
aquecimento e dotados de sistemas de engate rápido para os fios, fabricados pela BJB, vigia 
para manutenção no próprio corpo, fixação através de tirantes, vergalhões, ganchos rígidos, com 
reator eletromagnético 	  4.354,0 

	 11,00 un. 
• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 

duplas de 18W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 

3.040,00 un. 
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Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, vedada, à prova de pós e aspersão d' água, 
para duas lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 26W de potência cada, corpo, anel e 
refletor únicos confeccionados em policarbonato reflexivo na cor branca, difusor em 
policarbonato prismatizado, porta lâmpada (base G24d-3) em policarbonato com contatos em 
bronze fosforoso, grau de proteção IP 44, com reator eletromagnético 	 1.286,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, facho assimétrico, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do base bilateral de 250W de potência, 
corpo em alumínio injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor assimétrico em 
alumínio martelado de 99,85% de pureza, anodizado e brilhante, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choques térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura eletrostática a pó epóxi 
poliéster na cor prata acetinada, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, cablagem 
com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em W gás, grau de proteção 
IP 667, com grelha antiofuscante, com reator e ignitor 	  64,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, facho assimétrico, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do base bilateral de 250W de potência, 
corpo em alumínio injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor assimétrico em 
alumínio martelado de 99,85% de pureza, anodizado e brilhante, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choques térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura eletrostática a pó epóxi 
poliéster na cor prata acetinada, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, cablagem 
com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em 'A" gás, grau de proteção 
IP 667, com reator e ignitor 	  48,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável com • refletor de ângulo de 
abertura de facho 35°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo 
bipino de 70 W de potência, corpo e anel em alumínio pintado, refletor em alumínio com ótica 
de precisão, difusor em vidro de segurança temperado transparente, acabamento na cor branca, 
com reator eletromagnético e ignitor 	  264,00 un. 

Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável, para uma lâmpada refletora 
halógena do tipo PAR30 de 100W de potência, corpo em alumínio, pintura eletrostática a pó 
epóxi na cor branca, porta lâmpada de cerâmica (base E27 ), dotado de acessório 
antiofuscante  	 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes 
compactas triplas de 42 W de potência cada, corpo e anel em policarbonato na cor branca, 
refletor em policarbonato com tratamento Scratch Proof Formula de proteção e de alta reflex." 
através da deposição em alto vácuo de alumínio puríssimo (99,9%), porta lâmpada (base G 
4) em policarbonato, grau de proteção IP 43, com reator eletromagnético 	  24, 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para uma lâmpada halógena dic 
de 50 W de potência, corpo / refletor interno antiofuscante em alumínio anodizado brilhante, 

l
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2.32.2.2 Iluminação de emergência e rota de fuga 

Fornecimento e instalação de sistema composto por 04 (quatro) centrais de baterias de 8000 W - 380 

V / 24 V, alimentando 277 luminárias de clareamento para 1 lâmpada com refletor em cada caixa de 

escada de cada torre, além das luminárias de rota de fuga, instaladas também em cada caixa de 
escada de cada torre. 

O sistema é composto por: 

SÃO 	ULO, 28/09/2004. 
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"lâmpada de esteatita (base GU5,3) e cabos isolados por borracha de silicone, com 

transformador eletromagnético 	  40,00 un. 

CELO CAMPOS DOS SANTOS 

0 2007 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada compacta de 9W 
face única - SAIDA com bateria própria e recarregador flutuador automático, com autonomia 
mínima de 1,5 hora 	  368,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com' lâMpada fluorescente 
compacta de 9W face única - SAiDA E SETA com bateria própria e recarregador flutuador 
automático com autonomia mínima de 1,5 hora 	  55,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada fluorescente 
compacta de 8W face DUPLA - SAIDA E SETA com bateria própria e recarregador flutuador c)P' 
automático com autonomia mínima de 1,5 hora 	  221,00 un. 2.32.2.3 Iluminação externa 

Foram fornecidos e instalados projetores nas áreas extemas dos blocos "A" e "B", permitindo 
iluminação nas fachadas externas, além da região das palmeiras no pavimento térreo. 

O sistema é composto por: 

Fornecimento e instalação de projetor de embutir, com ângulo de abertura do facho 8, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W de potência, cilindro 
de suporte em alumínio repuxado, aberto no fund• *ara permitir a drenagem d'água, corpo em 
alumínio fundido com amplas aletas para resfriame • refletor em alumínio puríssimo com 
tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temp do transparente, aro de fechamento 
em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antiva •  -lismo), acabamento na cor preta, 
grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de controle em 
alumínio fundido com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignito 
	 60,00 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, com ângulo de abertura do fach 
25°, para urna lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W d 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a dr na 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor «erValumt 
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"Ouríssimo com tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
fechamento em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 
cor alumínio, grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
controle em alumínio fundido com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignitor, 
	  3,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável com refletor de ângulo de 
abertura de facho 100°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo 
bipino de 70 W de potência, corpo e anel em alumínio pintado, refletor em alumínio com ótica 
de precisão, difusor em vidro de segurança temperado transparente, acabamento na cor branca, 
com reator eletromagnético e ignitor 	  4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de embutir, ângulo de abertura do facho 38°, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 70W de potência, cilindro 
de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem d'água, corpo em 
alumínio fundido com amplas afetas para resfriamento, refletor em alumínio puríssimo com 
tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de fechamento 
em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na cor preta, 
grau de proteção IP 66,• caixa acessória para alojamento dos equipamentos de controle em 
alumínio fundido com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignitor 
	  6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, ângulo de abertura do facho 38°, 
para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 70W de 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio 
puríssimo com tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
fechamento em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 
cor alumínio, grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
controle em alumínio fundido com parafusos em aço inox, com concentrador do facho luminoso 
na cor alumínio, com reator eletromagnético e ignitor 	 •12,00 un. 

Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, para uma lâmpada de 
multivapores metálicos versão tubular bilateral clara de 1.000W de potência, corpo em alumínio 
injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor em alumínio de 99,85% de pureza, 
anodizado e brilhante, com aleta de recuperação do fluxo luminoso, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choque térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura com resina acrílica na cor 
cinza, estabilizada aos raios ultravioleta, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, 
cablagem com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em W gás, grau de 
proteção IP 657, segundo a Norma EN 60529, dispositivo goniométrico para focalização precisa, 
e concentrador do facho luminoso, acabamento na cor preta, nqielo 112 concentrador, cód. de 
referência 995725, completo com reator, ignitor e capacitor    30,00 u 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, ângulo de abertura do facho 3 
para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W de 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo parra permitir a drena 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento; -refletor 	alu 
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• Fornecimento e instalação de luminária de aclaramento co 
modelo ED1/25-108, c/ refletor modelo R-1/40-108 

1 lâmpada incandescente de 25w - 
14,00 un 

2.32.3 Sistema de voz, dados, texto e vídeo (rede local de Informática e telef e ia) 
TELEMÁTICA 
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"Puríssimo com tratamento em alto vácuo, difusor em vidro C1111/0 temperado transparente, aro de 
fechamento em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 
cor alumínio, grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
controle em alumínio fundido com parafusos em aço inox, com concentrador do 'facho luminoso 
na cor alumínio, completo com reator, ignitor e capacitor 	  20,00 un. 

Fornecimento e instalação de refletor industrial de sobrepor à prova de pá e jatos d' água, para 
uma lâmpada de multivapores metálicos do tipo elipsoidal de 250 W de potência, corpo / refletor 
em alumínio (grau de pureza 99,5%) repuxado liso, anodizado para um alto rendimento, difusor 
em policarbonato transparente, prismatizado intemamente e liso externamente, à prova de 
impactos, autoextingüível, estabilizado aos raios ultravioleta (anti-amarelamento), acabamento 
com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor preta, porta lâmpada em cerâmica (base 
E40) com contatos em latão e prata, grau de proteção IP 65, completo com reator, ignitor e 
capacitor 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aparelho sinalizador duplo, com haste de comprimento igual a 
1,00m, para duas lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas de 15 W de potência cada, 
corpo em alumínio fundido incorrosível, difusor em macrolon na cor Vermelho, equipado com 
célula fotoelétrica e soquete de porcelana reforçado 	 8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Projetor de sobrepor direcionável, para uma lâmpada de 
multivapores metálicos versão tubular bilateral clara de 1.000W de potência, corpo em alumínio 
injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor em alumínio de 99,85% de pureza, 
anodizado e brilhante, com aleta de recuperação do fluxo luminoso, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choque térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura com resina acrílica na cor 
cinza, estabilizada aos raios ultravioleta, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, 
cablagem com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em 1/2" gás, grau de 
proteção IP 657, segundo a Norma EN 60529, dispositivo goniométrico para focalização precisa e 
concentrador do facho luminoso, acabamento na cor preta, modelo 112 concentrador, Cód. de 
referência 995725, completo com reator, ignitor e capacitor 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária em caixa metálica diâmetro 23 cm, com face superior em 
placa de aço diâmetro 33 cm e vidro temperado resistente a impacto com lente amarela, 
equipada com uma lâmpada incandescente de 40w-220v-IF 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de refletor com lâmpada halógena de 300w-220V-1F 	 8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária elevada lateral 3600  
40w-220v-IF em soquete E-27 - sem guarda corpo 	 

com lâmpada incandescente de 
	37,00 un. 

• 
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àistema de voz, dados e texto contempla o fornecimento e a instalação de toda a infra-estrutura, 

cabeamento vertical e horizontal e equipamentos ativos da rede (switch central tipo chassi e switch 

workgroup 24 portas), incluindo testes, comissionados e certificados, além do fornecimento e 

instalação dos no-break individuais em cada sala de comunicação dos blocos "A" e "B" e para os 
equipamentos do CPD. 

As terminações do sistema é feita em blocos IDC 110, montados em kits de 100 pares, que por sua 

vez serão montados em bastidores com possibilidade de acesso traseiro para manutenção e 

devidamente fixados com perfis pelo teto e no piso dentro das salas de telecomunicações e em 
plywoods no CPD. 

A •Rede de Telemática (Telecomunicações e Informática/lógica) foi projetada para atendimento à 
transmissão de dados, voz, vídeo e texto, sendo constituída por cablagem estruturada UTP-
Classe/categoria 5e, cablagem convencional e cabos de Fibra ótica, com total de pontos instalados 
e distribuídos da seguinte forma: 

Cablagem Estruturada = 3.983 pontos 
Cablagem Convencional = 2.288 pontos 

Este sistema atende os terminais telefônicos ou "modens", terminais de computadores e 
servidores para a rede local. 

2.32.3.1 Infra-estrutura dos sistemas de voz, dados, texto e vídeo 

• Fornecimento e instalação de conector e espelho RJ45 fêmea 	  257,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T, pinos chatos, 15 A - 250 V 	 3.875,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 	  59,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte cego 	  2.530,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada 2P+T 	 2.548,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para to ada RJ45 	2.560,00 u 

• Fornecimento e instalação de tomada RJ45 fêmea 	
3.816,00 

• Fornecimento e instalação de espelho para tomada com 1 RJ45 	  196,00 

• Fornecimento e instalação de espelho para tomada com 2 RJ45 	  3 O 
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• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 20mm 	 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 25mm 	 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 50mm x 50mm com tampa 	  

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 100mm x 50mm com tampa 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 150mm x 50mm com tampa 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 200mm x 50mm com tampa 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 300mm x 50mm com tampa 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 400mm x 50mm com tampa 

•  Fornecimento e instalação de eletrocalha 500mm x 50mm com tampa 	 

• 	  101,00 m 

3.144,00 m 

263,00 m 

32,00m 

1 	188,00 m 

	 177,00 m 

1 	543,00 m 

	 44,00 m 

60,00 m 

2.32.3.2.1 Cabos estruturados: 

2.32.3.2 Cabeamentos : 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 500mm x 100mm com t mpa 

Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 mm x 38 mm 

	  60,00 m 

	 739,00 m 

CECILIA 
Agen 

SE 
tive I 

Fornecimento e instalação de filtro de linha com modulo protetor contra surtos, tensão 220 
Volts, com 4 tomadas padrão NEMA 5-15R, com cordão de 3 metros e plug padrão 5-15P. 
	  2.538,00 un. 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20mm 
	 3.325,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25mm 
	 44,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32mm 
	 96,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50mm 
	  1.099,00 m 
Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 100mm 
	 64,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 20mm 	 54,60 m 
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• Fornecimento e instalação de 	Cabo UTP Classe / Categoria 5e, de cobre trancado, não 
blindado, fios Sólidos 24 AWG, para frequência de operação até 350 MHz, 	impaciência 
característica 	100 ohms, 	para taxas de transmissão de até 622 Mbps - 4x24AWG 

110.426,00m 

2.32.3.2.2 Cabos convencionais : 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 50 pares 	  2.239,00 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 100 pares 	  4.564,00 m 

• Fornecimento e instalação de Cabos Flex 2,5mm2 	  18.243,25 m 

2.32.3.2.3 Cabos de Fibra Ótica (Cablagem Primária): 

• Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra Ótica 2 pares, tipo multimodo, com diâmetro 
62,5x125pm, para uso interno (não geleada), revestimento primário em acrilato e cobertura 
termoplástica não propagante, largura de banda mínima (800/1.300nm) 160/500Mhz.km  
(13.00nnn), atenuação (800/1.300nm) 3,5/1,5dB/km. Número de fibras por cabo = 04 
	 4.236,00 m 

2.32.3.3 Equipamentos : 

CECILIA 
Agent 

E 

SÃO PAULO, 28/09/2004 

E 

• 

• Fornecimento e instalação de Bloco IDC 110 - 100 pares, com anéis para organização e 
condução dos cabos, categoria 5e,com pernas para instalação direto sobre parede/placa, ou sem 
pernas para instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e numeradas para 
identificação dos pares 	  430,00 un. 

Fornecimento e instalação de Patch cord 1.10/110(4 pares), 3m 	  5.908,00 un. 

Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45/RJ45 (4 pares) 	 2.038,00 m 

Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45 (4 pares), 10 m 	• 1.824,00 m 

Fornecimento e instalação de Switch 24 portas workgroup, com as seguintes características : 24 
portas 10/100TX autosensing, 2 portas Gigabit Ethernet 1000SX, possibilitando ativação 
simultânea das duas portas, Layer 3 switching, suportando RIP I e RIP II, suporte a QoS 
compatível com o padrão IEEE 802.1P, capacidade de 	renciamento via interface de 
gerenciamento local e gerenciamento remoto atraVés de TelnàtSNMP, RMON, padrão de 
instalação em rack 19"    76,00 u 

• Fornecimento e instalação de Switch Central, com as seguintes características : chassi para, 
• mínimo, 12 módulos de portas Gigabit, 02 módulos de gerenciamento dcom 8 port 

1000BaseSX, 40 portas Gigabit Ethernet 1000BaseSX, implementadas em módulos Hot Swap, 
48 portas 10/100 TX autosensing, implementadas em módulos Hot Swap,'fonte d aliment ção 
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'tedundante / Hot Swap, capacidade de integrar sinais voz/dados através da implantação de 
módulos adicionais, layer 3 switching, suportando RIP I, RIP II, OSPF, IPX, suporte a Qos 
(padrão IEEE 802.1P), compatível com os padrões IEEE 802.1Q, 802.3xEthernet: IEEE 802.3, 
10BaseT, IEEE 802.3u, 100BaseTX, 100BaseFX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z, capacidade de 
gerenciamento via interface de gerenciamento local, e gerenciamento remoto através de Telnet, 
SNMP, RMON e http e padrão de instalação em rack 19" 	  1,00 un. 

suWS 

2.32.3.4 Certificação de cabeamento estruturado: 

• Certificação do cabeamento estruturado através medição de sinais e testes da 
rede 	 3.983,00 un. 

2.32.3.5 Central telefônica: 

Sistema de Telefonia, incluindo o fornecimento e a instalação de 1 (uma) Central Telefônica, com 

distribuidor geral tipo "Cook", 1 (uma) mesa operadora modelo Dialog 4224, 1 (um) software de 

tarifação TABS até 2.288 ramais, incluindo 1 (um) microcomputador, 1 (uma) impressora jato de tinta 

color e 1 (um) no break, além de sistema de energia composto de 1 (um) retificador e 4 baterias de 

12v — 950A, com autonomia 03 (três) horas, com capacidade para: 

• Ramais analógicos = 2.176un 
• Ramais digitais = 112un 
• Troncos analógicos bidirecionais = 16un 
• Troncos digitais = 150un 

2.32.4 Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio: 

Sistema de detecção e alarme contra incêndio, composto de detectores termo-velocimêtricos 

endereçáveis, detectores iônicos endereçáveis Classe A e detectores lineares (beam detectors), com 
os seguintes quantitativos principais: 

2.32.4.1 Infra-estrutura do sistema de detecção e alarme contra Incêndio : 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20rnm 
	  11.209,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25mm 
	 387,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 5 mm. 
	 1. ,50m 

ss‘ 
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A 	""'Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro à fogo diâmetro 20mm 

	 10.500,00 m 
galvanizado 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 20mm 	 146,25 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico 50mm x 50mm 
	 30,00 m 

• 	Fornecimento e instalação de eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico 100mm x 50mm 
	 30,00 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 x 38 	 79,00 m 

2.32.4.2 Cabeamento do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Cabo flexível 0,75 mm2 	  116.016,50 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo flexível 2,5mm2 	  1.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo Fl 	 654,00 m 

2.32.4.3 Equipamentos do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Acionador Manual Tipo Quebre o Vidro 	  328,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor magnético de porta 	  116,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detetor Termovelocimétrico endereçável Classe A com Base de 
Montagem 	  1.209,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detetor 	lônico Endereçável Classe A, com Base de 
Montagem 	  1.877,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Alarme Sonoro! Visual Contra Incêndio 

• Fornecimento e instalação de Tomada Jack para telefone de emergência de alarme, acabamento 
inox, com circuitos de supervisão incorporados 	 , 	100,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor de pressão para água 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 
para 1250 detectores e 1250 periféricos com display em cristal líquido, corri baterias para 15 min 
em alarme e 24 h em stand by, com sistema de page p/ avisos de alarme e mensagens. 1,00 un. 

206,00 un. 
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AGASE 
31e1Fomecimento e instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 

para 1250 detectores e 1250 periféricos com tampa cega, com baterias para 15 min em alarme e 
24 h em stand by, com sistema de page para avisos de alarme e mensagens 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 
para 750 detectores expansível para 1250 e 1250 periféricos com tampa cega baterias para 15 

• min em alarme e 24 h em stand by, com sistema de page para avisos de alarme e mensagens 
	  1,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de Módulo microprocessado (endereçavel) simples 	 170,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo microprocessado (endereçável) de comando para áudio / 
alarme 	  50,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Telefone de emergência portátil 	com "plug", na cor 
vermelha 	  10 un. 

• Fornecimento e instalação de detectores lineares" Beam detector" 	 9,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Chave de fluxo para a rede de sprinklers 	  50,00 un. 

2.32.5 Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) : 

Fornecimento e instalação de Sistema global de Circuito Fechado de Televisão e Vigilância ( 

C.F.T.V), composto por uma central de controle principal que permite a visualização e gravação de 

todas as câmeras aloc.adas, comj emprego de recursos de visualização de imagens. O sistema de 

C.F.T.V. possibilita a interface ponto a ponto através de placa de alarme com o sistema de 

supervisão predial e controle de acesso, compreendendo o fornecimento de : Sistema de circuito 

fechado de TV, composto de câmeras digitais, com os seguintes quantitativos principais: 

2.32.5.1 Infra-estrutura do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) : 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100mm x 50mm 	 491,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 200mm x 50mm 	 120,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 250mm x 50mm 	 387,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 400mm x 100mm 	 55,50 m 
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,tivolFornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 mm x 38mm 	  73,25 m 

2.32.5.2 Cabeamento do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

• Fornecimento e instalação de cabo coaxial 75 ohms 	  18.545,75 m 

• Fornecimento e instalação de cabo PP blindado 3x2,5mm2 	  18.545,75 m 

2.32.5.3 Equipamentos do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

• Fornecimento e instalação de Câmera digital, incluindo lente varifocal auto-íris e suporte para 
câmera 	  108,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Multiplexador 16 portas 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de gravador de vídeo tipo "time lapse", com velocidade de 
gravação de, no mínimo, 168 horas 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Monitor policromático 21" 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 2KVA 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fonte de alimentação redundante 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de FITA S-VHS T120 de alta qualidade 	  210,00 un. 

2.32.6 Sistema de S o norização:  

O Sistema de sonorização disponibiliza música ambiente ou avisos para todos os pavimentos dos 

dois blocos do edifício, desde o 4° sub-solo até o 19° pavimento, com controlador automático de 
ganho. 

A geração de música e avisos fica centralizada na Sala de Operações e Controle (2° pavimento — 
Bloco A). Os pavimentos de 3° ao 9°, e de 11° ao 18° possuem um sistema adicional para chamadas 
e anúncios de audiências provenientes das três salas de junta em cada pavimènto. 

A música ambiente pode ser gerada por: 

• 1- Sintonizador de rádio AM / FM; 
• 1- Tape Deck duplo (toca-fitas); 
• 1- MD (Mini Disc) player; 
• 2- CD (Compact Disc) players; 
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Os avisos centrais podem ser gerados por: 

• 1- Microfone com haste flexível e base com tecla PTT; 
• 1- Anunciador Automático de Mensagens (software); 
• 1- Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio. 
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Os avisos das salas de juntas para seus respectivos pavimentos são gerados por: 

• 1 (um) Microfone com haste flexível e base com tecla PTT e LED luminoso (1 microfone em cada 
sala de junta, no total de três por pavimento). 

2.32.6.1 Infra-estrutura do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm 
	 16.052,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 258,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	 34,25m c3G, 

Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 25 mm 	4.321,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexivel diâmetro 20 mm 	 1.896,15 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x50 mm 	 109,00 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38mm x 38 mm 	 31,25 m 

2.32.6.2 Cabeamento do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de cabo paralelo polarizado preto e vermelho flexível 
fios de cobre nu, bitola 2x14 AWG 

formado com 
	 32.731,00 m 

• 
2.32.6.3 Equipamentos do sistema de sonorização: 

• • Fornecimento e instalação de Cometas acústicas com dois alto-falantes cada (uma unidade full-
range de 6" e um tweeter) e transformador de linha externo com tap de 300 / 8D. , montado e 
caixa metálica 	  128,00 u 

• Fornecimento e instalação de Computador Pentium III 1Ghz, Memória cache 512 Kb,RAM= 12 
Mb,HD= 20 Gb,Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mb, CD ROM 52 x, Monitor SVGA 0,28 de 17" 
Teclado 107 teclas, Gabinete mini torre 	  1, 

77/120 
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-° Fornecimento e instalação de Microfone cardióide de pedestal tipo haste flexível (goose-neck) em 
base de ferro fundido contendo uma tecla PTT (aperte para falar) e um indicãdor luminoso (led) 
de sistema livre / ocupado 	 92,00 un. 

• Fornecimento e instalação de CD Player profissional para 05 discos 	 2,00 un. 

CECILIA 
A 

953 

Fornecimento e instalação de Sintonizador AM / FM digital profissional 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Tape deck duplo compartimento profissional 	 

• Fornecimento e instalação de Gongo eletrônico com 02 tons (440 e 550Hz) 	 

• Fornecimento e instalação de Pré-amplificador com chamada e gongo 	  

• Fornecimento e instalação de Amplificador 500W, com 02 circuitos de 250W, 70V 	 

• Fornecimento e instalação de Amplificador 300W, com 02 circuitos de 150W, 70V 

• Fornecimento e •  instalação de Sonofletor 6" p/ embutir em forro com um alto-falante e 
transformador com tap de 1500 / 8 O de linha embutido 	  1.782,00 uri. 

2.32.7 Sistema de Relógios 

1,00 un. 

1,00 un. 

30,00 un. 

38,00 un. 

balanceado 
	 30,00 un. 

Fornecimento e instalação de Potenciômentro de volume 	 276,00 un. 

A concepção do sistema de relógios compreende a infra-estrutura e cabeamento para a instalação 
de pontos para relógios. 

Estes pontos são alimentados por uma central de hora unificada que é composta por um relógio 

mestre a quartzo, módulo de relé de minutos, módulo retificador eletrônico de 24 Volts com bateria. 

Foram fornecidos e instalados relógios secundários com ponteiros de hora e minuto para as 
secretarias das juntas e salas de audiência dos andares tipo. 

Todos os relógios são interligados com fio polarizado trançado 2 x 2,5 mm2, através de dois circuitos, 
uma para cada prédio. 

• Para o sistema de relógio de ponto, foi fornecido e instalado um sistema de ponto informatizado, 
instalados nos andares tipo e no 1° subsolo. 

A interligação destes relógios é feita utilizando a rede de transmissão de dados do sistema de 
telemática. 
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• Fornecimento e instalação de fio polarizado trançado 2 x 2,5 mm2 	 6.307,50 m 

2.32.7.2 Equipamentos do sistema de relógios 

• Fornecimento e instalação de Relógio mestre com módulos, relé de minutos acoplados. 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo de controle retificador 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Conjunto de baterias AG. de 24 volts 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Relógio secundário de uma face, com marcador de horas e 
minutos, na cor branca com aro pintado 	  184,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Relógio de ponto eletrônico Micropoint ' 5' IP, com leitor de código 
de barras, display de cristal liquido, teclado de membrana, memória não volátil de 256 kb para 
armazenamento e listas, comunicação TCP-IP e no break próprio para 24 horas de autonomia 
	 38,00 un. 

2.32.8 Sistema de TV / FM 

Fornecimento e instalação de sistema para recepção de sinais de TV / FM para 78 pontos terminais, 

compreendendo montagem, fixação e direcionamento do refletor parabólico para o Satélite Brasilsat 

B 1, na cobertura do bloco "A"; fornecimento e instalação de antena para sintonia de FM e TV, 

fornecimento e instalação de rack de processamento de sinais e sintonia dos canais pré-

determinados na central de sonorização no 2° pavimento do bloco "A" e interligação da antena de FM 

com a central de sonorização, execução das linhas de distribuição vertical e horizontal, com o 
fornecimento e instalação das tomadas terminais, incluindo testes funcionais. 

2.32.8.1 Equipamento do sistema de TV! FM 

Fornecimento e instalação de Central de processamento de sinais composto de 12 (doze) 
receptores de satélite pré-sintonizados, 12 (doze) moduladores de áudio e vídeo 	 1,00 u 

Fornecimento e instalação de Refletor parabólico em fibra de vidro com 2,60 m de clã 
	  1,00 

• 

• 
• -ffleitk.  

Fornecimento e instalação de Amplificador de baixo ruído LNB multiponto, 15 graus 	 

Fornecimento e instalação de Amplificador para distribuição WCATV 34 	  
Fornecimento e instalação de Antena para FM omni direcional 	  

2,0 

2,0e . 	Viikkiv  
1,00 un. 

79/120 
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• Fornecimento e instalação de Antena monocanal para recepção da de TV 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomadas terminais blindadas 75 ohms VVT/75 	 

• Fornecimento e instalação de diplexadores de sinal 	  

• Fornecimento e instalação de terminais 75 ohms T 75 

• Fornecimento e instalação de divisor de sinal de 1:2 de 05 à 900 MHz 	  

• Fornecimento e instalação de conectores de crimpar para cabo RG 6 	  

• Fornecimento e instalação de mastro galvanizado à fogo com 3 metros, diâmetro de 1".. 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 11 celular KMP 	 600,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 6 celular KMP 	  1.400,00 m 
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2.32.8.2 Infra-estrutura do sistema de TV! FM 

 

d=), 
• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm 

	 731,25 m 

galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 292,50 m 

 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro 

 

   

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro 

2.32.9 Sistema de SPDA e Aterramento 

galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	 335,00m 

O sistema de proteção contra descargas atmosférica dos prédios é do tipo gaiola de Faraday, 

através de captores fixados no contorno dos prédios com descidas nas ferragens da estrutura de 

concreto armado que são interligadas à malha de terra geral do sistema elétrico, no 40 subsolo. 

2.32.9.1 Infra-estrutura do sistema de SPDA e Aterramento 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 6 mm2 	 220,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 10 mm2 	  120, • Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 25 mm2 	  1.905,0 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 35 mm2 	 11 21,00 
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hvo omecimento e instalação de cabo de cobre nú - 50 mm2 	 1.215,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 95 mm2 	 186,00 m 
• Fornecimento e instalação de cordoalha flexível de cobre 	 3.500,00 un. 

CECI 

1.088,50  
r P 

diâmetro 25m 
	 160,75 

diâmetro 32mm 
30,0 
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• Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo copper weld diâmetro 3/4" x 3.00 
	 20,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de barra de equalização 300mm x 100 mm x 6mm com rabichos pré- 
soldados 	  2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de barramento de equipontecialização 150 mm x 50 mm x 6 mm 'com 
rabichos pré-soldados 	  100,00 un. 

• Fornecimento e instalação de captor tipo Franklin com mastro altura h= 0.60 me base .19,00 un. 

2.32.10 Sistema de Automação, Supervisão Predial e Controle de Acesso / Sistema de 
Gerenciamento de Utilidades 

Fornecimento e instalação de sistema de automação predial, com supervisão de operação do: 

a. Sistema de controle de acesso e senha eletrônica; 
• Sistema de consumo de energia elétrica; 
• Sistema de geração de energia de emergência e "no break"; 
• Sistema de ar-condicionado; 
• Sistema de iluminação; 
• Sistema de reservatório de água fria; 
• Sistema de detecção e alarme de incêndio; 

Sistema dè elevadores; 

Total de pontos supervisionados: 2.100 pontos físicos e 5 canais seriais. 

2.32.10.1 Infra-estrutura do sistema de Supervisão Predial e Controle de Ac \ so 

fi, 

• Fornecimento e 

• Fornecimento e 

• Fornecimento e 

instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado 

instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado 

instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado 

diâmetro 20mm 
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3I7I obv.Fomecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50mm 
	 2.057,50 m 

Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x 50 mm 	 675,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x 100 mm 	 170,25 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38mm x 38mm 	  127,00m 

2.32.10.2 Cabeamento do sistema de Supervisão Predial e Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de Cabo LAN 	  10.114,01 m 

• Fornecimento e instalação de Cabos Flex 1,0 mm2 	 20.114,99 m 

2.32.10.3 Equipamentos do sistema de Supervisão Predial 

41111 	• Fornecimento e instalação de Controladora digital microprocessada contendo: 8AI + 8A0 + 8DI + 
8D0 - tensão 24VAC 	 39,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo de sinais digitais entrada/saída - capacidade 4DI / 4D0 - 
tensão 24 VAC 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Controladora digital microprocessada contendo: 12DI + 12D0 - 
tensão 24VAC 	 41,00 un. 

Fornecimento e instalação de Painel para uso com controladora digital microprocessada 
	 80,00 un. 

 

Fornecimento e instalação de Gerenciadora de rede de comunicação - 
120V-60Hz  	 2,0 un. 

capacidade 4MB - tensão 

principio eletromecânico 	 60,00 un. 
Fornecimento e instalação de Chave de nível tipo bóia isenta de merC 	com controle por 

Fornecimento e instalação de Chave de nível tanque óleo grupo gerador 	  4,00 un. 

Fornecimento e instalação de Unidade paralelizadora de dados 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Contadora de veículos 	  4,00 

Fornecimento e instalação de Sensor de temperatura com set-point ajustável e display 

• Fornecimento e instalação de Válvula de duas vias, corpo em bronze.-- 

o 
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• Fornecimento e instalação de Atuador eletrônico ação proporcional (p/ válvula de duas 
vias) 	 77,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de Atuador eletrônico ação proporcional (p/damper de by-pass) 
	 64,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor de pressão diferencial de ar 	  77,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor/transmissor de vazão de água (sinal 4 - 20mA) 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Pentium III 1Ghz, Memória cache 512 Kb,RAM= 128 Mb,HD= 20 
Gb,Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mb, CD ROM 52 x, Monitor SVGA 0,28 de 17", Teclado 107 
teclas, Gabinete mini torre 	  3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Impressora matricial 80 colunas 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 1 KVA 	 3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Software com tela gráfica tridimensional colorida 	 1,00 un. 6e53) 

• Fornecimento e instalação de Digibord 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Software operacional 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Caixa metálica com porta e visor em acrílico para instalação de 
Interfaces Seriais 	  5,00 un. 

2.32.10.4 Equipamentos do sistema de Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de Pentium III 1 Ghz,Memória cache 512 kb, RAM = 128 Mb, HD = 20 
Gb, Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mhz, CD ROM 52x, Monitor SVGA 0,28 de 17", Teclado 
107 teclas, Gabinete mini-torre, Fita apra backup 8 Gb 	  	 1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Impressora jato de tinta 	   1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 1 KVA 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Software operacional 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Software gráfico de controle de acesso com tela gr 
tridimensional colorida 	  1,0 

• Fornecimento e instalação de Placa RS-485 para interface entre sistema de controle de acesso 
PC 	  . 1,00 u 
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romecimento e instalação de Leitora de acesso tecnologia proximidade 	  10,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de Painel de controle de acesso com capacidade para 4 leitoras, 16 
entradas de alarme e 4 saídas de relé expansível a 20 saídas e memória para 5000 cartões 
	  2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Painel de controle de acesso com capacidade para 2 leitoras, 16 
entradas de alarme e 4 saídas de relé expansível a 20 saídas e memória para 5000 
cartões 	  1,00 un 

• Fornecimento e instalação de Interface entre painel N-1000 e rede de comunicação RS485 
	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fecho eletromagnético com red Swich 1200 Lbs 	 10,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor magnético de porta 	  10,00 un. 

• 

• 	Fornecimento e instalação de Botão de pânico 	  10,00 un. 

2.33 Instalações de Redes de distribuição de Água fria e Quente —" Potável" 

O abastecimento do empreendimento é feito pela rede pública da Sabesp, através de um sistema de 

abastecimento indireto, no qual a entrada d' água alimenta os reservatórios inferiores, localizados no 
40 subsolo. 

A partir dos reservatórios inferiores, através de moto-bombas, as quais estão ligadas ao sistema de 

emergência dos grupos geradores para quando houver falta de energia, a água é recalcada para os 
reservatórios elevados localizados na cobertura. 

Tanto nos reservatórios elevados como inferiores, existem sistemas controladores de níveis, de 

‘L  modo a ligar e desligar o sistema de recalque, sendo também estas operações controladas pelo 
sistema de automação predial. 

A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade através de tubulações, sendo que do 19° 
pavimento até o 110  pavimento a alimentação é feita diretamente do reservatório superior e o 

restante dos pavimentos a distribuição é efetuada após a passagem por válvulas redutoras d 
pressão, localizadas no 10° pavimento (mezanino) e no 10  subsolo, ou seja, do 10° paviment 
(mezanino) até o térreo, a alimentação de água é feita por uma válvula redutora de pressão, e 

subsolo até o 2° subsolo, a alimentação de água é feita por outra válvula redutora de prs-o. 3f 
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O sistema de distribuição tem como base as seguintes concepções: 

D Registros de bloqueio nos ramais principais e prumadas, permitindo-se quando da manutenção o 

isolamento de áreas, de forma a não se prejudicar o abastecimento geral; 
D Registros de bloqueio locados nos ambientes, tendo como objetivo a interrupção do fluxo de 

água fria para uma eventual manutenção de uma área especifica; 
D Nos reservatórios são previstos registros em cada entrada d' água e em cada saída e também 

painel de registros por pilônios com a finalidade de facilitar a manutenção e limpeza. 

A capacidade de reservação do sistema de água fria é: 

», Reserva destinada ao Bloco A: 

a) Reservatórios inferiores: 01 câmara com capacidade de 225,00 m3  
01 câmara com capacidade de 125,00 m3  
Capacidade de reservação total = 350,00 m3  

b) Reservatórios superiores : 04 câmaras com capacidade de 23,12 m3  
Capacidade de reservação total = 92,48 m3  

D Reserva destinada ao Bloco B: 

1)1  a) Reservatórios inferiores: 01 câmara com capacidade de 225,00 m3  
01 câmara com capacidade de 125,00 m3  
Capacidade de reservação total = 350,00 m3  

  

b) Reservatórios superiores: 04 câmaras com capacidade de 23,12 m3  
Capacidade de reservação total = 92,48 m3  • 

CAMPOS DOS SANTOS 
SnoStrtcolmonsseRvERN vatoR 
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2.33.1 Bombas hidráulicas 



• 

rn 

E 

	
• 



ná0:20L- 
Patgo 

 
...Ópia 

na 

2 8AGO 2 

9G1. 

NTE DOCUMENTO 
PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA PELO CREA-SP SOB N. 

SZC-0141151 

CFÇEA-SP 
jlT 

PODERJUDICIÁRIO 
...--.-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIA() 

LO, 28/09/2004 MARCELO 

GASE 	 SELOS RECOIXDOS POR VERBA VALOR RECEBUI R$ 1,./".c 
CAMPOS DOS SANTOS 

Lmrn 
71 'Fornecimento e instalação de bomba de recalque, com potência de 30CV - vazão 33,33 ms / h, 

pressão 100,50 mca 	 4,00 un. 

2.33.2 Infra-estrutura do sistema de água fria 

2.33.2.1 Tubulação de aço galvanizado 

SÃO 

CECILIA 
Agen 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 2" 	 39,70m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 4" 	 225,45 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 6" 	 105,50 m 

2.33.2.2 Tubulação de PVC rígido soldável 	. 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3/4" 	 583,86 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1" 	  665,07 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável -diâmetro 1 1/4" 	 117,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável- diâmetro 1 1/2" 	 396,10 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2" 	  539,81 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2 1/2" 	 107,50 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3" 	 20,90 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 4" 	 137,50 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 6" 	  74,40 m 

2.33.3 Instalações de Redes de Água Quente 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre com pontas para solda - diâmetro 1" 	 27,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre com pontas para solda - diâmetro 1 1/4" 	 1,60 
• Fornecimento e instalação de aquecedor elétrico de acumulação 500 I / 5.000:W 	2,00 u • 
2.34 Instalações contra incêndios 

86/120 
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1 87/120 

2.34.1 Sistema de Hidrantes 

O sistema de combate a incêndio é alimentado a partir de um reservatório superior único de incêndio 
com capacidade de 108,00 m3, sendo um reservatório com capacidade de 54,00 m3  para o bloco A e 
outro com capacidade de 54,00 rn3  para o bloco B. 

Foram observadas as recomendações do Corpo de Bombeiros de São Paulo e classificação de 

riscos estabelecidos pelo !RB: Susep — Circular n°006/92 e NBR 13714/00. 

• A automação e teste das bombas dos sistemas de hidrantes são feitos por pressostatos com 
diferenciais de pressão. 	 • 

Foram previstos registros de recalque instalados no passeio, de forma a permitir o combate por meio 
de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

2.34.1.1 Equipamentos do sistema de hidrantes 
• 

• Fornecimento e instalação de armário de embutir com suporte de mangueira tipo basculante, 

visor e inscrição INCÊNDIO — medindo 90 cm x 60 cm x 17 cm , incluindo adaptador Storz (rosca 

fêmea) 2 1/2" x 1 1/2" e válvula angular 45 Classe 150 ANSI - 2 1/2" 	  181,00 un. 

• Fornecimento e instalação de lance de mangueira com 15 m - 1 1/2" x 13 mm, com engates 

	  428,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bomba para hidrantes, com potência de 5,0 CV, vazão 33 m3 / h e 
pressão 21,0 mca 	 2,00 un. 

2.34.1.2 Infra-estrutura do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 
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e NBR 13714/00. 

Para os reservatórios inferiores foi previsto um conjunto de bombas elétricas contendo 02 ( 
bombas, sendo urna principal e outra de pressurização. 	
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• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 4" 	 192,10 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 2" 1/2 " 

	 460,06m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 6" 	 276,25 m 

2.34.1.3 Extintores de incêndio 

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco - capacidade 4 quilos 	 397,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico - capacidade 6 quilos 	 52,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada - capacidade 10 litros .... 392,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico sobre rodas - capacidade 45 quilos 

	  1,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco sobre rodas - capacidade 250 quilos 

	  4,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco - capacidade 12 quilos 	 4,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de espuma mecânica sobre rodas - capacidade 50 L 

	 2,00 un. 

2.34.2 Sistema de Chuveiros Automáticos — Sprinklers 

O sistema de combate contra incêndios através de chuveiros automáticos — sprinklers é alimentado 
através de 02 (dois) reservatórios inferiores localizados no 40  subsolo, com capacidade de 50,00 m3  
cada. 

Foram observadas as recomendações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, NPFA (National Fire 

Protection Association) e classificação de riscos estabelecidos pelo IRB: Susep — 	° 006/92 
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• • 	Fornecimento e instalação de bomba para sprinklers (principal), com potência 10 CV, com vazão 
de 64m3  / h e pressão de 25,0 mca  	 2,00 un. 

2.34.2.2 Equipamentos do sistema de chuveiros automáticos - sprin\klers 
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RECERIGO RS 1,7F A automação e teste das bombas dos sistemas de sprinklers são feitos por pressostatos com 

diferenciais de pressão. 

Foram previstos registros de recalque instalados no passeio, de forma a permitir o combate por meio 
de caminhões, quando se esgotw a reserva. 

Todo o prédio possui proteção por sprinklers do tipo" pendente". O sistema é do tipo cano úmido, 

exceto no 2° pavimento do bloco A, e consiste na distribuição dos pontos pelos compartimentos com 

exceção das subestações, geradores e centrais de telefone, onde o combate contra incêndios é feito 
através de detectores de fumaça. 

2.34.2.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba para sprinklers (pressurização), com potência de 0,5CV, 
com vazão de 1,2 m3  / h e pressão de 25,0 mca  	 1,00 un. 

Fornecimento e instalação de bico de sprinklers tipo pendente - 1/2" 	  10.177,00 un. 

instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A padrão 
	  1,0 

• Fornecimento e 
ANSI 2 1/2" 

Fornecimento e 
ANSI 3" 

instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A pa 
	49,00 un. 

• Fornecimento e 
ANSI 4" 

instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A pa 
8,00 
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• • Fornecimento e instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A padrão 
ANSI 6" 	  12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de manômetro de O a 17 Bars, série WR, ajuste interno, caixa em aço 
estampado, anel em latão, faixa de ajuste 0/70 Kgf/cm2, conexão 1/2" (BSP) diâmetro do 
mostrador = 100 mm 	 34,00 un. 

• Fornecimento e instalação de pressostato com diferencial ajustável, unidade sensora modelo TF- 
10A 21 	  58,00 un. 

2.34.2.3 Infra-estrutura do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 

2.34.2.3.1 Tubulação de aço carbono 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 	  7.246,40, m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 1/2" 	  1.423,06 m 
• Fornecimento .e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 1/4" 	  1.673,40 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 2" 	  1.581,55 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 2" 1/2" 	  1.487,85 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 3" 	  644,20 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 4" 	  328,40 m 
• Fornecimento e instaláção de tubo de aço carbono - diâmetro 6" 	  3.125,11 m 

, 	2.35 Instalações de Redes de Esgoto 

O sistema de esgoto foi concebido através de coleta por gravidade para todo tipo de coleta acima do 

nível do térreo inclusive, de forma que os efluentes são captados por tubulações e encami 

coletores principais até o teto do 1° subsolo e posteriormente conduzidos á rede pública. 

Todo o sistema de tubulações aparentes apresentam visitas para facilitar possíveis obstruç; 

„torede.  

   

- „ 
Os efluentes provenientes de sanitários ou áreas que não podem ser lançados por gravidade, são 

encaminhados a um poço de recalque, em anel de concreto pré-moldado, localizado no 4° subsolo, 
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rido que o sistema de bombeamento de esgoto trabalha com 02 (duas) bombas de recalque com 
potência de 4,0 CV, vazão de 30m3/h e pressão de 17mca. 
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Os efluentes provenientes da lavagem do piso dos subsolos são lançados em caixas de passagem 
localizadas no 40 subsolo, para posterior recalque. 

As tubulações de recalque dos poços localizados no 40 subsolo são encaminhadas para prumadas 

que vão até o teto do 1° subsolo, para posterior lançamento em caixas de passagem que estão 
localizadas no pavimento térreo. 

2.35.1 Infra-estrutura do sistema de esgoto 

2.35.1.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque de esgoto , com potência de 4,0 CV, com 
vazão de 30m3  /h e pressão de 17mca 	 8,00 un. 

2.35.1.2 Tubulação de ferro fundido 

Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 2" 	 796,83 m 
Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 3" 	 606,98 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 4" 	  1.272,60 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 6" 	  200,35 m 

2.35.1.3 Tubulação de PVC 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica — 
diâmetro de 40 mm 	 95,12 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 
„ 

	 66,11 m diâmetro de 50 mm 
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31,1 y°  Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 
diâmetro de 75 mm 	 161,34m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 
diâmetro de 100 mm 	 97,85 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 75 mm 	 8,80 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 100 mm ... 110,10 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 150 mm 	 96,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 200 mm 	 34,60 m 

2.35.1.4 Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,40 m x 0,40 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 12,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,60 m x 0,60 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 25,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,80 m x 0,80 m, incluiqo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 13,00 uri. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 1,00 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 
• brita espessura de 5 cm 	 7,00 un. 
• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 1,20 m x 1,20 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 6,00 un. 

ip 2.36 Instalações de Redes de Águas.  Pluviais 

2.36.1 Drenagem da cobertura e térreo 
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são conduzidas ao pavimento térreo, através de prumadas, onde caminharão através de tubulações 

até um lançamento em boca de lobo e sarjetas no na via pública. 

2.36.2 Drenagem subterrânea 

Para a área externa foi projetada uma drenagem superficial, tendo sido previstos caimentos e toda 

água é conduzida para caixas de passagem e posterior lançamento em boca de lobo e sarjetas no na 

via pública. 

O sistema de drenagem do lençol freático do 4° subsolo é do tipo "trincheira drenante ", através de 

tubos corrugados perfurados que encaminham toda a água até os poços de recalque feitos em anel 

de concreto pré-moldado e posteriormente lançados na rede pública através de tubulação de 

recalque, sendo que o sistema de bombeamento de águas pluviais trabalha com 02 (duas) bombas 

de recalque do lençol freático, uma com potência de 4,0 CV, vazão de 22 rn3/h e pressão de 19 mca 

e a outra com potência de 4,0 CV, vazão de 30 ms/h e pressão de 19 mca. 

A captação da água do lençol freático através das paredes diafragmas é feita através de grelhas e 

conduzida até o 4° subsolo, onde são interligadas no sistema de drenagem do lençol freático. 

2.36.3 Infra-estrutura do sistema de águas pluviais 

•2.36.3.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque do lençol freático, com potência de 4,0 CV - 

referência ABS, com vazão de 22 rn3  /h e pressão de 19 mca 	 10,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque do lençol freático, com potência de 4,0 CV — 

referência ABS, com vazão de 30 m3 / h e pressão de 19 mca 	 4,00 un. 
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2.36.3.2 Tubulação de ferro fundido 
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Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 2" 	 180,90 m 

Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 4" 	 458,55 m 
Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 6" 	 1.012,30 m 

2.36.3.3 Tubulação de pvc 

• Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido — diâmetro de 50 mm 	 262,80 m 
• Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido — diâmetro de 100 mm 	 301,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 200mm 	 44,60 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 250mm 	 285,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 300mm 	 307,45 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC corrugado diâmetro de 150 mm 	505,00 m 

2.36.4. Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,40 m x 0,40 m, incluindo preparo da base e lastro de 

	

brita espessura de 5 cm 	 4,00 un. 
• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,60 m x 0,60 m, incluindo p aro da base e lastro de 

	

1() 

 • brita espessura de 5 cm  	23,00 un. 
Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,80 m x 0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 

	

brita espessura de 5 cm 	  12,00 un. 
• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 1,00 m x 1,00 m, incluindo preparo tia base e lastro de 

	

brita espessura de 5 cm 	 3,00 u 
• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 1,20 m x 1,20 m, incluindo preparo da base e lastro 

	

brita espessura de 5 cm 	 4,00 un. 
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RCEBIOD Rs 7,7ç voExecuçao de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck15,0 MPa, medindo 1,60 m x 0,80 m, incluindo preparo da' base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	  1,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 
• concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 2,00 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 

	

brita espessura de 5. cm    1,00 un. 
• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 2,50 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 
• brita espessura de 5 cm   1,00 un. 

2.37 Instalações de Gás Combustível" Encanado" 

O sistema de gás combustível é viabilizado conforme informações da Companhia COMGAS, através 

de futura extensão da rede pública existente na Rua do Bosque. Este sistema atenderá as futuras 

cozinhas localizadas na praça de alimentação do pavimento térreo, sendo previsto medidor e 
regulador em área externa. 

A alimentação do ponto de consumo é feita através de tubulações a partir da rede da concessionária, 
constando de: 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 54 mm 	 150,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 28 mm 	150,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 22 mm 	86,00 m 

2.38 Sistema de Transporte Vertical - Elevadores 

Foram fornecidos e instalados no empreendimento, 20 (vinte) elevadores encláusurados, distribuídos 
da seguinte forma: 

Bloco A: 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do pavimento 
térreo ao 100  pavimento, inclusive o 1°, 2° e 3° subsolos (zona baixa); 
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VERBA VALORstusiso RS 1,7c, 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do 100  
pavimento ao 18° pavimento, inclusive o pavimento térreo, 1°, 2° e 3° subsolos (zona alta); 

02 (dois) elevadores com capacidade para 06 (seis), exclusivo para juízes, atendem a • 

todos os pavimentos, inclusive 1°, 2°, 3° e 40 subsolos. 

Bloco B : 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do pavimento 
térreo ao 100  pavimento, inclusive o 10, 2° e 3° subsolos (zona baixa); 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem .do 10° 
• pavimento ao 18° pavimento, inclusive o pavimento térreo, 1°, 2° e 3° subsolos (zona alta); 

02 (dois) elevadores com capacidade para 06 (seis), exclusivo para juízes, atendem a 
todos os pavimentos, inclusive 1°, 2°, 30  e 4° subsolos. 

Os elevadores instalados no empreendimento, contam com as seguintes características: 

• 16 (dezesseis) Elevadores, com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 

variação de frequência (V.V.V.F), com velocidade de 150 m/min. ou 2,50 m/s e capacidade de 

transporte de 20 (vinte) passageiros ou 1.500 kg, com os seguintes dispositivos : controlador 

lógico programável, acionamento, comando e controle e estratégia de atendimento do tipo 
microprocessaèlo inteligente, comando duplo, podendo ser automático ou comando por 

ascensorista, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores, 

estacionamento preferencial, despacho para carro lotado, detecção de excesso de carga, 

controlador para acoplamento ao gerador de emergência, eliminador de chamadas falsas, 

digitalizador de voz, indicador de pavimento tridimensional eletrô to na cor preta com setas de 
direção, sinalizador sonoro de aproximação da cabina, cabina (painé 	teto) em aço inoxidável 
escovado, dotada de relógio, termômetro digital e jornal eletrônico, com revestimento do piso co 

granito Cinza Corumbá na espessura de 3 cm, com espelho na metade superior do painel 

fundo, guarda-corpo em aço inoxidável no painel de fundo, banqueta articulável p 

ascensorista, controle de temperatura através de sistema de ventilação inteligente com vazão 

auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente, com dispositivos para fixaçã 

alcochoado para proteção dos painéis, intercomunicador através de central telefônica c 
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sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e sala de supervisão predial, 

porta de cabina com abertura central, porta de pavimento com abertura central e régua de 

segurança eletrônica, cabina dotada de painel com botões auto-ilumináveis capacitivos 

eletrônicos provida de 02 (duas) botoeiras com marcação em braile, dispositivos contra incêndio 

e pânico, além da preparação de pontos para conexão de câmaras de vídeo, interligados por 

cabeamento exclusivo, até a casa de máquinas e sala de supervisão predial, no 2° pavimento do 
bloco "A", visando a futura instalação de Circuito Fechado de 71/ em todos os elevadores. 
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• 04 (quatro) Elevadores, com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 

variação de frequência (V.V.V.F), com velocidade de 105 m/min. ou 1,75 m/s e capacidade de 

transporte de 06 (seis) passageiros ou 450 kg, com os seguintes dispositivos: controlador lógico 

programável, acionamento, comando e controle e estratégia de atendimento do tipo 

microprocessado inteligente, comando duplo, podendo ser automático ou comando por 

ascensorista, despacho para carro lotado, detecção •de excesso de carga, controlador para 

acoplamento ao gerador de emergência, digitalizador de voz, indicador de pavimento plano, 

sinalizador sonoro de aproximação da cabina, cabina (painéis e teto) em aço inoxidável 

escovado, dotada de relógio, termômetro digital, com revestimento do piso com granito Cinza 

Corumbá na espessura de 3 cm, com espelho na metade superior do painel de fundo, guarda-

corpo em aço inoxidável no painel de fundo, banqueta articulável para ascensorista, controle de 

temperatura através de sistema de ventilação inteligente com vazão auto-ajustável de acordo 

com a temperatura ambiente, com dispositivos para fixação de alcochoado para proteção dos 

painéis, intercomunicador através de central telefônica com sistema de comunicação interligando 

cabina, casa de máquinas e portaria, porta de cabina com abertura lateral, porta de pavimento 

com abertura lateral e régua de segurança eletrônica, cabina dotada de painel com botões auto-

ilumináveis capacitivos eletrônicos e marcação em braile, dispositivos contra incêndio e pânico, 

além da preparação de pontos para conexão de câmaras de vídeo, interligados por cabeamento 

exclusivo, até a casa de máquinas e sala de supervisão predial, no 2° pàvimento do bloco "A", 
visando a futura instalação de Circuito Fechado de TV em todos os elevadores. 

Todos os elevadores são de última geração, microprocessados, com circuitos 

com controle de velocidade variável, que proporciona grande economia de energia, aliada à um 
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2.39 Implementação de cruzamento semafórico e complementos solicitados na nova certidão 
de diretrizes da CET 

Foi implantado um conjunto de equipamentos semafóricos para implantação do cruzamento da Av. 

Marquês de São Vicente com a Rua José Gomes Falcão, além das melhorias viárias, em 

atendimento à Retificação de Certidão de Diretrizes SMT 078/92, do Departamento de Operação do 
Sistema Viário do município de São Paulo. 

Também foram feitos serviços de restauração, recuperação e complementação do sistema de CFTV 

da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Praça Luís Carlos de Mesquita e Praça íris 

Memberg, além do fornecimento de 2 (duas) novas câmeras de CFTV, sendo uma na Praça Pascoal 
Martins e outra na cabeceira sul do viaduto Pacaembú. 

Foram executados todos os projetos executivos de melhoria viária, incluindo sinalização vertical, 

sinalização horizontal e sinalização semafórica, além dos projetos executivos do sistema de CFTV, 

sendo posteriormente submetidos e aprovados pelo órgão competente. 

2.39.1 Implantação de sinalização viária horizontal 

• Execução de pintura termoplástico estrudado 	  180,00 m2  

• Execução de pintura termoplástico hot spray 	  165,00 m2  

• Fornecimento e instalação de tachão bidirecional refletivo em resina de poliéster ...........60,00 un. 

• Execução de retirada de prismas de concreto 	 2000, un. 

• Execução de retirada tachões 	 40,00 un. 

2.39.2 Implantação de sinalização viária vertical 

• • 	Execução de pintura termoplástico estrudado 	  180,00 m 

• Fornecimento e instalação de coluna PP 	  15,00 
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°Fornecimento e instalação de placas sinalizadoras em aço silk 500mm 	  30,00 un. 

2.39.3 Implantação de sinalização semafórica 

• Fornecimento e instalação de coluna Simples - sistema SEMCO 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de coluna composta para braço projetado - sistema SEMCO 
	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de braço projetado - sistema SEMCO 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de grupo focal 200 x 200 x 200 - sistema SEMCO 	8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de grupo focal pedestre - sistema SEMCO 	 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de anteparo para grupo focal projetado sistema SEMCO 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 2 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	60,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 4 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	200,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 12 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	150,00 un. 

• Fornecimento e instalação de laços detetores de fluxo de veículos 	  4,00 un. 

2.39.4 Implantação de câmeras de CFTV 

• Fornecimento e instalação de câmera CCD 1/3", em cores dia e noite modelo LTC 0455/20, 
completa incluindo, lente zoom 5,8 a 121,7 mm com pré Set modelo T21Z5518AMSP, caixa de 
proteção uso externo, limpador de janela, bomba d' água, ventilador para caixa de proteção, 
servomecanismo giratório com pré posicionamento, telecomando (receiver / driver) com pré 
posicionamento, transmissores ópticos digitais para vídeo e dados, receptores ópticos digitais 
para vídeo e dados, com conjunto de suportes para fixação da câmera, caixa de controle e para- 
raio em poste de concreto armado com 15 (quinze) m de comprimento 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de módulo de entrada de vídeo para matriz, com capacidade para 16 
entradas de vídeo 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica monomodo 2 fibras 	  1.200,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de controle 2 x 18 AWG • 
2.39.5 Restauração, recuperação e complementação de câmeras de CFTV' 

355ç 



• 

• 

rn 

1 



R.* 
DE  

-„.c:„_,Nerto Fern, 
4UrEkric - 	k° Presente ceva  

&sentado. a Párte 0.ENTE DOCUMENTO É 
PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA PELO CREA-SP SOB N. 

SZC-01418 

PODERJUDICIÁRIO 
RI`BUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 29  REGIÃO 

915  
AT1-01-202-152 

SÃO P O, 28/09/2004. 

°Execução de serviços de restauração, recuperação e complementação de câmera CCD 1/3 ', em 

da câmera, caixa de controle e para-raio 	  2,00 un. 

telecomando (receiver / driver) com pré posicionamento, transmissores ópticos digitais para vídeo 
e dados, receptores ópticos digitais para vídeo e dados, com conjunto de suportes para fixação 

ventilador para caixa de proteção, servomecanismo giratório com pré posicionamento, 
Set modelo T21Z5518AMSP, caixa de proteção uso externo, limpador de janela, bomba d' água, 
cores dia e noite modelo LTC 0455/20, completa incluindo, lente zoom 5,8 a 121,7 mm com pré 
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2.40 Sistema de Ar Condicionado, Ventilação, Exaustão, Pressurização de escadas e 
Distribuição de Ar 

2.40.1 Sistema de Ar Condicionado 

Devida às características próprias e específicas da finalidade do empreendimento foi adotado um 

sistema de condicionamento por expansão indireta, através de água gelada. O Sistema é composto 

de uma central de água gelada contendo os seguintes equipamentos: 03 unidades resfriadoras de 

líquido do tipo Centrifugas, micro processadas, sete bombas para circulação de água gelada, sendo 

quatro para o circuito primário com três atuantes e uma reserva e outras três para o circuito 
secundário, sendo duas atuantes e urna reserva. 

O Sistema de condensação á constituído por quatro bombas para circulação da água de 

condensação, sendo três atuantes e uma reserva operando em conjunto com três Torres de 
Arrefecimento localizadas junto à Central de Água Gelada. 

Na Central de Água Gelada, estão instalados os painéis elétricos, responsáveis pelo acionamento e 

'manutenção dos equipamentos em operação. Um ventilador provido de rede de dutos e bocas de ar, 
foi instalado para reduzir a temperatura interna da Central de Água Gelada proveniente da dissipação 
de calor produzida pela operação dos equipamentos. 

Nos ambientes as serem condicionados, tanto no bloco A como no B, temos para cada pavimento, 

duas casas de máquinas, cada uma com um condicionador de ar do tipo Fan-Coil, conectados às 

suas respectivas rede de dutos, interligadas à caixas plenum com bocak de ar através de flexíveis 
acústicos. 
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• Cada condicionador é responsável pelo condicionamento de metade de cada pavimento 
clo  
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2.40.1.2 Fan-Coil's 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 33,2TR 	 2, 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,3TR 
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Para as áreas junto às janelas, os ramais de dutos serão providos de dampers de" By Pass " com 

atuadores automáticos que serão acionados por termostatos de ambiente, instalados na salas junto 

às casas de máquinas (salas dos Juizes). Estes dampers serão acionados quando a temperatura 

variar junto às janelas pela ação da insolação direta nos vidros, de modo a combater esta carga 
térmica, aumentando-se ou reduzindo-se nestes ramais a vazão de ar insuflada. 

A renovação do ar dos ambientes condicionados, acontecerá através da captação de ar exterior junto 
às casas de máquinas, através de dampers providos de filtros. 

01) 	2.40.1.1 Maquinário da Central de Utilidades 

• Fornecimento e instalação de centrífugas com capacidade nominal de 400 TR 	3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Torre de arrefecimento, com capacidade de 400 TR e vazão de 
água de 275 m3/h 	  1,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de Torre de arrefecimento, com 
capacidade de 500 TR 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de motobomba centrífuga água gelada, com vazão de água de 220 
m3/h / 30 mca (reserva) 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água gelada, monobloco, com potência de 
60 cv e vazão de água de 370 rris/h / 30 mca 	 3,00 un. 
Execdção de revisão, restauração e complementação de motobombas centrifugas água gelada, 

Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água de condensação, com vazão de 330 
m3/h / 20 mca (reserva) 	  1,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de motobombas centrifugas água gelada, 
com vazão de água de 220 m3/h / 30 mca, existentes 	  3,00 un. 

com vazão de água de 220 m3/h / 30 mca, existentes 	  3,00 un. 
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3171 omecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 12,8TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 12,4TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 16,9TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 14,4TR 	  

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 19,5TR 	  

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 14,7TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 22,1TR 

Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 23,3TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,2TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,6TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 8,8TR 

• Execução de revisão, restauração e complementação de Fan-Coil com capacidade de 15TR, 
existentes 	  60,0 un. 

2.40.2 Sistema de Ventilação Mecânica e Exaustão 

alvo 
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	  2,00 un. 

	  1,00 un. 

2,00 un. 

1,00 un. • 

1,00 un. 

1,00 un. 

1,00 un. 
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	  2,00 un. 

	  1,00 un. 
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PODERJUDICIÁRIO 
UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO 

Os sistemas de ventilaçãó e exaustão utilizam ventiladores centrífugos ou axiais, dependendo da 
localização, vazão de ar e pressão necessários. 

Os ventiladores de insuflamento e exaustão das garagens estão instalados no primeiro subsolo, 
captando e descarregando ar no térreo, sendo estes centrífugos. 

Os ventiladores de ventilação / exaustão de fumaça do atrium estarão instaladas na cobertura, sobre 
a estrutura espacial, sendo axiais e estão ligados no sistema de emergência. 

Os demais ventiladores têm atuação localizada atendendo a: 

• subestação — centrífugo 
• depósitos — axial• 
• sanitários — axial ou centrífugo 
• copas — axial ou centrífugo 
• central de água gelada — centrífugo — caixa de ventilação 
• sala de geradores — centrífugo — caixa de ventilação 
• cozinha do restaurante do 100  pavimento — centrifugo — caixa de ventilação 
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2.40.2.1 Ventiladores do sistema de ventilação e exaustão 
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• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de depósitos, com vazão de 180 
m3/h 	 36,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão, com vazão de 500 m3/h, 
	 3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários / depósitos, com 
vazão de 400 m3/h 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários, com vazão de 300 
m3/h 	  172,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão de sanitários / 
copa, com vazão de 600 m3/h 	 30,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de insuflamento de garagens, com potência de 10 CV, 
vazão de 41.000m3/h, 30 mmca, de dupla aspiração 	  12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de insuflamento de garagens, com potência de 12,5 
CV, vazão de 45.000m3/h, 30 mmca, de dupla aspiração 	  12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de exaustão das subestações, com potência de 1,5 cv, 
vazão de 2.800m3/h, centrifugo 	  4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários depósitos, com 
vazão de 800 m3/h 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventilador para sala de bombas e resfriadores de liquido, com 
vazão de 4050 m3/h 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventilador para sala de grupos geradores, com vazão de 9000 m3/h 
	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão de sanitários / 
copa, com vazão de 900 m3/h 	 4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão de sanitários / 
copa, com vazão de 1700 m3/h 	 Ç..  	30,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de fumaça do atrium, com vazão 
de 45.000 m, potência de 5 CV  	4,00 un. 
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eg 71 " Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustao~ copa 
do restaurante do 10° pavimento, potência de 0,5 cv, limit load, com vazão de 1500 m3/h, 30 
mmca 	 2,00 un. 

2.40.3 Sistema de Pressurização de escadas 

Os sistemas de pressurização de escadas enclausuradas são constituídos por quatro conjuntos 

independentes (um conjunto por .escada) sendo cada conjunto constituído por quatro ventiladores 
localizados no 40  subsolo, um shaft de dutos metálicos com grelhas insuflando ar na respectiva 
escada em todos os andares do pavimento térreo à cobertura e sistema de controle de pressão por 

dampers de sobrepressão localizados na cobertura, complementando o sistema. 

Estes equipamentos serão acionados através de seus respectivos painéis elétricos instalados 

junto aos mesmos. Através de sinal vindo da supervisão predial. Em caso de incêndio, os mesmos 

São acionados e estarão pressurizando as caixas de escadas, com ar insuflado nos shafts e 

descarregado nas escadas por grelhas instaladas nas paredes. 

A pressurização das escadas estará limitada e esta limitação é feita através de dampers 

barométricos instalados na parte mais alta das escadas, onde se houver pressurização acima dos 

valores estabelecidos haverá o escape do ar para o meio exterior, mantendo-se assim a pressão 
estabelecida. 

' 	2.40.3.1 Ventiladores do sistema de Pressurização de escadas 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de pressurização de escadas de incêndio, com 
potência de 50V, vazão de 12.750m3/h, dupla aspiração 	  16,00 un. 

2.40.4 Distribuição de ar 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 20 	 6.811,3 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n°22 	 4.473,56 kg 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n°24 	 2 
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NAGASE 
e Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 26 	 8.238,81 kg 

980 

• Fornecimento e instalação de isolamento térmico de dutos com 25 mm de espessura, densidade 
40 kg/m3, revestidos externamente com papel kraft aluminizado 	 6.276,00 m2  

• Fornecimento e instalação de duto circular flexível para conexão duto / difusor, comprimento de • 
3,00 m, com captor, registro e elementos de fixação 	  5.670,00 pç. 

2.40.5 Sistemas hidráulicos ' 

• Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1/2" 	  240,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca BSP, 
SCH 40 sem costura, 3/4" 	  442,00 m 

• • Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca BSP, 
SCH 40 sem costura, 1" 	  260,00 m 29 

• Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1 1/4" 	  190,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em 
BSP, SCH 40 sem costura, 1 1/2" 

• Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em 
BSP, SCH 40 sem costura, 2" 

• Fornecimento . e instalação de tubo galvanizado em 
BSP, SCH 40 sem costura, 3" 	 

• Fornecimento e instalação de tubo em aço carbono 
solda, SCH 40, 1/2" 	  

• Fornecimento e instalação de tubo em aço carbono 
solda, SCH 40, 14" 	  

aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rbsca 

aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 

aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
100,00 m 

Preto ASTM-A-106 extremos biselados para 
120,00 m 

Preto ASTM-A-120 extremos biselados para 
70,00 m 

	 250,00 m 

	 230,00 m 

2.40.6 Sistemas elétricos 

• Fornecimento e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétnc 
incluindo disjuntores, contatores, reles, fusíveis, bases, barramentos, para controle das 
centrifugas, motobombas e torres de arrefecimento, do tipo metal enclosed, conforme ABNT, 
construido em chapa de aço 14 USG, provido de vedação IP-44, em estrutura auto-portante de 
perfilados de ferro bitola 11 USG, com portas de acesso dotadas de fechadura 	 1,0 
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CASE. 1'75  
°Fornecimento e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétricas, 
incluindo disjuntores, contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle dos FAN-
COIL's, com montagem aparente, fabricado em chapa de aço esmaltado, constituído de bitola mí- 
nima 16 USG, jateado com 2 demãos de primer e tinta esmalte para acabamento 	 77,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de 

• Fornecimento e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétricas, 
incluindo disjuntores, contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle dos 
ventiladores e exaustores, com montagem aparente, fabricado em chapa de aço esmaltado, 
constituído de bitola mínima 16 USG, jateado com 2 demãos de primer e tinta esmalte para 
acabamento 	  14,00 un. 

• Fornecimento e instalação de eletroduto em aço galvanizado tipo comum, diâmetro 3/4" 
	 3.132,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível isolamento termoplástico 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível isolamento termoplástico 

anti-chama BWF, 1,5 mm2  
	 4.500,00 m 

anti-chama BWF, 2,5 mm2 	_ 
	  4.200,00 m ••"019 

multicabo blindado flexível com isolamento termoplástico anti- 
chama 3x1,0 mm2 	 3.900,00 m 

2.41 Creche 

2.41.1 Estrutura de concreto armado e protendido 

2.41.1.1 Lajes, vigas e pilares 

2.41.1.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, 
com espessura = 15mm 	 1.911,73m2  

2.41.1.1.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	30.447,61 kg 

2.41.1.1.3 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  269,46 m3  

2.41.1.1.4 Execução de serviços de protensão da vigas de concreto armado, incluindo o 
fornecimento de ancoragens, bainhas, aço CP 190 RB, incluindo injeção de calda de 
cimento 	  3.632,97 kg 

2.41.1.2 

2.41.2 

Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 

Estrutura metálica 

2.41.2.1 Fornecimento, beneficiamento .e instalação de estrutura metálica para apoio da cobertu 
pergolado em vidro laminado refletivo prata espessura = 8 mm do pavimento térreo em 
chapas de aço SAC 300, incluindo porcas, arruelas, soldas e acess 

.560,4v 
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.41.2.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de estrutura metálica para apoio da cobertura 
• em vidro laminado refletivo prata espessura = 8 mm da entrada principal da Creche do 

pavimento térreo em chapas de aço SAC 300, incluindo porcas, arruelas, soldas e 
• acessórios 	  1.351,50 kg 

2.41.3 Alvenaria e outras vedações 

2.41.3.1 Execução de alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm 	  1.006,13 m2  

2.41.3.2 Execução de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm 	 662,61 m2  

2.41.4 Execução de alvenaria de encunhamento com tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm 
	 632,29 mi 
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• 2.41.4 Impermeabilização 

2.41.4.1 Laje de cobertura (creche / guarita ) 

2.41.4.1.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  286,15m2  

2.41.4.1.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 286,15 m2  

2.41.4.1.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4 mm, estruturada com 
véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 286,15 m2  

2.41.4.1.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 286,15 m2  

2.41.4.1.5 Execução de proteção mecânica vertical com uso de tela de aço, constituindo-se de 
argamassa de cimento e areia na espessura de 2,0 cm 	 63,67 ml 

2.41.4.2 Sanitários / cozinha / lactário / alimentação / lavanderia 

2.41.4.2.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  94,47m2  

2.41.4.2.1 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 94,97 m2  

2.41.4.3 Isolamento Térmico e Acústico 

gio 2.41.4.3.1 Fornecimento e aplicação de argila expandida sobre as lajes da cobertura , forman 
camada de 10 cm 58,5 

2.41.4.3.2 Fornecimento e instalação de revestimento acústico em espuma de poliuretano poliéster 
expandido flexível nas salas de sono e 	 25,57 m3 - 
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2.41.5 Pisos 
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PODERJUDICIÁRIO 

paredes internas 

,80 m2  

2.41.5.1 Pisos em áreas internas 

2.41.5.1.1 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos 
de alta dureza, tipo Korodur, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com 
juntas plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência 
com altura h = 7,00 cm 	  196,15 m2  

2.41.5.1.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm e cimentado liso desempenado de 
	  544,85m2  

2.41.5.1.3 Fornecimento e aplicação de piso vinílico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, 
em manta de 2 m de largura 	  488,00 m2  

2.41.5.1.3 Fornecimento e aplicação de piso vinifico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, em 
manta de 2 m de largura, com fita adesiva antiderrapante 	 47,31 m2  

2.41.5.1.4 Fornecimento e aplicação de rodapé vinifico linha na cor cinza claro, com espessura = 2,0 
mm, com altura h = 7 cm, arredondado tipo hospitalar 	  359,72 ml 

2.41.5.2 Pisos em áreas externas 

2.41.5.2.1 Execução de pavimento em placas de concreto armado, com tela de aço CA-60 Q159, fck 
= 15,0 MPa, com acabamento desempenado, com 10 cm de espessura 	40,00 m2  

2.41.6 	Revestimentos internos e externos 

2.41.6.1 Internos 

2.41.6.1.1Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes internas 	  103,87 m2  

I 2.41.6.3 Fornecimento e aplicação de emboço em paredes internas 	  103,87 m2  

alta resistência 

• 

,2.41.6.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de gesso desempenado em 

(I) 	2.41.6.2 Externos 

2.41.6.2.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes externas 

2.41.6.2.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes externas 	 1.259,80 m2  
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2.41.7 Divisórias 

2.41.7.1 Sanitários 

2.41.7.1.1 Fornecimento e execução de divisória em granilite, com espessura = 4 cm e altura = 2,10 
m, incluindo estrutura de fixação e acessórios 	  14,74 m2  

2.41.8 Forros 

2.41.8.1 	Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas medindo 60 cm x 
60 cm com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos 
	  426,36m2  

2.41.9 Portas de madeira • 2.41.9.1 Ambientes internos 

2.41.9.1.1 Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira preparada para pintura com mediada 
variável de 0,72 à 0,92 x2,10 m, com batente metálico e ferragens 	 35,00 un. 

2.41.9.1.2 Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira com miolo semi oco 100% fibra de 
eucalipto espessura = 35 mm, altura h=1,90 m, na cor cinza cristal, medindo 0,60 m x 1,90 
m, com batente metálico e ferragens 	 4,00 un. 

2.41.9.1.3 Fornecimento e instalação de porta de madeira com revestimento em laminado 
melamínico, de correr medindo 2,70 m x 2,70m, com batente em madeira e acessórios de 
fixação 	  2,00 un. 

2.41.9.1.4 Fornecimento e instalação de porta de madeira com revestimento em laminado 
melamínico, de correr medindo 1,40 m x 2,70 m, com batente em madeira e acessórios de 
fixação 	 1,00 un. 

2.41.10 Esquadrias 

12.41.10.1 Esquadrias de alumínio 

2.41.10.1.1 Fornecimento e instalação de porta de vidro de correr, com caixilho de alumínio com 
perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática 
na cor branca, com vidro temperado espessura 10 mm 	 12,60, 2  

2.41.10.1.2 Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio fixo / maxim-ar com perfis d 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial, com pintura eletrostática na 
branca, com vidro liso incolor espessura 6 mm e tela de proteção em nylon 	 98,91 
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Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio com perfis da linha sistema silicone 
glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca, com vidro 
temperado espessura 8 mm e tela de proteção em nylon 	  16,27 m2  

2.41.10.1.4 Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio com perfis da linha sistema silicone 
glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática •na cor branca, com vidro 
laminado refletivo prata espessura 8 mm (incolor de 4 mm + PVB prata refletiva + incolor 
de 4 mm) 	  104,06m2 

2.41.10.2 Esquadrias de Ferro 

2.41.10.2.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
3 (três) tubos redondos de ferro fundido de diâmetro de 2" 1/2", com suportes para 
fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5mm 
de espessura 	  53,23 ml 

2.41.10.2.1 Fornecimento e instalação de portão metálico em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  10,64 m2  

2.41.11 Pintura 

2.41.11.1 Execução de massa corrida 100% acrílica incluindo lixamento 	 2.909,37 m2  

2.41.11.2 Execução de pintura acrílica sem emassamento em paredes e forros de gesso liso 
acartonado cor branco gelo 	  2.815,32 m2  

2.41.11.3 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em paredes cor branco gelo fosco 
	  64.1,46m2  

2.41.11.4 Execução de pintura PVA látex cor branco gelo sem emassamento em paredes e forros 
de gesso liso acartonado 	 234,02 m2  

2.41.11.5 Execução de pintura acrílica " Magic "sem emassamento em paredes cor branco gelo 
148,10 m2  

SÃO 	ULO. 28109/2004. 

CECILIA 
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2.41.12 Equipamentos Sanitários e de Cozinha 

2.41.12.1 Equipamentos sanitários 

111 	2.41.12.1.2 Fornecimento e instalação de lavatório pequeno sem coluna, cor branco gelo 
	  8,00 un 

2.41.12.1.1Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencional, cor branco gelo, inclijja 
tubo de ligação com anel expansor cromado, anel de vedação, parafusos de fila 
cromados e assento rígido cor branco 	  8,01 u 
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4r1E2.1.3 Fornecimento e instalação de cuba de louça redonda de embutir, cor branco gelo 
	 4,00 un. 

2.41.12.1.4 Fornecimento e instalação de bancada em granito Cinza Andorinha polido , com frontão 
altura = 7 cm e espessura = 3 cm 	  29,90 m2  

2.41.12.1.5 Fornecimento e instalação de •  torneira cromada, com acionamento por toque e 
fechamento automático 	  12,00 un. 

2.41.12.1.6 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AIS! 304, com chapas USG 
n°18 e 19 nas dimensões 1,20 m x 0,40 m x0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2", acessórios para fixação e válvula de descarga 	 2,00 un. 

2.41.12.1.7 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AIS! 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 0,60 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2", acessórios para fixação e válvula de descarga 	 2,00 un. 

2.41.12.1.8 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para bacia cromada, com acabamento 
antivandalismo, de 1"1/2" 	  13,00 un. 

2.41.12.1.9 Fornecimento e instalação de chuveiro com três temperaturas, sendo uma a potência 
econômica para verão, teclas deslizantes, em termoplástico de alta resistência e 
acabamento na cor branca 	 6,00, un. 

2.41.12.2 Equipamentos de cozinha 

2.41.12.2.1 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AIS! 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 
cm x 34 cm x 15cm 	  1,00 un. 

2.41.12.2.2 Fornecimento e instalação de cuba retangular dupla em aço inoxidável AIS! 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 82 
cm x 34 cm x 15cm 	 3,00 un. 

2.41.12.2.3 Fornecimento e instalação de torneira de pressão cromada fixa, com arejador para pia 
	 4,00 un. 

• 
2.41.13 Instalações Elétricas e Lógicas 

2.41.13.1 Sistema de alimentação elétrica: 

2.41.13.1.1 Infra-estrutura dos sistema elétricos e distribuição: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" 	  1.191,00 m 

	 210,00 m 
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R 	" Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" 	  39,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 1" 	 180,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 2" 	 168,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 4" 	 190,00 m 

• Fornecimento e instalação de interruptor simples de 10A/250V 	 35,00 un 

• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 10A/250V 	 7,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 15A-125/250V 	 96,00 un. 

• Fornecimento e instalação de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralela de 10A/250V 
	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 15A/220V 	  13.129,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 4 mm2  
	 30,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 10 irim2  
	  50,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 70 mm2  
	 740,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo •de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 120 mm2  
	  190,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 2,5 mm2 
	 4.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 4,0 mm2 
	 200,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 6,0 
mm2 	 110,0 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compa 
duplas de 18 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 
	  64,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir para instalação em forro modulado de pla 
de gesso, com controle de ofuscamento Classe A / 1000Iux, para duas lâmpada fl orescent 
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°comuns tubulares do tipo T32 de 32 W de potência cada, corpo em chapa de aço galvanizado, 
com espessura de 0,5mm, por imersão à quente, qualidade NBR 7008, acabamento através de 
pintura com tinta em pó híbrida epóxi poliéster, aplicada com spray eletrostático, cura em estufa a 
200°C, refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado (350G) de alto grau de pureza 
(99,85%) e refletância, reflexão total de 86% (DIN-5036-3), reflexão difusa 20% (DIN-5036-3), 
dotado de aberturas para retorno do ar condicionado ambiente, porta lâmpada (base G13) em 
policarbonato providos de rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso, protegidos contra 
aquecimento e dotados de sistemas de engate rápido para os fios, fabricados pela BJB, vigia 
para manutenção no próprio corpo, fixação através de tirantes, vergalhões, ganchos rígidos, com 
reator eletromagnético 	  88,00 un 

• 

2.41.13.1.2 Quadros de distribuição de luz e força 

Foram fornecidos e instalados quadros de distribuição de luz e força de sobrepor, apresentando as 
seguintes características : 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico de 150 A, 1 (um) • disjuntor trifásico 32 A, 2 (dois) 
disjuntores trifásicos 16 A, 1 (um) disjuntor trifásico 63 A, 6 (seis) disjuntores monofásicos 16 A e 
6 (seis) disjuntores monofásicos tipo DR 16 A 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico 15 A, 4 (quatro) disjuntores monofásicos 16 A, 7 (sete) 
disjuntores monofásicos tipo DR 16 A, com espaço para 20% de reservas 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico 32 A, 5 (cinco) disjuntores monofásicos 16 A, 10 
disjuntores monofásicos tipo DR 16 A, 2 (dois) disjuntores monofásicos tipo DR 32 A com espaço 
para 20% de reservas 	  1,00 un. 

2.41.13.2 Sistema de voz, dados, texto e vídeo (rede local de Informática e telefonia) - 
TELEMÁTICA 

A Rede de Telemática (Telecomunicações e Informática / lógica) está interligada com a Central de 
• Processamento de Dados do 2° pavimento do bloco " A ", e foi projetada para atendimento à 

transmissão de dados, voz, vídeo e texto, sendo constituída por cablaqem estruturada •UTP-

Classe/categoria 5e, cablagem convencional e cabos de Fibra Ótica, com total de pontos instalados 
e distribuídos da seguinte forma: 

Cablagem Estruturada = 15 pontos 
Cablagem Convencional = 21 pontos 

2.41.13.2.1 Infra-estrutura dos sistemas de voz, dados, texto e vídeo 
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• Fornecimento e instalação de conjunto com 2 tomadas RJ 45 fêmea 	 21,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada RJ 45 	 15,00 un. 

2.41.13.2.2 Cabeamentos : 

2.41.13.2.2.1 Cabos estruturados: 

• Fornecimento e instalação de Cabo UTP Classe / Categoria 5e, de cobre trancado, não 
• blindado, fios Sólidos 24 AWG, para frequência de operação até 350 MHz, innpedância 

característica 100 ohms, para taxas de transmissão de até 622 Mbps - 4x24AWG 
	 1.200,00 m 

2.41.13.2.2.2 Cabos convencionais : 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 50 pares 	  160,00 m 

2.41.13.2.2.3 Cabos de Fibra Ótica (Cablagem Primária): 

Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra Ótica 2 pares, tipo multimodo, com diâmetro 
62,5x125pm, para uso interno (não geleada), revestimento primário em acrilato e cobertura 
termoplástica não propagante, largura de banda mínima (800/1.300nm) 160/500Mhz.km  
(13.00nm), atenuação (800/1.300nm) 3,5/1,5dB/km. Número de fibras por cabo = 04 
	  160,00 m 

2.41.13.2.2.4 Equipamentos: 

• Fornecimento e instalação de Bloco IDC 50 pares, com anéis para organização e condução dos 
cabos, categoria 5e, com pernas para instalação direto sobre parede/placa, ou sem pernas para 
instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e numeradas para identificação dos 
•pares 	  1,00 un. 

I 	• 	Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45 / RJ45, 1,50 m 	 20,00 m 

• Fornecimento e instalação de Switch 24 portas workgroup, com as seguintes características: 24 
portas 10/100TX autosensing, 2 portas Gigabit Ethernet 1000SX, possibilitando ativação 
simultânea das duas portas, Layer 3 switching, suportando RIP I e RIP II, suporte a QoS 
compatível com o padrão IEEE 802.1P, capacidade de gerenciamento via interface de 
gerenciamento local e gerenciamento remoto através de Tel et, SNMP, RMON, padrão de 
instalação em rack 19" 	 N.,  	  1,00 un. 

2.41.13.3 Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio: 
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sistema de Detecção e Alarme contra incêndio está interligado com a Central de Segurança 

localizada no 2° pavimento do bloco " A ", sendo composto de detectores fumaça óptico analógico 
endereçáveis, com os seguintes quantitativos principais: 

2.41.13.3.1 Cabeamento do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Cabo Fl 	 280,00 m 

2.41.13.3.2 Equipamentos do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

. 	Fornecimento e instalação de Acionador Manual Tipo Quebre o Vidro 	  7,00 un. 

• Fornecimento e instalação •de Detector 	Óptico analógico endereçável, 
montagem 	  

• Fornecimento e instalação de Alarme Sonoro / Visual Contra Incêndio 	  

2.41.14 Instalações de Redes de distribuição de Água fria —" Potável".  

2.41.14.1 Tubulação de PVC rígido soldável e reservatórios 
	 A 

• 
com base de 

32,00 un. 
6,00 un. 

PVC rígido soldável - diâmetro 3/4" 	 40,00 m 
PVC rígido soldável - diâmetro 1" 	  210,00 m 
PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/2" 	 210,00 m 
PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/4" 	 210,00 m 
PVC rígido soldável - diâmetro 2 1/2" 	 400,00 m 
PVC rígido soldável - diâmetro 3".1/2" 	 60,00 m 
água em fibra de vidro com capacidade para 3.000 litros 
	 2,00 un. 

• 
2.41.15 Instalações' de Redes de Esgoto 

2.41.15.1 Tubulação de PVC 

Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta • 

diâmetro de 40 mm 
elástica — 

142,00 m 
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voIF omecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para 
diâmetro de 50 mm 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para 
diâmetro de 75 mm 

junta elástica 

	 215,00m 

junta elástica 

	 100,00 m 

• 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 
diâmetro de 100 mm 	

150,00 	m 
2.41.16 Extintores de incêndio 

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco.- capacidade 6 quilos 	 6,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico - capacidade 6 quilos 	 3,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada - capacidade 4 litros .... 4,00 un. 

2.41.17 Sistema de Transporte Vertical - Elevadores 

• 1 (um) Elevador, com acionamento em corrente alternada com duas velocidades para 

nivelamento, com velocidade de 45 m/min. ou 0,75 m/s e capacidade de transporte de 8 (bito) 

passageiros ou 600,00 kg, com os seguintes dispositivos : controlador lógico programável, 

sistema de comunicação interligando a cabina, casa de máquinas e portaria (viva-voz), indicador 

digital eletrônico •com setas de direção instalado no pavimento térreo e na cabina, painel de 

operação da cabina provida de botões com micromovimento, botoeiras de pavimento dotadas de 

botões com micromovimento, sistema de sinalizador de alarme de elevadores, localizado na 

portaria, sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio, espelho cristal na 

metade superior do painel de fundo, guarda-corpo em aço inoxidável escovado no painel de 
fundo. 

• 1 (um) monta-cargas para transporte de alimentos, com capacidade de 100,00 Kg, com as 

seguintes características ; cabina interna e portas em aço inoxidável, 3 !Saradas de pavime to, 
tensão de 380 V. 

3. 	PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Início: 	02/09/2002 
Término: 	30/04/2004 
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PERÍODO EFETIVO DE EXECUÇÃO 

Inicio: 	02/09/2002 
Término: 	30/03/2004 

4. VALOR INICIAL DO CONTRATO 

R$ 54.999.156,93 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e cinqüenta e 
seis reais e noventa e três centavos) 

5. DATA-BASE 

05/08/2002 

• 
5. ADITIVOS 

	

5.1 	Aditivo n.° 01, datado de 18.10.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.2 	Aditivo n.° 02, datado de 27.11.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.3 	Aditivo n.° 03, datado de 19.12.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.4 	Aditivo n.° 04, datado de 27.03.2003, de alteração de cronograma físico-financeiro e prazo; 

	

5.5 	Aditivo n.° 05, datado de 31.07.2003, de exclusão de cláusula contratual; 

5.6 Aditivo n.° 06, datado de 14.08.2003, de preço global, referente ao aumento da aliquota do PIS: 
R$ 55.515.809,85 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e nove reais 

• e oitenta e cinco centavos) 

Data base : 14/08/2003. 

	

5.7 	Aditivo n.° 07, datado de 28.08.2003, de alteração de cláusula contratual; 

	

5.8 	Aditivo n.° 08, datado de 23.09.2003, de inclusão de reajuste contratual: 
- 	inclusão de reajuste contratual : R$ 4.104.720,21 (quatro milhões, cento e quatro mil, 

setecentos e vinte reais e vinte e um centavos) 

• Data base : 23/09/2003 	 ---.) 
0110 5.9 	Aditivo n.° 09, datado de 10.10.2003, de alteração de cronograma fisico-financeir 

5.10 Aditivo n.° 10, datado de 10.10.2003, de inclusão de serviços extraordinários : 
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inclusão de serviços extraordinários :R$ 4.103.876,86 (quatro milhões, cento e três mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos); 

Data base : 10/10/2003. 

5.11 Aditivo n.° 11, datado de 09.12.2003, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

5.12 Aditivo n.° 12, datado de 21.01.2004, de inclusão de serviços extraordinários da Creche do 
Fórum: 
- 	inclusão de serviços extraordinários da Creche do Fórum : R$ 1.493.912,27 (um milhão, 
• quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e doze reais e vinte e sete centavos); 

Data base: 21/01/2004 

SE 

PODERJUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22  R 

5.13 Aditivo n.° 13, datado de 06.02.2004, de alteração de cláusula contratual; 

5.14 Aditivo n.° 14, datado de 25.03.2004, de inclusão de serviços extraordinários, alteração de 
preços de serviços extraordinários da creche do Fórum, alteração de preços de serviços 
extraordinários: 
- 	inclusão de serviços extraordinários: R$ 8.887.439,24 (oito milhões, oitocentos e oitenta 

e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários da Creche do Fórum : R$ 1.401.150,69 
(um milhão, quatrocentos e um mil, cento e cinqüenta reais e sessenta e nove centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 4.046.603,28 (quatro milhões, 
quarenta e seis mil, seiscentos e três reais e vinte e oito centavos); 

-• 	Data base : 25/03/2004. 

5.15 Aditivo n.° 15, datado de 16.06.2004, de alteração de preço de reajustamento contratual, 
alteração de preços de serviços extraordinários e alteração de 	preços de serviços 
extraordinários da creche do Fórum: 

alteração de preço de reajustamento contratual: R$ 4.080.335,72 (quatro milhões, oitenta 
mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos); 

_ alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 4.062.789,69 (quatro milhões, 
sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos); 

- alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 8.922.989,00 (oito milhões, 
novecentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais); 
alteração de preços de serviços extraordinários da creche do Fórum : R$ 1.406.755,29 
(um milhão, quatrocentos e seis mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove 

• centavos). 	 , 

Data base : 16/06/2004. 

• 
5.16 Aditivo n.° 16, datado de 16.07.2004, de inclusão de serviços extraordinários": 

- 

	

	inclusão de serviços extraordinários: R$ 1.517.063,36 (oito milhões, oitocentos e oitenta 
e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos); 

Data base : 16/07/2004. 

11$/12 
xcl 



1 

• 

• 



' 

CREA n.° 8.004-D/BA 
CREA n.° 18.032-D/BA 
CREA n.° 4.005-D/BA 
CREA n.° 14.012-D/BA 
CREA n.° 23.964-D/BA 
CREA n.° 27.616-D/BA 
CREA n.° 190.186-D/SP 
CREA n.°. 506152817-D/SP 

4J) 

AT1-01-202-152 	119/120 

O 	NTE DOCUMENTO É 
PARTE INTEGRANTE DA 
CERTIDÃO DE ACERVO 

TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
DATA PELO CREA•SP SOB N. 

SZC-0141B 

SÃO PAUL 	004. 

.C7 

a-.- 
(':•• 	CREA-SP 

PODERJUDICIÁRIO 	 jr?;°  TAB. i 
▪ -**-- TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIÃQZ,; 13"°  

AurE 	. • - 
Bical a 

')10 DE N(  
rto Fernan, 
rade. N.° 237 

nte Cópia r rogr 
arnado, na p 

CECILIA KAZ 
Agente Adm 

Registro 

VALOR TOTAL FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

&Mulo 

C3 MARCELO CAMBOS DOS SANTOS suas ReColmos RORBERRA VALOR RECEBIDO R$ 1,75 

6.1. R$ 75.251.692,30 	(setenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e 
noventa e dois reais e trinta centavos) 

7. FONTES DE RECURSOS. 

Orçamento Geral da União 
Banco do Brasil S.A 

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

• 

	

8.1 	Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho 

	

8.2 	Eng.° Augusto César Ferreira e Uzeda 

	

8.3 	Eng.° Geraldo Correia Santos 

	

8.4 	Eng.° Henrique Martinez Andion 

	

8.5 	Eng.° Evandro Pires Daltro Júnior 

	

8.6 	Eng° José Alexandre Gandarela Pereira 

	

8.7 	Eng° Juraci Florêncio de Souza 

	

8.8 	Eng° Cesar de Araujo Mata Pires Filho 

EFETIVO MOBILIZADO 

-- 196.086,21 hh 

10. EQUIPAMENTOS 

Os principais equipamentos utilizados pela CONSTRUTORA OAS LTD. na  execução da obra,foram 
os relacionados abaixo: 

• Escavadeira Hidráulica mod. PC 200 	 2,00 un • Escavadeira Hidráulica mod. PC 150 	 2,00 un • Escavadeira mod. Bucyrus com caçamba de clamsell 	  1,00 un • Bob Cat mod. 753 	 4,00 un • Bob Cat mod. 743 	 4,0e -n • Mini escavadeira mod. X-325, com esteiras 	 ze
• 

	

	
e 

Elevador de obra com sistema de pinhão e cremalheira mod. 10/12-M com 80,0= 
	 2,00 un • Elevador de obra com sistema de pinhão e cremalheira mod. 10/12-M com 22,25 m 
	 2,00 un • Pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas, instalados na laje superior da cobertura das 
torres 5,00 un. 

e 
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• Conjunto de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 3,00 m 	 10,00 un 
• Conjunto de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 4,00 m 	 10,00 un 
• Conjunto de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 6,00 m 	 10,00 un 
• Conjunto de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 7,00 m 	 10,00 un 
• Conjunto de 29 (vinte e nove) balancins manuais 	  2,00 un 

Cesto manual com plataforma, com comprimento de 1,20 m 	  5,00 un 
Balancim manual com plataforma, com comprimento de 1,50 m 	  5,00 un 

Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o fornecimento, 

instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a 
responsabilidade da CONSTRUTORA OAS LTDA. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e 

segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, 

condições e especificações, não havendo qualquer :registro que desabone a capacidade técnica da 

referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra. 

r0(1,1
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de São Paulo 

CERTIDÃO N°: 
CERTIFICÁMOS, finalmente, que 
emitido(s) pela contratante ou ór 
veracidade do que nele(s) consta(rn 
processo A-000980/92VL41 

opeRTANTE: A presente certidão é valida somente como 
o técnico do profissional certificado. 

Folha(s) n°: 2 de 2 

te da presente Certidão o(s) documento(s) 
.c.ObepLe responsabilidade pela exatidão e 

arquivada(s) neste Conselho no 

,0 Acervci Técnico é todaà 'experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 
,compativelt orn suas,atribniçãeSjegais, tião cabendo qualquer limitação temporal 
à sua válida0 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 



• 

, 

• 

• 



S. 
•0‘, AR00/  

O PRESENTE DOCUMENTO É 
PARTE INTEGRANTE DA 

D

OrKDA0 DE ACERVO 
O EXPEDIDA NESTA 

ELO CREA-SP SOB N.° 

358 

AT1-01-202-152 	1/120 

SZC-01433 , PODERJUDICIÁRIO 
SÃO 	O, 29/09/2004. 	 9 ° ma,g1  il,e, .. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ÉIA J,!;,..,v.„4-7''':-' _DE NOTAS - sp 

Art3
_ _ nr, 

do °Jen° i-e!nandes - Ta beltlÉm 
,9,.....L53 	rade. At' 237 - Fone: 325E28 

PY 
enrilui) O pie 	c, . gálid a 	opa reprogr fiCa conforme n ori. na puta 	•odezida. Boo 1,4) 

c" o.  

ATESTADO MARCELO cAmPoke
"-éiTOS 

BOSPOR waia4.VALORRFCE8100  R$ 1,75 

Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTD., firma sediada na Avenida 
Angélica, n.° 2029, 8° andar, Consolação, São Paulo — SP , com CNPJ n.° 14.310.577/0001-04, 
executou para o Tribunal Regional do Trabalho da 28  Região — São Paulo/SP, com CNPJ n.° 
03.241.738/0001-39, sediado à Rua da Consolação, 1.272 — 8° andar, São Paulo - SP, a Conclusão 
das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista de *Ia  Instância da Cidade de São 
Paulo — Fórum Ruy Barbosa, objeto do Contrato n.° SCL-CT n.° 044/2002 firmado em 27/08/2002, 
sob a fiscalização do Banco do Brasil, com as características descritas abaixo. 

CECR.IA 	Ci CASE 
Agen 

Re 

• 1. 	DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Reforma e conclusão das obras do prédio do Fórum Trabalhista de ia Instância da Cidade de 
São Paulo, incluindo os serviços de: 

• Conclusão das estruturas em concreto armado moldado " in loco", com a construção dos I 
setores " H "e " I (4 pavimentos de garagem), além de estruturas complementares, tais 
corno: 2 (dois) reservatórios inferiores de água fria com capacidade de 350,00 m3  cada e; 
2 (dois) reservatórios do sistema de sprinklers com capacidade de 50,00 ms cada 

• Execução das fundações diretas em concreto armado dos setores" H " e " I ", inclusive 
atirantamento definitivo das paredes diafragmas pré-moldadas já existentes; 

• Recuperação e conclusão de alvenarias diversas, revestimentos e pisos; tratamento para 

reforço e recuperação de concreto armado aparente, incluindo injeção de resina em epóxi 
e tratamento superficial de armadura; 

• Execução .de tratamento do concreto aparente das fachadas externas e internas; 
• Execução,das impermeabilizações em diversos locais; 
• Execuçãci das estruturas metálicas das rampas de interligação dos blocos "A" e "B" e 

estrutura espacial das fachadas e cobertura entre os blocos "A" e "B"; 
• Recuperação e complementaçâ'o das fachadas existentes, em pele de vidro- 
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• "Revisão, complementação e conclusão das instalações elétricas, hidráulicas, ar) 

condicionado, inclusive com o fornecimento de equipamentos;: 
• Fornecimento e'ingtalaçãójde sistema de transporte vertical`composto por 16 (dezesseis) 

elevadores sociais com capacidade de 1.500Kg cada e 4 (quatro) elevadores privativos 
•com capacidade para 450 kg cada; 

• Fornecimento e instalação de sistema integrado de automação predial, circuito fechado de. 

TV, detecção de incêndio, sonorização, controle de acesso e relógios de ponto digitais e 
relógios de marcação de hora analógicos; 

• Execução de paisagismo, urbanização e acessos. 

Em função do longo período de paralisação entre a etapa anterior, executada por outra 

construtora, e a retomada das obras, por meio de novo edital, cuja vencedora foi a 

Construtora OAS, a partir da Ordem de Serviços n.° 001/2002 de 02/09/2002, a deterioração 

e o obsoletismo de parte das estruturas e das instalações de modo geral, requereu da equipe 

de obra uma intensa e criteriosa avaliação técnica, , para a determinação dos materiais e 

serviços já executados na etapa anterior, que poderiam ser aproveitados, recuperados ou 
restaurados. 

O empreendimento é composto por: 

• 2 (duas) torres (Blocos "A" e "B") com 20 (vinte) pavimentos cada e 4 (quatro) subsolos de 
garagens e áreas de apoio em comum, assim constituídas: 

> 4 (quatro) subsolos de garagens com vagas para veículos, vagas para deficientes 

e vagas para motos, áreas de apoio :1 (um) Auditório, 2 (duas) Subestações,14 

(quatorze) Salas de Serviço, sendo 1 (uma) de Manutenção, 2 (dois) Vestiários, 1 

(um) Almoxarifado, 1 (um) Refeitório, 1 (uma) Sala de Limpeza, 8 (oito) Salas 

terceirizadas e 1 (uma) Sala de Segurança, além de 10 (dez) Sanitários; 
•••gt 

• IP 
> Térreo : 1 (uma) Entrada principal e 2 (duas) entradas secundárias, Praça da 

Justiça, Praça de Alimentação com 4 (quatro) boxes para restaurantes e 1 (uma) 

área destinada a um Café, Agência bancária do Banco do Bra e 8 (oit 
Sanitários; 
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» Térreo Externo : 1 (uma) Central de Utilidades, composta por Posto Primário de 

Transformação, Entrada de Energia, Subestação de Energia, Central de Água 
Gelada e Creche; 
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D 	1° e 2° pavimentos : Serviços diversos, como: Setor Médico, composto por 7 (sete) 

consultórios médicos, 1 (uma) sala de Assistência Social, 1 (uma) Sala de 

Psicologia, 1 (uma) Farmácia, 1 (um) Almoxarifado, 1 (uma) Sala de 

Eletrocardiograma, 1 (uma) Enfermaria, 1 (uma) Sala para Fisioterapia, 1 (uma) 

Sala para Ginecologia, 3 (três) Salas para Odontologia, 2 (duas) Salas para 

repouso, 1 (uma) Sala para pequenas cirurgias, 1 (urna) Sala para Curativos, 1 

(uma) Sala para Expurgo e 1 (um) Laboratório, Sala de Treinamento, Central de 

Mandatos, Setor de Expedição, Setor de Depósitos Judiciários, Setor de 

Administração Central de Segurança, Central de Processamento de Dados, 

Arquivo Geral, Sala de Protocolo e Distribuição Geral; 

D 15 (quinze) pavimentos tipo - do 30  ao 90  e do 110  ao 18° pavimentos : 90 
(noventa) Varas Trabalhistas compostas por Salas de Audiência, Secretaria da 

Junta, Copa, Sala de Computador e Depósito e 120 (cento e vinte) Sanitários; 

> 100  pavimento : Escola de Magistratura, AMATRA (Associação dos Magistrados), 
parte da área Administrativa e 8 (oito) Sanitários; 

> 19° pavimento : Administração Geral do Fórum; 

D 20° pavimento: Casas de máquinas dos elevadores sociais e privativos, Casas de 

bombas, Salas de depósitos, 8 (oito) reservatórios elevaCios de água fria 	4 
(quatro) reservatórios elevados de combate contra incêndios; 

D 2 (dois) Helipontos medindo 18,00 m x 18,00 m cada, implantado 	laje de 
concreto armado acima do 20° pavimento, regularizado para operação diurna. 
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As torres "A" e "B" são interligadas em cada andar por 2 (duas) passarelas metálicas 

com comprimento de 16,336 m cada uma (total de 80 passarelas), tendo cada torre uma 

altura máxima de 76,540 m. O vão entre os blocos "A" e "B" é vedado por uma estrutura 

metálica espacial com revestimento tipo pele de vidro. As fachadas laterais externas das 
torres "A" e "B" já estavam executadas (2.170,00 m2), tendo sido executado em extenso 
trabalho de levantamento, recuperação e restauração da estrutura em alumínio e 

acabamentos (rufos, gaxetas, fechos, arremates e vedação). As fachadas frontal e posterior 
foram inteiramente executadas (2.014,08 m2), incluindo a parte da cobertura (1.187,025 m2). 
O vão citado entre os blocos "A" e "B", é composto de: 02 (duas) fachadas (frontal e posterior) 
e plano da cobertura, totalizando uma área de estrutura espacial de 3.201,105 m2. 

doe,  
Construído com uma filosofia de "edifício inteligente ", no Fórum Trabalhista de ia  Instância 
da Cidade de São Paulo foi instalado um sistema de alta tecnologia para automação predial, 

supervisão, segurança e comunicação e dados, visando o monitoramento e gerenciamento de• 
todas as atividades funcionais do prédio. 

Além disso, foram executadas todas as instalações básicas tais corno : água, esgoto, 

drenagem de águas pluviais, sistema de combate contra incêndios, gás, iluminação, 
iluminação de emergência, elétrica, eletrônica e mecânica. 

O Sistema de Ar Condicionado instalado, é central, do tipo expansão indireta (água gelada) e 
tem capacidade total de 1.400 TR. 

Foram instalados os Sistemas de: Detetores Automáticos de fumaça e incêndio; Combate à 

Incêndio por meio de sprinklers, hidrantes e extintores; Automação Integrada e Geradores dei 
Emergência, visando o conforto e segurança dos usuários.: 

Para a circulação dos usuários permanentes e eventuais, foram instalados no edifício, 20 , 

(vinte) elevadores estrategicamente distribuídos, sendo 16 (dezesseis) para uso públi 

(quatro) para uso privativo dos juizes, além de 4 (quatro) escadas de emerge 

pressurizadas e 80 (oitenta) passarelas metálicas que interligam os dois blocos. 

•s'ç 
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Para a iluminação externa foram instalados 10 refletores de 1.000W de potência do tipo " 

projetor de sobrepor direcionável "e 60 (sessenta) luminárias de 150 W de potência do tipo" 

projetor de embutir" com cabos subterrâneos em tensão de 220V. 

Cada andar têm serviços de telefone público (2 por andar), sanitários para funcionários e 

sanitários públicos, ambos preparados para o atendimento de pessoas portadoras de 

deficiência, sendo que seis pavimentos possuem dependências para a instalação de 

máquinas de xerox para atendimento do público em geral. 

Subsolos de Garagens 

Para atender o Fórum Trabalhista, o empreendimento conta com 1.283 (hum mil duzentos e 

oitenta e três) vagas de garagem no total, distribuídas em quatro subsolos, com uma área 
total de 36.787,41 m2, com capacidade para 1.207 ( hum mil, duzentos e sete) vagas para 

veículos, 24 (vinte e quatro) vagas para motos e 52 (cinqüenta e duas) vagas de veículos 
para deficientes, sendo assim distribuídas: 

— 1° subsolo : 209 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 9.525,18 m2  
— 2° subsolo: 299 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 8.065,87 m2  
— 3° subsolo: 378 vagas normais e 16 para deficientes, com área total de 9.571,34 m2  
— 4° subsolo: 361 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 9.625,02 m2  

Nos subsolos de garagens foi executada toda a infra-estrutura de apoio: sistema de controles 

de acessos de veículos automatizado tipo cancela eletrônica, com câmeras de vídeo para 

segurança, sistema de exaustão e ventilação automáticos e geradores de emergência. 

Nos subsolos também foram instaladas 2 (duas) subestações de energia, com área d 
m2  cada, Salas de serviços (Manutenção, Almoxarifado e Segurança, com 47,30 m2, 30,29 
e 42,52 m2, respectivamente), 8 (oito) Sanitários públicos com áreas de 9,33 m2  cada, sendo 2 
(dois), com vestiários e Auditório com área total de 570,226 m2. • 
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No piso dos subsolos de garagens foi executado um tratamento com endurecedor de 

superfícies, proporcionando menos desgaste ao longo da vida útil do piso. Na região do 

desemboque das rampas de veículos, o piso foi tratado com revestimento em epóxi 

multicamadas com espessura de 2 mm, o que proporciona menos desgaste do piso nesta 

área específica. 

As paredes em alvenaria e as estruturas em concreto armado (paredes e pilares) foram 

revestidas com pintura em esmalte sintético linha automotiva na cor preto e amarelo fosco até 

1,20 m de altura, mais 1,20 m de tinta acrílica gelo fosco. 

Com as 4 (quatro) entradas principais localizadas no 1° subsolo, e ocupando uma área total 

de 570,226 m2, distribuídos em dois níveis (10  e 2° subsolos), o Auditório têm acessos pela 

garagem do 1° subsolo e pelas passarelas metálicas que interligam os dois blocos do edifício, 

que se iniciam neste nível e dão diretamente na Praça de Alimentação e Praça da Justiça'que 

se localizam no Térreo, além das escadas internas .e elevadores do 1° subsolo. 

O Auditório foi projetado com declividade tipo escada, em 13 (treze) níveis, tendo capacidade 

total para 429 (quatrocentos e vinte e nove) pessoas sentadas, sendo 52 poltronas destinadas 

a obesos e 19 lugares destinados a cadeiras de rodas, tendo como equipamentos auxiliares 

de apoio, 1 (um) palco fixo com área de 101,00 m2, 1 (um) camarim com área de 4,87 m2, 1 
(uma) cabine de tradução com área de 3,60 m2, 1 (uma) cabine de áudio e vídeo com área de 
3,60 m2, 2 (duas) salas de espera com área de 9,12 m2, 2 (duas) áreas de apoio com área de 
9,12 m2  e 1 (uma) sala técnica com área de 5,02 m2. 

O Auditório possui paredes laterais revestidas com lambris em madeira de ipê de prime 

qualidade, nas dimensões 10,0 cm x 1,5 cm, possuindo ainda proteção acústica com painel 

em lã de vidro revestido na parte interna da parede da entrada principal do Auditório. 

1° Subsolo - Auditório 

Térreo - Praça da Justiça 



( 

• 

• 
C) a 



O PRESENTE DOCUMENTO É 
TE INTEGRANTE DA 

Dili

TIDA0 DE ACERVO 
CO EXPEDIDA NESTA 

PELO CREA-SP SOB N.° 
SZC-01433 

CE 

PODERJUDICIÁRIO 
L REGIONAL DO TRABALHO DA 22  R 

AT1-01-202-152 

TABEL!ÃO DE 
tr. Roo, 	NOT 

Ou' '''pres:::ópiraerernprogn:"8.61.3 
O 	 (g.°  237 . 

4Presentado. 	Part ,eprcoadrzici: 

7/120 

ST 	LiAle"."--
-------------

LOSSTCOLHISOsPas vasa SvAst AN\  el';c''Eman  Lo 
• térreo, e na projeção  do vão entre os dois prédios, esta'praça ocupa 

uma 	 x\  8,33 m2, onde foi executado o piso em mosaico português Branco 
Paraná. A praça é vedada por uma cobertura e fachadas (fundo e frontal) de estrutura 

metálica espacial com revestimento tipo pele de vidro, possuindo um pé direito total de 

66,410m. Foi instalado um sistema de iluminação composto de 22 (vinte e dois) refletores 

internos tipo "projetor de sobrepor direcionável" com 1.000 W de potência cada, juntamente 

com mais 112 (cento e doze) refletores internos tipo "projetor de sobrepor direcionável" com 

250 W de potência cada, que à noite causa um grande impacto, gerando uma visibilidade 

muito grande ao empreendimento, que se destaca na paisagem como um mais marco da 
cidade de São Paulo. 

Internamente, na praça, foram plantadas 8 (oito) palmeiras reais com altura de 12,00 rrx, 

• 
cercadas por muretas pré-moldadas de concreto armado, imitando um canteiro. 

A Praça da Justiça, resgata a interação entre a atividade pública e a atividade social, 

integrando o espaço público (externo) ao espaço interno, entrelaçando a edificação .e •a 

cidade, permitindo uma fluência harmoniosa de pessoas na entrada principal do edifício. 

A Praça é o ponto principal da edificação, pois ela é a interligação de todas as áreas, 

contendo diversos serviços complementares, tais como: praça de alimentação, balcão para 
café, terminais eletrônicos de consulta de processos e informações referentes aos trabalhos 

do Fórum, agência bancária do Banco do Brasil, terminais telefônicos e sanitários públicos. 

Térreo - Praça da Alimentação 

Localizada também no pavimento térreo, na projeção do bloco "A", e integrada à Praça d 
Justiça, tem uma área total de 698,56 m2, com o piso executado em mosaico portugu 
Branco Paraná, sendo composta de área de circulação, Café (tipo quiosque com um balcão) e 

4 (quatro) boxes destinados cada um à restaurantes distintos. Cada box fechado permite 

apenas o acesso à funcionários, sendo o público atendido diretamente através de balcões em 

7/12 
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alvenaria com tampo revestido mármore Branco Espírito Santo, possuindo uma área de 43,03 

m2  cada, incluindo área para atendimento, preparo de alimentos e depósito. Foram 

executadas todas as instalações necessárias ao seu uso, tais como: elétricas, hidráulicas 

(incluindo pias e torneiras), gás, esgoto e detecção de incêndio, além dos acabamentos tais 

como: bancadas em mármore Branco Espírito Santo, piso executado em agregado rochoso 

de alta resistência tipo" korodur " e pintura latex. 

Térreo - Agência Bancária do Banco do Brasil 

O local destinado à agência bancária foi entregue ao Banco do -Brasil, sem acabamentos de 

pisos e paredes e instalações, que foram executados pela empresa contratada pelo próprio 

banco, ficando ao nosso cargo, apenas as esquadrias de alumínio e vidro, de fechamento, 

completas com ferragens e acessórios. 

Térreo - Área Externa 

Central de Utilidades - Na parte externa do Fórum Trabalhista, em separado, encontra-se 

também o prédio da Central de Utilidades com área total de 584,03 m2, onde funcionam a 

central de água gelada do sistema de ar condicionado central com área total de 140,03 m2, 
equipada com 3 (três) resfriadores com capacidade de 400 TR cada, 4 (quatro) motobombas 

de água gelada e 4 (quatro) motobombas de condensação; sala destinada aos 4 (quatro) 

grupos geradores com área total de 77,47 m2, contando ainda com uma área externa 

adjacente, para abrigar 1 (um) reservatório metálico apoiado com capacidade para 4.000 

(quatro mil) litros de óleo diesel, entrada de energia (posto primário de transformação) com 

área total de 11,24 m2, e 1 (uma) subestação de energia com área total de 59,63 m2. Foram 
executados também, em prédio separado, uma Creche destinada aos filhos dos funcionários 

do Fórum e um pátio de manobra para carga e descarga com área total de 1.035,14 m2, com 
piso executado em concreto armado com tela tipo Telcon. 

Entrada Principal - a entrada principal do Fórum, para pedestres, é feita através da Av. 

Marquês de São Vicente e é destinada ao público em geral, existindo também uma ent ada 
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os - A entrada de veículos é feita através da Rua do Bosque, permitindo o 

uatro) subsolos do prédio, além de permitir também a entrada do público em 
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• geral. 

Térreo - Creche Vovó Nêne 

Destinada a atender os filhos dos funcionários do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, ocupa urna 

área total de 817,67 m2  distribuídos em Térreo, 1° e 2° pavimentos. Tem capacidade total 
para o atendimento de 80 crianças de O à 4 anos. 

No pavimento Térreo do edifício encontramos a recepção ligada ao Hall de distribuição da 

creche. Neste andar localiza-se também 1 (um) Pátio de Recreação (225,91 m2) com 
iluminação zenital, 1 (um) Refeitório (capacidade para 20 pessoas entre crianças e adultos), 1 
(uma) Sala Multiuso (15,93 m2), 1 (urna) Sala de Sono (18,83 m2), 2 (dois) Sanitários Infantis 
(6,69 m2), 3 (três) Salas do Maternal, cada uma com capacidade para 20 crianças e área de 
27,79 m2, e também 3 (três) salas ao ar livre (24,26 m2) que são extensões das Salas do 
Maternal. O Hall -de espera no Térreo conta com um elevador e uma escada para circulação 
para os andares superiores. Os sanitários possuem instalações adequadas ao uso das 
crianças da faixa etária a qual a creche se destina. 

No 1° pavimento está situado 1 (um) Berçário (46,40 m2), 1 (uma) Brinquedoteca (28,96 m2), 1 
(uma) Sala de Sono (18,89 m2), 1 (um) Lactário (8,66 m2), 1 (uma) Sala de Banho e Troca 
(9,27 m2), 1 (urna) Sala de Alimentação (9,70 m2), 1 (uma) Sala de Amamentação (5,98 m2), 1 
(uma) Sala de Estimulação (23,47 m2) e 1 (um) Solário (23,82 m2) com iluminação zenital. 
O 2° pavimento possui um vazio central, sendo de um lado o Setor Administrativo (área total 
de 227,58 m2), composto de Diretoria, Administração, Arquivo, Sala Médica (8,32 
Nutricionista, e do outro lado o setor de serviços composto de Cozinha (29,41 m2), Desp 
Lavanderia, Depósito, Refeitório (7,24 m2) e 02 (dois) vestiários. 

9/120 
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CREA-SP 
1 	) kg 91J1'°  transporte vertical dos alimentos para os setores de alimentação (1° 
Pavirã) e 	 ório (Térreo). 

Na área externa está localizado o play-ground (225,91 m2) e áreas destinadas à recreação 
infantil, além de uma área gramada e arborizada, onde as crianças possam brincar com 
segurança (179,93 m2). 

As salas destinadas ao refeitório, banho / troca, alimentação, dispensa, cozinha, lavagem e 

montagem possuem bancadas em aço inoxidável permitindo uma melhor higienização das 
mesmas. 

A lavanderia conta com 02 (dois) tanques de louça e piso em agregado rochoso de alta 
resistência tipo " korodur ". 

Todas as dependências da creche, com exceção dos sanitários, cozinha e lavanderia são 

revestidas com piso vinílico em rolo. A Creche possui sistema de detecção de incêndio 

interligado com a central de alarme e incêndio localizada no 2° pavimento do bloco A, e 

também sistema de voz e dados, com switch central localizado na sala online da cobertura. 

A creche conta com sistema de transporte vertical, constituído por 01 (um) elevador social 
com capacidade para 06 (seis) pessoas (600 kg) 

A entrada principal da Creche é através da Rua do Bosque, por onde têm acesso o público 

em geral, além de possuir recuo para parada temporária de veículos. Existe ainda um acesso 
na parte posterior que interliga a creche ao Fórum através da área de carga e descarga. 

Na entrada principal encontra-se uma guarita para controle da entrada de pessoas, sendo o 

acesso até as dependências da Creche coberto por uma estrutura metálica revestida com 
vidro laminado refletivo prata, com área total de 42,24 m2. 

1° Pavimento 

No 10  pavimento temos as seguintes dependências: 

> Bloco A: Sala das Certidões (352,46 m2), Sala de Espera (79,53 m2) e Sala de 
Protocolo (134,24 m2); 

1> Bloco B : Arquivo Geral — Setor de Expedições, Setor de Depósitos Judiciários e 
Central de Mandatos (287,93 m2) e Administração da Agência do Banco do Brasil 
(283,79 m2);. 

10/120 
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" A " - Ambulatório 

LocakIlEido ravimento do bloco A com área total de 380,73 m2, o Ambulatório do Fórum 
•Ruy Barbosa dispõe de infra-estrutura necessária para atendimentos médicos, odontológicos, 

psicológicos e de emergência, contando com dependências específicas para cada tipo de 

atendimento, em salas assim distribuídas: Setor Médico, composto por 7 (sete) consultórios 
médicos (5,06 m2  cada), 1 (uma) sala de Assistência Social (5,63 m2), 1 (uma) Sala de 
Psicologia (3,44 m2), 1 (uma) Farmácia (4,24 m2), 1 (um) Almoxarifado (4,32 m2), 1 (uma) 
Sala de Eletrocardiograma (4,16 m2), 1 (uma) Enfermaria (5,06 m2), 1 (uma) Sala para 
Fisioterapia (5,40 m2), 1 (uma) Sala para Ginecologia (7,17 m2), 3 (três) Salas para 
Odontologia (6,53 m2, cada), 2 (duas) Salas para repouso (5,06 m2, cada), 1 (uma) Sala para 
pequenas cirurgias (5,70 m2), 1 (uma) Sala para Curativos (4,56 m2), 1 (uma) Sala para 
Expurgo (1,60 m2) e 1 (um) Laboratório (1,60 m2), além das circulações necessárias entre 
elas. 

A área do ambulatório é revestida totalmente com piso vinifico em rolo, permitindo uma 
melhor higienização e maior facilidade para limpeza do local. 

-47 

As salas de pequenas cirurgias, salas de odontologia e sala de curativo são equipadas com 

bancadas em granito com pia em aço inox. As demais salas contam com lavatório e torneira 
com água fria. 

2° Pavimento - Bloco "A " - Central de Segurança 

Na Central de Segurança, localizada no 2° pavimento do bloco "A" com área total de 5 
m2, foram instalados todos os equipamentos e sistemas destinados â segurança de tod 

Fórum (Central de Alarme e Incêndio, Central de Circuito Fechado de 71/ - CFTV, Central de 

Sonorização e Central de Automação Predial), permitindo aos operadores do sistema, o 

controle total de todas as áreas dos prédios por meio do monitoramento com câmeras de 

CFTV, além de permitir o controle total do Sistema de Detecção de Incêndio, Sistema de 
Automação Predial e Sistema de Sonorização. 

11/120 
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urança foi executado um piso falso com suporte regulável em módulos 

removi eis vestido com laminado fenólico melamínico, permitindo assim a passagem de 

toda a infra-estrutura e cabeamento dos sistemas pelo piso, facilitando a manutenção e 

futuras modificações de layout. 

2° Pavimento — Bloco " A" - Central de Processamento de Dados 

Localizada no 2° pavimento do bloco A com área total de 289,74m2, foram implantados todos 

os equipamentos destinados ao Sistema de Voz, Dados e Texto (central telefônica, switch 

central e no break's) permitindo aos operadores do sistema, todo o controle da rede de lógica 

e programação dos ramais telefônicos do Fórum. 

Na Central de Processamento de Dados foi executado um piso falso com suporte regulável 

em módulos removíveis revestido com laminado fenólico melamínico, permitindo assim a 

passagem de toda a infra-estrutura e cabeamento dos sistemas pelo piso, facilitando a 

manutenção e futuras modificações de layout. 

Pavimentos Tipo — Blocos " A "e" B " - Varas Trabalhistas 

• 

Nos 15 (quinze) pavimentos tipo (3° ao 9° e 11° ao 18°) foram executadas as salas para 90 

(noventa) varas trabalhistas, totalizando uma área de 34.541,33 m2. As 90 (noventa varas 
trabalhistas) estão distribuídas em 3 (três) por pavimento, totalizando 45 (quarenta e cinco) 

por bloco, sendo cada uma composta de 1 (uma) Secretaria, 1 (uma) Sala de Espera, 1 (uma) 

Sala de Audiência, 1 (uma) Sala de Juízes, 1 (uma) Sala de Assistente, 1 (uma) Sala de 
Arquivo e 1 (uma) Copa. 

100  Pavimento — Bloco " A" - Escola de Magistratura 

Localizada no 10° pavimento, possui pé direito duplo de 6,30 m, tem formato circular e piso 

plano, o quê a diferencia das demais dependências da edificação, tendo uma área total de 
170,25 m2. Com  capacidade para 90 lugares sentados, está dotada de total infra-estrutura 

para os magistrados, compreendendo sistemas de combate à incêndio, pontos de ene 
12/120 
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to de piso e das paredes em carpete, para proteção acústica. A Escola 

rum Ruy Barbosa, tem como finalidade o aprimoramento dos juizes e 

ai Regional do Trabalho mediante a promoção de cursos e palestras, 
rili4N das-010 óprio Magistrado. 

200  Pavimento - Helipontos 

O Fórum conta com dois helipontos de operação diurna localizados na cobertura da 

edificação possuindo uma área de pouso e decolagem de 18,00 m x 18,00 m cada, 
totalizando 648,00 m2, e altitude de 797,67 metros. 

As características dos helipontos e as condições de sua área de entorno permitem a 

operação dos helicópteros de uma forma segura, em conformidade com seus respectivos 

manuais de vôo e normas do DAC (Departamento de Aviação Civil), além de contar com 

todos os equipamentos contra incêndio (extintores, material de arrombamento e escada de 

emergência) devidamente sinalizados e sinalização horizontal adequada, inclusive com biruta. 

Paisagismo e acessos - Térreo 

PODERJUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° RE IA0 

2 O 2007 

Foi implantada uma extensa área gramada, com gramas tipo São Carlos e Coreana, e na 

área da Rua do Bosque, Rua José Gomes Falcão e Av. Marquês de São Vicente foram 

plantadas 36 (trinta e seis) Palmeiras Imperiais, cada uma com altura de 12,00 m. 

Complementando o conjunto, foram plantadas diversas espécies tais como pau-ferro, 
quaresmeiras, manacás e heras, dentre outras. 

Os acessos e passeios para pedestres, tanto pela Rua do Bosque quanto pela Av. Marquês 
de São Vicente são revestidos com mosaico Português Branco. 

A área gramada possui iluminação na região das Palmeiras Imperiais, constituída p 
(sessenta) refletores de 150W, embutidos na terra. 

A área gramada conta com sistema de irrigação automatizada programável composto por 

controladores e válvulas solenóides, sendo estas interligadas às redes elétricas e hidráulicas 

do prédio e aspersores do tipo escamoteáveis fixos, adequadamente dispostos no terreno 
forma a garantir uma melhor distribuição da água. 
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ofreram alteração em relação ao projeto original, o que permitiu uma 

vias de acesso, de acordo com a Retificação de Certidão de Diretrizes 

artamento de Operação do Sistema Viário da cidade de São Paulo, e 

P E- - 	‹.• 

cAgl'r 
0,0 

implantada em conjunto com o CET-SP. 

As adequações das vias de acesso ao Fórum executadas pela OAS, foram: 

> Alteração do sentido de tráfego dos veículos da Rua José• Gomes Falcão, por meio de 

sinalização horizontal, vertical e implantação de cruzamento serrefórico; 
> Alteração do sentido de tráfego da Rua do Bosque, compatibilizando os movimentos de 

entrada e saída de veículos, por meio de sinalização horizontal e vertical; 
> Criação de acesso de entrada de veículos de carga e descarga na Av. Marquês de São 

Vicente, além da inclusão de recuo de veículos, tipo baia; 
D Implantação de cruzamento semafórico na Av. Marquês de São Vicente com a Rua José 

Gomes Falcão; 
D Recuperação de 02 (duas) câmeras de CFTV existentes na Praça. Luis Carlos Mesquita e 

Praça. íris Memberg; 
> Fornecimento e instalação de 02 (duas) câmeras de CFR/ na cabeceira Sul do Viaduto 

Pacaembu e Praça Pascoal Martins, incluindo a interligação das câmeras na rede de 
transmissão de sinais existente, da CET-SP; 

D Execução de toda sinalização horizontal e vertical nas vias do entorno do Fórum. 

Todas as obras viárias foram programadas e executadas em área urbana, com interferências 

mínimas nas avenidas e ruas da vizinhança, não havendo interrupções totais do intenso fluxo 

de tráfego, sendo que as sinalizações verticais e horizontais seguiram todas as normas de 
segurança, as orientações e padrões da CET-SP. 

As intervenções para reparos em redes públicas de telefonia, elétrica, hidráulicas e outras 
danificadas, foram realizadas em caráter de emergência. 

2. 	PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 
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79.440,57, m2  

Área de urbanização total / permeável 	  8.900,380 m2  

Área de intervenção total 	  95.184,89 m2  
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Execução de demolição de estruturas em concreto armado com utilização de marteletes 
hidráulicos 	  180,64 m3  

Execução de demolição de estruturas em alvenaria de blocos de concreto 	 3.958,60 m2  

Execução de demolição de camada de proteção de impermeabilização 	 1.516,00 m2  

Execução de demolição de impermeabilização com manta asfáltica 	 2.957,00 m2  

Execução de demolição de piso de alta resistência, espessura = 8 mm 	 1.573,00 m2  

Execução de corte em parede de concreto armado 	  111,á ml 

2.1 	Serviços preliminares 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

1011 

• 

2.1.7 Execução de demolição de contrapiso de argamassa de cimento e areia, espessura = 5 cm 
420,00 m2  

2.1.8 Remoção, carga, transporte e espalhamento em bota-fora de lama existente no 40 subsolo, 
com DMT = 30,05 km 	  10.274,63 m3  

' 2.2 Terraplenagem 

.9\\  2.2.1 Escavação mecânica, carga, transporte e descarga com espalhamento em bota-fora de 
material de 1° categoria, com DMT = 30,05 km 	 14.698,37 m3  

2.2.2 Reaterro compactado de valas 	  1.202,00 m3  

2.2.3 Escavação manual de valas para drenagem 	 4 

2.2.4 Execução de reforço de subleito com brita e areia 	  5.512,98 m3  

2.2.5 Execução de estabilização do lençol freático com drenos de brita e areia, inclusive tubo 
perfurado e manta geotêxtil 	  118,02 ml 

2.3 	Contenções em parede diafragma já existente nas dimensões de 114,80 m x 16,00 
localizada nos subsolos dos setores " H "e " 1" 



• , 

I 

• 

• 
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2.3.1 	 nto de parede diafragma com 35 (trinta e cinco) tu-antes com 
cap 	 e 45 tf., incluindo perfuração, fornecimento, preparo, montagem, 
prote4 	 a de aço com 7 fios de 1/2" CP 190, ancoragem e injeção dos tirantes 
com nate cipiaedo 	 758,00 ml 

2.3.2 Execução de atirantamento de parede diafragma com 93 (noventa e três) tirantes com 
capacidade de carga de 80 tf., incluindo perfuração, fornecimento, preparo, montagem, 
protensão de cordoalha de aço com 7 fios de 1/2" CP 190, ancoragem e injeção dos tirantes 
com nata de cimento 	 812,00 ml 

2.4 	Fundações diretas 

2.4.1 	Execução de fundações diretas tipo " sapatas " para as estruturas de concreto armado 
moldado " in loco "dos setores" H " e " I "(subsolos de garagens), incluindo: 

2.4.1.1 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50 A 	 3.321,29 kg 449  

2.4.1.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado usinado fck = 
20 Mpa 	 61,38m3 

2.4.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em tábua de pinho . 255,00 m2  

2.5 	Estrutura de concreto armado 

As estruturas de concreto armado dos dois prédios ( A e B ) já encontravam-se concluídas, inclusive 

os setores A, B, C, D, E, F e G de subsolos de garagens, sendo necessária a conclusão das 

estruturas de concreto armado moldado " in loco " dos reservatórios de água fria do 4° subsolo, 

ç\c,  subsolos de garagens dos setores" H " e " 1", bases para as torres de arrefecimento e motobombas 

do sistema de ar condicionado, escadas de acesso aos helipontos, lajes para guaritas e portarias, 
estrutura da nova central de utilidades, muretas e capeamento da laje pré-moldada das passarelas 
metálicas, sendo: 

2.5.1 Reservatórios de ságua fria do 40  subsolo: 

2.5.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 1.021,00 m2  

2.5.1.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 10.208,00 kg 

2.5.1.3 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 

	

MPa, com controle tecnológico     103,00 3  
P 
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2.5.2.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 8.691,00 m2  

2.5.2.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  899,00 rn3  

2.5.2.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 75.401,00 kg 

2.5.2.4 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 	  17.120,00 m3  

2.5.3 Bases para as torres de arrefecimento e motobombas do sistema de ar condicionado 

2.5.3.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 20,0 
MPa, com controle tecnológico 	 29,00 m3  

2.5.3.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 2.902,00 kg 

2.5.3.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em tábua de pinho ...130,00 m2  

2.5.4 •Escadas de acesso aos helipontos 

2.5.4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 636,00 m2  

2.5.4.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  81,00 m3  

2.5.4.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 8.242,00 kg 

2.5.5 Lajes Lajes para guaritas, portarias e estrutura da nova central de utilidades 

• 
‘9À) 

2.5.5.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 329,00 m2  

2.5.5.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  33,00 m3  

2.5.5.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 3.277,00 kg 

2.5.5.4 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 	  982,00 
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2.5.6 Mà'it'5.4à4, 

2.5.6.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 765,00 m2  

2.5.6.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  147,00 m3  

2.5.6.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 14.605,00 kg 

2.5.7 Capeamento da laje pré-moldada das passarelas metálicas 

2.5.7.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 25,0 

MPa, com controle tecnológico, para o capeamento da laje das passarelas metálicas 

	 244,08 m3  
2.5.7.2 Fornecimento e instalação de laje pré-moldada treliçada de concreto armado com espessura 

de 9 cm, fck = 25,0 Mpa, sobrecarga de 500 kg/m2, com as dimensões de 2,30 m x 0,25m, 
totalizando 3.107,93 m2 	  12.431,00 un. 

2.5.8 Complementação das estruturas de concreto armado dos reservatórios superiores dos 
blocos " A " e" B" 

2.5.8.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 15mm 	  114,72 m2  

,. 
,..t 2.8.5.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 

MPa, com controle tecnológico 

2.8.5.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 3.159,84 kg 

2.6 	Estrutura de concreto pré-moldado das placas de sombreamento da cobertura d 
blocos " A " e" B" 

2.6.1 Execução de concreto pré-moldado, fck = 20,0 MPa, em placas medindo 1,20 m x 1,20 m x 

0,08 m, com acabamento desempenado, sendo um total de 855 placas, perfazendo uma área 
total de 1.620,00 m2, compreendendo: 

18,92 m3  

• Volume de concreto aplicado: 98,50 m3; 



C) 

• 

• 

m = • 



PODERJUDICIÁRIO 

pfeeMse:te.'''cciõe'^Nro3n7rk-frc"9":  

9., 	
SELLA° DE NOTAS REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGI - 

aPresenÊdo, 
pirig'rep.roajuzi; 

P. °barro Fernandes 
T 

AT1-01-202-152 

. O PRESENTE DOCUMENTO É 
ARTE INTEGRANTE DA 

TIDA() DE ACERVO 
ICO EXPEDIDA NESTA 
PELO CREA-SP SOB N.° 

SZC-01433 

SÃ 	AULO, 29/09/2004. 

CECIL 
Ag 

19/120 

81160 2007 

2.7 	Estrutura metálica 
IgaCEE0 CAMPOS DOS SANTOS 
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2.7.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço SAC 41 com as seguintes 
características: 

2.7.1.1 Passarelas Metálicas: 

Foram instaladas 80 passarelas, sendo cada uma com comprimento de 16,336 m, largura = 

2,50 m, em chapa dobrada, revestidas com laje pré-moldada treliçada de concreto armado, 

espessura de 0,09 m, com capeamento em concreto usinado fck = 25,0 MPa, seguido de 

aplicação de piso de alta resistência. Tratamento superficial: preparo de superfície com jato 

abrasivo ao metal quase Branco padrão SA 2 1/2", pintura de base com primer epoxídico 

espessura de película final seca = 60 micras e pintura de acabamento com poliuretano 

alifático com espessura de película final seca = 60 micras, portanto espessura final de pintura 

= 120 micras. Equipamento usado para montagem: 2 (dois) pórticos de carga çom 
capacidade para 4 toneladas cada. 

Peso total das 80 passarelas - 394.799,00 Kg. A montagem das passarelas atingiu uma altura 
total de 64,350m. 

o 2.7.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica espacial em aço USI SAC 300 com as 
seguintes características: 

‘11"k 

Área de cobertura entre as torres: 1.187,025 m2, vãos livres transversais de 36,507 m e de 
26,639 m e vão livre longitudinal de 40,101 m, apoiada sobre 26 apoios metálicos com 

altura de 0,30 m e sustentada por 6 (seis) tirantes metálicos de 1.573,81 Kg a 1.995,60 Kg. 

Executada em estrutura espacial com perfis tubulares, sendo a malha espacial em módulos 

básicos de 865 mm x 865 mm x 600 mm de altura. Tratamento superficial : malha espacial: 

desengraxe alcalino à quente, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, 

decapagem• ácida, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, ativador 
(refinador) de superfície, fosfatização à quente, lavagem com passivação orgânica, pi 

2.7.2.1 Estrutura Espacial: 

2.7.2.1.1 Cobertura: 
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PORVERBA 
VAIORRECEBIGORS 1 montagem da estrutura foi necessária sua divisão em cinco partes, sendo içadas cad 7  a uma 

das partes por pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas, instalados na laje 
superior da cobertura das torres. A instalação ocorreu a uma altura total de 68,454 m. Peso 

total da estrutura (nós e elementos) : 61.445,00 Kg; peso dos tirantes: 8.286,15 kg; peso 

dos parafusos : 7.490,00 kg. Sobre a estrutura espacial foram instalados 1.240,00 m2  de 
caixilhos de alumínio com vidro laminado refletivo prata 8mm (incolor 4mm + PVB (película 
de poli vinil butiral) prata refletiva + incolor 4mm). 

2.7.2.1.2 Fachadas: 

Foram instaladas 2 estruturas de fachadas entre as torres, sendo cada uma com: Largura = 
15,948 m ; Altura = 63,145 m; área de cada fachada = 1.007,04 m2, fixadas cada uma com 
10 apoios metálicos. Executadas em perfis tubulares. Tratamento superficial : desengraxe 

alcalino à quente, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, decapagem ácida, 

lavagem em água corrente em temperatura ambiente, ativador (refinador) de superfície, 
fosfatização à quente, lavagem com passivação orgânica, pintura eletrostática a pó, uma 

demão de 60 micras, polimerização em estufa, cura da tinta em estufa com circulação de ar 

forçada. A montagem das fachadas, em módulos de 6,000 m x 15,948 m, atingiu altura total 
de 63,145 m, sendo içados por 4 pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas cada, 

instalados na laje superior da caixa de escada. Peso total da estrutura: 40.831,00 Kg. Sobre 
esta estrutura foram instalados 2.089,00 m2  de revestimento de fachada em vidro laminado 
incolor 8mm (incolor 4 mm + PVB (película de poli vinil butiral) + incolor 4 mm). 

2.7.3 Pontes de limpeza da cobertura espacial 

Foram fornecidas e instaladas, pontes de limpeza móveis, que operam com translação 

horizontal sobre trilhos metálicos na cobertura espacial, dispostas de modo a cobrir uma área 
de cobertura entre as torres de 1.187,025 m2. 

Foi seguido o projeto original licitado, sendo readequada a disposição das pontes de modo a 
cobrir todos os vãos da cobertura, compreendendo: 
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2.7.3.3 Estrutura metálica de fixação dos trilhos de aço carbono galvanizados à fogo dos 
equipamentos de limpeza da cobertura 	  2.809,50 kg 

2.7.4 Monogôndola de limpeza das fachadas espaciais 

Foram fornecidos e instalados, equipamentos de limpeza móveis, que operam com translação 

horizontal e movimentação vertical, sobre trilhos metálicos de aço carbono, de 6", com 

tratamento em galvanização à fogo, instalados na cobertura espacial para limpeza das 

fachadas espaciais (frontal e posterior), dispostos de modo a cobrir uma área de fachada de 
entre as torres de 1.007,04 m2, constando de: 

5e,...etalhamento executivo, fornecimento e instalação de pontes de limpeza móveis 
ura em estrutura espacial, medindo (0,80 m x 2,50 m), executadas em aço 

atamento superficial à base de galvanização à fogo, sobre trilhos em aço 

	

amento superficial à base de galvanização à fogo 	  04 un. 

amento executivo, fornecimento e instalação de pontes de limpeza móveis 
ia em estrutura espacial, medindo (0,80 m x 3,52m), executadas em aço 
ratamento superficial à base de galvanização à fogo, sobre trilhos em aço 

	

tratamento superficial à base de galvanização à fogo 	 04 un. 

2.7.4.1 Fornecimento e instalação de monogôndola para limpeza das fachadas, com peso total de 
192 kg, com capacidade de carga útil de 80 kg, com sistema de movimentação vertical 
motorizado através de guinchos tipo PR30, com 2 (dois) cabos de aço de 8,2 mm 	 1,00 un. 

2.7.5 Consoles metálicos para apoio das vigas de concreto armado dos setores " H " e " I ", 
(subsolos de garagens) 

Foram instalados consoles metálicos na estrutura de concreto armado existente do bloco "B" 
para apoio das vigas de concreto armado das estrutura dos setores" H " e " I "(subsolos de 
garagens) devido ao fato da estrutura existente não possuir consoles para a 
compreendendo: 

• 
2.7.5.1Fomecimento, beneficiamento e instalação de consoles metálicos em chapas de aço • SAC 

300, incluindo porcas, arruelas, soldas e acessórios 	  11.633,0 

2.7.6 Pórtico metálico da entrada principal da fachada frontal, na área da Praça da Justiç 

2.7.6.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de pórtico com estrutura em aço ASTM A 
perfis em chapa dobrada ASTM 570 grau C soldados e fixados com chumbadores de 
expansão, com cobertura inclinada para captação de água e perfil central especifico para 
fixação de mecanismo de deslizamento de portas de vidro temperado automáticas, incluindo 
porcas, arruelas, soldas e acessórios, com medidas externas de 9,00 m x 3,50 m e altura = 
2,70 e medidas internas de 8,00 x 3,50 m e altura = 2,20 m, revestido com chapas de aço 
SAC 41 com tratamento superficial em verniz poliuretano alifático     14.000,00 k 
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oncreto armado aparente 

to do concreto aparente foram executados com a utilização dos seguintes 

to do concreto aparente das fachadas internas e externas : balancins elétricos; 

> Tratamento do concreto aparente das áreas internas : andaimes tipo "torre ". 

2.8.1 Tratamento de baixa abrasividade em concreto armado aparente da fachada interna, 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro e selamento com hidrofugante à base de silano / siloxano solúvel 
em água, perfazendo uma área de 12.154,25 m2. 

2.8.2 Tratamento de alta abrasividade em concreto armado aparente da fachada externa, 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro, estucamento e selamento com aplicação de verniz acrílico, 
perfazendo uma área de 13.680,80 m2. 

2.8.3 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies interiores de concreto, constando 
de lixamento com equipamento elétrico, limpeza e selamento com pintura 100% acrílica, cor 
Branco gelo, fosco, sobre concreto armado aparente 	  8.683,00 m2  

2.8.4 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies internas de concreto armado, 
constando de lixamento com equipamento elétrico, limpeza e selamento com aplicação de 
hidrofugante à base de silano / siloxano solúvel em água 	  52.145,00 m2  

2.8.5 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies interiores de concreto armado, 
constando de lixamento com equipamento elétrico, limpeza, execução de pintura em esmalte 
sintético, cor Preto e selamento com aplicação de hidrofugante à base de silano / siloxano 
solúvel em água 	  7.906,00 m2  

2.8.6 Tratamento de alta abrasividade em diversas estruturas de concreto armado apa 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com 
quente e detergente neutro, estucamento e selamento com aplicação de verniz acrílic 
perfazendo uma área de 1.262,85 m2. 

2.8.7 Execução de tamponamento de furos de vigas e pilares das estrutura em concreto armado 
aparente com argamassa polimérica 	  78.000,00 un. 

et, 

2.8.8 Balcões das secretarias das juntas dos pavimentos tipo, calhas de concreto da 
• cobertura e vigas de concreto armado da fachada interna dos blocos "A" e 

39' 
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eza lixamento elétrico e selamento com verniz acrílico pigmentado à base 

1.076,77 m2  

ncia dos blocos " A" e• B" 

• 

• 

mento de alta abrasividade para o concreto aparente na caixa de escada e 
a'Níe.°Zâma 	onstando de: retirada de chapisco, lixamento elétrico e pintura 100% acrílica, 
cor Branco gelo, fosco, sobre concreto aparente 	 8.363,60 m2  

2.8.10 Lajes e vigas de concreto armado do 1° subsolo 

2.8.10.1 Execução de hidrojateamento das superfícies de concreto armado das vigas e lajes 
	  8.540,00m2  

2.8.10.2 Execução de aplicação manual de estuque de pasta de cimento cinza com broxa 
	  8.540,00 m2  

2.8.10.3 Execução de aplicação de pintura epóxi cor cinza nas estrutura de concreto armado 
aparente das vigas e lajes 	  8.540,00 m2  

2.9 	Alvenaria e outras vedações 

2.9.1 Execução de alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm 	  10.814,19 m2  

2.9.2 Execução de alvenaria de bloco de concreto 09 x 19 x 39 cm 	 591,17 m2  

2.9.3 Execução de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm 	 22,36 m2  

2.9.4 Execução de alvenaria de tijolo cerâmico com 8 furos 10 x 20 x 20 cm 	2.201,00 m2  

2.9.5 Execução de alvenaria de encunhamento com tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm 
	 739,00 ml 

' 2.9.6 Execução de pilaretes em alvenaria de tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm .190, 

2.9.7 Execução de alvenaria armada com altura h = 1,10 m, com bloco de concreto 14 x19 x 39 
preenchidas internamente com grout e aço CA 50 A, nas passarelas metálicas de interligação 
dos blocos A e B 	  1.784,00m2 

2.9.8 Execução de alvenaria armada, com bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm, preenchidas 
internamente com grout e aço CA 50A 	  18...35 m2 

2.10 Impermeabilização 

o 
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dados de concreto armado das paredes diafragmas dos subsolos 

assa elástica mono-componente a base de polissulfetos - tipo silicone 
	  5.664,00 ml 

esentagtiles 	ores apoiados 
, 2.10.2.1~tÇão` 	superfícies (fundos, teto e paredes), constando de aspersão de pó, areias e 

ouCts m enais e posterior lavagem com jato d' água 	  1.308,00 m2  
2.10.2.2 Execução de impermeabilização com 4 demãos de cimento polimérico (sistema semi: 

flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas) 
em fundos e paredes 	 853,00 m2  

2.10.2.3 Execução de impermeabilização com 2 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas) 
nos tetos . 	  455,00 m2  

2.10.3 Juntas de dilatação das estruturas de concreto armado dos subsolos de garagens 

2.10.3.1 Calafetação com asfalto elastomérico - NBR13121, + 2 Faixas de manta asfáltica 
plastomérica 3 mm, estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 1.200,00 ml 

2.10.3.2 Execução de vedação de juntas de dilatação das estruturas em concreto armado com manta 
asfáltica e tubo de tarucel 	  119,17 ml 

• 
2.10.4 Sanitários e copas - pisos frios 

2.10.4.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  2.613,00 m2  

2.10.4.2 Fornecimento e aplicação de asfalto emulsionado elastomérico 	 2.613,00 m2  

2.10.5 Demais áreas 

2.10.5.1 Térreo 

2.10.5.1.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  4.651,00m2  

2.10.5.1.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 4.651,00 m2  

io 	2.10.5.1.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de fibra de vidro, Tipo li - N8R9952/98 	 4.651,00 m2 
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de impermeabilização com aplicação de epóxi modificado com alcatrão de 
a do tanque de combustível dos geradores 	  

fixação de manta asfáltica plastomérica nos rodapés, com fita de aço inox 
	  1.000,03 ml 

25/120 

2.10.5.2 Laje de circulação de • pedestres, veículos e rampas de acesso ao 1° subsolo de 
garagem 

• 
2.10.5.2.1 Execução de camada separadora drenante, constituindo-se de manta geotêxtil e papel 

kraft 	  4.651,00 m2  

2.10.5.2.2 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  4.651,00 m2  

2.10.5.2.3 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	 4.651,00 m2  

e9 

2.10.5.3 Halls, cozinha e lanchonete 

2.10.5.3.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  1.197,60 m2  

2.10.5.3.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 1.197,60 m2  

2.10.5.3.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo II! - NBR9952/98 	  1.197,60 m2  

2.10.5.3.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	  1.197,60m2 

2.10.5.3.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  1.197,60 m2  

• 2.10.5.4.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 2.552,00 m 

2.10.5.4 Laje de jardim e canteiros para palmeiras 

2.10.5.4.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
2.552,00 m2  

o 2.10.5.4.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, ,̀  
estruturada com véu de fibra de vidro, Tipo II - NBR9952/98 	 2.552,0 m2  

25/120 
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permeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
véu de poliéster e herbicida, Tipo III - NBR9952/98 	2.552,00 m2  

oteção mecânica para jardineira, constituindo-se de argamassa de cimento 
essura de 3,5 cm 	 2.552,00 m2  

26/120 

2.10.5.5 Casas de máquinas do 10 subsolo, térreo, 190  pavimento e cobertura 

2.10.5.5.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  1.384,20m2  

2.10.5.5.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 1.384,20 m2  

2.10.5.5.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  1.384,20 m2  

411 	2.10.5.5.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 1.384,20m2 

2.10.5.5.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  1.384,20 m2  

2.10.5.6 Calhas de concreto do 19° pavimento dos blocos" A" e" 8" 

2.10.5.6.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  112,00m2  

2.10.5.6.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 112,00 m2  

2.10.5.6.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  112,00 m2  

2.10.5.6.4 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  112,00 m2  

2.10.5.7 Terraço do 10° pavimento dos blocos " A " e " B" 

2.10.5.7.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areiás e outros mates 
	 261,00m2  

2.10.5.7.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 261,00 m2  

• 2.10.5.7.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  261,00 

s- 



• 
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de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
	 261,00m2  

de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
to e areia na espessura de 4,0 cm 	 261,00 m2  

2.1 	de cobertura e terraço do 19° pavimento dos blocos" A" e" B" 

2.10.5.8.1 Preparação da superfície constando de aspersão de p6, areias e outros materiais 
	  2.281,00 m2  

2.10.5.8.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 2.281,00 m2 • 

2.10.5.8.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	 2.281,00 m2  

2.10.5.9 Laje de cobertura do 200  pavimento dos blocos " B." 

2.10.5.9.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	 446,00 m2  

2.10.5.9.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimaçâo 	 446,00 m2  

2.10.5.9.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 446,00 m2  

2.10.5.9.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 446,00 m2  

2.10.5.9.5 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
•de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	 446,00 m2  

2.10.5.10 Laje dos helipontos dos blocos " A " e" B " 

2.10.5.10.1 Preparação da superfície constando de aspersão de 

  

pó, areias e outros materiais 
	  627,00 m2  

  

2.10.5.10.2 Execução de Impermeabilização com manta asfáltica 
estruturada com véu de poliéster, Tipo IV! - NBR9952/98 

plastomérica espessura 5 
	 627,00 

 

• 2.10.5.10.3 Execução de camada amortecedora, constituindo-se de mastigue asfáltico com 2 cm de 
espessura 	 67,00m2 

\. 
27/120 
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2.10.5. 

2.10.5.11.1 Preparação das superfícies (fundos, teto e paredes), constando de aspersão de pó, 
areias e outros materiais e posterior lavagem com jato d' água 	 1.111,00 m2  

2.10.5.11.2 Execução de impermeabilização com 2 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas 
acrílicas) nos fundos e teto 	  1.111,00 m2  

2.10.5.12 Poços dos elevadores privativos no 40 subsolo 

2.10.5.12.1 Execução de impermeabilização com aplicação de revestimento imperrneabilizante, 
semi-flexível, bi-componente, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina 
acrílica, em quatro demãos cruzadas, estruturada com véu de poliester na 2a  demão 
	  104,56m2  

2.10.5.13 Copas dos 10° pavimento do bloco" B" 

2.10.5.13.1 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3 mm, estruturada 
com véu de poliéster, Tipo III - N3R9952/98 	 75,60 m2  

2.10.5.14 Muro limítrofe com terreno de terceiros 

2.10.5.14.1 Execução de chapisco, emboço e reboco com aditivo impermeabilizante 	 267,50 m2  

2.10.5.14.2 Execução de enchimento de juntas de movimentação com elastômeros a base de asfalto 
medindo 2,0 cm x 4,0 cm 	 95,00 ml 

2.11 	Isolamento Térmico e Aciistico 

2.11.1 	Fornecimento e instalação de revestimento acústico em espuma de pol uretano poliéster 
expandido flexível nas portas de madeira das casas de máquinas do sistema 
condicionado 	  94,0 

2.11.2 	Fornecimento e instalação de painel com miolo de lã de vidro, revestido com tecido 100% 
poleofina, espessura de 25 mm e bordas enrijecidas por perfis metálicos na parte interna 
da parede da entrada principal do Auditório 	  62,00 m2  

• 2.11.3 	Execução de jateamento com fibras de lã de rocha nas lajes e vigas acima do forr 
colméia, compreendendo toda a área de circulação dos pavimentos tipo e passarelas de\4? 
interligação dos blocos "A" e "B", Auditório e sala de magistratura 	 16. 18,56 m2  

aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
a com espessura de 4,0 cm 	 627,00 m2  

a superiores dos blocos "A " e" B " - Elevadas 

• 

28/120 co.  
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e aplicação de argila expandida sobre as lajes de cobertura da central de 
rita e portaria, formando uma camada de 10 cm 	 89,00 rn3  

eas internas 

2.12.1.1 ub 	os de garagens 

2.12.1.1.1 

• 

Execução de piso monolítico de agregados de alta resistência cor cinza, incluindo juntas 
plásticas, polimento grosso, polimento fino, execução de rodapé com altura h = 7 cm e 
aplicação de resina em poliuretano, espessura = 8 mm 	  1.173,62 m2  

2.12.1.1.2 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
cimento e areia 	  2.939,00 m2  

2.12.1.1.3 Execução de piso monolítico de agregados de alta resistência cor cinza, incluindo juntas 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano, espessura = 8 mm 	 59,00 m2  

2.12.1.1.4 Execução de fresamento com aplicação de sistema de revestimento em epoxi 
multicamadas com espessura de 2 mm no piso das áreas de manobra no desemboque 
das rampas 	  1.060,67 m2  

2.12.1.1.1 Restauração, recuperação e complementação do piso existente do 4° subsolo 

Parte do piso em concreto armado do 4° subsolo encontrava-se executado, porém devido 
ao longo tempo de execução e as precárias condições de conservação, houve a 
necessidade de se proceder uma recuperação estrutural do piso, através de consultoria 
técnica e acompanhamento técnico da recuperação do piso existente através de: 

2.12.1.1.1.1 Execução de fresagem, espessura = 5 cm, em piso de concreto armado existente do 4° 
subsolo 	  1.829,41 m2  

2.12.1.1.1.2 Execução de pavimento em placas de 
acabamento liso desempenado, através 
telcon Q-159, com 5 cm de espessura 	 

2.12.1.1.1.3 Execução de demolição de piso em concreto armado existente no 4° subsolo .. 69,64 m2  

2.12.1.1.1.4 Execução 'de calafetação de junta de encontro com poliuretano medindo 10 x 10 mm 

concreto armado, fctm,k 
de acabadora mecânica, 

> 3,8 MPa, com 
armado com tela 

1.829,41 m2  

 

1.334, 

2.12.1.2 Auditório 

• 2.12.1.2.1 Fornecimento e aplicação de carpete, tipo tufado, cor azul, 100% nylon 	 591,00 

29/120 
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2.12.1. 

2.12.1.3 

PODERJUDICIÁRIO 
RIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20  

ecução de assoalho de madeira em tábua corrida de ipê de primeira 
s, nas dimensões 10 x 2,5cm, assentado sobre estrutura em sarrafos 

parelhada 	  101,00m2 

• 

• 

2.12.1.3.1 Fornecimento e aplicação de piso em granito Cinza Andorinha natural serrado em peças 
de 1,20 m x 0,30 me 1,20 m x 0,16 m nos espelhos dos degraus da escadaria da entrada 
principal 	• 	 47,00 m2  

2.12.1.3.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura 
variável de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados 
rochosos de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com 
juntas plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência 
com altura h = 7,00 cm 	  392,91 m2  

2.12.1.3.3 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
cimento e areia, espessura = 2,5 cm 	  1.320,00 m2  

2.12.1.3.4 Fornecimento e assentamento de mosaico português Branco Paraná repicado, incluindo 
acabamento com hidrorepelente à base de silano-siloxano, sobre camada nivelada com 
argamassa de cimento e areia, na área da Praça da Justiça e entrada do Auditório do 10 
subsolo 	  2.414,03 m2  

2.12.1.3.5 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura de 
8 cm 	 431,63m2 

2.12.1.4 Pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19° pavimentos dos blocos " A" e " B" 

2.12.1.4.1 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos• 
de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com juntas 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência com 
altura h = 7,00 cm 	  13.744,00 m2  

2.12.1.4.2 Execução de restauração de cimentado liso desempenado de alta resistência . 322,00 m2  

2.12.1.4.3 Execução de restauração de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos 
de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com ju 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano 	  4.101,0 

2.12.1.4.4 Execução de polimento e aplicação de resina de poliuretano em piso monolítico de alta 
resistência em agregados rochosos de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza, 
inclusive rodapé de alta resistência com altura h = 7,00 cm 	 7.579,00 2  
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onolitico de alta resistência em agregados rochosos de alta dureza, 
mm, cor cinza e acabamento polido com juntas plásticas e aplicação 
ano 	 769,00 m2 • 

ularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
espessura = 2,5 cm 	  723,00 m2  

2.12.1.4.7 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm e cimentado liso desempenado de alta resistência 	 58,00 m2  

2.12.1.4.8 Fornecimento e execução de camada de enchimento com concreto celular 	 186,80 m3  

2.12.1.4.9 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 4 cm a 10 cm 	 7.389,73 m2  

2.12.1.4.10 Execução de cimentado liso desempenado de alta resistência estruturado com tela tipo" 
deploye " com espessura = 5 cm, sobre camada de concreto celular 	 2.539,60 m2  

4110 	2.12.1.5 Ambulatório do 2° pavimento do bloco "A " 

2.12.1.5.1 Fornecimento e aplicação de piso vinifico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, 
em manta de 2 m de largura 	  381,00 m2  

2.12.1.6 Salas de audiência dos pavimentos tipo dos blocos " A " e " B " 

2.12.1.6.1 Fornecimento e execução de piso tipo plataforma em placas de compensado de cedro 
aromático com 20 mm de espessura nas dimensões 10,0 cm x 2,50 cm, aplicados sobre 
sarrafos de peroba maciça aparelhada com 12,0 cm x• 5,0 cm, com espaçamento de 50 
cm de eixo a eixo, para acabamento em carpete 	  1.003,82 m2  

2.12.1.7 Secretarias das juntas, salas de assistentes de juizes, salas de juizes e revestimento 
de piso tipo plataforma dos pavimentos tipo dos blocos " A• e" B" 

2.12.1.7.1 Fornecimento e aplicação de piso em carpete na cor cinza, tipo Loop 
agulhado 	  5.501,00 m2  

2.12.1.7.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura 
variável de 6 cm a 10 cm, com aplicação de carpete na cor cinza, espessura 6 mm, tipo 
Loop agulhado 	  3.820,00 

2.12.1.8 Escola de Magistratura do 100  pavimento do bloco " A " 

2.12.1.8.1 Fornecimento e aplicação de carpete, tipo tufado, na cor azul, 100% 'nylon 	 187,00 m2  

2.12.1.9 Área coberta do 19° pavimento 
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• 

cução de camada de enchimento com concreto celular 	 134,00 ri 

s CCI, Sala de Segurança central e salas TC's dos blocos " A " e" 

2.12.1.10.TR Fbecimertà?a. e instalação de piso falso elevado com suporte regulável em módulos 
removívelT,-  nas dimensões 620 x 620 x 270 mm, revestido com laminado fenólico 

• melamínico cor argila 	  595,38 m2  

2.12.1.11 Entrada de Energia do•pavimento térreo 

2.12.1.11.1 Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, em módulos removíveis, preenchido 
internamente com concreto celular, com revestimento de plurigoma, nas dimensões de 
625 mm x 625 mm x 32 mm, com altura de 15 cm, e com classe de isolação de 25 KV 
	 7,50 m2  

2.12.2 	Pisos em áreas externas 

2.12.2.1 Térreo 

2.12.2.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico português Branco Paraná repicado, sobre 
camada nivelada com argamassa de cimento e areia, na área das calçadas externas 
	  2.000,00, m2  

2.12.2.1.2 Execução de pavimento em placas de concreto armado, fck = 18,0 MPa, com acabamento 
frisado, através de vassouramento com rodo especial, nas áreas de entrada e saída de 
veículos e rampas de acesso aos subsolos, com 10 cm de espessura 	 2.687,00 m2  

2.12.2.2 Helipontos 

2.12.2.2.1 Execução de pavimento em placas de concreto armado, com tela telcon Q138, fck = 18,0 
MPa, com acabamento desempenado sobre laje medindo 18,0 m x 18,0 m, com 10 cm de 
espessura 	  627,00 m2  

2.12.2.3 Área diversas 

2.12.2.3.1 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito Cinza Andorinha, com acabamento 
polido, largura de 15 cm e espessura de 2 cm 	 42,00 mi 

2.12.2.3.2 Fornecimento e aplicação de soleiras de granito Cinza Andorinha, com acabamento polido 
polido, largura de 20 cm e espessura de 2 cm 	 25,20 ml 

2.12.2.3.3 Fornecimento e aplicação de peitoril de granito Cinza Andorinha, com acabamento p 
largura de 20 cm e espessura de 3 cm, com bordas retas e pingadeiras dos dois lados 

217,00 

t32/ 120 
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e aplicação de peitoril em mármore Branco Espírito Santo, com 
do, largura de 15 cm e espessura de 2 cm, com bordas retas e 
ois lados 	  1.950,00 ml 

2.12.2. 	ssare 	aficas de interligação dos blocos '" A " e" B" 

2.112.4.1 Execuçao de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos de alta dureza, 
com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento rústico com juntas plásticas 
	  3.206,00 m2  

2.13 	Revestimentos internos e externos 

2.13.1 	Internos 

2.13.1.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes internas 	  10.013,74 m2  

• 
2.13.1.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes internas 	  10.013,74 m2  

2.13.1.3 Fornecimento e aplicação de emboço em paredes internas 	  10.006,18 m2  

2.13.1.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de gesso desempenado em paredes internas 
	  39.441,18 m2  

2.13.1.5 Fornecimento e execução de lambris de madeira de ipê de primeira, em réguas, nas 
dimensões 10,0 em x 1,5cm, incluindo lixamento e enceramento 	  171,00 m2  

2.13.1.6 Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes em carpete, cor areia, 100% 
nylon, tipo tufado, na sala de magistratura do 100  pavimento do bloco "A" 	 221,00 m2  

2.13.2 	Externos 

2.13.2.1 Fornecimento e execução de revestimento de mosaico em pastilha de vidro 2 x 2 cm 
vidrotil, em cores diversas formando painel artístico 	  60,00 m2  

2.14 	Divisórias 

2.14.1 	Sanitários 	 • 

2.14.1.1 Fornecimento e execução de divisória em granilite, com espessura =4 cm e altura = 2,10 
m, incluindo estrutura de fixação e acessórios 	• 862, 

2.14.2 	Copas dos pavimentos tipo dos blocos "A"e"B"e ambulatório do r pavime 
do bloco " A " 
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execução de divisória tipo " Dry wall " errí chapas estruturadas de gesso 
espessura = 12,5 mm, largura = 1,20 m e altura = 3,10 m, assentadas 

	

ço galvanizado, incluindo acessórios 		  1.838,75 m2  

Sanitários, salas TC, casas de máquinas de ar condicionado dos blocos " A " e 6" 
e ambulatórios do 2° pavimento do bloco "A" 	, 

Fornecimento e aplicação 
tabica e com estrutura em 

de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos . 
	  4.369,17 m2  

 

2.15.1.2 Fornecimento e aplicação 
estrutura em perfis de 

de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos . 
	  358,00 m2  

   

2.15.2 	Salas dos juízes dos pavimentos tipo dos blocos " A'• e 6" 

2.15.2.1 Fornecimento e aplicação de sanca de gesso liso acartonado 	  1.992,40 ml 

2.15.3 Ante câmaras das escadas de emergência dos blocos "A" e B" 

2.15.3.1 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso em placas de 0,60 m x 0,60 m, suspensos 
por tirantes rígidos 	  262,20 m2  

2.15.4 	Secretarias das juntas, salas de juizes, salas de assistentes, corredores internos, 
salas de espera, 1°, 2°, 10° e 19° pavimentos dos blocos "A" e "B" e praça de 
alimentação 

2.15.4.1 Fornecimento e aplicação de forro em placas removíveis de gesso acartonado liso, 
revestidas a quente com película rígida de PVC na face aparente, liso com borda reta, 
espessura = 12,5 mm e modulação de 625 mm x625 mm sobre estrutura em perfis tipo 
cartola cor branca 	 25.236,00 m2  

2.15.4.2 	Fornecimento e aplicação de forro metálico tipo colméia em chapa de aço galvanizado 
pré-pintada na cor Branco neve, altura = 25 mm e modulação de 625 mm x 625 mm, com 
fixação por regulador flexível 	  10.245,56 m2  2.15.5 	Sala de Magistratura do 10° pavimento do bloco " A " 

2.15.5.1 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
cornija de arremate ao redor e com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos 
por tirantes rígidos 	  35,00 m2  

2.16 	Portas de madeira 
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instalação de portas lisas de madeira com miolo maciço isolante, 100% 
ucalipto, na espessura = 35 mm e altura = 2,10m, revestidas nas 4 faces, 
fenólico melamínico na cor cinza cristal 	  1.585,00 un. 

2.16. 	 ento e instalação de portas lisas de madeira com miolo semi-oco, com estrutura 
celular em lâminas de madeira hexagonal e requadro de madeira maciça, com espessura = 
35 mm e altura = 1,90, revestidas nas 4 faces com laminado fenólico melamínico na cor 
cinza cristal 	  256,00 un. 

2.16.1.3 Fornecimento e instalação de portas lisas de madeira com miolo semi-oco, com estrutura 
celular em lâminas de madeira hexagonal e requadro de madeira maciça, com espessura = 
35 mm e altura = 1,90, revestidas nas 4 faces com laminado fenólico melamínico na cor 
cinza crista, com chapa de aço escovado para proteção de cadeira de rodas 	 8,00 un. 

2.17 	Armários de madeira 

2.17.1 Fornecimento e instalação de armários e prateleiras em compensado naval, revestidos com 
laminado fenólico melamínico Branco fosco, para secretarias das juntas, refeitórios e 
cozinhas, incluindo puxador em latão com acabamento em verniz epóxi incolor e dobradiças 
tipo FGV 1100  superalta com•  acabamento em aço niquelado, segundo projetos fornecidos 
pelo cliente 	  1.044,00 m2  

2.18 	Ferragens para portas de madeira e armários 

2.18.1 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 1, constando de 
maçaneta tipo alavanca sem espelho, máquina para cilindro e chave para mestragem 
	 780,00 un. 

2.18.2 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 2, constando de 
maçaneta tipo alavanca sem espelho e máquina para tranqueta com lingueta 	 610,00 
un. 

2.18.3 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 3 para box de 
sanitários tipo tarjeta modelo livre / ocupado, com acabamento ZPF (zamac preto fosco) 
	 252,00 un. 

2.18.4 Fornecimento e instalação de conjunto para porta metálica, constando de fechadura com 
chave gorja, maçaneta tipo alavanca sem espelho e máquina para chave simples interna 
com acabamento preto fosco  	 67,00 un. 

2.18.5 Fornecimento e instalação de conjunto para porta dupla de maffif , constando de fecho de 
embutir com alavanca e acabamento em epoxy preto 	  8,00 un. 

2.18.6 Fornecimento e instalação de dobradiça tipo vai-vem em aço 4" com acabamen 
fosco 	  

• 
s 
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ornecimento e instalação de mola área para porta de madeira, hidráulica com sistema de 
namento por pinhão e cremalheira, com acabamento em alumínio com pintura 

stática cor preta 	  610,00 un. 

mento e instalação de dobradiça para portas de abrir, média em aço med. 3,5 x 3,0 
d. 1296, com acabamento cor preto fosco 	 4.914,00 un. 

ecimento e instalação de puxador para porta de armário em latão, com acabamento em 
rniz epoxy incolor 	 446,00 un. 

Fornecimento e instalação de dobradiça para porta de armário tipo FGV 110° superalta, 
para porta interna, com acabamento em aço niquelado 	  676,00 un. 

Fornecimento e instalação de trilho para gavetas de armários apoiado simples, com 
comprimento = 550 mm em aço, com acabamento em pintura epoxy branca 	 200,00 un. 

2.19 
	

Esquadrias 

• 
2.19.1 Esquadrias de alumínio 

2.19.1.1 Sanitários e shaft's de ventilação 

• 

2.19.1.1.1 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
	  108,26 m2  

2.19.1.2 Pavimento Térreo 

2.19.1.2.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca 	  11,52 m2  

2.19.1.2.2 Fornecimento e instalação de porta de vidro com caixilho, sendo uma folha de abrir, de 
alumínio anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
com pintura eletrostática na cor branca com barra anti-pânico 	  11,52 m2  

2.19.1.2.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  185,52 m2  

2.19.1.2.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  204,36 m2  

2.19.1.2.5 Fornecimento e instalação de painel fixo com portas de correr em alumínio anodizado-c 
perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletro 
na cor branca 	  17,60 

36/120 
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2.19.1.3 1° e 2° pavimentos dos blocos" A " e" B" 

ção de esquadria intemà tipo maxim-ar em alumínio anodizado com 
a silicone glazing linha 42 e linha especial 	  18,13 m2  

• 

• 2.19.1.3.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca 	 26,88 m2  

2.19.1.3.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor 
branca 	  175,33 m2  

2.19.1.3.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  353,50 m2  

2.19.1.4 Secretarias das juntas, salas de audiência, salas de espera, corredores internos e 
corredores sociais dos pavimentos tipo dos blocos " A " e " B" 

2.19.1.4.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	  201,60 m2  

2.19.1.4.2 Fornecimento e instalação de painéis fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial medindo 
1,20 m x 2,50 m 	  360,00m 

2.19.1.4.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  1.476,71 m2  

2.19.1.4.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial medindo 0,50 m x 2,20 m ... 99,00 m2  2.19.1.5 10° pavimento dos blocos " A " e " B " 

2.19.1.5.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	 26,88 m2  

2.19.1.5.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  726, 

2.19.1.6 19° pavimento do bloco " A " 

o 
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2.19.1.6.1 4,( eci 	ins 
cp" 	peiftAcipp li 
ei,stjtica na 

Fomecirnento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial .. 42,96 m2  

Fornecimento e instalação de painel fixo interno e tipo maxim-ar em alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	18,62 m2  

Fornecimento e instalação de painel fixo interno e tipo maxim-ar com porta de abrir em 
alumínio anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  39,46 m2 

2.19.1.6.5 Fornecimento e instalação de painel fixo interno alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	 29,28 m2  

ão de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 

anca medindo 1,20 m x 1,40 m 	  13,44 m2  

2.19.1.6.2 

2.19.1.6.3 

2.19.1.6.4 

60, 2.19.1.7 Fachadas externas de concreto aparente dos blocos" A" e" B" 

2.19.1.7.1 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
	 372,59 m2  

2.19.1.7.2 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
com diâmetro de 0,40 m 	  11,06 m2  

2.19.1.7.3 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
medindo 2,0 m x 1,0 m 	  8,00 m2  

2.19.1.8 Central de Utilidades do pavimento térreo 

2.19.1.8.1 Fornecimento e instalação de veneziana tipo chicana para ventilação permanente com 
tela metálica malha de 13 mm em alumínio anodizado natural, com perfis da linha sistema 
silicone glazing, linha 42 e linha especial 	  26,42 m2  

2.19.2 Esquadrias de alumínio das fachadas existentes dos blocos " A " " B" 

Foi executada a restauração, complementação, recuperação, conclusão e limpeza das esquadrias 
com vidro laminado Cinza Antélio com espessura = 8 mm das fachadas laterais dos blocos "A" e "B", 

110 compreendendo: 

2.19.2.1 Restauração, complementação e recuperação de caixilhos fixos em alumínio 	 204,00 

2.19.2.2 Restauração, complementação e recuperação de caixilhos móveis em alumínio 	À4,58 
38/120 
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Forrié~o e 	!ação de gaxetas externas de silicone 	  41.960,00 ml 
CREA-SP 2.19.2.t.4p eciment 	talação de fechos em alumínio 	 227,00 un. 

.21a3 
2.19.2.5 FoTtecimemt6 e instalação de tampões em alumínio para travessas superiores 	 688,00 ml 

2.19.2.6 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de alumínio no  24 	  172,00 ml 

2.19.2.7 Fomecimento-e instalação de vigas e peitoris em alumínio para arremates 	 2.752,00 ml 

2.19.2.8 Execução de limpeza dos vidros e perfis das esquadrias em alumínio com vidro laminado 
Cinza Antélio espessura = 8 mm das fachadas existentes dos blocos "A" e "B" 
	  10.051,00 m2  

2.19.3 Guarda-corpos em de alumínio 

010 	2.19.3.1 Passarelas metálicas de interligação dos blocos "A " e" B " 

• 

2.19.3.1.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4", com altura 
total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2", incluindo malha ortogonal de alumínio e pintura eletrostática na cor 
branca 	  1.580,16 ml 

2.19.3.1.2 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4" altura, com 
altura total de 1,23m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2" e pintura eletrostática na cor branca 	  1.336,00 ml 

2.19.3.2 Peitoris dos hall's dos elevadores e áreas de circulação pública dos pavimentos tipo 
dos blocos " A " e" 8" 

2.19.3.2.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4" altura, com 
altura total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2" e pintura eletrostática na cor branca 	  785,00 ml 

2.19.3.3 Peitoris da área de circulação do 1° pavimento dos blocos" A•' e" B" 

2.19.3.3.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de aluMínio de 4", com a 
total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2", incluindo malha ortogonal de alumínio e pintura eletrostática na cor 
branca 	 94,00 ml 

2.19.3.4 Rampa de acesso de deficientes do pavimento térreo 

3s)' 
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alação de guarda-corpo em dois tubos horizontais de alumínio de 1/2", - 
em 22 cm e fixados com septos a montantes de alumínio em tubos de 
eletrostática na cor branca 	 29,00 ml 

PODERJUDICIÁRIO 

2.19.4.1 Subsolos, casas de máquinas do sistema de ventilação dos subsolos, Central de 
Utilidades e casas de máquinas da cobertura dos blocos " A " e " B " 

2.19.4.1.1 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 0,90 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16 	 23,00 un. 

2.19.4.1.2 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
• em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,00 m x 2,10 m, com duas folhas 

de abrir, com grelha tipo chicane em uma das folhas, incluindo o fornecimento e 
• chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.3 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,00 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em ambas as folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 2,00 un. 

2.19.4.1.4 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 

• aço n° 16 	  
:; 

	

	 1,00 un. 2.19.4.1.5 Fornecimento .e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em uma das folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.6 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 x 2,10m, com duas folhas de 
abrir, com grelha tipo chicana em ambas as folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  1,0 

2.19.4.1.7 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n°16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,00 m x 2,10 m, sendo urna 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa d 
aço n° 16 	  16,00 un 

2.19.4.1.8 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 0,80 m x 2,10 m, ndo uma 

• 

• 
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ndo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
	 5,00 un. 

2.19.4.1 	 talação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
o de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,00 m x 3,00m, sendo uma 

Orra...de 	r com bandeira removível, incluindo o fornecimento e chumbamento de 
batente metálico de chapa de aço n° 16 	  1,00 un. 

2.19.4.1.10 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,81 m x 3,00 m, com 
duas folhas de abrir com bandeira removível, incluindo o fornecimento e chumbamento de 
batente metálico de chapa de aço n° 16 	 3,00 un. 

2.19.4.1.11 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,20 m x 2,70.m, com aba 
lateral e bandeira superior fixa, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente 
metálico de chapa de aço n°16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.12 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,43 m x 2,10 m, com 
duas folhas de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de 
chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.13 Fornecimento e instalação de porta metálica galvanizada medindo 0,70 m x 1,80 m, em 
chapa dobrada n° 16 em ambas as faces, com estrutura interna de reforço em tubo 
quadrado, com batente em chapa dobrada n° 16 e ferragens 	  12,00 un. 

2.19.4.2 Escadas de emergência dos blocos" A" e•' B" .  

2.19.4.2.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
tubo redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes para fixação em perfis de 
ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 mm de espessura 
	  1.883,00 ml 

2.19.4.3 Cobertura dos blocos " A " e" B" 

2.19.4.3.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com apoio sobre parede de 
alvenaria em tubo horizontal redondo de ferro fundido de diâmetrá de 2", com suportes 
para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 
mm de espessura  	,00 ml 

2.19.4.4 Escadas de acesso aos helipontos dos blocos " A " e" B" 

 

2.19.4.4.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura 	poio em 
tubo redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes para fixação e perfis de 
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2.19.4,%anc ae cceto armado no hall da Praça da Justiça 

2.19.4.5.1 inecimento e instalação de encosto para banco de concreto armado em curva, em tubo 
curvo de aço fundido com diâmetro de 12" e pintura eletrostática cor cinza grafite 
	  39,00 ml 

2.19.4.6 • Gradil de fechamento sobre mureta de concreto armado 

2.19.4.6.1 Fornecimento e instalação de gradil fixo com portões em ferro fundido redondo e chato, 
maciço, incluindo cantoneiras, fechos, passadores, com altura variável de 2,10 m à 1,40 m 
e acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor grafite sobre camada de 
galvanização á fogo 	  343,00 ml 

2.19.4.7 Acessos à cobertura dos blocos " A " e" B" 

2.19.4.7.1 Fornecimento e instalação de escada marinheiro em ferro fundido chato de 1 1/4" x 1/4", 
com degraus em ferro fundido redondo de 5/8", com guarda corpo para proteção em ferro 
fundido tipo T de 1" x 1/8" e ferro chato fundido de 1" x 1/8" com diâmetro de 70 cm 
	  166,00 ml 

2.19.4.8 Terraço do 19° pavimento dos blocos "A " e " B" 

2.19.4.8.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de ferro fundido redondo de 2" com 
suportes para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro 
fundido de 5 mm 	 77,00 ml 

2.19.4.9 Terraço do 100  pavimento dos blocos " A " e " B" 

2.19.4.9.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo horizontal de aço de 4" de diâmetro 
com altura total de 1,10 m 	  85,00 ml 

2.19.4.10 Rampa de acesso de veículos ao 1° subsolo 

2.19.4.10.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo de ferro fundido fixo, com apoio sobre pare 
de alvenaria em tubo horizontal redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes 
para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 
mm de espessura 	  80,00 

2.19.4.11 Mastro para bandeiras 

c-sr- 
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V4108 PFN;all PS iç 2.19.4.11.1 	m 	ftalação de mastros para bandeiras (três) em tubo de aço galvanizado 
com)arripa 	dana de latão polido com 9,10m de altura total engastados em plataforma 
de concreto, com pintura esmalte sintético cor grafite 	  1,00 cj 

2.19.4.12 Reservatórios superiores, inferiores e caixas de inspeção dos subsolos 
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2.19.4.12.1 

2.19.4.12.2 

2.19.4.12.3 

2.19.4.12.4 

• 2.19.4.12.5 

2.19.4.12.6 

2.19.4.12.7 

2.19.5 Portas corta-fogo 

2.19.5.1 	Shaft's das casas de máquina dos blocos " A " é" B" 

Fornecimento e 
galvanizada medi 

Fornecimento e 
galvanizada para 

Fornecimento e 
galvanizada para 

Fornecimento e 
galvanizada para 

Fornecimento e 
galvanizada para 

Fornecimento e 
galvanizada para 

Fornecimento e 
galvanizada para 

instalação de alçapão 
ndo 0,80 m x 0,8 m 

instalação de alçapão 
suportar tráfego medindo 

instalação de alçapão 
suportar tráfego medindo 

instalação de alçapão 
suportar tráfego medindo 

instalação de alçapão 
suportar tráfego medindo 

instalação de alçapão 
suportar tráfego medindo 

instalação de alçapão 
suportar tráfego medindo 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

1,40 m x 1,40 m 	 4,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

1,20 m x 1,20 m 	  13,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 

	

1,00 m x 1,00 m 	  9,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa• 

	

0,80 m x 0,80m 	 23,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 
0,60 m x 0,60 m 	 4,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 
0,30m x 0,30 m 	 1,00 un. 

metálico com tampa metálica em chapa 
	 24,00 un. 

1040 

• 

2.19.5.1.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 0,67 m x 1,60 m, com pintura 
anti-chamas cor cinza chumbo, classe P90, incluindo fechadura com chave especial e 
maçaneta tipo alavanca do lado interno, inclusive fornecimento e chumbamento de 
batente metálico 	  100,00 un. 

2.19.5.2 Escadas de emergência dos blocos" A" e " B" 

2.19.5.2.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 1,20 m x 2,10 m com duas fo 
sendo uma de 0,90 m com barra anti-pânico tipo alavanca e outra de 0,30 m com ferrolho 
para abertura eventual, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, classe P90 
	  192,00 un. 

2.19.5.3 Subestações do 10 subsolo 
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';g-nico dupla tipo alavanca, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, Classe P90 

Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 2,30 m x 2,10 m,• sendo duas 
olhas de abrir de 0,90 m fixadas a duas abas laterais de 0,25 m fixas, com barra anti-
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	 4,00 un. 

necimento e instalação de porta corta-fogo medindo 0,90 m x 2,10 m, sendo uma folha 
abrir com barra anti-pânico tipo alavanca, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, 

lasse P90 	 2,00 un. 

• 

2.19.5.4 Entrada principal do Auditório no 10  subsolo 

2.19.5.4.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 1,80 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir de 0,90 m, com barra anti-pânico dupla tipo alavanca, com pintura anti-chamas 
cor cinza chumbo, Classe P90 	 4,00 un. 

2.19.5.5 Hall de entrada dos elevadores sociais dos subsolos de garagens 

2.19.5.5.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo dupla medindo 2,10 m x 2,28 m, com duas 
folhas de abrir, incluindo sistema de fechamento por de destravamento eletromagnético, 
inclusive selecionador de folhas 	  16,00 un. 

• 

2.19.6 Molduras metálicas das portas dos elevadores dos blocos " A " e" B" 

2.19.6.1 Fornecimento e instalação de molduras metálicas em aço carbono, com fundo fosfatizado e 
pintura em esmalte sintético, incluindo acessórios de fixação 	  475,00 un. 

2.20 Vidros 

2.20.1 Esquadrias internas e externas 

2.20.1.1 Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com espessura de 10 mm 
	  3.231,92 m2  

2.20.1.2 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
mm + PVB incolor + incolor de 4 mm) 	 406,88 m2  

2.20.1.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 10 mm ( incolor de 
mm + F'VB incolor + incolor de 5 mm) 	  107,0ew  ......ik 1111, 

2.20.2 Balcões das secretarias das juntas dos pavimentos tipo dos blocos " A " e " B ", CPD, 
Ambulatórios, Setores de expedição, sala de Depósitos Judiciais do 10  e 2° pav mento 	- 
dos blocos " A " e" B" 

s- 
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instalação de vidro temperado incolor com espessura de 10 mm jateado em 
s 5 cm x 1 cm 	 683,77 m2  

as de interligação dos blocos " A" e" B " 

instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
olor + jateado de 4 mm) 	 202,00 m2  

2.20.4 Estrutura espacial : fachadas e cobertura 

2.20.4.1 Fornecimento e instalação de vidro temperado laminado incolor com espessura de 16mm ( 
incolor de 8 mm + PVB incolor + incolor de 8 mm) 	 43,00 m2  

2.20.4.2 Fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo Prata com espessura de 8mm ( incolor 
de 4 mm + PVB prata refletiva + incolor de 4 mm) 	  1.240,00 m2  

111 	2.20.4.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
mm + PVB incolor + incolor de 4 mm) 	 2.046,00 m2  cr9 

2.20.5 Fachadas laterais existentes dos blocos " A" e" 8" 

2.20.5.1 Fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo Antélio cinza com espessura de 8mm ( 
Antélio incolor de 4 mm + PVB incolor + cinza de 4 mm) 	 544,67 m2  

2.21 Pintura 

2.21.1 Subsolos de garagens 

2.21.1.1 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva , cor preto / amarelo fosco sobre 
paredes até 1,20 m de altura + 1,20 m de tinta acrílica gelo fosco 	 3.664,32 m2  

2.21.2 Paredes internas de alvenaria e forros de gesso liso acartonado dos subsolos, 
pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19° pavimentos dos blocos " A " e" " 

2.21.2.1 Execução de massa corrida 100% acrílica incluindo lixamento 	 22.051,14 m2  

2.21.2.2 Execução de pintura acrílica sem emassamento em paredes e forros de gesso liso 
acartonado cor Branco gelo 	  71.360,3 

2.21.2.3 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em paredes 	 12.332,06 m 

2.21.2.4 Execução de pintura PVA látex Branco Neve com emassamento em paredes e forros de 
gesso liso acartonado 	  1.9j4,44 m2  
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alvenaria do pavimento térreo 

2.21. 	 ra acrílica sem emassamento em paredes externas de alvenaria cor 
conc 	 

„ CREA-SP 
2.21.4 kái54;,dos Hel" 	dos blocos " A " e'• B" 

2.21.4.1 Execução e pintura esmalte sintético cor Azul Del Rey - pintura demarcatória de fundo de 
piso do heliponto 	  324,00 m2  

2.21.4.2 Execução de pintura em resina acrílica refletiva especial para sinalização horizontal, 
(brilhante e refletiva com microesferas de vidro) para piso dos helipontos 	 324,00 m2  

2.21.5 Esquadrias de ferro dos subsolos, pavimentos tipo, 1°, 2°, 10°e 19° pavimentos dos 
blocos " A " e " B " 

2.21.5.1 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em esquadrias de ferro. 2.469,26 m2  

1.799,00 m2  

• 
2.22 Equipamentos Sanitários e de Cozinha 

2.22.1 Equipamentos sanitários 

2.22.1.1 Subsolos, pavimentos tipo, 1°, 2°, 10° e 19° pavimentos dos blocos "A " e" B " 

2.22.1.1.1 Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencional, cor Branco gelo, incluindo tubo 
de ligação com anel expansor cromado, anel de vedação e parafusos de fixação 
cromados 	• 	

• 	 293,00 un. 

2.22.1.1.2 Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, cor Branco gelo, 
incluindo ligação flexível malha de aço inox medindo 40 cm, anel de vedação e parafusos 
de fixação cromados 	 251,00 un. 

2.22.1.1.3 Fornecimento e instalação de assento para bacia almofadado, cor Branco 
	 281,00 un. 

2.22.1.1.4 Fornecimento e instalação de assento para bacia rígido, cor Branco 
	 293,00 un. 

2.22.1.1.5 Fornecimento e instalação de lavatório pequeno sem coluna, cor Branco gel. 
	 69,00ara 

gr 1)1  2.22.1.1.6 Fornecimento e instalação de cuba de louça redonda de embutir, cor Branco gelo\d 
534,00 u p 

I Cát( 
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instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
ntão h = 20 cm e borda de 4 cm e espessura = 2 cm, com cantos retos 
e cuba de embutir lateral medindo 34 cm x 40 cm 	 6,88 m2  
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e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
45°, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 

sura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e uma torneira para 
	 48,00 un. 

2.22.1.1.9 Fornecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 45°, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e duas torneiras 
para tampo 	  301,00 un. 

2.22.1.1.10 Fornecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 45°, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e três torneiras para 
tampo 	 2,00 un. 

2.22.1.1.11 Fornecimento e instalação de torneira cromada, com acionamento por toque e 
fechamento automático 	  602,00 un. 

2.22.1.1.12 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 1,20 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 
1" x 2" e acessórios para fixação 	  39,00 un. 

2.22.1.1.13 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 0,60 m x O,40 .m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2" e acessórios para fixação 	  40,00 un. 

2.22.1.1.14 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para bacia cromada, com acabamento 
antivandalismo, de 1" 1/4" 	  293,00 un. 

2.22.1.1.15 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório cromada, •com acionamento por toque e fechamento automático, 	  77,00 un. 

2.22.1.1.16 Fornecimento e instalação de cabide de parede cromado 	 542,00 un. 

2.22.1.1.17 Fornecimento e instalação de papeleira simples para rolo de papel higiênico de 800 m 
	 261,00 un 

2.22.1.1.18 Fornecimento e instalação de papeleira dupla para rolo convencional de papel higi 
	  281,0 

2.22.1.1.18 Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão líquido 	  607,00 un. 

2.22.1.1.19 Fornecimento e instalação de toalheiro tipo americano 	  05,00 4, 
47/120 
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 	qa instalação de chuveiro Com três temperaturas, 
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acabamento na cor branca 	  
un. 

h = 90 cm e espessura 
487,91 m2  

sendo uma a potência 
de alta resistência e 

8,00 

• 

2.22.1.1.22 Fornecimento e instalação de barra reta tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
fixada na parede, incluindo buchas, parafusos e arruelas para fixação 	28,00 un. 

2.22.1.1.23 Fornecimento e instalação de barra em "L" tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
com suporte para rolo de papel higiênico, fixada na parede, incluindo buchas, parafusos e 
arruelas para fixação 	  10,00 un. 

2.22.1.1.24 Fornecimento e instalação de barra reta tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
para lavatórios, incluindo buchas, parafusos e arruelas para fixação 	2,00 un. 2.22.2 Equipamentos de cozinha 

2.22.2.1 Copas dos pavimentos tipo, salas do ambulatório do 2° pavimento e cozinhas do 100  pavimento do bloco " B" 

2.22.2.1.1 Fornecimento e instalação de bancada para pia de cozinha em granito Cinza Andorinha 
polido, com frontão h = 20 cm em três lados, borda de 4 cm, espessura = 2 cm, com 
cantos retos para instalação de cuba de embutir lateral medindo 34 cm x 40 cm 

36,00 m2 

2.22.2.1.2 Fornecimento e instalação de bancada para pia de cozinha em granito Cinza Andorinha 
polido, curvo com raio interno de 3,25 m e externo de 3,85 m, com frontão h = 20 cm e 
borda de 4cm, espessura = 2 cm, com cantos retos, para instalação de cuba dupla de 
embutir central medindo 82 cm x 34 cm 	 6,07 m2  

2.22.2.1.3 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 cm x 
34 cm x 15cm 	 35,00 un. 

2.22.2.1.4 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 cm x 
34 cm x 15cm 	 35,00 un. 

2.22.2.1.5 Fornecimento e instalação de cuba retangular dupla em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 82 
34 cm x 15cm 	  13,i ganir ip 

110 	2.22.2.1.6 Fornecimento e instalação de tanque em aço inoxidável AISI 304, com espessura de 0,60 
mm, medindo 200 cm x 100 cm 	 2,00 un. 

• 
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e instalação de torneira de pressão cromada fixa para tanque 
	 2,00 un. 

2.22.11 .8 F. ent 	instalação de torneira de pressão cromada fixa com arejador para pia 
49,00 un. 

e instalação de torneira elétrica, com três temperaturas, com tecla 
, bica móvel, em termoplástico de alta resistência, com acabamento na cor 

branca 	   11,00 un. 

2.23 Programação visual interna e externa 

2.22.2: 

CREA":5-P • 

• 
2.23.1 Dependências internas dos blocos " A " e• B" 

2.23.1.1 Fomecimento e instalação de placa em alumínio pintado na cor prata espessura = 1 mm, 
face simples, com aplicação de textos em vinil auto-adesivo Vermelho e Branco fixado nas 
portas por fita dupla face #M com dimensão 18 cm x 14 cm 	  1.049,00 un. 

2.23.1.2 Fornecimento e instalação de placa referência 2/90 Sign Systems, suspensa em alumínio 
pintado na cor prata espessura 1 mm, face simples, com aplicação de textos em vinil auto 
adesivo Vermelho e Branco nas dimensões 120 cm x 42 cm 	 35,00 un. 

2.23.1.3 Fornecimento e instalação de placa suspensa, referência 2/90 Sign Systems, em alumínio 
pintado na cor prata espessura = 1 mm, face dupla, com aplicação de vinil auto adesivo 
nas cores Vermelho e Branco nas dimensões 30 cm x 60 cm 	  180,00 un. 

2.23.1.4 Fornecimento e instalação de placa lateral suspensa tipo bandeira em alumínio, pintado na 
cor prata espessura = 1mm, com aplicação de textos em vinil auto adesivo nas cores 
Vermelho e Branco, face dupla nas dimensões 40 cm x 15 cm 	 26,00 un. 

2.23.1.5 Fornecimento e instalação de placa interna tipo Diretório em vidro, com face simples, vidro 
temperado de espessura = 10 mm, com aplicação de textos em vinil auto-adesivo nas 
dimensões 200 cm x 110 cm 	 4,00 un. 

2.23.1.6 Fornecimento e instalação de placa referência 2/90 Sign Systems, suspensa em alumínio 
pintado na cor prata espessura = 1 mm, com face simples, com aplicação de textos em vinil 
auto adesivo Vermelho e Branco nas dimensões 120 cm x 52 cm 	 3,00 un. 

2.23.1.7 Fornecimento e instalação de Totem de identificação externa medindo 1200 mm x 150 mm x 
5000 mm, com revestimento dupla face em chapa de aço inox T-304#20, acabamento 
escovado, incluindo base de concreto 	 2,00 un. 

2.24 Paisagismo 

Foi executada a implantação do projeto paisagístico da obra, observando todas as recomendação 

quanto ao plantio das espécies vegetais, incluindo a limpeza do terreno para plantiq, e orreção 
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2.24.12 Fornecimento e plantio de Grama São Carlos - Axonopu's compressus, em placas 
	  2.775, 

2.24.13 Fornecimento e plantio de Grama coreana - Zoysia tenuifolia, em placas 	 1.498,00 m 9 

solo, através de análise de solo para verificação da necessidade de correção do PH do solo, 
incluindo o fornecimerito-e,plantio das seguintes espécies vegetais. -„ 

Também foi fornecido e instalado, sistema de irrigação das áreas verdes, tomando a preservação 

das espécies vegetais mais duradoura e facilitando a manutenção das mesmas. 

2.24.1 Espécies vegetais 

2.24.1 Fornecimento e plantio de Pau ferro - caesalpinia férrea.- com porte de 3,0 m 	7,00 un. 

2.24.2 Fornecimento e plantio de Quaresmeira - Tibouchina granulosa - com porte de 3,0 m 	 2,00 un. 

2.24.3 Fornecimento e plantio de Manacá da serra - Tibouchina mutabilis - com de porte 3,0 m 
	 2,00 un. 

2.24.4 Fornecimento e plantio de Palmeira real - Roystoneal oleracea - com porte de 8 m a 12 m 
	 36,00 un. 

2.24.5 Fornecimento e plantio de Bambú metake - Bambusa metake - com porte de 1,50 m 
	 93,00 un. 

2.24.6 Fornecimento e plantio de Íris Amarelo - Neomarica longifolia - com porte de 0,30 m 
	 250,00 un. 

2.24.7 Fornecimento e plantio de Margaridinha amarela - Coreopsis lanceolata - com porte de 0,30 m 
	 375,00 un. 

2.24.8 Fornecimento e plantio de Céu-estrelado - Chrysanthernum anethifolium - com porte de 0,30 
	 256,00 un. 

2.24.9 Fornecimento e plantio de Capim do texas - Pennisetum setaceum - 

 

com porte de 0,30 m 
	208,00 un. 

   

2.24.10 Fornecimento e plantio de Alamanda amarela - Allamanda cathartica - com porte de 0,50 m 
	320,00 un. 

   

2.24.11 Fornecimento e plantio de Hera - Hedera canariensis - com porte de 0,20 m 
	 5.086,00 un. 

2.24.14 Fornecimento de terra adubada para plantio 	 1 266,00 m3  

Nf 50/120 
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2.24.15 Fome 	esi • .e tu' es tipo tripé 	  36,00 un. 

2.24.16 Fornecimento de tutores tipo bambú 	  11,00 un. 

2.24.17 Fornecimento de amarrilhos para palmeiras e árvores 	 47,00 un. 

2.24.18 Fornecimento de manta geotêxtil tipo bidim 	  3.012,00 m2  

2.24.19 Fornecimento de argila expandida para camada de 5 cm de espessura 	150,60 m3  

2.24.20 Fornecimento de seixo rolado Branco miúdo 	 286,00 m2  
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.2.24.1 Sistema de irriàação das áreas verdes, 

O sistema de irrigação é composto de controladores para válvulas solenóides, sendo estas 

interligadas às redes hidráulicas e elétricas. Os aspersores de água são do tipo escamo teáveis, fixos 

ou rotores, adequadamente dispostos no terreno, de forma a garantir uma homogenização da 
aplicação de água. 

2.24.1.1 Equipamentos importados 

• Fornecimento e instalação de ESP-24LX+ Control-4PROG-120VL 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sensor de chuva 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de válvula soleráide100 DVF 1" — 24V 	 22,00 un. 

• Fornecimento e instalação de conector submerso com 3 m 	 46,00 un. 

• Fornecimento e instalação de caixa para válvula 6" 	 2200, un. 

• Fornecimento e instalação de PA 8S adaptador para 1800 	 40,00 un. 

• Fornecimento e instalação de PA 80 adaptador para 1800 	  16,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aspersor bolha 1300 	  16,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aspersor esc.1804 corpo 	 423,00 un,. 

• Fornecimento e instalação de bicos fixos 	  299,00 
• Fornecimento e instalação de bicos variáveis 	  148,00 un 

• Fornecimento e instalação de duto flexível %" x 12" RB 



• 

• 
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• Fornecimento e alação de adaptador RB 1/2" x 1/2" (manômetro) 	  
2,00 un. 
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2.24.1.2 Infra-estrutura para o sistema de irrigação de áreas verdes 

• Fornecimento e 
5,0 CV 

instalação de chave partida para 2 bombas com corrente alternada e potência de 
	 2,00 un. 

 

• Fornecimento e 
• Fornecimento e 

mm 

instalação de Bomba com potência de 5,0 CV 

  

2,00 un. 

  

instalação de eletroduto de polipropileno flexível ponta vermelha com 

 

diâmetro 25 
	200,00 m 

    

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 20mm 	  552,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 1,5 mm2 
 
	  4.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de mangueira cristal de 1/2" x 1,5 m 	  450,00 m 

2.25 Diversos 

2.25.1 Persianas das salas de juizes, salas de audiência e copas dos pavimentos tipo dos 
blocos " A " e" B" 

2.25.1.1Fornecimento e instalação de persianas verticais em tecido lavável, linha 100% poliéster 
resinado, com lâminas de 110 mm, com trilho de alumínio extrudado, na cor Branco gelo 
	  2.138,00m2  

2.25.2 Faixa adesiva dos pavimentos tipo, 1°, 2°, 10° e 190  pavimentos dos blocos " A 'e " B" 

2.25.2.1 Fornecimento e aplicação de faixa adesiva em vinil listrada 2 x 2 cm jateada incolor, com 
largura de 22 cm, nos painéis de vidro temperado incolor 	  1.217,00 ml 

2.25.3 Tela mosquiteira das venezianas das fachadas externas de concreto aparente 

2.25.3.1 Fornecimento e instalação de tela mosquiteira fixa em aço inox, com malha 2 mm e fio 0,30 
mm, com moldura de alumínio pintado eletrostaticamente na cor branca 	 391,00 m2  

2.25.4 Poltronas do Auditório do 1° subsolo 

2.25.4.1 Fornecimento e instalação de poltrona individual tamanho 51 cm, com encosto de espuma 
injetável espessura = 7 cm e assento com• espuma injetável espessura = 6 cm 
	 377,00 un. 

2.25.4.2 Fornecimento e instalação de poltrona individual tamanho 55 cm, com encosto de espuma 
injetável espessura = 7 cm e assento com espuma injetável espessura = 6 cm  

00 un 52, 	. 
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a contra fogo nos shaft's das casas de máquinas dos blocos " A" e" 

2.25.5.1 Execução de proteção passiva contra fogo através de selagem das passagens dos shaft's 
medindo 500 mm x 200 mm das casas de máquinas dos blocos "A" e "B", com manta 
cerâmica, com espessura de 25 mm e densidade de 128 kg/m3 	 288,00 un. 

2.25.6 Película de segurança para vidros temperados das esquadrias superiores do 100  
pavimento dos blocos " A " e" B " 

2.25.6.1 Fornecimento e aplicação de película de segurança classe PS 10 nos vidros temperados 
com espessura de 10 mm 	 370,04 m2  . 

2.26 Juntas de dilatação 

2.26.1 Paredes de alvenaria dos blocos " A " e " 8" 

• 2.26.1.1 Execução de abertura de junta de dilatação horizontal nas paredes em alvenaria de blocos 
de concreto, com colocação de isopor espessura = 2 cm 	 7.827,00 mi 

2.16.1.2 Execução de abertura de junta de dilatação vertical nas paredes em alvenaria de blocos de 
concreto, com colocação de mastigue elástico com espessura de 1 cm 	 1.656,00 ml 

2.26.2 Passarelas metálicas de interligação dos blocos " A " e" B" 

2.26.2.1 Execução de junta tipo " jeene " nos encontros das passarelas metálicas com as estruturas 
de concreto armado 	 400,00 ml 

2.26.3 Piso dos subsolos de garagens 

2.26.3.1 Execução de junta tipo " jeene " nas juntas de dilatação do piso dos subsolos 	 843,51 ml 

2.27. Restauração e recuperação estrutural de concreto armado existente 

Foram executados serviços de restauração e recuperação estrutural das estrutura de concreto 
armado existentes, constando de: 

2.27.1 Fissuras e ferragens expostas nos pavimentos tipos dos blocos "A"e"B"e torre 
central 

2.27.1.1 Execução de recuperação estrutural de fissura com injeção de resina epóxi, incluindo 
execução de furos e colocação de bicos de injeção, calafetação das fissuras com resina 
epóxi tixotrópica e aplicação de injeção de resina epóxi sob pressão 	 884,11 ml 

2.27.1.2 Execução de restauração e recuperação de ninhos de concreto, com tratam nto de 
armadura, incluindo retirada do concreto desagregado, lixamento e tratamento qftiico d 

53/120 
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postas, através de pintura com produto fosfatizante, com posterior aplicação 
erência e fechamento com argamassa polimérica 	  571,85 m2  
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2.274 	 gens expostas nos subsolos de garagens 

2.27.2.1 Execução de recuperação estrutural de fissura com injeção de resina epóxi, incluindo 
execução de furos e colocação de bicos de injeção, calafetação das fissuras com resina 
epóxi tixotrópica e aplicação de injeção de resina epóxi sob pressão 	 985,00 ml 

2.27.2.2 Execução de restauração e recuperação de ninhos de concreto, com tratamento de 
armadura, incluindo retirada do concreto desagregado, lixamento e tratamento químico das 
armaduras expostas, através de pintura com produto fosfatizante, com posterior aplicação 
de ponte de aderência e fechamento com argamassa polimérica 	 1.813,00 m2  

	

2.28 	Restauração e recuperação do piso de concreto armado existente nos subsolos 

Foram executados serviços de restauração e do piso de concreto armado e juntas de dilatação dos 

subsolos de garagens, incluindo consultoria técnica e acompanhamento técnico dos serviços, 
constando de: 

2.28.1 Execução de aplicação de argamassa polimérica para correção das irregularidades do piso 
dos subsolos, constando de: lixamento e recuperação de pontos específicos (buracos ou 
áreas desagregadas) 	 6.749,84 m2  

2.28.2 	Execução de aplicação de endurecedor de superfície no piso de concreto dos subsolos, 
incluindo lixamento 	  19.549,43 m2  

2.28.3 Restauração e recuperação das juntas de dilatação dos subsolos com lábios poliméricos e 
aplicação de grout 	  325,72 ml 

2.29 Reforço estrutural 

Foram executados reforços estruturais na estrutura existente dos subsolos do setor " H " (fundaç 

diretas em sapata e pilares) para implantação da estrutura de concreto armado e protendido da 

Creche, através de elaboração de projeto executivo de reforço e acompanhamento técnico para 
, execução dos reforços, compreendendo: 

• > Reforço estrutural da fundação (sapatas); 

> 	Reforço estrutural dos pilares de concreto armado do 1°, 2°, 3° e 4° subsolok d9.setor H; 

54/120 Gd 
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2.29.1 Reforço estrutural de fundações em sapata de concreto 

2.29.1.1 Execução de demolição de piso de concreto armado existente no 4° subsolo, incluindo 
remoção de entulho 	  16,87 m3  

2.29.1.2 Execução de escavação.  manual de vala 	  302,14 m3  

2.29.1.3 Execução de remoção manual de material escavado, carga, transporte e espalhamento em 
bota fora, com DMT = 30,05 km 	 302,14 m3  

2.29.1.4 Execução de apiloamento manual de fundo de vala 	  148,66 m2  

2.29.1.5 Execução de reaterro compactado de vala com areia 	  260,00 m3  

2.29.1.6 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	 4,55 m3  

2.29.1.7 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 661,04 kg 

2.29.1.8 Fornecimento e transporte interno de areia para reaterro 	  260,00 m3  

2.29.1.9 Execução de escoramento metálico para contenção de talude 	  234,00 m2  

2.29.2 Reforço estrutural dos pilares de concreto armado do 1°, 2°, 30  e 4° subsolos do setor • Ei  

2.29.2.1 Execução de demolição de estrutura de concreto armado dos pilares existentes, incluindo 
remoção de entulho 	  8,20 m3  

2.29.2.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 40,0 
MPa, com controle tecnológico 	  0,47 •m3  

2.29.2.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 95,89 kg 

2.29.2.4 Execução de escoramento metálico para reforço de pilares de concreto armado. 495,00 m3  

2.29.3 Reforço estrutural da viga de transição do 1° subsolo do setor" H". 

2.29.3.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto arma o, fck = 30,0 
MPa, auto-adensável, com slump test 200+-30 mm,com controle tecnológico 	 0,21 m3  

• 

• 
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2.29.3.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  20,00 m3  

2.29.3.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	2.911,20 kg 

2.29.3.4 Execução de escoramento metálico 	  49,50 m3  

• 2.30 	Rufos : cobertura dos blocos " A " e " B ", muros de divisa, tomadas de ar do 
pavimento térreo 

2.30.1 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizada n° 24 	670,56 ml 

2.31 	Implantação de acessos de entrada e saída de veículos 

2.31.1 Execução de demolição da estrutura de concreto armado da caixa séptica e fossa na área 
de entrada de veículos 	  17,71 m3  

lio 2.31.2 Escavação mecânica, carga, transporte e descarga com espalhamento em bota-fora de 
Material de 1° categoria, com DMT = 30,05 km 	  108,83 m3  

2.31.3 Fornecimento de terra para aterro compactado 	  108,83 m3  

2.31.4 Execução de aterro compactado em camadas de 30 cm, à 95 e/o do Proctor Normal, com 
controle tecnológico 	  108,83 m3  

2.32 Instalações Elétricas e Lógicas 

2.32.1 Sistema de alimentação elétrica: 

2.32.1.1 Subestações: 

Fornecimento e instalação de 3 subestações, •cada uma composta por um transformador com 

capacidade de 1500 KVA (23 KV/13,8 KV/220V), com sistema de banco de capacitores e distribuição 
por sistema "bus-way", perfazendo um total de 4500 KVA. 

• 
2.32.1.1.1 Entrada de energia (Posto Primário) 

Fornecimento de energia em tensão primária, sistema trifásico em alta tensão de 23 KV - 60 Hz,,..tip 

subterrânea, com dois circuitos, sendo um em operação e outro stand by, desde a rede Icrai 

concessionária até o cubículo n.° 1, com cinco metros de extensão, em alvenaria onde está insta 
Uma chave de transferência automática de 23 KV. 



• 

• 
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mpacto SM6, composto de células modulares, compartimentadas, em 
o aparelhos de manobra preenchidos com dielétrico em hexafluoreto 

seguintes características: 

• Pairi
Invb 
de 

isolação : 24 KV 
• Co ent 	curto-circuito: 20 KA 
• Corrente nominal : 630.A 

• 1 (um) Banco de capacitores de 450 KVAr, com passos de 25 KVAr. 
• 1 (um) Transformador à óleo de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com terminais contrácteis de , 

630 ampéres 

2.32.1.1.2 Subestação n° 1 - Bloco " A " 

A subestação n° 1, que alimenta o bloco A, contém: 

01 (um) Painel de média tensão compacto SM6, composto de células modulares, 
compartimentadas, em invólucro metálico, contendo aparelhos de manobra preenchidos com 
dielétrico em hexafluoreto de enxofre (SF6), com as seguintes características: 

• Tensão nominal isolação : 24 KV 
• Corrente de curto-circuito: 20 KA 
• Corrente nominal : 630 A 

• 01 (um) Transformador à seco, de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com corrente nominal de 
• 2.279 ampéres. 

4 01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTN - 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

1.1/1.2, composto de células modulares, em 
corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTE - 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

1.1/1.2, composto de células modulares, em 
corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

• 01 (uma) Chave de Transferência CTA-01, com tensão nominal de 389 y, corrente nomina 
1.600 A e corrente de curto-circuito simétrica de até 42 KA, medindo 700 mm x 2200 mm x 
mm. 

IP • 

• 2.32.1.1.3 Subestação n°2 - Bloco" B" 

A subestação n° 2, que alimenta o bloco 8, contém: 
01 (um) Painel de média tensão compacto SM6, composto de células • 
compartimentadas, em invólucro metálico, contendo aparelhos 'de manobra pre 
dielétrico em hexafluoreto de enxofre (SF6), com as seguintes característic 

modulares, 
cbios com 
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01 (um) Transfo ador à seco, de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com corrente nominal de 
2.279 ampéres. 

01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTN - 
invólucro metálico, com tensãb nominal de 380 V, 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTE - 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

2.1/1.2, composto de células modulares, em 
corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

2.1/1.2, composto de células modulares, em 
corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

• 01 (uma) Chave de Transferência CTA-01, com tensão nominal de 389 V, corrente nominal de 
1.600 A e corrente de curto-circuito simétrica de até 42 KA, medindo 700 mm x 2200 mm x 1000 
mm. 

2.32.1.2 Barramentos blindados ('Bus Way ) 

Fornecimento e instalação de barramentos blindados (bus way) com as seguintes características 
gerais: 

• Modelo: Barramento Blindado em alumínio Canalis KLF, com amorce para plug-in; 
• Condutores: são constituídos de 3 condutores fase, 1 condutor neutro e 1 condutor terra; 
• Invólucro: chapa de aço de 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática à pó; 
• Conexões : em trechos de aproximadamente 1500 mm, 2000 mm e 3000 mm, por meio de 

parafusos, porcas e arruelas; 
• Juntas de dilatação : a cada trecho com comprimento igual ou superior a 3000 mm, composta de 

lâminas flexíveis separadas por isolador de nylon; 
• Aterramento : é obtido através do invólucro. 

Os barramentos blindados possuem as seguintes correntes nominais e características: 

Barramento blindado Canalis KLF24 : 

• Corrente nominal: 1.600 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito,: 148 KA; 
• Quantidades: 97,188 m. 

• Barramento blindado Canalis KLF16 : 

• Corrente nominal : 1.200 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito: 79 KA; 
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lindado Canalis KLF14 : 

te nominal: 1.000 A; 
nominal de isolação : 750 V; 

te de curto-circuito: 58 KA; 
ntidades : 202,000 m. 
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2.32.1.3 Quadros de distribuiçãó de luz e força 

Foram fornecidos e instalados quadros de distribuição de luz e força de sobrepor, apresentando as 
seguintes características: 

.Chaparia:• 	em chapa de aço esmaltado 14 USG; 
• Porta com fechadura; 
• Barramento : de cobre em seção retangular; 

1111 	 Pintura : eletrostática à pó; 
• Supressores de surto; 
• Disjuntores de proteção dos circuitos de saída; 
• Disjuntor geral de proteção dos barramentos; 
• Dispositivos contra contato diretos (Dispositivos DR) 
• Barramento neutro para circuito em 220V. 

Quadros de distribuição normal e emergência: 

• Tensão nominal : 380V / 220 V; 
• Freqüência nominal: 60 Hz; 

4 • 	Corrente de curto-circuito: 15 KA; 
• 	Corrente nominal : 32 à 300 A 
• 	Quantidade total : 176 unidades. 

Quadro de bombas: 

• Tensão nominal: 380 V / 220 V; 
• Freqüência nominal : 60 Hz; 
• Corrente de curto-circuito: 15 KA; 
• Corrente nominal: 32 à 100 A 
• Quantidade total: 18 unidades. 

2.32.1.4 Sistemas de emergência (grupos geradores) 



• 

• 

• 
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alação de 04 (quatro) grupos moto-geradores, com potência de 450 kVA /360 

tente e 405 kVA / 324 kW em regime contínuo - 380/220V-3F, com partida e 
cronismo e paralelismo, composto por: 

4 (gg4t_p*rno 	a diesel; 
dores acústicos de descarga escapamento, tipo hospitalar, com elementos de 

'cd.ii:o dê, ido, de forma a assegurar 85 dB(A), a uma distância de 1,5 m; 
01 (um) quadro de paralelismo com disjuntores, constituído em aço carbono, com espessura das 
de bitola mínima 14 USG (2,00 mm); 

• 04 (quatro) venezianas com atenuadores acústicos na tomada do ar de arrefecimento; 
• 01 (uma) veneziana com atenuador acústico na tomada do ar de ventilação da sala de 

geradores; 
-• 	Tanques metálicos extras de combustível para operação a plena carga durante 8 horas (4.x 250 

•+ 1 x 4.000  I) 

Total de geração de energia: 1.800 KVA 

2. 32.1.5 No Break's 

Fornecimento e instalação de No Break's com as seguintes características: 

• 

No break's de 1 KVA: 

Sistema de dupla conversão (True On-Line); 
Chaveamento em alta freqüência (High Frequency); 
Controle totalmente microprocessado; 
Corretor de fator de potência na entrada; 
Função de auto teste e diagnóstico de falhas; 
Carregador de baterias com alta capacidade de carga; 
Partida fria; 
Inversor senoidal, estabilizado e sincronizado com a rede; 
Baixo nível de distorção harmônica; 

• Interface de comunicação RS 232; 
• Larga faixa de estabilidade; 
• Chave BY PASS automática 
• Capacidade: 1 KVA; 
• Tensão nominal: 220 VOA; 
• Bateria com autonomia típica de 15 minutos; 
• Quantidade total: 38 unidades. 

No break de 15 KVA: 

• Sistema de dupla conversão (True On-Line); 

60/120 
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• Fornecimento e instalação de interruptor à prova de tempo de 10A/250 A 
• Fornecimento e instalação de interruptores simples 3 seções 10A/250V 

	 4,00 un. 
	  2,00 un. 
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rsor de alta freqüência; 
s automático; 

e by-pass interno; 
e gerenciamento de energia; 

ominai : 380/220 V, 3 fases, 4 fios; 
de : 15 KVA; 

e baterias com autonomia a plena carga de 15 minutos; 
	quOtidade total : 1 unidade. 

2.32.1.6 Infra-estrutura dos sistema elétricos e distribuição: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm 
	  13.886,46m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 859,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32 mm 
	  1.087,00 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado 38 mm x 38 mm, perfurado em chapa n.° 16, peça de 
6,00 m 	  7.639,60 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada total galvanizada em chapa n.° 16, medindo 
100 mm x 50 mm, com comprimento 3,00 m 	 430,00 m 

• Fornecimento e instalação de interruptor simples de 10A/250V 	  1.204,00 un. 

Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 10A/250V 	 330,00 un. 
Fornecimento e instalação de interruptor bipolar simples de 10A/250A 	 4,00 un. 

Fornecimento e instalação de interruptor simples duplo de 10A/250V 	  311,00 un. 
• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo separado 10A/250V 	 8,00 un. 
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• • Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 15A-125/250V 	 475,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 15A/220V 	  	 13.129,0 

e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 750V/70°C 
10 323,00 m 

.237 
61/120 

O 

• Fornecimento 
3x1,5 mm2  



• 

• 

C") 



ATI-01-202-152 

O PAULO, 29/04/2004. 

CE 

ForhWtmentea 
mm2  A••••GREA,-SP 

• ForneciÉn, 
m  2 

9.0 
 TAS -IrÁ0 DE NOTAS - 

Dr. Paulo oty.,,rro Famancies - Tab 

	

Rua Ouirino 	fna,Narle, 14.'• 237. Fone: 325 

	

CO 	resente anya rogrAfica cranfr4n 
ntado, na • .re reproduzida. 

PODERJUDICIÁRIO 	
• 	VARO 2 8 AGO 2007 

UNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIÃO 

IsMARCELO CAMPOS DOS SANTOS 
210BEE001/1100S POR VERBA VALOR RECENDO A$1,75 

de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 750V/70°C 2,5 
	  94.366,32m 

de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 750V/70°C 4,0 
	 12.150,60 m 
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Fornecimento e instalação de cabo 3f# 95mm2  - 20/24KV Sintefix + N# 95mm2 - 1KV.... 120,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo - 3f# 50mrn2  - 20/24KV Sintefix + N# 50mm2  - 1KV 
	  1.280,00 m 

• Fornecimento e instalação de 3 (três) quadros gerais de distribuição em baixa tensão (QGBT) 
com potência nominal de 1.500 KVA, perfazendo um total de 4500 KVA. 

2.32.1.7 Sistemas alimentadores 

2.32.1.7.1 Infra-estrutura dos sistemas alimentadores 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	  841,20m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32'mrn 
	  524,40m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 40 mm 
	  706,206 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	  387,20 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 65 mm 
	  55,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 80 mm 
55,00 m 

x 100 mm 
200,00 m 

x 100 mm 
64,00 m 

x 1 
23 

x 100 

/120 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tampa 400 mm 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tampa 500 mm 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tarres 500 mm 

• Fornecimento e instalação cie eletrocalha eletrolítica com tampa 150 mm mm 
0,00 
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ál instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 240 mm2  
5.478,00 m 
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• Fornecimento 

instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 185 mm2  
	  435,00 m 

e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 120 mm2  
	  1.054,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 95 mm2  
	  670,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 70 mm2  .ép" 
	  656,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 50 mm2  
	 2.159,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 35 mm2  
	  1.847,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 25 mm2  
	  6.143,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 16 mm2  
	  5.600,00 m 

• • Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 10 mm2  
	  10.284,00 m 

. Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 6 mm2  
	  12.23200m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 4 mm2  
	  8.248,00 m 

2.32.2 Sistema de iluminação: 

O sistema de iluminação contempla circuitos monofásicos na tensão 220 V (fase+neutro+terra 

2.32.2.1 Iluminação normal: 

Sistema composto por: 

$ 

63/120 OEM 
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Fornecim ht e instaia 
eletrônica aí W-
antiofuscante, 

• Fornecimento e instalação de plafonier de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes comuns 
tubulares do tipo T8 de 36W de potência cada, corpo em aço laminado com bordas dobradas, 
anti-corte, acabamento com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor branca, soquetes 
(base G13) em policarbonato com contatos em bronze fosforoso com núcleo giratório e rotor 
autotravante, com reator eletrônico 	  1.693,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de sobrepor para uma lâmpada fluorescente comum 
tubular do tipo T8 de 36W de potência, corpo em aço laminado com bordas dobradas, anti-corte, 
acabamento com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor branca, soquetes (base G13) 
em policarbonato com contatos em bronze fosforoso com núcleo giratório e rotor autotravante, 
com reator eletrônico 	  580,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, vedado à prova de pós e aspersão d' água, 
para duas lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18W de potência cada, corpo, anel e 
refletor únicos confeccionados em policarbonato reflexivo na cor branca, difusor em 
policarbonato prismatizado, porta lâmpada (base G24d-2) em policarbonato com contatos em 
bronze fosforoso, grau de proteção IP 44, com reator eletromagnético 
	  1.708,00 un. • Fornecimento e instalação de balizador de embutir para uma lâmpada incandescente do tipo vela 
de 25 W de potência, corpo em aço tratado e veneziana frontal em alumínio, acabamento com 
pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, porta lâmpada de cerâmica (base E-27) e cabos 
isolados por borracha de silicone 	  56,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 26 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 
	  1.716,00 un. • Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 02 plafoniers de embutir, 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e aletas 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas de 
pressão em aço inoxidável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de 
potência cada e 3 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 
pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-30 de 
100W de potência, com reator eletrônico dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 

	 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 02 plafoniers de embutir, 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de malas 
pressão em aço inoxidável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 5: kW• 101,  
potência cada e 3 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostátic--r—
pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-3'4 

CELO CAMPOS DOS SANTOS s RECOMDOS POR VERBA VALOR RECEBIDO R$ 1.75 

arandela de sobrepor para uma lâmpada fluorescente compacta 
cia, corpo e base em polipropileno, difusor em polipropileno fosco 

oteção IP44 	 284,00 un. 

ss$ o. 
64/120 
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om dimensões finais do sistema comprimento 4.000mm x largura 200mm, 
dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 	2,00 un. ....„ 	-.., 

A  • j,...f.6rne ent • e i n 	ação de sistema de iluminação composto por 03 plafoniers de embutir, \VA:, o cgkliActipp a 	aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e aletas 
k,:b,clicps em o mio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas de 
preat~oxidável, para três lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de ..." 
potê?itia cada' e 4 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 
pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-30 de 
100W de potência, com dimensões finais do sistema comprimento 6.000mm x largura 200mm, 
com reator eletrônico dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 	6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável, corpo em alumínio pintura 
eletrostática a pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do 
tipo PAR-30 de 100W de potência 	  102,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir do tipo -Wallwasher", para duas lâmpadas 
fluorescentes compactas duplas de 26 W de potência cada, acabamento na cor branco, com 
reator eletromagnético 	 20,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para uma lâmpada incandescente refletora do 
tipo R75 de 100 W de potência, corpo em alumínio, acabamento com pintura eletrostática a pá 
epóxi na cor branca, refletor em alumínio de alto rendimento com rigoroso controlê de 
ofuscamento, porta lâmpada de cerâmica (base E-27) e cabos isolados por borracha de silicone 
	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir orientável com um módulo direcionável, para 
uma lâmpada halógena refletora do tipo AR-111 de SOW de potência, corpo em alumínio, 
moldura em alumínio acabamento interno na cor preta e externo acabamento na cor branca, 
com transformador eletrônico para uma lâmpada halógena 	  11,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 18 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 
	  3.040,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir para instalação em forro modulado de placas 
de gesso, com controle de ofuscamento Classe A / 1000Iux, para duas lâmpadas fluorescentes 
comuns tubulares do tipo T8 de 18 W de potência cada, corpo em chapa de aço galvanizado, 
com espessura de 0,5mm, por imersão à quente, qualidade NBR 7008, acabamento através de 
pintura com tinta em pó híbrida epóxi poliéster, aplicada com spray eletrostático, cura em estufa 
a 200°C, refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado (350G) de alto grau de pureza 
(99,85%) e refletância, reflexão total de 86% (DIN-5036-3), reflexão difusa 20% (DIN-5036-3), 
dotado de aberturas para retorno do ar condicionado ambiente, porta lâmpada (base G13) em 
policarbonato providos de rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso, protegidos contra 
aquecimento e dotados de sistemas de engate rápido para os fios, fabricados pela BJB, vigia 
para manutenção no próprio corpo, fixação através de tirantes, vergalhões, ganchos rígidos 
reator eletromagnético 	  4.354 
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Instalação de plafonier de embutir, vedada, à prova de pós e aspersão d' água, 
das fluorescentes compactas duplas de 26W de potência cada, corpo, anel e 
confeccionados em policarbonato reflexivo na cor branca, difusor em 

ismatizado, porta lâmpada (base G24d-3) em policarbonato com contatos em 
, grau de proteção IP 44, com reator eletromagnético 	 1.286,00 un. 

• eciIto e instalação de projetor de sobrepor direcionável, facho assimétrico, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do base bilateral de 250W de potência, 
corpo em alumínio injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor assimétrico em 
alumínio martelado de 99,85% de pureza, anodizado e brilhante, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choques térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura eletrostática a pó epóxi 
poliéster na cor prata acetinada, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, cablagem 
com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em W gás, grau de proteção 
IP 667, com grelha antiofuscante, com reator e ignitor 	  64,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, facho assimétrico, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do base bilateral de 250W de potência, 
corpo em alumínio injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor assimétrico em 
alumínio martelado de 99,85% de pureza, anodizado e brilhante, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choques térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura eletrostática a pó epóxi 
poliéster na cor prata acetinada, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, cablagem 
com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em 1/2" gás, grau de proteção 
IP 667, com reator e ignitor 	  48,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável com refletor de ângulo de 
abertura de facho 3-5°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo 
bipino de 70 W de potência, corpo e anel em alumínio pintado, refletor em alumínio com ótica 
de precisão, difusor em vidro de segurança temperado transparente, acabamento na cor branca, 
com reator eletromagnético e ignitor 	  264,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável, para uma lâmpada refletora 
halógena do tipo PAR30 de 100W de potência, corpo em alumínio, pintura eletrostática a pó 
epóxi na cor branca, porta lâmpada de cerâmica (base E27 ), dotado de acessório 
antiofuscante 	 • 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes 
compactas triplas de 42 W de potência cada, corpo e anel em policarbonato na cor branca, 
refletor em policarbonato com tratamento Scratch Proof Formula de proteção e de alta reflexão 
através da deposição em alto vácuo de alumínio puríssimo (99,9%), porta lâmpada (base GX24q- p 
4) em policarbonato, grau de proteção IP 43, com reator eletromagnético 	  24,00 u 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para uma lâmpada halógena dicróica 	 
de 50 W de potência, corpo / refletor interno antiofuscante em alumínio anodizado brilhante, porta 

/ 66/12 
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14) 	 (base GU5,3) e cabos isolados por borracha de silicone, com 
tránsfof~letr. gnético 	  40,00 un. , 

2.32kZ 	 d:.-9mergência e rota de fuga 

Fomecii-deitb e ir)pl ção de sistema composto por 04 (quatro) centrais de baterias de 8000 W - 380 

V /24 V, alimentando 277 luminárias de clareamento para 1 lâmpada com refletor em cada caixa de 

escada de cada torre, além das luminárias de rota de fuga, instaladas também em cada caixa de 
escada de cada torre. 

O sistema é composto por: 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada compacta de 9W 
• face única - SAIDA com bateria própria e recarregador flutuador automático, com autonomia 

mínima de 1,5 hora 	  368,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada fluorescente 
compacta de 9W face única - SAIDA E SETA com bateria própria e recarregador flutuador 
automático com autonomia mínima de 1,5 hora 	 55,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada fluorescente 
compacta de 8W face DUPLA - SAIDA E SETA com bateria própria e .recarregador flutuador 
automático com autonomia mínima de 1,5 hora 	  221,00 un. 

2.32.2.3 Iluminação externa 

40 sistema é composto por: 

• Fornecimento e instalação de projetor de embutir, com ângulo de abertura do facho 8, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W de potência, cilindro 
de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem d'água, corpo em 
alumínio fundido •com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio puríssimo com 
tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de fechamen 
em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na cor pret 
grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de controle e 
alumínio fundido com parafusos em aço inox, •com reator eletromagnético e ignitor 
	  60,00 un 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, com ângulo de abertura do 
25°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W se 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor e alumínio 

7/120 

Foram fornecidos e instalados projetores nas áreas externas dos blocos "A" e "B", permitindo 

iluminação nas fachadas externas, além da região das palmeiras no pavimento térreo. 
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aberra d 
instalação de plafonier de embutir direcionável com refletor de ângulo de 

acho 1000, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo 
bipino de 70 W de potência, corpo e anel em alumínio pintado, refletor em alumínio com ótica 
de precisão, difusor em vidro de segurança temperado transparente, acabamento na cor branca, 
com reator eletromagnético e ignitor 	  4,00 un. 

• 

O PRESENTE DOCUMENTO É 
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1psich 
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/punem 

RVA-S0  

mento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
ínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 

proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
fundido com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignitor, 
	  3,00 un. 

GASE 
te/01 

Fornecimento e instalação de projetor de embutir, ângulo de abertura do facho 38°, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 70W de potência, cilindro 
de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem d'água, corpo em 
alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio puríssimo com 
tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de fechamento 
em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na cor preta, 
grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de controle em 
alumínio fundido com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignitor 
	  6,00 un. 

• 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, ângulo de abertura do facho 38°, 
para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 70W de 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio 
puríssimo com tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
fechamento em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 
cor alumínio, grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
controle em alumínio fundido com parafusos em aço inox, com concentrador do facho luminoso 
na cor alumínio, com reator eletromagnético e ignitor 	  12,00 un. 

Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, para uma lâmpada de 
multivapores metálicos versão tubular bilateral clara de 1.000W de potência, corpo em alumínio 
injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor em alumínio de 99,85% de pureza, 
anodizado e brilhante, com aleta de recuperação do fluxo luminoso, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choque térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura com resina acrílica na cor 
cinza, estabilizada aos raios ultravioleta, porta-lâmpada em cerâmica cqm contatos em prata, 
cablagem com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em W gás, grau de 
proteção IP 657, segundo a Norma EN 60529, dispositivo goniométrico para focalização precisa, 
e concentrador do facho luminoso, acabamento na cor preta, modelo 112 concentrador, cód. de 
referência 995725, completo com reator, ignitor e capacitor 	  30,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, ângulo de abertura do fach 
para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfria 	efletor 	alumínio 

68/120 
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ríssimo com tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
ento em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 

mio, grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
m alumínio fundido com parafusos em aço inox, com concentrador do facho luminoso 
mínio, completo com reator, ignitor e capacitor 	  20,00 un. 

CRfA-gPrn 	ento e instalação de refletor industrial de sobrepor à prova de pó e jatos d' água, para 
u 	pada de multivapores metálicos do tipo elipsoidal de 250 W de potência, corpo / refletor 

4,2> mínio (grau de pureza 99,5%) repuxado liso, anodizado para um alto rendimento, difusor 
policarbonato transparente, prismatizado internamente e liso externamente, à prova de 

impactos, autoextingüível, estabilizado aos raios ultravioleta (anti-amarelamento), acabamento 
com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor preta, porta lâmpada em cerâmica (base 

• E40) com contatos em latão e prata, grau de proteção IP 65, completo com reator, •ignitor e 
capacitor 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aparelho sinalizador duplo, com haste de comprimento igual a 
1,00m, para duas lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas de 15 W de potência cada, 
corpo em alumínio fundido incorrosivel, difusor em macrolon na cor Vermelho, equipado com 
célula fotoelétrica e soquete de porcelana reforçado 	 8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, para uma lâmpada de 
multivapores metálicos versão tubular bilateral clara de 1.000W de potência, corpo em alumínio 
injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor em alumínio de 99,85% de pureza, 
anodizado e brilhante, com aleta de recuperação do fluxo luminoso, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choque térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura com resina acrílica na cor 
cinza, estabilizada aos raios ultravioleta, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, 
cablagem com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em %" gás, grau de 
proteção IP 657, segundo a Norma EN 60529, dispositivo goniométrico para focalização precisa e 
concentrador do facho luminoso, acabamento na cor preta, modelo 112 concentrador, Cód. de 
referência 995725, completo com reator, ignitor e capacitor 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária em caixa metálica diâmetro 23 cm, com face superior em 
placa de aço diâmetro 33 cm e vidro temperado resistente a impacto com lente amarela, 
equipada com uma lâmpada incandescente de 40w-220v-IF 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de refletor com lâmpada halógena de 300w-220V-1F 	 8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária elevada lateral 360° com lâmpada incandescente de 
40w-220v-IF em soquete E-27 - sem guarda corpo 	 37,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária de aclaramento com 1 lâmpada incandescente de 25w - 
modelo ED1/25-108, c/ refletor modelo R-1/40-108 	 1 • 

2.32.3 Sistema de voz, dados, texto e vídeo (rede local de Informática e telef 
TELEMÁTICA,. 
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A Rede de Telemática (Telecomunicações e Informática/lógica) foi projetada para atendimento à 

transmissão de dados, voz, vídeo e texto, sendo constituída por cablagem estruturada UTP- 

Classe/categoria 5e, cablagem convencional e cabos de Fibra Ótica, com total de pontos instalados 
e distribuídos da seguinte forma: 

Cablagem Estruturada = 3.983 pontos 
Cablagem Convencional = 2.288 pontos 

Este sistema atende os terminais telefônicos ou "modens", terminais de computadores e 
servidores para a rede local. 

Z32.3.1 Infra-estrutura dos sistemas de voz, dados, texto e vídeo 

Fornecimento e instalação de conector e espelho RJ45 fêmea 	 257,00 un. 

Fornecimento e instalação de tomada 2P+T, pinos chatos, 15 A -250 V 	3.875,00 un. 

Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 	  59,00 un. 

Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte cego 	 2.530,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada 2P+T 	2.548,00 un. 

,O.sispterzo„,a de voz, dados e texto contempla o fornecimento e a instalação de toda a infra-estrutura, pRouir „ 
bfel 	rtical e horizontal e equipamentos ativos da rede (switch central tipo chassi e switch 

orlas), incluindo testes, comissionados e certificados, além do fornecimento e 

-break individuais em cada sala de comunicação dos blocos "A" e "B" e para os \ 
eq.ORrgénto CPD. 

kktermjg ões do sistema é feita em blocos IDC 110, montados em kits de 100 pares, que por sua 

vez serão montados em bastidores com possibilidade de acesso traseiro para manutenção e 

devidamente fixados com perfis pelo teto e no piso dentro das salas de telecomunicações e em 
plywoods no CPD. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada RJ45 	2.560,0 $ 

3.816,00 un. • Fornecimento e instalação de tomada RJ45 fêmea 	 

• Fornecimento e instalação de espelho para tomada com 1 RJ45 

• Fornecimento e instalação de espelho para tomada com 2 RJ45 

196,00 u 
`.1-0/If 

3,00 ury.,0,00E14,,(3 
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0,.\\,-ferrie tre.Qto e instalação de filtro de linha com modulo protetor contra surtos, tensão 220 
tomadas padrão NEMA 5-15R, com cordão de 3 metros e plug padrão 5-15P. 
	  2.538,00 un. 

e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20mm 
	 3.325,00 m 

e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25mm 
	 44,00 m 

e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32mm 
	 96,00 m 

e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50mm 
	  1.099,00 m 
e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 100mm 
	 64,00 m GOÍ' 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 20mm 	 54,60 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 20mm 	3.144,00 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 25mm 	 263,00 m 
• 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 50mm x 50mm com tampa 	  32,00m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 100mm x 50mm com tampa 	  1.188,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 150mm x 50mm com tampa 	  177,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 200mm x 50mm com tampa 	  1.543,00 m 

Fornecimento e instalação de eletrocalha 300mm x 50mm com tampa 	 44,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 400mm x 50mm com tampa 	  101,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 500mm x 50mm com tampa 	 60,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 500mm x 100mm com tampa 	 60,00 

• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 mm x 38 mm    739,0 

2.32.3.2 Cabeamentos : 

2.32.3.2.1 Cabos estruturados: 

• Êt5à"1"eCiM 

Forne ento 

• Fornecimento 

• Fornecimento 

• Fornecimento 

71/120 
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4",,rop:rn 'tq\e instalação de Cabo UTP Classe / Categoria 5e, de cobre trancado, não 
blindado,. 	fi Válidos 24 AWG, para frequência de operação até 350 MHz, impedância 
çaretteristic 100 ohms, para taxas de transmissão de até 622 Mbps - 4x24AWG 

CREA-SP 
2,,.3.:2.2 C 	onvencionais : 

• Fornemento e instalação de Cabo Cl - 50 pares 	 2.239,00 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 100 pares 	 4.564,00 m 

• Fornecimento e instalação de Cabos Flex 2,5mm2 	  18.243,25 m 

2.32.3.2.3 Cabos de Fibra Ótica (Cablagem Primária): 

• Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra Ótica 2 pares, tipo multimodo, com diâmetro 
62,5x125wm, para uso interno (não geleada), revestimento primário em acrilato e cobertura 
termoplástica não propagante, largura de banda mínima (800/1.300nm) 160/500Mhz.km  
(13.00nm), atenuação (800/1.300nm) 3,5/1,5dB/km. Número de fibras por cabo = 04 
	  4.236,00 m 

2.32.3.3 Equipamentos: ' 

• Fornecimento e instalação de Bloco IDC 110 - 100 pares, com anéis para organização e 
condução dos cabos, categoria 5e,com pernas para instalação direto sobre parede/placa, ou sem 
pernas para instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e numeradas para 
identificação dos pares 	  430,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de Patch cord 110/110 (4 pares), 3m 	  5.908,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45/RJ45 (4 pares) 	  2.038,00 m 

• 	Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45 (4 pares), 10 m 	  1.824,00m 

• Fornecimento e instalação de Switch 24 portas workgroup, com as seguintes características : 24 
portas 10/100TX autosensing, 2 portas Gigabit Ethernet 1000SX, possibilitando ativação 
simultânea das duas portas, Layer 3 switching, suportando RIP I e RIP II, suporte a QoS 
compatível com o padrão IEEE 802.1P, capacidade de gerenciamento via interface de 
gerenciamento local e gerenciamento remoto através de Telnet, SNMP, RMON, padrão de 
instalação em rack 19" 	 76,00 un. 

Fornecimento e instalação de Switch Central, com as seguintes caracteristkaC chassi par • 
mínimo, 12 módulos de portas Gigabit, 02 módulos de gerenciamento dcom 8 p 
1000BaseSX, 40 portas Gigabit Ethernet 1000BaseSX, implementadas em módulos Hot Swap, 
48 portas 10/100 TX autosensing, implementadas em módulos Hot S 	fonte dS alimentação 

	  110.426,00 m 

• 
2/120 
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CE 	 SE 

uRdante / Hot Swap, capacidade de integrar sinais voz/dados através da implantação de 
icionais, layer 3 switching, suportando RIP I, RIP II, OSPF, IPX, suporte a Qos 

	

md0o 	802.1P), compatível com os padrões IEEE 802.1Q, 802.3xEthernet: IEEE 802.3, 

	

.0 	802.3u, 100BaseTX, 100BaseFX, Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z, capacidade de 
f 

	

e 	ame 'áei 	via interface de gerenciamento local, e gerenciamento remoto através de Telnet; 
krfr:ii-  -- -- A RM 	http e padrão de instalação em rack 19" 	  1,00 un. 

CREA SP 

3:4-e4f€ação de cabeamento estruturado: 

• Certificação do cabeamento estruturado através medição de sinais e testes da 

	

rede 	  3.983,00 un. 
2.32.3.5 Central telefônica: 

Sistema de Telefonia, incluindo o fornecimento e a instalação de 1 (uma) Central Telefônica, com 

distribuidor geral tipo "Cook", 1 (uma) mesa operadora modelo Dialog 4224, 1 (um) software de 

tarifação TABS até 2.288 ramais, incluindo 1 (um) microcomputador, 1 (uma) impressora jato de tinta 

1111 • color e 1 (um) no break, além de sistema de energia composto de 1 (um) retificador e 4 baterias de 
12v — 950A, com autonomia 03 (três) horas, com capacidade para: 

• Ramais analógicos = 2.176un 
• Ramais digitais = 112un 
• Troncos analógicos bidirecionais = 16un 
• Troncos digitais = 150un 

2.32.4 Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio : J 

Sistema de detecção e alarme contra incêndio, composto de detectores termo-velocimétricos 

endereçáveis, detectores iõnicos endereçáveis Classe A e detectores lineares (beam detectors), com 
os seguintes quantitativos principais: 

2.32.4.1 Infra-estrutura do sistema de detecção e alarme contra Incêndio : 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado iiâmetro 20mm 
	  11.209,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25m 
	 387,0 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 5smr . 
	 1. 	,50m 

73/120 	
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ecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 20mm 
	  10.500,00 m 

to e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 20mm 	  146,25 m 

o e instalação de eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico 50mm x 50mm 
30,00 m 

ento e instalação de eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico 100mm x 50mm 
	 30,00m 

Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 x 38 	 79,00 m 

2.32.4.2 Cabeamento do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Cabo flexível 0,75 mm2 	  116.016,50 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo flexível 2,5mm2 	  1.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo Fl 	 654,00 m 

2.32.4.3 Equipamentos do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Acionador Manual Tipo Quebre o Vidro 	  328,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor magnético de porta 	  116,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detetor Termovelocimêtrico endereçável Classe A com Base de 
Montagem 	  1.209,00 un. 

Fornecimento e instalação de Detetor 	tônico Endereçável Classe A, com Base de 
Montagem 	  1.877,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Alarme Sonoro / Visual Contra Incêndio 	  206,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Tomada Jack para telefone de emergência de alarme, acabamento 
inox, com circuitos de supervisão incorporados 	  100,00 un. 

Fornecimento e instalação de Sensor de pressão para água 	 2,00 un. • 

Fornecimento e instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microproces • 
para 1250 detectores e 1250 periféricos com display em cristal líquido, 'Com baterias para 15 
em alarme e24 h em stand by, com sistema de page p/ avisos de alarme e mensagens. 1,00 un. 

74/120 
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Ao  2.32.5.1 Infra-estrutura do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) : 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100mm x 50mm 	• 491,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 200mm x 50mm 	 120,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 250mm x 50mm 	387,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 400mm x 100mm 	• 55 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico pesado diâmetro 20 
411,25 m 

75/120 
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nto e instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 
ectores e 1250 periféricos com tampa cega, com baterias para 15 min em alarme e 
by, com sistema de page para avisos de alarme e mensagens 	 1,00 un. 

instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 
tores expansível para 1250 e 1250 periféricos com tampa cega baterias para 15 
e 24 h em stand by, com sistema de page para avisos de alarme e mensagens 
	  1,00 un. 

e instalação de Módulo microprocessado (endereçavel) simples 	 170,00 un. 

e instalação de Módulo microprocessado (endereçável) de comando para audio / 
	  50,00 un. 
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• Fornecimento 

• Fornecimento 
alarme 

• Fornecimento e instalação de Telefone de emergência portátil com "plug", na cor 
vermelha 	  10 un. 

• Fornecimento e instalação de detectores lineares " Beam detector" 	  9,00 un. 

Fornecimento e instalação de Chave de fluxo para a rede de sprinklers 	  50,00 un. 

2.32.5 Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) : 

Fornecimento e instalação de Sistema global de Circuito Fechado de Televisão e Vigilância ( 

C.F.T.V), composto por uma central de controle principal que permite a visualização e gravação de 

todas as câmeras alocadas, com emprego de recursos de visualização de imagens. O sistema de 

C.F.T.V. possibilita a interface ponto a ponto através de placa de alarme com o sistema de 

supervisão predial e controle de acesso, compreendendo o fornecimento de : Sistema de circuito 

fechado de TV, composto de câmeras digitais, com os seguintes quantitativos principais: 
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ecimento e instalação de perfilado perfurado 38 mm x 38mm 	 73,25 m 
sn ARC1J/7:e„.  

„10.  ca mento do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

o e instalação de cabo coaxial 75 ohms 	  18.545,75 m 

nto e instalação de cabo PP blindado 3x2,5mm2 	  18.545,75 m 

f76/120 

2.32.5.3 Equipamentos do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

• Fornecimento e instalação de Câmera digital, incluindo lente varifocal auto-íris e suporte para 
câmera 	  108,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Multiplexador 16 portas 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de gravador de vídeo tipo "time lapse", com velocidade de 
gravação de, no mínimo, 168 horas 	  8,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de Monitor policromático 21" 	  8,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de No break 2KVA 	  1,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de Fonte de alimentação redundante 	  1,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de FITA S-VHS T120 de alta qualidade 	  210,00 un. 

2.32.6 Sistema de Sonorização: 

k:3)
O Sistema de sonorização disponibiliza música ambiente ou avisos para todos os pavimentos dos 

dois blocos do edifício, desde o 4° sub-solo até o 19° pavimento, com controlador automático de 
Q ganho. 

A geração de música e avisos fica centralizada na Sala de Operações e Controle (2° pavimento — 
Bloco A). Os pavimentos de 3° ao 90  e de 11° ao 18° possuem um sistema adicional para chamadas 
e anúncios de audiências provenientes das três salas de junta em cada pavimento. 

A música ambiente pode ser gerada por: 

• • 	1- Sintonizador de rádio AM / FM; 
• 1- Tape Deck duplo (toca-fitas); 
• 1- MD (Mini Disc) player; 
• 2- CD (Compact Disc) players; 
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Os avisos das salas de juntas pára seus respectivos pavimentos são gerados por: 

• 1 (um) Microfone com haste flexível e base com tecla PTT e LED luminoso (1 microfone em cada 
sala de junta, no total de três por pavimento). 

2.32.6.1 Infra-estrutura do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm 
	 16.052,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 258,00.m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	 34,25 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 25 mm 	4.321,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexívef diâmetro 20 mm 	 1.896,15 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x50 mm 	 109,00 m 

• Fomecimento e instalação de perfilado perfurado 'n,,,,'n,,,,x 38 mm 	 31,25 m 

.. ),0  2.32.6.2 Cabeamento do sistema de sonorização : 

2.32.6.3 Equipamentos do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de Cometas acústicas com dois alto-falantes cada (uma unidade f 
range de 6" e um tweeter) e transformador de linha externo com tap de 300 / 8a , montado em 
caixa metálica 	  128,00 un. 

Fornecimento e instalação de Computador Pentiurn III 1Ghz, Memória cache 512 Kb,RAM= 
Mb,HD= 20 Gb,Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mb, CD ROM 52 x, Monitor SVGA 0,28 de 17", 
Teclado 107 teclas, Gabinete mini torre    1,00 un 

• Fornecimento e instalação de cabo paralelo polarizado preto e vermelho flexível formado com 
fios de cobre nu, bitola 2x14 AWG 	 32.731,0 

3,$) 
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;vatoRcans ento e instalação de Microfone cardióide de pedestal tipo haste flexi RE  
vel (goo' -neck) em 

4150se delevo fundido contendo uma tecla PTT (aperte para falar) e um indicador luminoso (led) 
-stengkItvre / ocupado 	 92,00 un. 

cim103. e instalação de CD Player profissional para 05 discos 	  2,00 un. 

CRiEuriièci éi, to e instalação de Sintonizador AM / FM digital profissional 	  1,00 un. 

ot 	ento e instalaçã rn 	 o de Tape deck duplo compartimento profissional 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Gongo eletrônico com 02 tons (440 e 550Hz) 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Pré-amplificador com chamada e gongo 	 30,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Amplificador 500W, com 02 circuitos de 250W, 70V 	 38,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Amplificador 300W, com 02 circuitos de 150W, 70V balanceado 
	 30,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de Potenciômentro de volume 	 276,00 un, 'g9 

• Fornecimento e instalação de Sonofletor 6" p/ embutir em forro com um alto-falante e 
transformador com tap de 1500 / 8 C2 de linha embutido 	  1.782,00 un. 

2.32.7 Sistema de Relógios 

A concepção do sistema de relógios compreende a infra-estrutura e cabeamento para a instalação 
de pontos para relógios. 

Estes pontos são alimentados por uma central de hora unificada que é composta por um relógio 

mestre a quartzo, módulo de relé de minutos, módulo retificador eletrônico de 24 Volts com bateria. 
'( e Foram fornecidos e instalados relógios secundários com ponteiros de hora e minuto para as 

secretarias das juntas e salas de audiência dos andares tipo. 

Todos os relógios são interligados com fio polarizado trançado 2 x 2,5 mm2, através de dois circuitos, 
uma para cada prédio. 

Para o sistema de relógio de ponto, foi fornecido e instalado um sistema de ponto informatizado, 
instalados nos andares tipo e no 10 subsolo. 

A interligação destes relógios é feita utilizando a rede de transmissão de dados do sistema 
telemática. • 
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ento e instalação de fio polarizado trançado 2 x 2,5 mm2 	 6.307,50 m 

e 
CI4M*2 	pamentos do sistema de relógios 

'mento e instalação de Relógio mestre com módulos, relé de minutos acoplados. 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo de controle retificador 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Conjunto de baterias AG. de 24 volts 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Relógio secundário de uma face, com marcador de horas e 
minutos, na cor branca com aro pintado 	  184,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Relógio de ponto eletrônico Micropoint ' 5' IP, com leitor de código 
de barras, display de cristal líquido, teclado de membrana, memória não volátil de 256 kb para 
armazenamento e listas, comunicação TCP-IP e no break próprio para 24 horas de autonomia 
	 38,00 un. 

2.32.8 Sistema de TV / FM 

Fornecimento e instalação de sistema para recepção de sinais de TV / FM para 78 pontos terminais, 

compreendendo montagem, fixação e direcionamento do refletor parabólico para o Satélite Brasilsat 

B 1, na cobertura do bloco "A"; fornecimento e instalação de antena para sintonia de FM e TV, 

fornecimento e instalação de rack de processamento de sinais e sintonia dos canais pré- 

c:4) determinados na central de sonorização no 2° pavimento do bloco "A" e interligação da antena de FM 

com a central de sonorização, execução das linhas de distribuição vertical e horizontal, com o 
fornecimento e instalação das tomadas terminais, incluindo testes funcionais. 

2.32.8.1 Equipamento do sistema de TV! FM 

• Fornecimento e instalação de Central de processamento de sinais composto de 12 (doze) 
receptores de satélite pré-sintonizados, 12 (doze) moduladores de áudio e Vídeo 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Refletor parabólico em fibra de vidro com 2,60 m de diâmetro 
	  1,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de Amplificador de baixo ruído LNB multiponto, 15 graus 	 2,00 

• Fornecimento e instalação de Amplificador para distribuição WCATV 34 	N 	2,00 u 
• Fornecimento e instalação de Antena para FM omni direcional   	j 1,00 

79/120 

3ç 

• 



• 

• 

• 



diâmetro 20 mm 
	 731,25 m 

diâmetro 25 mm 
	 292,50 m 

2.32.8.2 Infra-estrutura do sistema de TV / FM 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico pesado 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico pesado 

diâmetro 50 mm 
	 335,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrônico pesado 

2.32.9 Sistema de SPDA e Aterramento 
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to e instalação de Antena monocanal para recepção da de TV 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de conectores de crimpar para cabo RG 6 	  

Fornecimento e instalação de divisor de sinal de 1:2 de 05 à 900 MHz 	  • 

e instalação de tomadas terminais blindadas 75 ohms VVT/75 	 

e instalação de diplexadores de sinal 	  

nto e instalação de terminais 75 ohms T 75 	  

118,00 un. 

4,00 un. 

36,00 un. 

1,00 un. 

420,00 un. 

• Fornecimento e instalação de mastro galvanizado à fogo com 3 metros, diâmetro de 1".. 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 6 celular KMP 	  

600,00 m (i)f 

1.400,00 m 

Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 11 celular KMP 	  • 

o•O sistema de proteção contra descargas atmosférica dos prédios é do tipo gaiola de Faraday, 
„9-0abl, através de captores fixados no contorno dos prédios com descidas nas ferragens da estrutura de 

concreto armado que são interligadas à malha de terra geral do sistema elétrico, no 40 subsolo. 

2.32.9.1 Infra-estrutura do sistema de SPDA e Aterramento 

Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 6 mm2  

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú -25 mm2 	
 120,0" cei nismr. 411) 	• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 10 mm2 	  
1 	 905,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 35 mm2 

220,00 m 
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• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20mm 
	 1.088,50 m 

  

instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado 

instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado 

• Fornecimento e 

• Fornecimento e 

diâmetro 25m 
	 160,75 

diâmetro 32m 
30,00 
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• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 50 mm2 	  1.215,00 m 
• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú -95 mm 2 	  186,00 m 
• Fornecimento e instalação de cordoalha flexível de cobre 	 3.500,00 un. 
• Fornecimento e instalação de haste de aterramento tipo copper weld diâmetro 3/4" x 3.00 
	 20,00 un. 

• Fornecimento e instalação de barra de equalização 300mm x 100 mm x 6mm com rabichos pré- 
soldados 	  

2,00 un. 
• Fornecimento e instalação de barramento de equipontecialização 150 mm x 50 mm x 6 mm com 

rabichos pré-soldados 	  100,00 un. 
• Fornecimento e instalação de captor tipo Franklin com mastro altura h= 0.60 m e base .19,00 un. • 2.32.10 Sistema de Automação, Supervisão Predial e Controle de Acesso / Sistema 
Gerenciamento de Utilidades 

Fornecimento e instalação de sistema de automação predial, com supervisão de operação do: 

• Sistema de controle de acesso e Senha eletrônica; 
• Sistema de consumo de energia elétrica; 
• Sistema de geração de energia de emergência e "no break"; 
• Sistema de ar-condicionado; 
• Sistema de iluminação; 
• Sistema de reservatório de água fria; 
• Sistema de detecção e alarme de incêndio; 
• Sistema de elevadores; 

Total de pontos supervisionados: 2.100 pontos físicos e 5 canais seriais. 

2.32.10.1 Infra-estrutura do sistema de Supervisão Predial e Controle de Acesso 
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• Fornecimento e instalação de Válvula de duas vias, corpo em bronze 77,00 un. 
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ento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 5Ornm 
2.057,50 rn 

o e instalação de eletrocalha perfurada eletrolitica 100 mm x 50 mm 	 675,00 m 

o e instalação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x 100 mm 	 170,25 m 

ento e instalação de perfilado perfurado 38mm x 38mm 	  127,00m 

2.32.10.2 Cabeamento do sistema de Supervisão Predial e Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de Cabo LAN 	  10.114,01 m 

• Fornecimento e instalação de Cabos Flex 1,0 mm2 	 20.114,99 m 

2.32.10.3 Equipamentos do sistema de Supervisão Predial 

• Fornecimento e instalação de Controladora digital microprocessada contendo: 8AI + 8A0 + 8DI + 
8D0 - tensão 24VAC 	 39,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo de sinais digitais entrada/saída - capacidade 4DI / 4D0 - 
tensão 24 VAC 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Controladora digital microprocessada contendo: 12DI + 12D0 - 
tensão 24VAC 	 41,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Painel para uso com controladora digital microprocessada 
	 80,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Gerenciadora de rede de comunicação - capacidade 4MB - tensão 
120V-60Hz 	 2,0 un. 

• Fornecimento e instalação de Chave de nível tipo bóia isenta de mercúrio, com controle por 
principio eletromecãnico 	 60,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Chave de nível tanque óleo grupo gerador  	4,00 

Fornecimento e instalação de Unidade paralelizadora de dados 	  1,00 

• Fornecimento e instalação de Contadora de veículos 	  4,00 

• Fornecimento e instalação de Sensor de temperatura com set-point ajustável e display 
	  154,00 un. 
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nstalação de Atuador eletrônico ação proporcional (p/ válvula de duas 77,00 un.  

stalação de Atuador eletrônico ação proporcional (p/damper de by-pass) 
	 64,00 un. 

instalação de Sensor de pressão diferencial de ar 	 77,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de Sensor/transmissor de vazão de água (sinal 4- 20mA) 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Pentium III 1Ghz, Memória cache 512 Kb,RAM= 128 Mb,HD= 20 
Gb,Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mb, CD ROM 52 x, Monitor SVGA 0,28 de 17", Teclado 107 
teclas, Gabinete mini torre 	  3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Impressora matricial 80 colunas 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 1 KVA 	 3,00 un. °F)  

• Fornecimento e instalação de Software com tela gráfica tridimensional colorida 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Digibord 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Software operacional 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Caixa metálica com porta e visor em acrílico para instalação de 
Interfaces Seriais 	  5,00 un. 

2.32.10.4 Equipamentos do sistema de Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de Pentium III 1 Ghz,Memória cache 512 kb, RAM = 128 Mb, HD = 20 
Gb, Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mhz, CD ROM 52x, Monitor SVGA 0,28 de 17", Teclado 
107 teclas, Gabinete mini-torre, Fita apra backup 8 Gb 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Impressora jato de tinta 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 1 KVA    1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Software operacional 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Software gráfico de controle de acesso com tela gráfica 
tridimensional colorida 	  1,00 u 

• Fornecimento e instalação de Placa RS-485 para interface entre sistema de controle de acesso e 
PC 	1,00 u 

83/120 
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instalação de Leitora de acesso tecnologia proximidade 	  10,00 un. 

stalação de Painel de controle de acesso com capacidade para 4 leitoras, 16 
me e 4 saídas de relé expansível a 20 saídas e memória para 5000 cartões 
	  2,00 un. 

e instalação de Painel de controle de acesso com capacidade para 2 leitoras, 16 
e1tradade alarme e 4 saídas de relé expansível a 20 saídas e memória para 5000 
cartões 	  1,00 un 

Fornecimento e instalação de Interface entre painel N-1000 e rede de comunicação RS485 
	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fecho eletromagnético com red Swich 1200 Lbs 

• Fornecimento e instalação de Sensor magnético de porta 	  

Fornecimento e instalação de Botão de pânico 	  

2.33 Instalações de Redes de distribuição de Água fria e Quente — " Potável" 

	 10,00 un. 

10,00 un. 

Cf) 10,00 un. 

O abastecimento do empreendimento é feito pela rede pública da Sabesp, através de um sistema de 

abastecimento indireto, no qual a entrada d' água alimenta os reservatórios inferiores, localizados no 

40 subsolo. 

A partir dos reservatórios inferiores, através de moto-bombas, as quais estão ligadas ao sistema de 

emergência dos grupos geradores para quando houver falta de energia, a água é recalcada para os 

reservatórios elevados localizados na cobertura. 

Tanto nos reservatórios elevados corno inferiores, existem sistemas controladores de níveis, de 

modo a ligar e desligar o sistema de recalque, sendo também estas operações controladas pelo 

sistema de automação predial. 

A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade através de tubulações, sendo que do 19° 

pavimento até o 110  pavimento a alimentação é feita diretamente do reservatório superior e o 

III

restante dos pavimentos a distribuição é efetuada após a passagem por válvulas redutoras 

pressão, localizadas no 100  pavimento (mezanino) e no 1° subsolo, ou seja, do 100  pavimen 

(mezanino) até o térreo, a alimentação de água é feita por uma válvula redutora de pressão, e do 

subsolo até o 2° subsolo, a alimentação de água é feita por outra válvula redutora de prf s "o. r3, 
84/120 
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D Registros de bloqueio locados nos ambientes, tendo como objetivo a interrupção do fluxo 

água fria para uma eventual manutenção de uma área especifica; 

D Nos reservatórios são previstos registros em cada entrada d' água e em cada saída e também 

painel de registros por pilônios com a finalidade de facilitar a manutenção e limpeza. 

A capacidade de reservação do sistema de água fria é: 

». Reserva destinada ao Bloco A: 

a) Reservatórios inferiores : 01 câmara com capacidade de 225,00 m3  

01 câmara com capacidade de 125,00 m3  
Capacidade de reservação total = 350,00 m3  

b ) Reservatórios superiores : 04 câmaras com capacidade de 23,12 m3  
Capacidade de reservação total = 92,48 m3  

D Reserva destinada ao Bloco B: 

a) Reservatórios inferiores: 01 câmara com capacidade de 225,00 m3  
01 câmara com capacidade de 125,00 m3  

Capacidade de reservação total = 350,00 m3  

b)• 	Reservatórios superiores: 04 câmaras com capacidade de 23,12 m3  
Capacidade de reservação total = 92,48 m3  

2.33.1 Bombas hidráulicas 

nos ramais principais e prumadas, permitindo-se quando da manutenção o 

s, de forma a não se prejudicar o abastecimento geral; 

de 
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ção de bomba de recalque, com potência de 300V - vazão 33,33 trF/ h, 

4,00 un. 

o sistema de água fria 
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2.33.2.1 Tubulação de aço galvanizado 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 2" 	 39,70 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 4" 	 225,45 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 6" 	 105,50 m 

2.33.2.2 Tubulação de PVC rígido soldável 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3/4" 	 583,86 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1" 	  665,07 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/4" 	117,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/2" 	 396,10 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2" 	  539,81 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2 1/2" 	 107,50m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3" 	  20,90 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 4" 	 137,50 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 6" 	  74,40 m 

2.33.3 Instalações de Redes de Água Quente 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre com pontas para solda - diá étro 1" 	 27,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre com pontas para solda -diâmetro 1 1/4" 	 1,60 m 

• Fornecimento e instalação de aquecedor elétrico de acumulação 500 I / 5.000 W 	2,00 • 
2.34 Instalações contra incêndios 

86/120 c5, 
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projetos de Combate contra Incêndios, para aprovação no Corpo 

eijeto executivo do sistema de segurança, para aprovação no CONTRU. -7 N. 

ncêndio é alimentado a partir de um reservatório superior único de incêndio 
ade 	m3, sendo um reservatório com capacidade de 54,00 m3  para o bloco A e• 
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outro com capacidade de 54,00m3  para o bloco B. 

Foram observadas as recomendações do Corpo de Bombeiros de São Paulo e classificação de 

riscos estabelecidos pelo IRB: Susep —Circular n° 006/92 e NBR 13714/00. 

A automação e teste das bombas dos sistemas de hidrantes são feitos por pressostatos com 
diferenciais de pressão. 

Foram previstos registros de recalque instalados no passeio, de forma a permitir o combate por meio 
de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

2.34.1.1 Equipamentos do sistema de hidrantes 

• Fornecimento e instalação de armário de embutir com suporte de mangueira tipo basculante, 

visor e inscrição INCÉNDIO — medindo 90 cm x 60 cm x 17 cm , incluindo adaptador Storz (rosca 
fêmea) 2 1/2" x 1 1/2" e válvula angular 45 Classe 150 ANSI - 2 1/2" 	  181,00 un. 

• Fornecimento e instalação de lance de mangueira com 15 m - 1 1/2"x 13 mm, com engates 

	  428,00 un 

• Fornecimento e instalação de bomba para hidrantes, com potência de 5,0 CV, vazão 33 m3  / 
pressão 21,0 mca 	 2,00 un. 

2.34.1.2 Infra-estrutura do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 

87/120 





io85 

O PRESENTE DOCUMENTO E 
- 0  ARTE INTEGRANTE DA 4  

RTIDÃO DE ACERVO 
ICO EXPEDIDA NESTA 
PELO CREA-SP SOB N 

SZC-01433 

SÃ 	O, 29/09/2004. 
PODERJUDICIÁRIO 

NAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGI 

ATI-01-202-152 

ett4 

enk,, at, 
re, - ".00. 

$T10144ARCE.t° CA4IP EIA 410 

RECEBIDO 
FID  $ 7,75 

""sPo• D  &livros 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 4" 	 192,10 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 2" 1/2 " 

	 460,06m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 6" 	 276,25 m 

2.34.1.3 Extintores de incêndio 

Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco - capacidade 4 quilos • 

• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico - capacidade 6 quilos 
• 397,00 un. 

	 52,00 un. (1)- 
• Fornecimento 

• Fornecimento 

e instalação de extintor de água pressurizada - capacidade 10 litros .... 392,00 un. 

e instalação de extintor de gás carbônico sobre rodas - capacidade 45 quilos 

	  1,00 un. 

  

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco sobre rodas - capacidade 250 quilos 

	  4,00 un. 
e instalação de extintor de pá químico seco - capacidade 12 quilos 	 4,00 un. • Fornecimento 

• Fornecimento e instalação de extintor de espuma mecânica sobre rodas - capacidade 50 L 

	 2,00 un. 

2.34.2 Sistema de Chuveiros Automáticos — Sprinklers 

O sistema de combate contra incêndios através de chuveiros automáticos — sprinklers é alimentado 
através de 02 (dois) reservatórios inferiores localizados no 40 subsolo, com capacidade de 50,00 m3  
cada. 

Foram observadas as recomendações do Corpo de Bombeiros de São Paulo, NPFA (National Fire 

Protection Association) e classificação de riscos estabelecidos pelo IRB: Susep — Circular n° 006/92 
e NBR 13714/00. 

Para os reservatórios inferiores foi previsto um conjunto de bombas elétricas contendo 02 (duas) 
bombas, sendo urna principal e outra de pressurização. 

88/120 
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ombas dos sistemas de sprinklers são feitos por pressostatos com 

Fornecimento e instalação de bico de sprinklers tipo pendente - 1/2" 	  10.177,00 un. 

Fornecimento e instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A pad 
ANSI 2 1/2 " 	  1,00 

Foram previstos registros de recalque instalados no passeio, de forma a permitir o combate por meio 
de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

Todo o prédio possui proteção por sprinklers do tipo " pendente". O sistema é do tipo cano úmido, 

exceto no 2° pavimento do bloco A, e consiste na distribuição dos pontos pelos compartimentos com 

exceção das subestações, geradores e centrais de telefone, onde o combate contra incêndios é feito 
através de detectores de fumaça. 

2.34.2.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba para sprinklers (pressurização), com potência de 0,5CV, 
com vazão de 1,2 m3  / h e pressão de 25,0 mca 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bomba para sprinklers (principal), com potência 10 CV, com vazão 
de 64m3  / h e pressão de 25,0 mca 	 2,00 un. 

2.34.2.2 Equipamentos do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 

• 

• 
• Fornecimento e instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A padrão 

ANSI 3"  	 49,00 un. 

• Fornecimento e instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 1 OA padrão 
ANSI 4" 	 8,00 un. 
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estampado, anel em latão, faixa de ajuste 0/70 Kgf/cm2, conexão 1/2" (BSP) diâmetro do 
mostrador= 100 mm 	 34,00 un. 
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e chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A padrão 
	  12,00 un. 
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• 

• Fornecimento e instalação de pressostato com diferencial ajustável, unidade sensora modelo TF- 
10A21 	  58,00 un. 

2.34.2.3 Infra-estrutura do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 

2.34.2.3.1 Tubulação de aço carbono 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 	  7.246,40, m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono -diâmetro 1" 1/2" 	  1.423,06m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 1/4" 	  1.673,40 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 2" 	  1.581,55 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 2" 1/2" 	  1.487,85 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 3" 	  644,20 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 4" 	  328,40 m 
• Fornecimento e instaláção de tubo de aço carbono - diâmetro 6" 	  3.125,11 m 

2.35 Instalações de Redes de Esgoto 

O sistema de esgoto foi concebido através de coleta por gravidade para todo tipo de coleta acima do 

nível do térreo inclusive, de forma que os efluentes são captados por tubulações e encaminhados a 
coletores principais até o teto do 1° subsolo e posteriormente conduzidos á rede pública. 

• Todo o sistema de tubulações aparentes apresentam visitas para facilitar possíveis obstruções 
rede. 

Os efluentes provenientes de sanitários ou áreas que não podem ser lançados por gravidade, s 

encaminhados a um poço de recalque, em anel de concreto pré-moldado, localizado no 4° subsolo, o 
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mbeamento de esgoto trabalha com 02 (duas) bombas de recalque com 
e 30m3/h e pressão de 17mca. 

da lavagem do piso dos subsolos são lançados em caixas de passagem 

10, para posterior recalque. 

As tubulações de recalque dos poços localizados no 4° subsolo são encaminhadas para prumadas 

que vão até o teto do 1° subsolo, para posterior lançamento em caixas de passagem que estão 
localizadas no pavimento térreo. 

2.35.1 Infra-estrutura do sistema de esgoto 

2.35.1.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque de esgoto , com potência de 4,0 CV, com 
vazão de 30m3  / h e pressão de 17mca 	 8,00 un. 

2.35.1.2 Tubulação de ferro fundido 

instalação de tubo 

instalação de tubo 

instalação de tubo 

instalação de tubo 

de ferro fundido — diâmetro de 2" 	  796,83 m 
de ferro fundido — diâmetro de 3" 	 606,98 m 

de ferro fundido — diâmetro de 4" 	  1.272,60 m 
de ferro fundido — diâmetro de 6" 	  200,35 m 

• Fornecimento e 

• Fornecimento e 

• Fornecimento e 

• Fornecimento e 

2.35.1.3 Tubulação de PVC 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para ju .ta elástica — 
diâmetro de 40 mm 	 95,12 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 
diâmetro de 50 mm 	 66,11 m 
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o de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 

	 161,34 m 
çao de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 

	 97,85 m 
• 
	

Fomecirnento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 75 mm 	 8,80 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 100 mm ... 110,10 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC—diâmetro de 150 mm 	 96,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 200 mm 	34,60m 

2.35.1.4 Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto 

cir 

rode959Trn 

• Forn4fiíesto.e 

diâmetro de 1 mm 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,40 m x 0,40 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm   12,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,60 m x 0,60 m, incluindo preparo da base e lastro de 
• brita espessura de 5 cm 	 25,00 un. 
Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,80 m x 0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 
• brita espessura de 5 cm 	 13,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 1,00 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	  7,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 1,20 m x 1,20 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 6,00 un. 

lio 2.36 Instalações de Redes de Águas Pluviais 

2.36.1 Drenagem da cobertura e térreo 

39Ç 
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411:97‘""j)2) 9M'aiS provenientes da cobertura são captadas por meio de tubos de queda e em seguida 
0.,'-----  e/4,  

o,  " '"' 	o pavimento térreo, através de prumadas, onde caminharão através de tubulações 
em boca de lobo e sarjetas no na via pública. 

subterrânea 
- 

Para a área externa foi projetada uma drenagem superficial, tendo sido previstos caimentos e toda 
água é conduzida para caixas de passagem e posterior lançamento em boca de lobo e sarjetas no na 
Via pública. 

O sistema de drenagem do lençol freático do 40 subsolo é do tipo "trincheira drenante ", através de 

tubos corrugados perfurados que encaminham toda a água até os poços de recalque feitos em anel 

de concreto pré-moldado e posteriormente lançados na rede pública através de tubulação de 

recalque, sendo que o sistema de bombeamento de águas pluviais trabalha com 02 (duas) bombas 

de recalque do lençol freático, uma com potência de 4,0 CV, vazão de 22 m3/h e pressão de 19 mca 
e a outra com potência de 4,0 CV, vazão de 30 rn3/h e pressão de 19 mca. 

A captação da água do lençol freático através das paredes diafragmas é feita através de grelhas e 
conduzida até 0 40 subsolo, onde são interligadas no sistema de drenagem do lençol freático. 

2.36.3 Infra-estrutura do sistema de águas pluviais 

2.36.3.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque do lençol freático, com potência de 4,0 CV - 
referência ABS, com vazão de 22 m3  / h e pressão de 19 mca 	 10,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque do lençol freático, com potência de 4,0 CV — 
referência ABS, com vazão de 30 m3 / h e pressão de 19 mca 	 ç 	 4,00 unt 
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talação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 2" 	 180,90 m 
5\ 

	

ifflitalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 4" 	 458,55 m e 

	

talação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 6" 	 1.012,30 m 

o 
2.36.33'Tubd1a-ção de pvc 

• Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido — diâmetro de 50 mm 	 262,80 m 
• Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido — diâmetro de 100 mm 	 301,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 200mm 	 44,60 m 
• Fornecimento e instalação de tubo da PVC TCC — diâmetro de 250mm 	 285,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 300mm 	 307,45 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC corrugado diâmetro de 150 mm 	505,00 m 

2.36.4. Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,40 m x 0,40 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 4,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,60 m x 0,60m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 23,00 un. 
Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,80 m x 0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 12,00 un. 
Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 1,00 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	 3,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 1,20 m x 1,20 m, incluindo preparo da base e lastro 
brita espessura de 5 cm 	4,00 
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.E).5e.̀41 -  caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

cohato a ao fck=15,0 MPa, medindo 1,60 m x 0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 

	

itita,OSess 	e 5 cm 	  1,00 un. 

	

o d 	xa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 
CREA-SP 

	

,concreto 	o fck=15,0 MPa, medindo 2,00 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 

	

esp 	de 5.cm 	 1,00 un. 
Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em • 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 2,50 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 

	

brita espessura de 5 cm 	  1,00 un. 

• 2.37 Instalações de Gás Combustível" Encanado" 

O sistema de gás combustível é viabilizado conforme informações da Companhia COMGAS, através 

de futura extensão da rede pública existente na Rua do Bosque. Este sistema atenderá as futuras 

cozinhas localizadas na praça de alimentação do pavimento térreo, sendo previsto medidor e 
regulador em área externa. 

A alimentação do ponto de consumo é feita através de tubulações a partir da rede da concessionária, 
constando de: 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 54 mm 	150,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 28 mm 	150,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 22 mm 	86,00 m 

2.38 Sistema de Transporte Vertical - Elevadores 

Foram fornecidos e instalados no empreendimento, 20 (vinte) elevadores enclausurados, distribuídos 
da seguinte fôrma: 

Bloco A: 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do pavimento 
térreo ao 10° pavimento, inclusive o 1°, 2° e 30 subsolos (zona baixa); 

95/120 G- 
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04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do 100  
a imento ao 18° pavimento, inclusive o pavimento térreo, 1°, 2° e 3° subsolos (zona alta); - 

ois) elevadores com capacidade para 06 (seis), exclusivo para juízes, atendem a 
os pavimentos, inclusive 1°, 2°, 3° e 4° subsolos. 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do pavimento 
térreo ao 10° pavimento, inclusive o 1°, 2° e 3° subsolos (zona baixa); 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do 100  
pavimento ao 18° pavimento, inclusive o pavimento térreo, 1°, 2° e 3° subsolos (zona alta); 

02 (dois) elevadores com capacidade para 06 (seis), exclusivo para juizes, atendem a 
todos os pavimentos, inclusive 1°, 2°, 3° e 4° subsolos. 

Os elevadores instalados no empreendimento, contam com as seguintes características: 

• 16 (dezesseis) Elevadores, com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 

variação de frequência (V.V.V.F), com velocidade de 150 m/min. ou 2,50 m/s e capacidade de 

transporte de 20 (vinte) passageiros ou 1.500 kg, com os seguintes dispositivos : controlador 

lógico programável, acionamento, comando e controle e estratégia de atendimento do tipo 
microprocessado inteligente, comando duplo, podendo ser automático ou comando por 

ascensorista, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores, 

estacionamento preferencial, despacho para carro lotado, detecção de excesso de carga, 

controlador para acoplamento ao gerador de emergência, eliminador de chamadas falsas, 

digitalizador de voz, indicador de pavimento tridimensional eletrônico na cor preta com setas de 

direção, sinalizador sonoro de aproximação da cabina, cabina (painéis e teto) em aço inoxidá 

escovado, dotada de relógio, termômetro digital e jornal eletrônico, com revestimento do piso c 

granito Cinza Corumbá na espessura de 3 cm, com espelho na metade superior do painel de 

fundo, guarda-corpo em aço inoxidável no painel de fundo, banqueta artculável para 

ascensorista, controle de temperatura através de sistema de ventilação inteligente 

auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente, com dispositivos para fixa o c12' 
alcochoado para proteção dos painéis, intercomunicador através de central telefônica com 
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unicação interligando cabina, casa de máquinas e sala de supervisão predial, 

m abertura central, porta de pavimento com abertura central e régua de 

a, cabina dotada de painel com botões auto-ilumináveis capacitivos 

de 02 (duas) botoeiras com marcação em braile, dispositivos contra incêndio 
preparação de pontos para conexão de câmaras de vídeo, interligados por 

cá 

• 

clusivo, até a casa de máquinas e sala de supervisão predial, no 20 pavimento do 
bloco "A", visando a futura instalação de Circuito Fechado de TV em todos os elevadores. 

• 04 (quatro) Elevadores, com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 

variação de frequência (V.V.V.F), com velocidade de 105 m/min. ou 1,75 m/s e capacidade de 

transporte de 06 (seis) passageiros ou 450 kg, com os seguintes dispositivos : controlador lógico 

programável, acionamento, comando e controle e estratégia de atendimento do tipo 

microprocessado inteligente, comando duplo, podendo ser automático ou comando por 

ascensorista, despacho para carro lotado, detecção de excesso de carga, controlador para 

acoplamento ao gerador de emergência, digitalizador de voz, indicador de pavimento plano, 

sinalizador sonoro de aproximação da cabina, cabina (painéis e teto) em aço inoxidável 

escovado, dotada de relógio, termômetro digital, com revestimento do piso com granito Cinza 

Corumbá na espessura de 3 cm, com espelho na metade superior do painel de fundo, guarda-

corpo em aço inoxidável no painel de fundo, banqueta articulável para ascensorista, controle de 

temperatura através 'de sistema de ventilação inteligente com vazão auto-ajustável de acordo 

com a temperatura ambiente, com dispositivos para fixação de alcochoado para proteção dos 

painéis, intercomunicador através de central telefônica com sistema de comunicação interligando• 

cabina, casa de máquinas e portaria, porta de cabina com abertura lateral, porta de pavimento 

com abertura lateral e régua de segurança eletrônica, cabina dotada de painel com botões auto-

ilumináveis capacitivos eletrônicos e marcação em braile, dispositivos contra incêndio e pânico, 

além da preparação de pontos para conexão de câmaras de vídeo, interligados por cabeamento 

exclusivo, até a casa de máquinas e sala de supervisão predial, no 2° pavimento do bloco "A", 
visando a futura instalação de Circuito Fechado de TV em todos os elevadores. 

Todos os elevadores são de última geração, microprocessados, com circuitos em fi 

com controle de velocidade variável, que proporciona grande economia de energia, aliada à u 
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•51nterlit istema de supervisão computadorizado para gerenciamento e controle de tráfego. 

de de 

ão de cruzamento semafórico e complementos solicitados na nova certidão 
s da CET 

99121121a  
IVràrqu 	de 

um conjunto de equipamentos semafóricos para implantação do cruzamento da Av. 

São Vicente com a Rua José Gomes Falcão, além das melhorias viárias, em 
atendimento à Retificação de Certidão de Diretrizes SMT 078/92, do Departamento de Operação do 
Sistema Viário do município de São Paulo. 

eáof 
Também foram feitos serviços de restauração, recuperação e complementação do sistema de CFTV 

da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Praça Luís Carlos de Mesquita e Praça íris 

Memberg, além do fornecimento de 2 (duas) novas câmeras de CFTV, sendo uma na Praça Pascoal 
Martins e outra na cabeceira sul do viaduto Pacaembú. 

Foram executados todos os projetos executivos de melhoria viária, incluindo sinalização vertical, 

sinalização horizontal e sinalização semafórica, além dos projetos executivos do sistema de CFTV, 
sendo posteriormente submetidos e aprovados pelo órgão competente. 

2.39.1 Implantação de sinalização viária horizontal 

• Execução de pintura termoplástico estrudado 	  180,00 m2  

• Execução de pintura termoplástico hot spray 	  165,00 m2  

• Fornecimento e instalação de tachão bidirecional refletivo em resina de poliéster 	 60,00 un. 

• Execução de retirada de prismas de concreto 	 20,00 un. 

• Execução de retirada tachões 	 40,00 un. 

• 
2.39.2 Implantação de sinalização viária vertical 

• Execução de pintura termoplástico estrudado 	 

• Fornecimento e instalação de coluna PP 	 
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8INRS 1. 
e ,,F,e5Sem o e instalação de placas sinalizadoras em aço silk 500mm 	  30,00 un. 

'1 

taçN."9:-, dtA0) e sinalização semafórica 
": 

,4:.. 	ii  e:a _ • ; 	"_. -....* , ,- FOMecildento 	talação de coluna Simples - sistema SEMCO 	 2,00 un. 
CF:EA-SP 

eciaen é instalação de coluna composta para braço projetado 	sistema SEMCO 
'42,.... 	--- 

	

,/    6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de braço projetado - sistema SEMCO 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de grupo focal 200 x 200 x 200 - sistema SEMCO 	8,00 un: 

• Fornecimento e instalação de grupo focal pedestre - sistema SÉMCO 	 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de anteparo para grupo focal projetado sistema SEMCO 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 2 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	60,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 4 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	200,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 12 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	150,00 un. 

• Fornecimento e instalação de laços detetores de fluxo de veículos 	  4,00 un. 

AGASE 

2.39.4 Implantação de câmeras de CFTV 

• Fornecimento e instalação de câmera CCD 1/3", em cores dia e noite modelo LTC 0455/20, 
completa incluindo, lente zoom 5,8 a 121,7 mm com pré Set modelo T21Z5518AM5P, caixa de 
proteção uso externo, limpador de janela, bomba d' água, ventilador para caixa de proteção, 
servomecanismo giratório com pré posicionamento, telecomando (receiver / driver) com pré 
posicionamento, transmissores ópticos digitais para vídeo e dados, receptores ópticos digitais 
para vídeo e dados, com conjunto de suportes para fixação da câmera, caixa de controle e para- 
raio em poste de concreto armado com 15 (quinze) m de comprimento 	 2,00 un. 

• 

• 

• Fornecimento e instalação de cabo de controle 2 x18 AWG 	 1.200, 

2.39.5 Restauração, recuperação e complementação de câmeras de C6 

Fornecimento e instalação de módulo de entrada de vídeo para matriz, com capacidade para 16 
entradas de vídeo 	  1,00 un. 
Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica monomodo 2 fibras 	  1.200,00 m 

(9-Á 
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2.40 Sistema de Ar Condicionado, Ventilação, Exaustão, Pressurização de escadas e • Distribuição de Ar 

ite modelo LTC 0455/20, completa incluindo, lente zoom 5,8 a 121,7 mm com pré 
Z5518AMSP, caixa de proteção uso externo, limpador de janela, bomba d' água, 

.03 caixa de proteção, servomecanismo giratório com pré posicionamento, 
eiver / driver) com pré posicionamento, transmissores ópticos digitais para vídeo 
res ópticos digitais para vídeo e dados, com conjunto de suportes para fixação 
de controle e para-raio 	  2,00 un. 

2.40.1 Sistema de Ar Condicionado 

Devida às características próprias e específicas da finalidade do empreendimento foi adotado um 

sistema de condicionamento por expansão indireta, através de água gelada. O Sistema é composto 

de uma central de água gelada :Contendo os seguintes equipamentos: 03 unidades resfriadoras de 

liquido do tipo Centrifugas, micro processadas, sete bombas para circulação de água gelada, sendo 

quatro para o circuito primário com três atuantes e uma reserva e outras três para o circuito 
secundário, sendo duas atuantes e uma reserva. 

O Sistema de condensação é constituído por quatro bombas para circulação da água de 

condensação, sendo três atuantes e uma reserva operando em conjunto com três Torres de 
Arrefecimento localizadas junto à Central de Água Gelada. 

Na Central de Água Gelada, estão instalados os painéis elétricos, responsáveis pelo acionamento e 

manutenção dos equipamentos em operação. Um ventilador provido de rede de dutos e bocas de ar, 
foi instalado para reduzir a temperatura interna da Central de Água Gelada proveniente da dissipação 
de calor produzida pela operação dos equipamentos. 

Nos ambientes as serem condicionados, tanto no bloco A como no B, temos para cada pavimento, 

duas casas de máquinas, cada uma com um condicionador de ar do tipo Fan-Coil, conectados às 

suas respectivas rede de dutos, interligadas à caixas plenum com bocas de ar através de flexíveis 
acústicos. 

• Cada condicionador é responsável pelo condicionamento de metade de cada pavimento. 

100/120 É.)..1 
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de temperatura dos ambientes será feifo através de sensores de temperatura, instalados 
no,fttomó-0é, ar dos - condicionadores, dentro das casas de máquinas, com atuação direta nos 

OFes 	álvulas de duas vias instaladas nas linhas de retorno de água gelada dos Fan-Coils. • 

earc~r 	unto às janelas, os ramais de dutos serão providos de dampers de " By Pass "com 

,c>tLiacia,pdtomáticos que serão acionados por termostatos de ambiente, instalados na salas junto 03 
casas de máquinas (salas dos Juizes). Estes dampers serão acionados quando a temperatura 

variar junto às janelas pela ação da insolação direta nos vidros, de modo a combater esta carga 
térmica, aumentando-se ou reduzindo-se nestes ramais a vazão de ar insuflada. 

A renovação do ar dos ambientes condicionados, acontecerá através da captação de ar exterior junto 
às casas de máquinas, através de dampers providos de filtros. • 	2.40.1.1 Maquinário da Central de Utilidades 

• Fornecimento e instalação de centrífugas com capacidade nominal de 400 TR 	3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Torre de arrefecimento, com capacidade de 400 TR e vazão de 
água de 275 m3/h 	  1,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de Torre de arrefecimento, com 
capacidade de 500 TR 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água gelada, com vazão de água de 220 
m3/h /30 mca (reserva) 	 1,00 un. 

• Fomecimento e instalação de motobomba centrífuga água gelada, monobloco, com potência de 
60 cv e vazão de água de 370 m3/h / 30 mca 	 3,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de motobombas centrifugas água gelada, 
com vazão de água de 220 m3/h / 30 mca, existentes 	  3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água de condensação, com vazão de 330 
m3/h /20 mca (reserva) 	  1,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de motobombas centrifugas água gelada, 
com vazão de água de 220 m3/h / 30 mca, existentes 	  3,00 un. 

2.40.1.2 Fan-Coil's 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 33,2TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,3TR 	 

2,00 un. 

1,00 un. 
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""QprrieCI lio e instalação de Fan-Coil com capacidade de 14,4TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação dé Fan-Coil com capacidade de 19,5TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 14,7TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 22,1TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 23,3TR 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,2TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,6TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 8,8TR 	 2,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de Fan-Coil com capacidade de 15TR, 
existentes 	  60,0 un. 

2.40.2 Sistema de Ventilação Mecânica e Exaustão 

, 

	

#4:ácimenier instalação de Fan-Coil com capacidade de 12,8TR 	 1,00 un. ,)w.L.   

	

ForneCt ent %'r instalação de Fan-Coil com capacidade de 12,4TR 	  :-.- 	 2,00 un. 

	

EçoIlha&pQp instalação de Fan-Coil com capacidade de 16,9TR 	  1,00 un. 

PODERJUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 29  REGIÃO 

819-- 

ELO cAmPos 
DOS SANTOS • SUAS RECOLHIDOS POR VERBA 

NopatcEsno RS 1.75 

Os sistemas de ventilaçãó e exaustão utilizam ventiladores centrífugos ou axiais, dependendo da 
localização, vazão de ar e pressão necessários. 

Os ventiladores de insuflamento e exaustão das garagens estão instalados no primeiro subsolo, 
captando e descarregando ar no térreo, sendo estes centrífugos. 

Os ventiladores de ventilação / exaustão de fumaça do atrium estarão instaladas na cobertura, sobre 
a estrutura espacial, sendo axiais e estão ligados no sistema de emergência. 

Os demais ventiladores têm atuação localizada atendendo a: 
• subestação — centrífugo 
• depósitos — axial 
• sanitários — axial ou centrífugo 
• copas — axial ou centrífugo 
• central de água gelada — centrífugo — caixa de ventilação 
• sala de geradores — centrífugo — caixa de ventilação 
• cozinha do restaurante do 100  pavimento — centrifugo — caixa de ventilação 
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res do sistema de ventilação e exaustão 

ww.e.gis-ne instalação de ventiladores axiais para exaustão de depósitos, com vazão de 180 
	 36,00 un. 

• pmer..ifn-ento e instalação de ventiladores axiais para exaustão, com vazão de 500 m3/h, 
	 3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários / depósitos, com 
vazão de 400 m3/h 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários, com vazão de 300 
m3/h 	  172,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão de sanitários / 
copa, com vazão de 600 m3/h 	 30,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de insuflamento de garagens, com potência de 10 CV, 
vazão de 41.000m3/h, 30 mmca, de dupla aspiração 	  12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de insuflamento de garagens, com potência de 12,5 
CV, vazão de 45.000m3/h, 30 mmca, de dupla aspiração 	  12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de exaustão das subestações, com potência de 1,5 cv, 
vazão de 2.800m3/h, centrifugo 	  4,00 un. 

1. 

• 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários depósitos, com 
vazão de 800 m3/h 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventilador para sala de bombas e resfriadores de liquido, com 
vazão de 4050 m3/h 	 1,00 un. • Fornecimento e instalação de ventilador para sala de grupos geradores, com vazão de 9000 m3/h 
	 1,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão de sanitários / • 
copa, com vazão de 900 m3/h 	 4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, 	ra exaustão de sanitári 
copa, com vazão de 1700 ms/h 	 30,00 

• Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de' firmaça do atrium, e)o. vazão de 45.000 m, potência de 5 CV 	 4,00 u 
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• Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão da coifa / copa 

do restaurante do 100  pavimento, potência de 0,5 cv, limit load, com vazão de 1500 m3/h, 30 
mmca 	 2,00 un. 

2.40.3 Sistema de Pressurização de escadas 

Os sistemas de pressuripção •  de escadas enclausuradas são constituídos por quatro conjuntos 

independentes (um conjunto por ,escada) sendo cada conjunto constituído por quatro ventiladores 

localizados no 40 subsolo, um shaft de dutos metálicos com grelhas insuflando ar na respectiva 

escada em todos os andares do pavimento térreo á cobertura e sistema de controle de pressão por 

dampers de sobrepressão localizados na cobertura, complementando o sistema. 	
€P) 

Estes equipamentos serão acionados através de seus respectivos painéis elétricos instalados • 	junto aos mesmos. Através de sinal vindo da supervisão predial. Em caso de incêndio, os mesmos 

são acionados e estarão pressurizando as caixas de escadas, com ar insuflado nos shafts e 

descarregado nas escadas por grelhas instaladas nas paredes. 

A pressurização das escadas estará limitada e esta limitação é feita através de dampers 

barométricos instalados na parte mais alta das escadas, onde se houver pressurização acima dos 

valores estabelecidos haverá o escape do ar para o meio exterior, mantendo-se assim a pressão 
estabelecida. 

2.40.3.1 Ventiladores do sistema de Pressurização de escadas 

• Fornecimento e instalação de ventiladores de pressurização de escadas de incêndio, com 
potência de 50V, vazão de 12.750m3/h, dupla aspiração 	  16,00 un. 
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2.40.4 Distribuição de ar 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 20 	  6.811,32 kg 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 22 	 4.473,56 kg 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n°24 	 2,569,35 kg 
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nto e instalação de chapa de aço galvanizada n° 26 	  8.238,81 kg iw> 

00-riehkir.k instalação de isolamento térmico de dutos com 25 mm de espessura, densidade 
, revWidos externamente com papel kraft aluminizado 	  6.276,00 m2  

entdÃpnstalação de duto circular flexível para conexão duto / difusor, comprimentO de 
AtPeo '4otor, registro e elementos de fixação 	 5.670,00 pç. 

isteà hidráulicos 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1/2" 	  240,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca BSP, 
SCH 40 sem costura, 3/4" 	  442,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca BSP, 
•SCH 40 sem costura, 1" 	  260,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1 1/4" 	  190,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rósca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1 1/2" 	  250,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 2" 	  230,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 3" 	  100,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo em aço carbono Preto ASTM-A-106 extremos biselados para 
solda, SCH 40, 1/2" 	  120,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo em aço carbono Preto ASTM-A-120 extremos biselados para 
solda, SCH 40, 14" 	  70,00 m 

2.40.6 Sistemas elétricos 

• Fornecimento e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétricas, 
incluindo disjuntores, contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle das 
centrífugas, motobombas e torres de arrefecimento, do tipo fnetal enclosed, conforme ABNT, 
construído em chapa de aço 14 USG, provido de vedação IP-44, em estrutura auto-portante de 
perfilados de ferro bitola 11 USG, com portas de acesso dotadas de fechadura 	 1,00 
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e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétricas, 
ores, contatares, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle dos FAN-

gem aparente, fabricado em chapa de aço esmaltado, constituído de bitola mi- 
do com 2 demãos de primer e tinta esmalte para acabamento 	 77,00 un. 

â talação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétricas, 
es, contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle dos 

austores, com montagem aparente, fabricado em chapa de aço esmaltado, 
Sitola mínima 16 USG, jateado com 2 demãos de primer e tinta esmalte para 

14,00 un. 
em aço galvanizado tipo comum, diâmetro 3/4" 

	 3.132,00 m 

Fornecimento e instalação de cabo flexível isolamento termoplástico anti-chama BWF, 1,5 mm2  
	 4.500,00 m 

Fornecimento e instalação de cabo flexível isolamento termoplástico anti-chama BWF, 2,5 mm2  
	 4.200,00 m 

Fornecimento e instalação de multicabo blindado flexível com isolamento termoplástico anti- 
chama 3x1,0 mm2 	 3.900,00 m 

4k.ForTtféto 
T..YQ,cluinCta-811sj 

‘,..vontiladore 
\Ca:Utti ui o 
ackame1115 	  
Fornecimento e instalação de eletroduto 

2.41 Creche 

2.41.1 Estrutura de concreto armado e protendido 

2.41.1.1 Lajes, vigas e pilares 

2.41.1.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, 
com espessura = 15mm 	 1.911,73 m2  

2.41.1.1.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	30.447,61 kg 

2.41.1.1.3 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  269,46 m3  

2.41.1.1.4 Execução de serviços de protensão da vigas de concreto armado, incluindo o 
fornecimento de ancoragens, bainhas, aço CP 190 RB, incluindo injeção de calda de 
cimento 	  3.632,97 kg 

2.41.1.2 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 

2.41.2 	Estrutura metálica 

Enol 
2.41.2.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de estrutura metálica para a o da cobertura do 

pergolado em vidro laminado refletivo prata espessura = 8 mm do pavimento térreo em 
chapas de aço SAC 300, incluindo porcas, arruelas, soldas e acessórios 

.560,47 kg 
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2:41 .2;ftV.inecit-fr011to, beneficiamento e instalação de estrutura metálica para apoio da cobertura 
" itIrVidra laminado refletivo prata espessura = 8 mm da entrada principal da Creche do 

,P,"• en Aérreo em chapas de aço SAC 300, incluindo porcas, arruelas, soldas e 
'at essóri _V 	  1.351,50 kg CREA-SP c, i 

<:,9 
e outras vedações o \s' 

2.41.3.1 Execução de alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm 	 1.006,13m2  

2.41.3.2 Execução de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm 	 662,61 m2  

2.41.4 Execução de alvenaria de encunhamento com tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm 
	 632,29 ml 

2.41.4 Impermeabilização 

2.41.4.1 Laje de cobertura (creche! guarita) 

• 2.41.4.1.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  286,15m2  

2.41.4.1.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 286,15 m2  

2.41.4.1.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4 mm, estruturada com 
véu de poliéster, Tipo Ill - NBR9952/98 	 286,15 m2  

2.41.4.1.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	  286,15m2 

>/
2.41.4.1.5 Execução de proteção mecânica vertical com uso de tela de aço, constituindo-se de 

, 	argamassa de cimento e areia na espessura de 2,0 cm 	 63,67 ml 

, 2.41.4.2 Sanitários / cozinha / lactário / alimentação / lavanderia \ó 	'  

2.41.4.2.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  94,47m2  

2.41.4.2.1 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 94,97 m2  

2.41.4.3 Istilarhento Térmico e ActIstiCO 
c) 	,(..7 

DE 2.41.4.3.1 Fornecimento e aplicação de argila expandida sobre as lajes da cobertur , °miando uma 
camada de 10 cm 	 58,50 m3  

2.41.4.3.2 Fornecimento e instalação de revestimento acústico em espuma-de poliuretano poliéster 
expandido flexível nas salas de sono e 25,57 m3  
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 1 Exec 	de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos 

d 	ta dureza, tipo Korodur, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com 
• juntas plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência 

com altura h= 7,00 cm 	  196,15 m2  

2.41.5.1.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm e cimentado liso desempenado de alta resistência 
	  544,85m2•  

2.41.5.1.3 Fornecimento e aplicação de piso vinifico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, 
em manta de 2 m de largura 	  488,00 m2  

2.41.5.1.3 Fornecimento e aplicação de piso vinilico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, em 
manta de 2 m de largura, com fita adesiva antiderrapante 	 47,31 m2  

2.41.5.1.4 Fornecimento e aplicação de rodapé vinifico linha na cor cinza claro, com espessura 2,0 
mm, com altura h = 7 cm, arredondado tipo hospitalar 	  359,72 ml 

2.41.5.2 Pisos em áreas externas 

2.41.5.2.1 Execução de pavimento em placas de concreto armado, com tela de aço CA-60 Q159, fck 
= 15,0 MPa, com acabamento_desempenado, com 10 cm de espessura 	40,00 m2  

2.41.6 	Revestimentos internos e externos 

2.41.6.1 Internos 

2.41.6.1.1Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.3 Fornecimento e aplicação de emboço em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de gesso desempenado em paredes inte 
1.7 2,74 

• 2.41.6.2 Externos 

E 2.41.6.2.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes externas 	 1.259,80 m2  

2.41.6.2.2 Fomecimento e aplicação de reboco em paredes externas 	 1.259,80 m2  
108/120 
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— ecimento e aplicação de emboço em paredes externas 	  1.259ffl ITYA 

_in4 'mento e execução de divisória em granilite, com espessura = 4 cm e altura = 2,10 
luindo estrutura de fixação e acessórios 	  14,74 m2  

2.41.8 Forros 

2.41.8.1 	Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas medindo 60 cm x 
60 cm com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos , 
	 426,36 mz  

2.41.9 Portas de madeira • 	2.41.9.1 Ambientes internos 

2.41.9.1.1 Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira preparada para pintura com mediada 
variável de 0,72 à 0,92 x 2,10 m, com batente metálico e ferragens 	 35,00 un. 

2.41.9.1.2 Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira com miolo semi oco 100% fibra de 
eucalipto espessura = 35 mm, altura h=1,90 m, na cor cinza cristal, medindo 0,60 m x.1,90 
m, com batente metálico e ferragens 	 4,00 un. 

2.41.9.1.3 Fornecimento e instalação de porta • de madeira com revestimento em laminado 
melamínico, de correr medindo 2,70 m x 2,70m, com batente em madeira e acessórios de 
fixação 	  2,00 un. 

2.41.9.1.4 Fornecimento e instalação de porta de madeira com revestimento em laminado 
melamínico, de correr medindo 1,40 m x 2,70 m, com batente em madeira e acessórios de 
fixação 	 1,00 un. 

2.41.10 	Esquadrias 

2.41.10.1 Esquadrias de alumínio 

• 
2.41.10.1.1 Fornecimento e instalação de porta de vidro de correr, com caixilho de alumínio com 

perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura el trostática 
na cor branca, com vidro temperado espessura 10 mm 	  601T21 A 

~Ah 
1110 2.41.10.1.2 Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio fixo / maxim-ar com perfis dai? 

sistema silicone glazing linha 42 e linha especial, com pintura eletrostática na cor 
branca, com vidro liso incolor espessura 6 mm e tela de proteção em nylon 	 98,91 m2  
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ação de caixilho de alumínio com perfis da linha sisteffai.gflicone 
ha especial com pintura eletrostática na cor branca, com vidro 

'ra 8 mm e tela de proteção em nylon 	  16,27 m2  

2.41.10.1.4 Fornecimen o e instalação de caixilho de alumínio com perfis da linha sistema silicone 
glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca, com vidro 
laminado refletivo prata espessura 8 mm (incolor de 4 mm + PVB prata refletiva + incolor 
de 4 mm) 	  104,06m2  

2.41.10.2 Esquadrias de Ferro • 

2.41.10.2.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
3 (três) tubos redondos de ferro fundido de diâmetro de 2" 1/2", com suportes para 
fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5mm 
de espessura 	  53,23 ml 

2.41.10.2.1 Fornecimento e instalação de portão metálico em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  10,64 m2• 

2.41.11 Pintura 

2.41.11.1 Execução de massa corrida 100% acrílica incluindo lixamento 	 2.909,37 m2  

2.41.11.2 Execução de pintura acrílica sem emassamento em paredes e forros de gesso liso• 
acartonado cor branco gelo 	  2.815,32 m2  

2.41.11.3 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em paredes cor branco gelo fosco 
	 641,46 m2  

2.41.11.4 Execução de pintura PVA látex cor branco gelo sem emassamento em paredes e forros 
de gesso liso acartonado 	 234,02 m2  

2.41.11.5 Execução de pintura acrílica " Magic "sem emassamento em paredes cor branco gelo 
	  148,10m2  

2.41.12 Equipamentos Sanitários e de Cozinha 
	 P C 

021ç 

,d) 

2.41.12.1 Equipamentos sanitários 
oc4,‘  

2.41.12.1.1Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencion I, cor branco gelo, incluindo 
tubo de ligação com anel expansor cromado, anel de vedação, parafusos de fixaçã 
cromados e assento rígido cor branco 	 8,0 

2.41.12.1.2 Fornecimento e instalação de lavatório pequeno sem coluna, cor branco ge 
	  8,ó un. 
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c9 

210,00 m 

2.41. 	3 Fornecimento e instalação de cuba de louça redonda de embutir, cor branco gelo 
R.2,1117-,t7. 	 • 	 4,00 un. 

" 	mento e instalação de bancada em granito Cinza Andorinha polido , com frontão 
7 cm e espessura = 3 cm 	  29,90 m2  

.411FoJn,timento e instalação de torneira cromada, com acionamento por toque e GRE..A:bPf 	mento automático 	  12,00 un. 
c\d  

12.1„Flo 6,rnecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n°18 e 19 nas dimensões 1,20 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2", acessórios para fixação e válvula de descarga 	 2,00 un. 

2.41.12.1.7 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 0,60 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2", acessórios para fixação e válvula de descarga 	  2,00 un. 

2.41.12.1.8 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para bacia cromada, com acabamento 
antivandalismo, de 1" 1/2" 	  13,00 un. 

2.41.12.1.9 Fornecimento e instalação de chuveiro com três temperaturas, sendo uma a potência 
econômica para verão, teclas deslizantes, em termoplástico de alta resistência e 
acabamento na cor branca 	 6,00, un. 

2.41.12.2 Equipamentos de cozinha 

2.41.12.2.1 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 
cm x 34 cm x 15cm 	  1,00 un. 

2.41.12.2.2 Fornecimento e instalação de cuba retangular dupla em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 82 
cm x 34 cm x 15cm 	 3,00 un. 

2.41.12.2.3 Fornecimento e instalação de torneira de pressão cromada fixa, com arejador para pia 
	  4,00 un. 

2.41.13 Instalações Elétricas e-Lógicas 

2.41.13.1 Sistema de alimentação elétrica: 

2.41.13.1.1 Infra-estrutura dos sistema elétricos e distribuição: 

Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" 	 



• 

• 
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"PEt‘nento e instalação de eletroduto de PVC rigido diâmetro 2" 	  

iN e instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 1" 	 
•;!-,rs's 

c.êimeJioe instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 2" 
CREA-SP 

Fomes: 

';'" Fornecimento 

• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 10A/250V 	  

Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 15A-125/250V 	  • 

• Fornecimento e instalação de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralela de 10A/250V 
	2,00 un. • 	• 	Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 15A/220V 	  13.129,00 un. 

• Fornecimento •e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 4 mm 
	  30,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 10 rnm2  
	  50,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 70 mm2  
	 740,00 m 

o e instalação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 4" 	 

• 39,00 m 

180,00 m 

	 168,00 m 

190,00 m 

e instálação de interruptor simples de 10A/250V 	 35,00 un 

7,00 un. 

96,00 un. 
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cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 120 mm2  
	  190,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 2,5 
mm2 
	 4.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 4,0 
mm2 
	 200,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 6,0 
mm2 
	 110,00 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compa 
duplas de 18 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 

64,00 un 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir para instalação em forro modulo de pia 
de gesso, com controle de ofuscamento Classe A / 1000Iux, para duas lâmpada 	orescen 
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comuns tubulares do tipo T32 de 32 W de potência cada, corpo em chapa de aço galvanizado, 
okespessura de 0,5mm, por imersão à quente, qualidade NBR 7008, acabamento através de 
tt,"com tinta em pó híbrida epóxi poliéster, aplicada com spray eletrostático, cura em estufa a 

roNf fletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado (350G) de alto grau de pureza 
iNe refletância, reflexão total de 86% (DIN-5036-3), reflexão difusa 20% (DIN-5036-3), 

aberturas para retorno do ar condicionado ambiente, porta lâmpada (base G13) em 
ato providos de rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso, protegidos contra 
to e dotados de sistemas de engate rápido para os fios, fabricados pela BJB, vigia 

utenção no próprio corpo, fixação através de tirantes, vergalhões, ganchos rígidos, com 
eletromagnético 	• 	 88,00 un 

2.41.13.1.2 Quadros de distribuição de luz e força 

Foram fornecidos e instalados quadros de distribuição de luz e força de sobrepor, apresentando as 
seguintes características: 

Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico de 150 A, 1 (um) disjuntor trifásico 32 A, 2 (dois) 
disjuntores trifásicos 16 A, 1 (um) disjuntor trifásico 63 A, 6 (seis) disjuntores monofásicos 16 A e 
6 (seis) disjuntores monofásicos tipo DR 16 A 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico 15 A, 4 (quatro) disjuntores monofásicos 16 A, 7 (sete) 

• disjuntores monofásicos tipo DR 16 A, com espaço para 20% de reservas 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico 32 A, 5 (cinco) disjuntores monofásicos 16 A, 10 
disjuntores monofásicos tipo DR 16 A, 2 (dois) disjuntores monofásicos tipo DR 32 A com espaço 
para 200/E de reservas 	 1,00 un. 

2.41.13.2 Sistema de voz, dados, texto e vídeo (rede local de Informática e telefonia) - 
TELEMÁTICA 

A Rede de Telemática (Telecomunicações e Informática / lógica) está interligada com a Central de 

Processamento de Dados do 2° pavimento do bloco " A ", e foi projetada para atendimento à 

transmissão de dados, voz, vídeo e texto, sendo constituída por cablagem estruturada UTP- , 
Classe/categoria 5e, cablagem convencional e cabos de Fibra Ótica, com total de pontos instalados 
e distribuídos da seguinte forma: 

Cablagem Estruturada = 15 pontos 
Cablagem Convencional = 21 pontos 

2.41.13.2.1 Infra-estrutura dos sistemas de voz, dados, texto e vídeo 
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fr4,10,9:0n01 e instalação de conjunto com 2 tomadas RJ 45 fêmea 	 21,00 un. 

instalação de tomada de latão suporte para tomada RJ 45 	 15,00 un. 

.41. -Si . 	mentós : 
C. 

estruturados:' 

• Fornecimento e instalação de Cabo UTP Classe / Categoria 5e, de cobre trancado, não 
blindado, fios Sólidos 24 AVVG, para frequência de operação até 350 MHz, impedância 
característica 100 ohms, para taxas de transmissão de até 622 Mbps - 4x24AWG 
	 1.200,00 m 

2.41.13.2.2.2 Cabos convencionais: 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl.- 50 pares 	  160,00 m 

2.41.13.2.2.3 Cabos de Fibra Ótica (Cablagem Primária): 

• Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra Ótica 2 pares, tipo multimodo, com diâmetro 
62,5x125pm, para uso interno (não geleada), revestimento primário em acrilato e coberlura 
termoplástica não propagante, largura de banda mínima (800/1.300nm) 160/500Mhz.km  
(13.00nm), atenuação (800/1.300nm) 3,5/1,5dB/km. Número de fibras por cabo = 04 
	  160,00m 

2.41.13.2.2.4 Equipamentos: 

• Fornecimento e instalação de Bloco IDO 50 pares, com anéis para organização e condução dos 
cabos, categoria 5e, com pernas para instalação direto sobre parede/placa, ou sem pernas para 
instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e numeradas para identificação dos 
pares 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45 / RJ45, 1,50 m 	 20,00 m 

• Fornecimento e instalação de Switch 24 portas workgroup, com as seguintes características : 24 
portas 10/100T)( autosensing, 2 portas Gigabit Ethernet 1000SX, possibilitando ativação 
simultânea das duas portas, Layer 3 switching, suportando RIP 1 e RIP II, suporte a QoS 
compatível com o padrão IEEE 802.1P, capacidade de gerenciamento via interface de 
gerenciamento local e gerenciamento remoto através de Telnet, SNMP, RMON, padrão de 
instalação em rack 19" 	  1,00 un. 

2.41.13.3 Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio: 
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• Fornb ¡mento e instalação de Cabo El 	 280,00 m 

2.41.13.3.2 Equipamentos do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• 	Fornecimento e instalação de Acionador Manual Tipo Quebre o Vidro 	  7,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detector óptico analógico endereçável, com base de 
montagem 	 32,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Alarme Sonoro / Visual Contra Incêndio 	  6,00 un. 

2.41.14 Instalações de Redes de distribuição de Água fria — " Potável" 

2.41.14.1 Tubulação de PVC rígido soldável e reservatórios 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3/4" 	 40,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável.- diâmetro 1" 	  210,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/2" 	 210,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/4" 	 210,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2 1/2" 	 400,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3" 1/2" 	 60,00 m 
• Fornecimento e instalação de caixa d' água em fibra de vidro com capacidade para 3.000 litros 
	 2,00 un. 

2.41.15 Instalações de Redes de Esgoto 

• 2.41.15.1. Tubulação de PVC 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elás 
diâmetro de 40 mm 	 142,0 

4 
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9~-nto e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 

	

mm 	 215,00 m 
0-,:ftt  instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 

	

í/yim 	  100,00 m 

instalação de tubo de PVC Branco; ponta e bolsa com virola para junta elástica 
tfé.',4 00 m m 	 150,00 m 

2.41-..16 'Extintores de incêndio 

• Fornecimento e instalação de extintor de pá químico seco - capacidade 6 quilos 	 6,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico - capacidade 6 quilos 	 3,00 un. 
• Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada - capacidade 4 litros .... 4,00 un. 

2.41.17 Sistema de Transporte Vertical - Elevadores 

• 1 (um) Elevador, com acionamento em corrente alternada com duas velocidades para 

nivelamento, com velocidade de 45 m/min. ou 0,75 m/s e capacidade de transporte de 8 (Oito) 

passageiros ou 600,00 kg, com os seguintes dispositivos : controlador lógico programável, 

sistema de comunicação interligando a cabina, casa de máquinas e portaria (viva-voz), indicador 

digital eletrônico com setas de direção instalado no pavimento térreo e na cabina, painel de 

operação da cabina provida de botões com micromovimento, botoeiras de pavimento dotadas de 

botões com micromovimento, sistema de sinalizador de alarme de elevadores, localizado na 

portaria, sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio, espelho cristal na 

metade superior do painel de fundo, guarda-corpo em aço inoxidável escovado no painel de 
fundo. 

• 1 (um) monta-cargas para transporte de alimentos, com capacidade de 100,00 Kg, com as 

seguintes características ; cabina interna e portas em aço inoxidável, 3 Paradas de pavimento, 
tensão de 380 V. 

3. 	PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Início: 	02/09/2002 
Término: 	30/04/2004 
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CE 

\kUk,  AROuiw 
aRPETIVO DE EXECUÇÃO 

0/03/ 

CREA-SP 

4.  L DO CONTRATO 

R$ 54.999.156,93 (cinqüenta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, cento e cinqüenta e 
seis reais e noventa e três centavos) 

5. DATA-BASE 

05/08/2002 

5. ADITIVOS 

	

5.1 	Aditivo n.° 01, datado de 18.10.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.2 	Aditivo n.°02, datado de 27.11.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.3 	Aditivo n.° 03, datado de 19.12.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

5.4 Aditivo n.°04, datado de 27.03.2003, de alteração de cronograma físico-financeiro e prazo; 

5.5 Aditivo ri.° 05, datado de 31.07.2003, de exclusão de cláusula contratual; 

	

5.6 	Aditivo n.° 06, datado de 14.08.2003, de preço global, referente ao aumento da alíquota do PIS: 
R$ 55.515.809,85 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e nove reais 
e oitenta e cinco centavos)  

Data base: 14/08/2003. 

5.7 Aditivo n.° 07, datado de 28.08.2003, de alteração de cláusula contratual; 

	

5.8 	Aditivo n.° 08, datado de 23.09.2003, de inclusão de reajuste contratual 
- 	inclusão de reajuste contratual : R$ 4.104.720,21 (quatro milhões, cento e quatro mil, 

setecentos e vinte reais e vinte e um centavos) 

• 
Data base: 23/09/2003 

5.9 Aditivo n.° 09, datado de 10.10.2003, de alteração de cronograma físico-financeir 

5.10 Aditivo n.° 10, datado de 10.10.2003, de inclusão de serviços extraordinários: 
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o de serviços extraordinários :R$ 4.103.876,86 (quatro milhões, cettleficE40„ mil, 
s e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos);  

/10/2003. 

.11 cRtgitti3r0 n 	, datado de 09.12.2003, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

51livp.' 12, datado de 21.01.2004, de inclusão de serviços extraordinários da Creche do 
Fórettn : 
- 	inclusão de serviços extraordinários da Creche do Fórum : R$ 1.493.912,27 (um milhão, 

quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e doze reais e vinte e sete centavos); 

Data base : 21/01/2004 

• 

• 

5.13 Aditivo n.° 13, datado de 06.02.2004, de alteração de cláusula contratual; 

5.14 Aditivo n.° 14, datado de 25.03.2004, de inclusão de serviços extraordinários, alteração de 
preços de serviços extraordinários da creche do Fórum, alteração de preços de serviços 
extraordinários: 

inclusão de serviços extraordinários : R$ 8.887.439,24 (oito milhões, oitocentos e oitenta 
e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários da Creche do Fórum : R$ 1.401.150,69 
(um milhão, quatrocentos e um mil, cento e cinqüenta reais e sessenta e nove centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 4.046.603,28 (quatro milhões, 
quarenta e seis mil, seiscentos e três reais e vinte e oito centavos); 

Data base: 25/03/2004. 

5.15 Aditivo n.° 15, datado de 16.06.2004, de alteração de preço de reajustamento contratual, 
alteração de preços de serviços extraordinários e alteração de 	preços de serviços 
extraordinários da creche do Fórum: 
- alteração de preço de reajustamento contratual: R$ 4.080.335,72 (quatro milhões, oitenta 

mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos); 
- alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 4.062.789,69 (quatro milhões, 

sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos); 
- alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 8.922.989,00 (oito milhões, 

novecentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais); 
- 	alteração de preços de serviços extraordinários da creche do Fórum : R$ 1.406.755,29 

(um milhão, quatrocentos e seis mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove 
centavos). 

Data base: 16/06/2004. 

5.16 Aditivo n.° 16, datado de 16.07.2004, de inclusão de serviços extraordinários : 
inclusão de serviços extraordinários: R$ 1.517.063,36 (oito milhões,,,oitocentos e oitenta 

e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos); 

Data base: 16/07/2004. 
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ORA. VAtOR RECERÉPO R$ 1,75 FATURADO A PREÇOS INICIAIS 

(setenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e um mil, seiscentos e 
noventa e dois reais e trinta centavos) 

CREA n.° 8.004-D/BA 
CREA n.° 18.032-D/BA 
CREA n.° 4.005-D/BA 
CREA n.° 14.012-D/BA 
CR EA n.°•23.964-D/BA 
CREA n.° 27.616-D/BA 
CREA n.° 190.186-D/SP 
CREA n.°. 506152817-D/SP 

7. ONTEDE RECURSOS • 

Orçamento Geral da União 
Banco do Brasil S.A 

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

	

8.1 	Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho 

	

8.2 	Eng.° Augusto César Ferreira e Uzeda 

	

8.3 	Eng.° Geraldo Correia Santos 

	

8.4 	Eng.° Henrique Martinez Andion 

	

8.5 	Eng.° Evandro Pires Daltro Júnior 

	

8.6 	Eng° José Alexandre Gandarela Pereira 

	

8.7 	Eng° Juraci Florêncio de Souza 

	

8.8 	Eng° Cesar de Araujo Mata Pires Filho 

9. EFETIVO MOBILIZADO 

1.196.086,21 hh 

10. EQUIPAMENTOS 

• 

Os principais equipamentos utilizados pela CONSTRUTORA OAS LTD. na  execução da obra,foram 
os relacionados abaixo: 

• Escavadeira Hidráulica mod. PC 200 	 2,00 un • Escavadeira Hidráulica mod. PC 150 	 2,00 un • Escavadeira mod. Bucyrus com caçamba de clamsell     1,00 un • Bob Cat mod. 753 	 4,00 un • Bob Cat mod. 743 	 4,00 un • Mini escavadeira mod. X-325, com esteiras 	 ' \..2,00 un 
Elevador de obra com sistema de pinhão e cremalheira mod. .10/12-M com 80,08 • 

	 2,00 u • Elevador de obra com sistema de pinhão e cremalheira mod. 10/12-M com 22,25 m 
	 2,00 un • Pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas, instalados na laje— superior da cobertura das torres 5,00 un. 
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, 
Cp;c0Upto x:1!sk,12ára d"eletrico de manivelada, com comprimento de 3,00 m 

l
létrico de manivelada, com comprimento de 4,00 m 

wlétrico de manivelada, com comprimento de 6,00 m 
létrico de manivelada, com comprimento de 7,00 m 
nove) balancins manuais 	  

nt . 
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10,00 un 
10,00 un 
10,00 un 
10,00 un 

2,00 un 

• 
Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o fornecimento, 

instalação e/ou montagem de peças e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a 
responsabilidade da CONSTRUTORA OAS LTDA. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e 

segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, 

condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da 

referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra. 

São Paulo - SP, 23 de Agosto de 2004 
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e Agronomia de São Paulo 

CERTIDÃO N°: Folha(s) n°: 1 de 2 

atrOijiões atirna• 

Ir TANTE: A presente cert 
técnico do profissional 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

Referente à(s) ART(s) 8210200400206222. 

CERTIFICAMOS, para os devir1:90,ips é2apór 2.,pqm qs ktigoé:," 
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Titulo(s) 
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Período 

Contratante 

Contratada 

CREASP N° 

O E 
profissional declarou que houve participação dé óutrb profissionais  

**A presente Certidão de Acervo Técnico substitui e cãríteie á'ehteri6r 
20/07/2004 sob n.'° FL58447.* 	' 

.„ 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida  somente com a autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: Folha(s) n°: 2 de 2 
CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s) documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão públiCor;','9qug,m,Ca responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s)Cópip:(S) pridppAor r,:i), -.,,â." arquivada(s) neste Conselho no processo A-000394/99VL06 	AN Wi; 	' - '''. '' - ' .'''' , 1;•;:,. !.«'  , 
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=TANTE: A presente certidão é valida somente corno • --O Acervol'écnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profissional, 

~técnico do profissional certificado 	- compáthiel com suas atribuipies legais; não cabendo qualquer limitação temporal 
ZWci difilicalásizzA 	 :45t à sua Vall,dade 
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Atestamos, para os devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS LTD., firma sediada na Avenida 

Angélica, n.° 2029, 8° andar, Consolação, São Paulo- SP , com CNPJ n.° 14.310.577/0001-04, 

executou para o Tribunal Regional do Trabalho da 2° Região - São Paulo/SP, com CNPJ n.° 

03.241.738/0001-39, sediado à Rua da Consolação, 1.272 - 8° andar, São Paulo - SP, a Conclusão 
das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista de 1a Instância da Cidade de São 

Paulo - Fórum Ruy Barbosa, objeto do Contrato n.° SCL-CT n.° 044/2002 firmado em 27/08/2002, 

sob a fiscalização do Banco do Brasil, com as características descritas abaixo. 

1. 	DESCRIÇÃO SUMÁRIA 

Reforma e conclusão das obras do prédio do Fórum Trabalhista de ia  Instância da Cidade de 

São Paulo, incluindo os serviços de: 

• Conclusão das estruturas em concreto armado moldado" in loco", com a construção dos 

setores" H " e" 1" (4 pavimentos de garagem), além de estruturas complementares, tais 

como : 2 (dois) reservatórios inferiores de água fria com capacidade de 350,00 m3  cada e 

2 (dois) reservatórios do sistema de sprinklers com capacidade de 50,00 m3  cada; 

• Execução das fundações diretas em concreto armado dos setores" H " e" I ", inclusive 

atirantamento definitivo das paredes diafragmas pré-moldadas já existentes; 

• Recuperação e conclusão de alvenarias diversas, revestimentos e pisos; tratamento para 

reforço e recuperação de concreto armado aparente, incluindo injeção de resina em epóxi 

tratamento superficial de armadura; 

Execução de tratamento do concreto aparente das fachadas externas e 	rnas; 

ropermeabilizações em diversos locais; 

:estruturas metálicas das rampas de interligação dos blocos "A" e "B" e 

a 	das fachadas e cobertura entre os blocos "A" e "B"; 

AelcUPeraçao e complementação das fachadas existentes, em pele de vidro; 

10 DE JESUS AGWAR 
VERBA • VALOR REMOO nul 
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• Revib complefnentação e conclusão das instalações elétricas, hidráulicas, ar 

condicionado, inclusive com o fornecimento de equipamentos; 

• Fornecimento e instalação de sistema de transporte vertical composto por 16 (dezesseis) 

elevadores sociais com capacidade de 1.500Kg cada e 4 (quatro) elevadores privativos 

com capacidade para 450 kg cada; 

• Fornecimento e instalação de sistema integrado de automação predial, circuito fechado de 

TV, detecção de incêndio, sonorização, controle de acesso e relógios de ponto digitais e 

relógios de marcação de hora analógicos; 

• Execução de paisagismo, urbanização e acessos. 

Em função do longo período de paralisação entre a etapa anterior, executada por outra 

construtora, e a retomada das obras, por meio de novo edital, cuja vencedora foi a 

Construtora OAS, a partir da Ordem de Serviços n.° 001/2002 de 02/09/2002, a deterioração 

e o obsoletismo de parte das estruturas e das instalações de modo geral, requereu da equipe 

de obra uma intensa e criteriosa avaliação técnica, para a determinação dos materiais e 

serviços já executados na etapa anterior, que poderiam ser aproveitados, recuperados ou 

restaurados. 

O empreendimento é composto por: 

• 2 (duas) torres (Blocos "A" e "B") com 20 (vinte) pavimentos cada e 4 (quatro) subsolos de 

garagens e áreas de apoio em comum, assim constituídas: 

ANIONIO DE 
AUTENTICAÇÃO 	 girfift VALOR RECgire 1.7e 

> 4 (quatro) subsolos de garagens com vagas para Veículos, vagas para deficientes 

e vagas para motos, áreas de apoio :1 (um) Auditório, 2 (duas) Subestações,14 

(qu 	rze) Salas de Serviço, sendo 1 (uma) de Manutenção, 2 (dois) Vestiários, 1 

lmoxarifado, 1 (Um) Refeitório, 1 (urna) Sala •de Limpeza, 8 (oito) Salas 

	

9.° TAB 	ii3fdts1C4:-Af(u?tt) Sala de Segurança, além de 10 (dez) Sanitá 'os; 

	

Paulo 	rto Fernandes - latem 
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arte reproduziria. Dou FO 

ada principal e 2 (duas) entradas "secundárias, 	aça da 

entação com 4 (quatro) boxes para restaurantes e 1 (uma) 

Café, Agência bancária do Banco do Brasil e 8 (oit 
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• 

Térr 	erno : 1 (uma) Central de Utilidades, composta por Posto Primário de 

Transformação, Entrada de Energia, Subestação de Energia, Central de Água 
Gelada e Creche; 

D 1° e 2° pavimentos : Serviços diversos, como: Setor Médico, composto por 7 (sete) 

consultórios médicos, 1 (uma) sala de Assistência Social, 1 (uma) Sala de 

Psicologia, 1 (uma) Farmácia, 1 (um) Almoxarifado, 1 (uma) Sala de 

Eletrocardiograma, 1 (uma) Enfermaria, 1 (uma) Sala para Fisioterapia, 1 (urna) 

Sala para Ginecologia, 3 (três) Salas para Odontologia, 2 (duas) Salas para 

repouso, 1 (uma) Sala para pequenas cirurgias, 1 (uma) Sala para Curativos, .1 

(uma) Sala para Expurgo e 1 (um) Laboratório, Sala de Treinamento, Central de 

Mandatos, Setor de Expedição, Setor de Depósitos Judiciários, Setor de 

Administração Central de Segurança, Central de Processamento de Dados, 

Arquivo Geral, Sala de Protocolo e Distribuição Geral; 

D 15 (quinze) pavimentos tipo - do 30  ao 90  e do 11° ao 18° pavimentos : 90 

(noventa) Varas Trabalhistas compostas por Salas de Audiência, Secretaria da 

Junta, Copa, Sala de Computador e Depósito e 120 (cento e vinte) Sanitários; 

D 100  pavimento : Escola de Magistratura, AMATRA (Associação dos Magistrados), 

parte da área Administrativa e 8 (oito) Sanitários; 

D 19° pavimento: Administração Geral do Fórum; 

pavimento: Casas de máquinas dos elevadores sociais e privativos, Casas de 

(,depósitos, 8 (oito) reservatórios elevados de água fria —4 
e: 3258-2611 

rrgs elevados de combate contra incêndios; 

inER 
ipritus medindo 18,00 m x 18,00 m cada, implantados sobre laje 

gffla @Acima do 20° pavimento, regularizado para operação diurna. 
VERBA • VALOR RECEBIDO RI 1 70 
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CE 

fè-feéá-  t5R1 	são interligadas em cada andar por 2 (duas) passarelas metálicas 

com cb:rripfirrienter4116,336 m cada uma (total de 80 passarelas), tendo cada torre uma 

altura máxima Te -76,540 m. O vão entre os blocos "A" e "B" é vedado por uma estrutura 

metálica espacial com revestimento tipo pele de vidro. As fachadas laterais externas das 

torres "A" e "B" já estavam executadas (2.170,00 m2), tendo sido executado em extenso 

trabalho de levantamento, recuperação e restauração da estrutura em alumínio e 

acabamentos (rufos, gaxetas, fechos, arremates e vedação). As fachadas frontal e posterior 

foram inteiramente executadas (2.014,08 m2), incluindo a parte da cobertura (1.187,025 m2). 

O vão citado entre os blocos "A" e "B", é composto de: 02 (duas) fachadas (frontal e posterior) 

e plano da cobertura, totalizando uma área de estrutura espacial de 3.201,105 m2. 

Construído com uma filosofia de " edifício inteligente ", no Fórum Trabalhista de ia  Instância 

da Cidade de São Paulo foi instalado um sistema de alta tecnologia para automação predial, 

supervisão, segurança e comunicação e dados, visando o monitoramento e gerenciamento de 

todas as atividades funcionais do prédio. 

Além disso, foram executadas todas as instalações básicas tais como : água, esgoto, 

drenagem de águas pluviais, sistema de combate contra incêndios, gás, iluminação, 

iluminação de emergência, elétrica, eletrônica e mecânica. 

O Sistema de Ar Condicionado instalado, é central, do tipo expansão indireta (água gelada) e 
tem capacidade total de 1.400 TR. 

Foram instalados os Sistemas de: Detetores Automáticos de fumaça e incêndio; Combate à 

Incêndio por meio de sprinklers, hidrantes e extintores; Automação Integrada e Geradores de 

Emergência1, iando o conforto e segurança dos usuários. ( c 

strategicamente distribuídos, sendo 16 (dezesseis) para uso público e 4 
DE N TAS - SP 

r°.(2554r.len dos juizes, além de 4 (quatro) escadas de emergên 
e cOgsto 	ica c ntorumt o 9o 

passarelas metálicas que interligam os dois blocos. 

Para a cir I 	o dos usuários permanentes e eventuais, foram instalados no edifício, 20 

1
1140 001100111 
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Cada andar têm serviços de telefone público (2 por andar), sanitários para funcionários e 

sanitários públicos, ambos preparados para o atendimento de pessoas portadoras de 

deficiência, sendo que seis pavimentos possuem dependências para a instalação de 

máquinas de xerox para atendimento do público em geral. 

Subsolos de Garagens 

Para atender o Fórum Trabalhista, o empreendimento conta com 1.283 (hum mil duzentos e 

oitenta e três) vagas de garagem no total, distribuídas em quatro subsolos, com uma área 

total de 36.787,41 m2, com capacidade para 1.207 ( hum mil, duzentos e sete) vagas para 

veículos, 24 (vinte e quatro) vagas para motos e 52 (cinqüenta e duas) vagas de veículos 

para deficientes, sendo assim distribuídas: 

1° subsolo : 209 vagas normais .e 12 para deficientes, com área total de 9.525,18 m2  

2° subsolo : 299 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 8.065,87 m2  

3° subsolo: 378 vagas normais e 16 para deficientes, com área total de 9.571,34 m2  

40 subsolo: 361 vagas normais e 12 para deficientes, com área total de 9.625,02 m2  

Nos subsolos de garagens foi executada toda a infra-estrutura de apoio: sistema de controles 

de acessos d veículos automatizado tipo cancela eletrônica, com câmeras de vídeo para 

segurança, s tema de exaustão e ventilação automáticos e geradores de emergência. 

Rua 
e 42,5u 

(dois), 	estiários e Audi 
02 JAN 2i3ti7 

ANTONIO DE JESUS AGUIAR 
$ POR VERBA • VALOR RECEBIDO RI 1.70 
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ram instaladas 2 (duas) subestações de energia, com área de 79, 
T SP 

eutenção, Almoxarifado e Segurança, com 47.30 m2, 30,29 
one: 3258-2611 

2C(Bilo) Sanitários públicos com áreas de 9,33 m c 	, sendo 2 

m área total de 570,226 m2. 
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Nck piso cá-6'1A ãlbs 	de garagens foi executado um tratamento com endurecedor de 

su peMçtts , 	nando menos desgaste ao longo da vida útil do piso. Na região do 

desemboque das rampas de veículos, o piso foi tratado com revestimento em epóxi 

multicamadas com espessura de 2 mm, o que proporciona menos desgaste do piso nesta 

área específica. 

As paredes em alvenaria e as estruturas em concreto armado (paredes e pilares) foram 

revestidas com pintura em esmalte sintético linha automotiva na cor preto e amarelo fosco até 

1,20 m de altura, mais 1,20 m de tinta acrílica gelo fosco. 

1° Subsolo - Auditório 

Com as 4 (quatro) entradas principais localizadas no 1° subsolo, e ocupando uma área total 

de 570,226 m2, distribuídos em dois níveis (1° e 2° subsolos), o Auditório têm acessos pela 

garagem do 1° subsolo e pelas passarelas metálicas que interligam os dois blocos do edifício, 

que se iniciam neste nível e dão diretamente na Praça de Alimentação e Praça da Justiça que 

se localizam no Térreo, além das escadas internas e elevadores do 1° subsolo. 

O Auditório foi projetado com declividade tipo escada, em 13 (treze) níveis, tendo capacidade 

total para 429 (quatrocentos e vinte e nove) pessoas sentadas, sendo 52 poltronas destinadas 

a obesos e 19 lugares destinados a cadeiras de rodas, tendo como equipamentos auxiliares 

de apoio, 1 (um) palco fixo com área de 101,00 m2, 1 (um) camarim com área de 4,87 m2, 1 

(uma) cabine de tradução com área de 3,60 m2, 1 (uma) cabine de áudio e vídeo com área de 

3,60 m2, 2 (duas) salas de espera com área de 9,12 m2, 2 (duas) áreas de apoio com área de 

9,12 m2  e 1 (uma) sala técnica com área de 5,02 m2. 

O Auditório possui paredes laterais 

qualidade, nas dimensões 10,0 cm x , 

em lã de vidro revestido na parte interna 4 
OWnEa7 

as 

esen 
ntado, na 

4=W nu% 
mbris em madeira de ipê de primeir-

a proteção acústica com painel 

opi 	I do Auditório. 
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l_qtà(kz.  agjáAtó_eávi 	térreo, e na projeção do vão entre os dois pr dio esta praça ocupa 

uma.~4 	8,33 m2, onde foi executado o piso em mosaico português Branco 

Para'náA p 	e vedada por uma cobertUra e fachadas (fundo e frontal) de estrutura 

metálica espacial com revestimento tipo pele de vidro, possuindo um pé direito total de 

66,41bm. Foi instalado um sistema de iluminação composto de 22 (vinte e dois) refletores 

internos tipo "projetor de sobrepor direcionável" com 1.000 W de potência cada, juntamente 

com mais 112 (cento e doze) refletores internos tipo "projetor de sobrepor direcionável" com 

250 W de potência cada, que à noite causa um grande impacto, gerando uma visibilidade 

muito grande ao empreendimento, que se destaca na paisagem como um mais marco da 

cidade de São Paulo. 

Internamente, na praça, foram plantadas 8 (oito) palmeiras reais com altura de 12,00 m, 

cercadas por muretas pré-moldadas de concreto armado, imitando um canteiro. 

A Praça da Justiça, resgata a interação entre a atividade pública e a atividade social, 

integrando o espaço público (externo) ao espaço interno, entrelaçando a edificação 'e a 

cidade, permitindo uma fluência harmoniosa de pessoas na entrada principal do edifício. 

Praça é o ponto principal da edificação, pois ela é a interligação de todas as áreas, 

contendo diversos serviços complementares, tais como: praça de alimentação, balcão para 

café, terminais eletrônicos de consulta de processos e informações referentes aos trabalhos 

do Fórum, agência bancária do Banco do Brasil, terminais telefônicos e sanitários públicos. 

Térreo - Praça da Alimentação 

• 
Localizada também no pavimento térreo, na projeção do bloco )A", e integrada à Praça da 

Justiça, tem uma área total de 698,56 m2, com o piso executado em mosaico português 

Branco Paraná, sendo composta de área de circulação, Café (tipo quiosque com um balcão) e 

4 (quatro) boxes destinados cada um à restaurantes distintos. Cada box fechado permite 

apenas o acesso à funcionários, sendo o público atendido diretamente atravé 	alcões em 
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. 	r a Iverigrka convta 	stido mármore Branco Espirito Santo, pos 	a área de 43,03 
Ç.)1 

m2  cá 	inetutnipo>area para atendimento, prepare) de alimente 	 eposito. Foram• 

executadas to as as instalações necessárias ao seu uso, tais como: elétricas, hidráulicas 

(incluindo pias e torneiras), gás, esgoto e detecção de incêndio, além dos acabamentos tais 

como: bancadas em mármore Branco Espirito Santo, piso executado em agregado rochoso 

de alta resistência tipo" kprodur " e pintura latex. 
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Térreo - Agência Bancária do Banco do Brasil 

O local destinado à agência bancária foi entregue ao Banco do Brasil, sem acabamentos de 

pisos e paredes e instalações, que foram executados pela empresa contratada pelo próprio 

banco, ficando ao nosso cargo, apenas as esquadrias de alumínio e vidro, de fechamento, 

completas com ferragens e acessórios. 

sok\ 

Térreo - Área Externa 

Central de Utilidades - Na parte externa do Fórum Trabalhista, em separado, encontra-se 

também o prédio da Central de Utilidades com área total de 584,03 m2, onde funcionam a 

central de água gelada do sistema de ar condicionado central com área total de 140,03 m2, 

equipada com 3 (três) resfriadores com capacidade de 400 TR cada, 4 (quatro) motobombas 

de água gelada e 4 (quatro) motobombas de condensação; sala destinada aos 4 (quatro) 

grupos geradores com área total de 77,47 m2, contando ainda com uma área externa 

• adjacente, para abrigar 1 (um) reservatório metálico apoiado com capacidade para 4.000 

(quatro mil) litros de óleo diesel, entrada de energia (posto primário de transformação) com 

área total de 11,24 m2, e 1 (uma) subestação de energia com área total de 59,63 m2. Foram 

executados também, em prédio separado, uma Creche destinada aos filhos _dos funcionários 

do Fórum e um pátio de manobra para carga e descarga com área total de 1.035,14 m2, co 

piso executado em concreto armado com tela tipo Telcon. 

) 

Entrada Principal - a entrada principal do Fórum, para pedestPes, é feita através da Av. 

Marquês de São Vicente e é destinada ao público em geral, existindo também uma ent ada 
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Entrada de Veículos - A entrada de veículos é feita através da Rua do Bosque, permitindo o 

acesso aos 4 (quatro) subsolos do prédio, além de permitir também a entrada do público em 

geral. 

Térreo - Creche Vovó Nêne 

Destinada a atender os filhos dos funcionários do Fórum Trabalhista Ruy Barbosa, ocupa uma 

área total de 817,67 m2  distribuídos em Térreo, 1° e 2° pavimentos. Tem capacidade total 

para o atendimento de 80 crianças de O à 4 anos. 

No pavimento Térreo do edifício encontramos a recepção ligada ao Hall de distribuição da 

creche. Neste andar localiza-se também 1 (um) Pátio de Recreação (225,91 m2) com 

iluminação zenital, 1 (um) Refeitório (capacidade para 20 pessoas entre crianças e adultos), 1 

(uma) Sala Multiuso (15,93 m2), 1 (uma) Sala de Sono (18,83 m2), 2 (dois) Sanitários Infantis 
(6,69 m2), 3 (três) Salas do Maternal, cada uma com capacidade para 20 crianças e área de 

27,79 m2, e também 3 (três) salas ao ar livre (24,26 m2) que são extensões das Salas do 

Maternal. O Hall de espera no Térreo conta com um elevador e uma escada para circulação 

para os andares superiores. Os sanitários possuem instalações adequadas ao uso das 

crianças da faixa etária a qual a creche se destina. 

No 1° pavimento está situado 1 (um) Berçário (46,40 m2), 1 (uma) Brinquedoteca (28,96 m2), 1 
(uma) Sala de Sono (18,89 m2), 1 (um) Lactário (8,66 m2), 1 (uma) Sala de Banho e Troca 
(9,27 m2), 1 (uma) Sala de Alimentação (9,70 m2), 1 (uma) Sala de Amamentação (5,98 m2), 1 
(uma) Sala de Estimulação (23,47 m2) e 1 (um) Solário (23,82 m2) com iluminação zenital. 

O 2° pavimenta possui um vazio central, sendo de um lado o Setor Administrativo (área to 

de 227,58 m2), composto de Diretoria, Administração, Arquivo, Sala Médica (8,32 m2), 

Nutricionista, e do outro lado o setor de serviços composto de Cozinha (29,41 m2  Despensa, 

Lavanderia, Depósito, Refeitório (7,24 m2) e 02 (dois) vestiários. 

9/120 
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elevador tipo monta-carga em aço inoxidá ei co capacidade para 

o transporte vertical dos alimentos para os setores de alimentação (1° 
Pavimento) e'Refeitório (Térreo). 

Na área externa está localizado o play-ground (225,91 m2) e áreas destinadas à recreação 
infantil, além de uma área gramada e arborizada, onde as crianças possam brincar com 
segurança (179,03 m2). 

As salas destinadas ao refeitório, banho / troca, alimentação, dispensa, cozinha, lavagem e 

montagem possuem bancadas em aço inoxidável permitindo uma melhor higienização das 
mesmas. 

A lavanderia conta com 02 (dois) tanques de louça e piso em agregado rochoso de alta 
resistência tipo" korodur ". 

Todas as dependências da creche, com exceção dos sanitários, cozinha e lavanderia são 

revestidas com piso vinílico em rolo. A Creche possui sistema de detecção de incêndio 

interligado com a central de alarme e incêndio localizada no 2° pavimento do bloco A, e 

também sistema de voz e dados, com switch central localizado na sala online da cobertura. 

A creche conta com sistema de transporte vertical, constituído por 01 (um) elevador social 
com capacidade para 06 (seis) pessoas (600 kg) 

A entrada principal da Creche é através da Rua do Bosque, por onde têm acesso o público 

em geral, além de possuir recuo para parada temporária de veículos. Existe ainda um acesso 
na parte posterior que interliga a creche ao Fórum através da área de carga e descarga. 
Na entrada principal encontra-se uma guarita para controle da entrada de pessoas, sendo o 

acesso até as dependências da Creche coberto por uma estrutura metálica revestida com 
vidro laminado retletivo prata, com área total de 42,24 m2. 

1° Pavimento 

No 1° pavimento temos as seguintes dependências: 

> Bloco A: Sala das Certidões (352,46 m2), Sala de Espera (79,53 m2) e Sala de 
Protocolo (134,24 m2); 

> Bloco B : Arquivo Geral — Setor de Expedições, Setor de Depósitos Judiciários 
Central de Mandatos (287,93 m2) e Administração da Agência do Banco do Brasil 
(283,79 m2); 

o- 
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Bloco " A " - Ambulatório 

pavimento do bloco A com área total de 380,73 m2, o Ambulatório do Fórum 

PODERJUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 29  RECAW 02 

• 

FWBá¥o 	põe de infra-estrutura necessária para atendimentos médicos, odontológicos, 

•• 	 à de emergência, contando com dependências especificas para cada tipo de 

atendimento, em salas assim distribuídas: Setor Médico, composto por 7 (sete) consultórios 

médicos (5,06 m2  cada), 1 (uma) sala de Assistência Social (5,63 m2), 1 (uma) Sala de 

Psicologia (3,44 m2), 1 (uma) Farmácia (4,24 m2), 1 (um) Almoxarifado (4,32 m2), 1 (uma) 

Sala de Eletrocardiograma (4,16 m2), 1 (uma) Enfermaria (5,06 m2), 1 (uma) Sala para Pf 
Fisioterapia (5,40 m2), 1 (uma) Sala para Ginecologia (7,17 m2), 3 (três) Salas para 

Odontologia (6,53 m2, cada), 2 (duas) Salas para repouso (5,06 m2, cada), 1 (uma) Sala para 

pequenas cirurgias (5,70 m2), 1 (uma) Sala para Curativos (4,56 m2), 1 (uma) Sala para 

Expurgo (1,60 m2) e 1 (um) Laboratório (1,60 m2), além das circulações necessárias entre 

elas. 

A área do ambulatório é revestida totalmente com piso vinifico em rolo, permitindo uma 

melhor higienização e maior facilidade para limpeza do local. 

As salas de pequenas cirurgias, salas de odontologia e sala de curativo são equipadas com 

bancadas em granito com pia em aço inox. As demais salas contam com lavatório e torneira 

com água fria. 

20 Pavimento - Bloco " A" - Central de Segurança 

Na Central de Segurança, localizada no 2° pavimento do bloco "A" com área total de 56,8 

41_ v 
m2, foram instalados todos os equipamentos e sistemas destinados à segurança de todo o 

Fórum (Central de Alarme e Incêndio, Central de Circuito Fechado de TV - CFTV, Central de 

Sonorização e Central de Automação Predial), permitindo aos operadores do sistema, 

controle total de todas as áreas dos prédios por meio do monitoramento com cãmeras 

CFTV, além de permitir o controle total do Sistema de Detecção de Incêndio, Sistema de 

Automação Predial e Sistema de Sonorização. 
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ança foi executado um piso falso com suporte re. lável em módulos 

com laminado fenólico melamínico, permitindo assim a passagem de 

e cabeamento dos sistemas pelo piso, facilitando a manutenção. e 

s de layout. 

2° Pavimento — Bloco " A" - Central de Processamento de Dados 

Localizada no 2° pavimento do bloco A com área total de 289,74m2, foram implantados todos 

os equipamentos destinados ao Sistema de Voz, Dados e Texto (central telefônica, switch 

central e no break's) permitindo aos operadores do sistema, todo o controle da rede de lógica 

e programação dos ramais telefônicos do Fórum. 

Na Central de Processamento de Dados foi executado um piso falso com suporte regulável 

em módulos removíveis revestido com laminado fenólico melamínico, permitindo assim a 

passagem de toda a infra-estrutura e cabeamento dos sistemas pelo piso, facilitando a 

manutenção e futuras modificações de layout. 

Pavimentos Tipo — Blocos " A " e" B" - Varas Trabalhistas 

Nos 15 (quinze) pavimentos tipo (3° ao 9° e 11° ao 18°) foram executadas as salas para 90 

(noventa) varas trabalhistas, totalizando uma área de 34.541,33 m2. As 90 (noventa varas 

trabalhistas) estão distribuídas em 3 (três) por pavimento, totalizando 45 (quarenta e cinco) 

por bloco, sendo cada uma composta de 1 (urna) Secretaria, 1 (uma) Sala de Espera, 1 (urna) 

Sala de Audiência, 1 (uma) Sala de Juízes, 1 (uma) Sala de Assistente, 1 (uma).  Sala de 
Arquivo e 1 (uma) Copa. 

10° Pavimento — Bloco " A" - Escola de Magistratura 

Localizada no 10° pavimento, possui pé direito duplo de 6,30 m, tem formato circular e piso 

plano, o quê a diferencia das demais dependências da edificação, tendo uma área total de 

170,25 m2. Com  capacidade para 90 lugares sentados, está dotada de total infra-estrutura 

para os magistrados, compreendendo sistemas de combate à incêndio, pontos de ene 
12/120 
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200  Pavimento - Helipontos 

I Regional do Trabalho mediante a promoção de cursos e palestras, 

prio Magistrado. 

to de piso e das paredes em carpete, para prote 

rum Ruy Barbosa, tem como finalidade o aprimo 

stica. A Escola 

to dos juizes e 

O Fórum conta com dois helipontos de operação diurna localizados na cobertura da 

edificação possuindo uma área de pouso e decolagem de 18,00 m x 18,00 m cada, 

totalizando 648,00 m2, e altitude de 797,67 metros. 

As características dos helipontos e as condições de sua área de entorno permitem a • 	operação dos helicópteros de uma forma segura, em conformidade com seus respectivos 

manuais de vôo e normas do DAC (Departamento de Aviação Civil), além de contar com 

todos os equipamentos contra incêndio (extintores, material de arrombamento e escada de 

emergência) devidamente sinalizados e sinalização horizontal adequada, inclusive com biruta. 

Paisagismo e acessos - Térreo 

• 

Foi implantada uma extensa área gramada, com gramas tipo São Carlos e Coreana, e na 

área da Rua do Bosque, Rua José Gomes Falcão e Av. Marquês de São Vicente foram 

plantadas 36 (trinta e seis) Palmeiras Imperiais, cada uma com altura de 12,00 m. 

Complementando o conjunto, foram plantadas diversas espécies tais como pau-ferro, 

quaresmeiras, manacás e heras, dentre outras. 

Os acessos e passeios para pedestres, tanto pela Rua do Bosque quanto pela Av. Marquês 

de São Vicente são revestidos com mosaico Português Branco. 

A área gramada possui iluminação na região das Palmeiras Imperiais, constituída por 

(sessenta) refletores de 150W, embutidos na terra. 

A área gramada conta com sistema de irrigação automatizada programável composto 

controladores e válvulas solenóides, sendo estas interligadas às redes elétricas e hidráuli 

do prédio e aspersores do tipo escamoteáveis fixos, adequadamente dispostos no terreno 

forma a garantir uma melhor distribuição da água. 

sss 
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As adequações das vias de acesso ao Fórum executadas pela OAS, foram: 

D Alteração do sentido de tráfego dos veículos da Rua José Gomes Falcão, por meio de 

sinalização horizontal, vertical e implantação de cruzamento semafórico; 

D Alteração do sentido de tráfego da Rua do Bosque, compatibilizando os movimentos de 

entrada e saída de veículos, por meio de sinalização horizontal e vertical; 

D Criação de acesso de entrada de veículos de carga e descarga na Av. Marquês de São 

Vicente, além da inclusão de recuo de veículos, tipo baia; 

D Implantação de cruzamento semafórico na Av. Marquês de São Vicente com a Rua José 

Gomes Falcão; 

D Recuperação de 02 (duas) câmeras de CFTV existentes na Praça. Luis Carlos Mesquita e 

Praça. íris Memberg; 

D Fornecimento e instalação de 02 (duas) câmeras de CFTV na cabeceira Sul do Viaduto 

Pacaembu e Praça Pascoal Martins, incluindo a interligação das câmeras na rede de 

transmissão de sinais existente, da CET-SP; 

D Execução de toda sinalização horizontal e vertical nas vias do entorno do Fórum. 

Todas as obras viárias foram programadas e executadas em área urbana, com interferências 

mínimas nas avenidas e ruas da vizinhança, não havendo interrupções totais do intenso f 

de tráfego, sendo que as sinalizações verticais e horizontais seguiram todas 

segurança, as orientações e padrões da CET-SP. 

As intervenções para reparos em redes públicas de telefonia, elétrica, hidráulicas e outras 

• danificadas, foram realizadas em caráter de emergência. 

2. 	PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 
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2.1 	Serviços preliminares 

2.1.1 Execução de demolição de estruturas em concreto armado com utilização de marteletes 
hidráulicos 	  180,64 m3  

2.1.2 Execução de demolição de estruturas em alvenaria de blocos de concreto 	 3.958,60 m2  

2.1.3 Execução de demolição de camada de proteção de impermeabilização 	 1.516,00 m2  

2.1.4 Execução de demolição de impermeabilização com manta asfáltica 	 2.957,00 m2  

2.1.5 Execução de demolição de piso de alta resistência, espessura = 8 mm 	1.573,00 m2  

2.1.6 Execução de corte em parede de concreto armado 	  111,36 ml 

2.1.7 Execução de demolição de contrapiso de argamassa de cimento e areia, espessura = 5 cm 
420,00 m2  

2.1.8 Remoção, carga, transporte e espalhamento em bota-fora de lama existente no 4° subsolo, 
com DMT = 30,05 km 	  10.274,63 m3  

2.2 Terraplenagem 

2.2.1 Escavação mecânica, carga, transporte e descarga com espalhamento em bota-fora de 
material de 1° categoria, com DMT = 30,05 km 

2.2.2 Reaterro compactado de valas 	  

2.2.3 Escavação manual de valas para drenagem 	 

2.2.4 Execução de reforço de subleito com brita e areia 

2.2.5 Execução de estabilização do lençol freático com drenos de brita e 
perfurado e manta geotêxtil 	  

2.3 	Contenções em parede diafragma já existente nas dimensões de 
localizada nos subsolos dos setores" H " e" 1" 

15/120 
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„ tirantamento de parede diafragma com 35 (trinta 
W':-ApsÊ  rga de 45 tf., incluindo perfuração, fornecimento, 

pr 	,004, e clditcloalha de aço com 7 fios de 1/2" CP 190, ancoragem 
cogáikde cpnto 	  

CREA-SP 

	

2. 	ecução g:'.átirantamento de parede diafragma com 93 (noventa 
aci 	 ::`,,trá carga de 80 tf., incluindo perfuração, fornecimento, 

pro ensSo de cordoalha de aço com 7 fios de 1/2" CP 190, ancoragem 
com nata de cimento 	  

	

2.4 	Fundações diretas 

tirantes com 
aro, montagem, 

e injeção dos tirantes 
758,00 ml 

e três) tirantes com 
preparo, montagem, 
e injeção dos tirantes 

812,00 ml 

2.4.1 	Execução de fundações diretas tipo " sapatas " para as estruturas de concreto armado 
moldado " in loco "dos setores" H " e " I "(subsolos de garagens), incluindo: 

2.4.1.1 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 3.321,29 kg 

2.4.1.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado usinado fck = 
20 Mpa 	 61,38 m3  

2.4.1.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em tábua de pinho .255,00 m2  

2.5 	Estrutura de concreto armado 

As estruturas de concreto armado dos dois prédios ( A e B ) já encontravam-se concluídas, inclusive 

os setores A, B, C, D, E, F e G de subsolos de garagens, sendo necessária a conclusão das 

estruturas de concreto armado moldado " in loco " dos reservatórios de água fria do 4° subsolo, 

subsolos de garagens dos setores" H " e " 1", bases para as torres de arrefecimento e motobombas 

do sistema de ar condicionado, escadas de acesso aos helipontos, lajes para guaritas e portarias, 

estrutura da nova central de utilidades, muretas e capeamento da laje pré-moldada das passarelas 
metálicas, sendo: 

2.5.1 Reservatórios de água fria do 4° subsolo: 

2.5.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 1.021,00 m2  

2.5.1.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	  10.208,00 k 

2.5.1.3 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 

MPa, com controle tecnológico 	  103,00 

16/120 
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2.5. (Fab 1k;,mon,W2 m e desmontagem de forma de madeira, em co pensa.. resinado, com 

CREA-SP 
	 8.691,00 rn2  

2.5.2. 	draqpkG#eparo, lançamento, adensamento e cura de concreto 
com aiãtfole tecnológico 	  

2.5.2.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 75.401,00 kg 

2.5.2.4 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 	  17.120,00 rn3  

2.5.3 Bases para as torres de arrefecimento e motobombas do sistema de ar condicionado 

2.5.3.1 Fornecimento, •preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 20,0 
MPa, com controle tecnológico 	  29,00 m3  

2.5.3.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 2.902,00 kg 

2.5.3.3 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em tábua de pinho ...130,00 m2  

2.5.4 Escadas de acesso aos helipontos 

2.5.4.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 636,00m2  

2.5.4.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  81,00 m3  

2.5.4.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 8.242,00 kg 

2.5.5 Lajes para guaritas, portarias e estrutura da nova central de utilidades 

2.5.5.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 12mm 	 329,00 m2  

2.5.5.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  33,00 rn3  

2.5.5.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 3.277,00 kg 

2.5.5.4 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes  	982,00 
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CRPA-SP 
2.5.6.1'Oplicação, m 

ekitt- 
táãem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
rfi •  

2.5.6.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 35,0 
MPa, com controle tecnológico 	  147,00 m3  

2.5.6.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 14.605,00 kg 

2.5.7 Capeamento da laje pré-moldada das passarelas metálicas 	 ói'"/ 

2.5.7.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 25,0 • 	 244,08m3  

MPa, com controle tecnológico, para o capeamento da laje das passarelas metálicas 

2.5.7.2 Fornecimento e instalação de laje pré-moldada treliçada de concreto armado com espessura 
de 9 cm, fck = 25,0 Mpa, sobrecarga de 500 kg/m2, com as dimensões de 2,30 m x 0,25 m, 
totalizando 3.107,93 m2 	  12.431,00un. 

2.5.8 Complementação das estruturas de concreto armado dos reservatórios superiores dos 
blocos " A " e" B" 

2.5.8.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, com 
espessura = 15mm 	  114,72m2  

2.8.5.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  18,92 m3  

2.8.5.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 3.159,84 kg 

2.6 	Estrutura de concreto pré-moldado das placas de sombreamento da cobertura 
blocos " A " e" B" 

2.6.1 Execução de concreto pré-moldado, fck = 20,0 MPa, em placas medindo 1,20 m x 1,20 m x 

0,08 m, com acabamento desempenado, sendo um total de 855 placas, perfazendo uma área 
total de 1.620,00 m2, compreendendo: 

• Volume de concreto aplicado: 98,50 m3; 
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2.7 	E -tr-Utura metálica ê. 
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com as seguintes 

2.7.1.1 Passarelas Metálicas: 

Foram instaladas 80 passarelas, sendo cada uma com comprimento de 16,336 m, largura = 

2,50 m, em chapa dobrada, revestidas com laje pré-moldada treliçada de concreto armado, 

espessura de 0,09 m, com capeamento em concreto usinado fck = 25,0 MPa, seguido de 

aplicação de piso de alta resistência. Tratamento superficial: preparo de superfície com jato 

abrasivo ao metal quase Branco padrão SA 2 1/2", pintura de base com primer epoxídico 

espessura de película final seca = 60 micras e pintura de acabamento com poliuretano 

alifático com espessura de película final seca = 60 micras, portanto espessura final de pintura 

= 120 micras. Equipamento usado para montagem: 2 (dois) pórticos de carga çom 

capacidade para 4 toneladas cada. 

Peso total das 80 passarelas - 394.799,00 Kg. A montagem das passarelas atingiu uma altura 

total de 64,350m. 

2.7.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica espacial em aço USI SAC 300 com as 
seguintes características: 

2.7.2.1 Estrutura Espacial: 

• 2.7.2.1.1 Cobertura: 

Área de cobertura entre as torres: 1.187,025 m2, vãos livres transversais de 36,507 m d 

26,639 m e vão livre longitudinal de 40,101 m, apoiada sobre 26 apoios metálicos 

altura de 0,30 m e sustentada por 6 (seis) tirantes metálicos de 1.573,81 Kg a 1.995,60 Kg. 

Executada em estrutura espacial com perfis tubulares, sendo a malha espacial em módulos 

básicos de 865 mm x 865 mm x 600 mm de altura. Tratamento superficial': malha espacial: 

desengraxe alcalino à quente, lavagem em água corrente em temperatura ambient 

decapagem ácida, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, ativad 

(refinador) de superfície, fosfatização à quente, lavagem com passivação orgânica, pi u 
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das 'p'hftes 	órticos de carga, com capacidade para 2 toneladas, instalados na laje 

superior da cobertura das torres. A instalação ocorreu a uma altura total de 68,454 m. Peso 

total da estrutura (nós .e elementos) : 61.445,00 Kg; peso dos tirantes: 8.286,15 kg; peso 

dos parafusos : 7.490,00 kg. Sobre a estrutura espacial foram instalados 1.240,00 m2  de 

caixilhos de alumínio com vidro laminado refletivo prata 8mm (incolor 4mm + PVB (película 

de poli vinil butiral) prata refletiva + incolor 4mm). 

2.7.2.1.2 Fachadas: 

Foram instaladas 2 estruturas de fachadas entre as torres, sendo cada uma com: Largura = 

15,948 m ; Altura = 63,145 m ; área de cada fachada = 1.007,04 m2, fixadas cada uma com 

10 apoios metálicos. Executadas em perfis tubulares. Tratamento superficial : desengraxe 

alcalino à quente, lavagem em água corrente em temperatura ambiente, decapagem ácida, 

lavagem em água corrente em temperatura ambiente, ativador (refinador) de superfície, 

fosfatização à quente, lavagem com passivação orgânica, pintura eletrostática a pó, uma 

demão de 60 micras, polimerização em estufa, cura da tinta em estufa com circulação de ar 

forçada. A montagem das fachadas, em módulos de 6,000 m x 15,948 m, atingiu altura total 

de 63,145 m, sendo içados por 4 pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas cada, 

instalados na laje superior da caixa de escada. Peso total da estrutura: 40.831,00 Kg. Sobre 

esta estrutura foram instalados 2.089,00 m2  de revestimento de fachada em vidro laminado 

incolor 8mm (incolor 4 mm + PVB (película de poli vinil butiral) + incolor 4 mm). 

2.7.3 Pontes de limpeza da cobertura espacial 

Foram fornecidas e instaladas, pontes de limpeza móveis, que operam.  dom translaç 
horizontal sobre trilhos metálicos na cobertura espacial, dispostas de modo a cobrir uma área 

de cobertura entre as torres de 1.187,025 m2. 

Foi seguido o projeto original licitado, sendo readequada a disposição das pontes de m 

cobrir todos os vãos da cobertura, compreendendo: 

20/120 3‘ 
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2.7.3.1 Proje.to'de.detaIhiento executivo, fornecimento e instalação de po 
pára a 1,,.64i,éitura 	estrutura espacial, medindo (0,80 m x 2,50 m 
-carbdhoi,c01/  tratam nto superficial à base de galvanização à fogo, 
earbonpjeqrgitratdffl nto superficial à base de galvanização à fogo — 

2.7.3.2 Projeirde~imento executivo, fornecimento e instalação de pontes de limpeza móveis 
•rs 

para"''a colsertiira em estrutura espacial, medindo (0,80 m x 3,52m), executadas em aço 
carbono com tratamento superficial à base de galvanização à fogo, sobre trilhos em aço 
carbono com tratamento superficial à base de galvanização à fogo 	 04 un. 

• 
2.7.3.3 Estrutura metálica de fixação dos trilhos de aço carbono galvanizados à fogo dos 

equipamentos de limpeza da cobertura 	  2.809,50 kg 

2.7.4 Monogemdola de limpeza das fachadas espaciais 

Foram fornecidos e instalados, equipamentos de limpeza móveis, que operam com translação 

horizontal e movimentação vertical, sobre trilhos metálicos de aço carbono, de 6", com 

tratamento em galvanização à fogo, instalados na cobertura espacial para limpeza das• 

fachadas espaciais (frontal e posterior), dispostos de modo a cobrir uma área de fachada de 

entre as torres de 1.007,04 m2, constando de: 
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limpeza móveis 
tadas em aço 
trilhos em aço 
	 04 un. 

SUS AGLIL,1,, 
R RECEURX1 T.,T I/30 

2.7.4.1 Fornecimento e instalação de monogôndola para limpeza das fachadas, com peso total de 
192 kg, com capacidade de carga útil de 80 kg, com sistema de movimentação vertical 
motorizado através de guinchos tipo PR30, com 2 (dois) cabos de aço de 8,2 mm 	 1,00 un. 

2.7.5 Consoles metálicos para apoio das vigas de concreto armado dos setores" H " e " 1", 
(subsolos de garagens) 

Foram instalados consoles metálicos na estrutura de concreto armado existente do bloco "B" 
para apoio das vigas de concreto armado das estrutura dos setores " H " e " I "(subsolos de 
garagens) devido ao fato da estrutura existente não possuir consoles para apoio, 
compreendendo : 

2.7.5.1Fomecimento, beneficiamento e instalação de consoles metálicos em chapas de aço SAC 
300, incluindo porcas, arruelas, soldas e acessórios 	  11.633,00 kg 

• 
2.7.6 Pórtico metálico da entrada principal da fachada frontal, na área da Praça da Justiça 

2.7.6.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de pórtico com estrutura em aço ASTM A36 e 
perfis em chapa dobrada ASTM 570 grau C soldados e fixados com chumbadores de 
expansão, com cobertura inclinada para captação de água e perfil central especifico par 
fixação de mecanismo de deslizamento de portas de vidro temperado automáticas, incluind 
porcas, arruelas, soldas e acessórios, com medidas externas de 9,00 m x 3,50 m e altura = 
2,70 e medidas internas de 8,00 x 3,50 m e altura = 2,20 m, revestido com chapas de a 
SÃO 41 com tratamento superficial em verniz poliuretano alifático 	  14.000,00 k 
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2.8 	Tra. améritã e:-conèffito armado aparente 
- 
'P 

Os ser 	de•tratament d concreto aparente foram executados com a ' -ção dos seguintes 
equipam tos„de apoio • 

Tra mentào concreto aparente das fachadas internas e externas: balancins elétricos; 

). Tratamento do concreto aparente das áreas internas : andaimes tipo 'torre ". 

2.8.1 Tratamento de baixa abrasividade em concreto armado aparente da fachada interna, 
constando de : lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro e selamento com hidrofugante à base de silano / siloxano solúvel 
em água, perfazendo uma área de 12.154,25 m2. 

2.8.2 Tratamento de alta abrasividade em concreto armado aparente da fachada externa, 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro, estucamento e selamento com aplicação de verniz acrílico, 
perfazendo uma área de 13.680,80 m2. 

2.8.3 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies interiores de concreto, constando 
de lixamento com equipamento elétrico, limpeza e selamento com pintura 100% acrílica, cor 
Branco gelo, fosco, sobre concreto armado aparente 	  8.683,00 m2  

2.8.4 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies internas de concreto armado, 
constando de lixamento com equipamento elétrico, limpeza e selamento com aplicação de 
hidrofugante à base de silano / siloxano solúvel em água 	  52.145,00 m2  

2.8.5 Tratamento de baixa abrasividade em diversas superfícies interiores de concreto armado, 
constando de lixamento com equipamento elétrico, limpeza, execução de pintura em esmalte 
sintético, cor Preto e selamento com aplicação de hidrofugante à base de silano / siloxano 
solúvel em água 	  7.906,00 m2  

2.8.6 Tratamento de alta abrasividade em diversas estruturas de concreto armado aparente, 
constando de: lixamento com equipamento elétrico, limpeza com hidrojateamento com água 
quente e detergente neutro, estucamento e selamento com aplicação de verniz acrílico, 
perfazendo uma área de 1.262,85 m2. 

2.8.7 Execução de tamponamento de furos de vigas e pilares das estruturap em boncreto armado 
aparente com argamassa polimérica 	  78.000,00 un. 
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1111 	 cobertura e vigas de concreto armado da fachada interna dos bloco "A" e "B" 

2.8.8 Balcões das secretarias das juntas dos pavimentos tipo, calhas de concreto 
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2.8. 	-.Jáãâ.sSã9Fé.M.Orgência dos blocos " A " e" B' 

2.8.9.1 "Execu "
çad  e 

tratamento de alta abrasividade para o concreto aparente na caixa de escada e 
ante-câmara, constando de: retirada de chapisco, lixamento elétrico e pintura 100% acrílica, 
cor Branco gelo, fosco, sobre concreto aparente 	  8.363,60 m2  

2.8.10 Lajes e vigas de concreto armado do 1° subsolo 

2.8.10.1 Execução de hidrojateamento das superfícies de concreto armado das vigas e lajes 
	  8.540,00 m2  

2.8.10.2 Execução de aplicação manual de estuque de pasta de cimento cinza com broxa 
	  8.540,00 m2  • 	2.8.10.3 Execução de aplicação de pintura epóxi cor cinza nas estrutura de concreto armado 
aparente das vigas e lajes 	  8.540,00 m2  

• 

2.9 	Alvenaria e outras vedações 

2.9.1 Execução de alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm 	  10.814,19 m2  

2.9.2 Execução de alvenaria de bloco de concreto 09 x 19 x 39 cm 	 591,17 m2  

2.9.3 Execução de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm 	 22,36 m2  

2.9.4 Execução de alvenaria de tijolo cerâmico com 8 furos 10 x 20 x 20 cm 	2.201,00 rn2  

2.9.5 Execução de alvenaria de encunhamento com tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm 
	 739,00 ml 

2.9.6 Execução de pilaretes em alvenaria de tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x20 cm .190,00 m2  

2.9.7 Execução de alvenaria armada com altura h = 1,10 m, com bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm, 
preenchidas internamente com grout e aço CA 50 A, nas passarelas metálicas de interligação 
dos blocos A e B 	  1.784,0 

2.9.8 Execução de alvenaria armada, com bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm, preenchida 
internamente com grout e aço CA 50A 	  18,35 m2  

2.10 Impermeabilização 

23/120 
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	  4.651,00 

2.10.5.1.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação .. 4.651,00 m 

24/120 

loOdtom 	ssa elástica mono-componente a base de polifetos - tipo silicone . , 
	  5.664,00 ml 

V-N,,,s  C ri ÊÀ-SP 
2.10.2 R‘e 	 ¡ores apoiados 

2.10.2.1 Preparação das superfícies (fundos, teto e paredes), constando de aspersão de pó, areias e 
outros materiais e posterior lavagem com jato d' água 	  1.308,00 m2  

2.10.2.2 Execução de impermeabilização com 4 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas acrilicas) 
em fundos e paredes 	  853,00 m2  

2.10.2.3 Execução de impermeabilização com 2 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas acrílicas) 
nos tetos 	  455,00 m2  

2.10.3 Juntas de dilatação das estruturas de concreto armado dos subsolos de garagens 

2.10.3.1 Calafetação com asfalto elastomérico - NBR13121, + 2 Faixas de manta asfáltica 
plastomérica 3 mm, estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 1.200,00 ml 

2.10.3.2 Execução de vedação de juntas de dilatação das estruturas em concreto armado com manta 
asfáltica e tubo de tarucel 	  119,17 ml 

2.10.4 Sanitários e copas - pisos frios 

2.10.4.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  2.613,00m2  

2.10.4.2 Fornecimento e aplicação de asfalto emulsionado elastomérico 	 2.613,00 m2  

• 

2.10.5 Demais áreas 

2.10.5.1 Térreo 

2.10.5.1.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 

2.10.5.1.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de fibra de vidro, Tipo II - NBR9952/98  	51,00 m2  
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2.10.5.1.5 '''<ip.lçéiol'e;y1 ação de manta asfáltica plastomérica nos rodapés, com fita de aço inox ,, 	  1.000,03 ml 
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2.10.5.2 Laje de circulação de pedestres, veículos e rampas de acesso ao 1° subsolo de 
garagem 

2.10.5.2.1 Execução de camada separadora drenante, constituindo-se de manta geotêxtil e papel 
kraft 	  4.651,00 m2  

2.10.5.2.2 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 4.651,00 m2  

2.10.5.2.3 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	 4.651,00 m2  

à91  

2.10.5.3 Halls, cozinha e lanchonete 

2.10.5.3.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  1.197,60 m2  

2.10.5.3.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 1.197,60 m2  

2.10.5.3.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  1.197,60 m2  

2.10.5.3.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	  1.197,60 m2  

2.10.5.3.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  1.197,60 m2  

2.10.5.4 Laje de jardim e canteiros para palmeiras 

2.10.5.4.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros mate 
	 2.552,00 m2  

À 
2.10.5.4.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 2520 m2 	P <' 

2.10.5.4.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 	o 	c,  
estruturada com véu de fibra de vidro, Tipo II - NBR9952/98 	 2.552,0 
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2.105Á4 Ecr.içã0 de.'",9permeabilização com manta asfáltica plasto 	'ca -spessura 4 mm, 
e*uturada coéu de poliéster e herbicida, Tipo III - NBR9952/98 	2.552,00 m2  

2.10.5,:4;5,,E)Weá 

	

	iVeção mecânica para jardineira, constituindo-se de argamassa de cimento #, ,,•,:,,,,targlájjpessura de 35 cm 	  , 	 2.552,00 m2  

2.10.5.5 Casas de maquinas do 1° subsolo, térreo, 19° pavimento e cobertura 

2.10.5.5.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	 - 1.384,20m2  

2.10.5.5.2 Fomecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação.. 1.384,20 m2  

2.10.5.5.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 3 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  1.384,20 m2  

• 
2.10.5.5.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 

espessura 	 1.384,20m2  

2.10.5.5.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  1.384,20,m2  

2.10.5.6 Calhas de concreto do 19° pavimento dos blocos" A " e" B" 

2.10.5.6.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  112,00m2  

2.10.5.6.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 112,00 m2  

2.10.5.6.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  112,00 m2  

2.10.5.6.4 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	  112,00 m2  

2.10.5.7 Terraço do 10° pavimento dos blocos " A " e" B" 

2.10.5.7.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areiás e outros ma 
	 261, 

2.10.5.7.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 261,00 m2  c,-;-1":7".„\\  

1111 	2.10.5.7.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 	mrp., 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	  261, 	t),(wc,' 

ss' 
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2.10.5.8.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  2.281,00 m2  

2.10.5.8.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 2.281,00 m2  

2.10.5.8.5 Execução de proteção mecânica primária ou de transição, constituindo-se de argamassa 
de cimento e areia na espessura de 4,0 cm 	 2.281,00 m2  

210.5.9 Laje de cobertura do 20° pavimento dos blocos' B" 

2.10.5.9.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	 446,00m2  

2.10.5.9.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 446,00 m2  

2.10.5.9.3 Execuçãb de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica espessura 4 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 446,00 m2  

2.10.5.9.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	 446,00 m2  

2.10.5.9.5 Fornecimento e aplicação de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
de cimento e areia com espessura de 4,0 cm 	6,00 m2  

-132  \c" 
sl•• 2.10.5.10.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e o 	ateriais 

	  627,00 m2  

2.10.5.10.2 Execução de Impermeabilização com manta asfáltica plastoméric espessura 5 mm, 
estruturada com véu de poliéster, Tipo IVI - NBR9952/98 	 627,00 m2  

2.10.5.10 Laje dos helipontos dos blocos " A " e" B".  

• 2.10.5.10.3 Execução de camada amortecedora, constituindo-se de mastigue asfálti& com 2 cm de 
espessura 	  • 
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Cise aPliâção de proteção mecânica armada com tela soldada e argamassa 
Àia ci, espessura de 4,0 cm 	 627,00 m2  

2.10.5.11 	dáia,$priores dos blocos " A" e " 3" - Elevadas 

2.10.5.11.1 Pre açào-eids superfícies (fundos, teto e paredes), constando de aspersão de pó, 
areias e outros materiais e posterior lavagem com jato d' água 	 1.111,00 m2  

2.10.5.11.2 Execução de impermeabilização com 2 demãos de cimento polimérico (sistema semi-
flexível, bi-componente a base de cimentos especiais, aditivos minerais e resinas 
acrílicas) nos fundos e teto 	  1.111,00 m2  

2.10.5.12 Poços dos elevadores privativos no 40  subsolo  

2.10.5.12.1 Execução de impermeabilização com aplicação de revestimento impermeabilizante, 
semi-flexível, bi-componente, à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina 
acrílica, em quatro demãos cruzadas, estruturada com véu de poliester na 2a  demão 
	  104,56m2  

2.10.5.13 Copas dos 10° pavimento do bloco " B" 

2.10.5.13.1 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 3 mm, estruturada 
com véu de poliéster, Tipo III - NBR9952/98 	 75,60 m2  

2.10.5.14 Muro limítrofe com terreno de terceiros 

2.10.5.14.1 Execução de chapisco, emboço e reboco com aditivo impermeabilizante- 	 267,50 m2  

2.10.5.14.2 Execução de enchimento de juntas de movimentação com elastõmeros a base de asfalto 
medindo 2,0 cm x 4,0 cm 	 95,00 ml 

2.11 	Isolamento Térmico e Acústico 

2.11.1 	Fornecimento e instalação de revestimento acústico em espuma de poliuretano poliéster 
expandido flexível nas portas de madeira das casas de máquinas do sistema de 
condicionado 	  94,00 

Fornecimento e instalação de painel com miolo de lã de vidro, revestido com tecido 100% 
poleofina, espessura de 25 mm e bordas enrijecidas por perfis metálicos à parte interna 
da parede da entrada principal do Auditório 	  62,00 m2  

Execução de jateamento com fibras de lã de rocha nas lajes e vigas acin do forro 
colméia, compreendendo toda a área de circulação dos pavimentos tipo e passarelas de 
interligação dos blocos "A" e "B", Auditório e sala de magistratura 	 16. 18,56 m2  

ss‘ 
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y,om.00to Alicação de argila expandida sobre á•Eitãfg.  é Fegbgt Réigl êiiffal de 
6tilicfi"'" " iariportaria, formando uma camada de 10 cm   	89,00 m3  

, 	1 ta e.„ 2.12 	Pisos 	s.? f ,--:-. 
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2.12.1.1 	Subsoldrde garagens • 
• 

2.12.1.1.1 Execução de piso monolítico de agregados de alta resistência cor cinza, incluindo juntas 
plásticas, polimento grosso, polimento fino, execução de• rodapé com altura h = 7 cm e 
aplicação de resina em poliuretano, espessura = 8 mm 	  1.173,62 m2  

_Nb . 
2.12.1.1.2 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com c-)/ 

cimento e areia 	  2.939,00 m2  
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• 2.12.1.1.3 Execução de piso monolítico de agregados de alta resistência cor cinza, incluindo juntas 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano, espessura = 8 mm 	 59,00 m2  

2.12.1.1.4 Execução de fresamento com aplicação de sistema de revestimento em epóxi 
multicamadas com espessura de 2 mm no piso das áreas de manobra no desemboque 
das rampas 	  1.060,67 m2  

2.12.1.1.1 Restauração, recuperação e complementação do piso existente do 40  subsolo 

Parte do piso em concreto armado do 4° subsolo encontrava-se executado, porém devido 
ao longo tempo de execução e as precárias condições de conservação, houve a 
necessidade de se proceder uma recuperação estrutural do piso, através de consultoria 
técnica e acompanhamento técnico da recuperação do piso existente através de: 

2.12.1.1.1.1 Execução de fresagem, espessura = 5 cm, em piso de concreto armado existente do 4° 
subsolo 	  1.829,41 m2  

2.12.1.1.1.2 Execução de pavimento em placas de concreto armado, fctm,k > 3,8 M-Pa, com 
acabamento liso desempenado, através de acabadora mecânica, armado com tel 
telcon Q-159, com 5 cm de espessura 	  1.829,41 

2.12.1.1.1.3 Execução de demolição de piso em concreto armado existente no 4° subsolo .. 69,64 m 

2.12.1.1.1.4 Execução de calafetação de junta de encontro com poliuretano medindo 10 x 10 mm 
	  1.334,66 ml 

2.12.1.2 Auditório 

2.12.1.2.1 Fornecimento e aplicação de carpete, tipo tufado, cor azul, 100% nylon 	 5 1,00 m2 
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2.12.1.2 -?'rnét,liffiérito 	ecução de assoalho de madeira em tábua rrida de i é de primeira 
ualikeái4sn rkit4,s, nas dimensões 10 x 2,5cm, assentado sobr 	ra em sarrafos 

:e pba raciçparelhada 	  101,00 m2  
Zn 

2.12.1.3',  7-erreW EA-sp 

2.12.1.3.1 Étsaecirrienttee'aplicação de piso em granito Cinza Andorinha natural serrado em peças 
de -1,20 rtr5r0,30 me 1,20 m x 0,16 m nos espelhos dos degraus da escadaria da entrada 
principal 	  47,00 m2  

2.12.1.3.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura 
variável de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados 
rochosos de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com 
juntas plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência 
com altura h = 7,00 cm 	  392,91 m2  ef2P 

PODERJUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO 

2.12.1.3.3 Execução de regularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
cimento e areia, espessura = 2,5 cm 	  1.320,00 m2  

2.12.1.3.4 Fornecimento e assentamento de mosaico português Branco Paraná repicado, incluindo 
acabamento com hidrorepelente à base de silano-siloxano, sobre camada nivelada com 
argamassa de cimento e areia, na área da Praça da Justiça e entrada do Auditório do 1° 
subsolo 	  2.414,0$ m2  

2.12.1.3.5 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espessura de 
8 cm 	 431,63m2  

2.12.1.4 Pavimentos tipo, 1°, 20, 10° e 19° pavimentos dos blocos " A " e" B" 

2.12.1.4.1 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos 
de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com juntas 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência com 
altura h = 7,00 cm 	  13.744,00 m2  

2.12.1.4.2 Execução de restauração de cimentado liso desempenado de alta resistência . 322,00 m2  

2.12.1.4.3 Execução de restauração de piso monolítico de alta resistência em agregados roch 
de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza e acabamento polido com jun 
plásticas e aplicação de resina de poliuretano 	  4.101,00 m2  

2.12.1.4.4 Execução de polimento e aplicação de resina de poliuretano em piso monolítico de alta 
resistência em agregados rochosos de alta dureza, com espessura = 8 mm, cor cinza, 
inclusive rodapé de alta resistência com altura h = 7,00 cm 	 7 Z9,00 m2  
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2.12.1.9 Área coberta do 19° pavimento 
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2.12.1.45(=: xecillfficl,;,de pis `.,iiionolítico de alta resistência em agregados roc osos d alta dureza, 
n 1'0 pOWtra = gg rnm cor cinza e acabamento polido com juntas • "st' s e aplicação 

•f-  7: 
reelpt9,ii,  pFpoli • c'è no 	  769,00 m2  

2.12.1.4.6 	 ,Mularização e cimentado liso desempenado de alta resistência com 
cim 	o e_agek, espessura = 2,5 cm 	  723,00 m2  

2.12.1.4.7 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm e cimentado liso desempenado de alta resistência 	 58,00 m2  

2.12.1.4.8 Fornecimento e execução de camada de enchimento com concreto celular 	 186,80 m3  

2.12.1.4.9 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 4 cm a 10 cm 	 7.389,73 m2  

2.12.1.4.10 Execução de cimentado liso desempenado de alta resistência estruturado com tela tipo" 
deploye " com espessura = 5 cm, sobre camada de concreto celular 	 2.539,60 m2  

2.12.1.5 Ambulatório do 2° pavimento do bloco " A " 

2.12.1.5.1 Fornecimento e aplicação de piso vinilico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, 
em manta de 2 m de largura 	  381,00 m2  

2.12.1.6 Salas de audiência dos pavimentos tipo dos blocos " A" e " B" 

2.12.1.6.1 Fornecimento e execução de piso tipo plataforma em placas de compensado de cedro 
aromático com 20 mm de espessura nas dimensões 10,0 cm x 2,50 cm, aplicados sobre 
sarrafos de peroba maciça aparelhada com 12,0 em x 5,0 cm, com espaçamento de 50 
cm de eixo a eixo, para acabamento em carpete 	  1.003,82 m2  

2.12.1.7 Secretarias das juntas, salas de assistentes de juizes, salas de juizes e revestimento 
de piso tipo plataforma dos pavimentos tipo dos blocos " A " e" B" A 2.12.1.7.1 Fornecimento e aplicação de piso em carpete na cor cinza, tipo Loop 
agulhado 	  5.501,0 

2.12.1.7.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia com espess 
variável de 6 cm a 10 cm, com aplicação de carpete na cor cinza, espessura 6 mm, tipo 
Loop agulhado 	  3.820,00 m2  

2.12.1.8 Escola de Magistratura do 100  pavimento do bloco " A " 

41) 	2.12.1.8.1 Fornecimento e aplicação de carpete, tipo tufado, na cor azul, 100% nylon 	 187 lO m2  

1511  9 c, 
De 
31/120 
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e aplicação de soleiras de granito Cinza Andorinha, com acaba 
de 15 cm e espessura de 2 cm 	 42,0 
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Agen 

2.12.1.9.1 P...è; 

2.12.1.10 	tdf  

• PODERJUDICIÁRIO 
RfikUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22  REGIÃO 

N AGASE 
meo 1 

g_ o de camada de enchimento com concreto celular 	 134,00 m3  
ãiL 

ipspaiL.-1, Sala de Segurança central e salas TC's dos blocos " A " e" 

2.12.1.10.1Fornec me 
removíveis, 
melamínico 

instalação de piso falso elevado com suporte regulável em módulos 
nas dimensões 620 x 620 x 270 mm, revestido com laminado fenólico 

cor argila 	  595,38 m2  

2.12.1.11 Entrada de Energia do pavimento térreo 

2.12.1.11.1 Fornecimento e instalação de piso elevado em aço, em módulos removíveis, preenchido 
internamente com concreto celular, com revestimento de plurigoma, nas dimensões de 
625 mm x 625 mm x 32 mm, com altura de 15 cm, e com classe de isolação de 25 KV 
	 7,50 m2  

2.12.2 	Pisos em áreas externas 

2.12.2.1 Térreo 

2.12.2.1.1 Fornecimento e assentamento de mosaico português Branco Paraná repicado, sobre 
camada nivelada com argamassa de cimento e areia, na área das calçadas externas 
	  2.000,00, m2  

2.12.2.1.2 Execução de pavimento em placas de concreto armado, fck = 18,0 MPa, com acabamento 
frisado, através de vassouramento com rodo especial, nas áreas de entrada e saída de 
veículos e rampas de acesso aos subsolos, com 10 cm de espessura 	 2.687,00 m2  

2.12.2.2 Helipontos 

2.12.2.2.1 Execução de pavimento em placas de concreto armado, com tela telcon Q138, fck = 18,0 
MPa, com acabamento desempenado sobre laje medindo 18,0 m x 18,0 m, ccrn 10 cm de 
espessura 	 4-67,00 m2  

(fp 

• 

2.12.2.3 Área diversas 

2.12.2.3.1 Fornec ent 
polido, largu 

2.12.2.3.2 For 

2.1241IW. „. 

• oi • 

o 
	r 	ra de 

ELIA° D 
eraW 

aplicação de soleiras de granito Cinza Andorinha, Com acabamento polido 
O cm e espessura de 2 cm 	 25,20 ml 
NOTAS - Se 

MaibWitoril de granito Cinza Andorinha, com acabamento polido, 
#,WANCUraecle 3 cm, com bordas retas e pingadeiras dos dois lados 

217Ç00 ml 

S ANTONIO DE JESUS AGUIAR 
IHIDOS POR VERBA • VALOR RECERIDO RS lie t AUTENTICAÇÃO 
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CECI 
A 

Divisórias 

Sanitários 

3/120 

Fornecimento e execução de divisória em grarg A  
m, incluindo estrutura de fixação e acessórios Dr P.919 

7011TGg°  
Opa a R 

g.ca,e altura = 2,126 
es—Tabeiik, 	 862,48 rhi 1,3 
one: 3258-2611 

gralica conlorme o  

firáf6fidetf6 2° pavi ento r  
e 
fese 
;enfado e a 

LRJDSts 
ttetto.Fecoan 

rade, 237 - 
cópia re 

Copas dos pavimentos ti o dos blocos" 
do bloco " A " 
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„O—rffed:—ipéçto e aplicação 
..,!kãlS'âmel'gO\ polido, largura 

s dois lados 	  
:';' 

,, , 	) 

24,,,, Ã Cr15-àgirelk:frietálicas de interligação dos blocos " A " e" B" , •';,N 	- 	.." ç>-I 
2.12.2:4 Bxec>o de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos de alta dureza 

com espessura = .8 mm, cor cinza e acabamento rústico com juntas plásticas 
	  3.206,00 m2  

2.13 	Revestimentos internos e externos 

2.13.1 	Internos 

2.13.1.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes internas 	  10.013,74 m2  

• 2.13.1.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes internas 	  10.013,74 m2  

2.13.1.3 Fornecimento e aplicação de emboço em paredes internas 	  10.006,18 m2  

2.13.1.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de gesso desempenado em paredes internas 
	  39.441,18 m2  

2.13.1.5 Fornecimento e execução de lambris de madeira de ipê de primeira, em réguas, nas 
dimensões 10,0 cm x 1,5cm, incluindo lixamento e enceramento 	  171,00 m2  

2.13.1.6 Fornecimento e aplicação de revestimento de paredes em carpete, cor areia, 100% 
nylon, tipo tufado, na sala de magistratura do 100  pavimento do bloco "A" 	 221,00 m2  

2.13.2 
	

Externos 

2.13.2.1 Fornecimento e execução de revestimento de mosaico em pastilha de vidro 2 x 2 cm 
vidrotil, em cores diversas formando painel artístico 	  60,00 m2  

2.14 

2.14.1 

2.14.1.1 

411, 	2.14.2 

de peitoril em mármore Branco Espírito Santo, com 
de 15 cm e espessura de 2 cm, com bordas retas e 

1.950,00 ml 
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• 

, 
rgt), e execução de divisória tipo" Dry wall " em chapas estruturadas de gesso 

pea`ftói)ádo\cOgi espessura = 12,5 mm, largura = 1,20 m e altura = 3,10 m, assentadas 
í,Ot,-.1r434rfis '14kbço galvanizado, incluindo acessórios 	  1.838,75 m2  
\q, 

2.15 	PC;FrOP 

2.15.1 ,Sanitárit5s;salas TC, casas de máquinas de ar condicionado dos blocos " A " e B" 
e amgulatórios do 2° pavimento do bloco " A" 

2.15.1.1 	Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
tabica e com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos . 
	  4.369,17m2  

2.15.1.2 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas, monolítico, com 
estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos . 
	  358,00m2  

2.15.2 	Salas dos juízes dos pavimentos tipo dos blocos " A" e B" 

2.15.2.1 Fornecimento e aplicação de sanca de gesso liso acartonado 	  1.992,40 ml 

2.15.3 Ante câmaras das escadas de emergência dos blocos "A" e B" 

2.15.3.1 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso em placas de 0,60 m x 0,60 m, suspensos 
por tirantes rígidos 	  262,20 m2  

2.15.4 	Secretarias das juntas, salas de juízes, salas de assistentes, corredores internos, 
salas de espera, 1°, 2°, 10° e 19° pavimentos dos blocos "A" e "B" e praça de 
alimentação 

2.15.4.1 Fornecimento e aplicação de forro em placas removíveis de gesso acartonado liso, 
revestidas a quente com película rígida de PVC na face aparente, liso corif borda reta, 
espessura = 12,5 mm e modulação de 625 mm x 625 mm sobre estrutura èrn.•perfis tipo 
cartola cor branca 	  25.236,00 

2.15.4.2 	Fornecimento e aplicação de forro metálico tipo colm 
pré-pintada na cor Branco neve, altura = 25 mm e mod 
fixação por regulador flexível 

2.15.5 	Sala de Magistratura do 10° pavimento 

a ém chapa de aço galvaniz 
la 'o de 625 mm x 625 mm, com 

10.245,56 m2  

• 2.15.5.1 Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso 
cornija de arremate ao redor e com estrutura em 
por tirantes rígidos . 	 01 119; a BI  

2.16 	Portas de madeira 

afggriceplític com 
dinalkaosuspen : 	-2611 	nn fOgràfiCi CODICIFILO •DU UU fIe repractifzidá 'Deu e 

S ANTONIO DE ./E,WS AGUIAR 
DOS POF PREÁ VAU:. t.• irWtRifr çt 1.7. 
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2.16.1 	ArablgWi ternos dos blocos "A" e "B", portaria e guarita 

2.16.1.!prn990,, 	lizistalação de portas lisas de madeira com miolo maciço isolante, 100% 
euOirpto, na espessura = 35 mm e altura = 2,10m, revestidas nas 4 faces, 

to 40irttOp feeicgtpo melamínico na cor cinza cristal 	  1.585,00 un. 

2.16.1.2:F:tirnããithedfo adt4(a la çã o de portas lisas de madeira com miolo semi-oco, com estrutura 
em jâtp.fos' de madeira hexagonal e requadro de madeira maciça, com espessura = 

35:rh:rn Tait :.ad'=' 1,90, revestidas nas 4 faces com laminado fenólico melaminico na cor 
cinza cris 	  256,00 un. 

2.16.1.3 Fornecimento e instalação de portas lisas de madeira com miolo semi-oco, com estrutura 
celular em lâminas de madeira hexagonal e requadro de madeira maciça, com espessura = 
35 mm e altura = 1,90, revestidas nas 4 faces com laminado fenólico melaminico na cor 
cinza crista, com chapa de aço escovado para proteção de cadeira de rodas 	 8,00 un. 

2.17 	Armários de madeira 

2.17.1 	Fornecimento e instalação de armários e prateleiras em compensado naval, revestidos com 
laminado fenólico melaminico Branco fosco, para secretarias das juntas, refeitórios e 
cozinhas, incluindo puxador em latão com acabamento em verniz epóxi incolor e dobradiças 
tipo FGV 1100  superalta com acabamento em aço niquelado, segundo projetos fornecidos 
pelo cliente 	  1.044,0Q m2  

2.18 	Ferragens para portas de madeira e armários 

2.18.1 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 1, constando de 
maçaneta tipo alavanca sem espelho, máquina para cilindro e chave para mestragem 
	 780,00 un. 

2.18.2 Fornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 2, constando de 
maçaneta tipo alavanca sem espelho e máquina para tranqueta com lingueta 	 610,00 
un. 

2.18.3 	ornecimento e instalação de conjunto para porta de madeira interna tipo 3 para box de 
nitários tipo tarjeta modelo livre / ocupado, com acabamento ZPF (zamac preto fosco 
	 252,00 

ornecimento e instalação de conjunto para porta metálica, constando de fechadura 	111' 
5- Affinaneta tipo alavanca sem espelho e máquina para chave simples interna 

iâãreto fosco 	 67,00 un. 
presente4 	raro,  ca conforme 

Dre 
Nado, 	aduzida Dou Fe 's 

Fornecimento e instalação de conjunto para porta dupla de madeira, constando de fecho se 
ca e acabamento em epoxy preto 	  8,00 un. 

fn A instalação de dobradiça tipo vai-vem em aço 4" com acabamento pr 
DE ;JESUS AGUIAR 2,00 vgnk WAVA Rktrtmon tre 	  
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2.18.7 7:: 	o e instalação de mola área para porta de madeira, hidráulica com sistema de 
cionarnén7por pinhão e cremalheira, com acabamento em alumínio com pintura • 

q;IS:trOr ic 	preta 	  610,00 un. 

2.18-.{3 gáii-hé ent 	 instalação de dobradiça para portas de abrir, média em aço med. 3,5 x 3,0 
1, 	 , 	<0.511,12 64om acabamento cor preto fosco 	  4.914,00 un. 

2.18.9. .::FOPReei anstd e instalação de puxador para porta de armário em latão, com acabamento em „ ., 
ernizãpP5<y incolor 	 446,00 un. 

2.18.10 Fornecimento e instalação de dobradiça para porta de armário tipo FGV 110° superalta, 
para porta interna, com acabamento em aço niquelado 	 676,00 un. 

2.18.11 Fornecimento e instalação de trilho para gavetas de armários apoiado simples, com 
comprimento = 550 mm em aço, com acabamento em pintura epoxy branca 	 200,00 un. 

2.19 	Esquadrias 

2.19.1 Esquadrias de alumínio 

2.19.1.1 Sanitários e shaft's de ventilação 

2.19.1.1.1 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
	  108,26m2  

2.19.1.2 Pavimento Térreo 

2.19.1.2.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca 	  11,52 m2  

2.19.1.2.2 Fornecimento e instalação de porta de vidro com caixilho, sendo uma folha de abrir, de 
alumínio anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
com pintura eletrostática na cor branca com barra anti-pânico 	  11,52 2  

2.19.1.2.3 F 	
tiTtif.‘ 

mento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis • -- miro 
stema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  185,52 m2  

2.19.1. 	necimento e instalação de painel fixo interno com portas 'de abrir em alumínio 
odi 	o com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 

	

-   204,36 m2  eIic 

• 1ibia ação de painel fixo com portas de correr em alumínio anodizado com 
31 -2611 

a linh 	ma silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática 
tuer   17,60 

O DE JESUS AGUIAR 
ERRA .vmpAREcERJ6DR$ 36/120 
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2.19. 	 ento e instalação.de.  esquadria interna tipo maxim-ar em alumínio anodizado com 
ha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  18,13 m2  

G,  

ptos dos blocos " A" e " B" 

2.19.1.5.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno c 
anodizado com perfis da linha sistema silicone g 

	RIO MIT 
liPta 

2.19.1.6 19° pavimento do bloco " A " 

ortas de :brir em alumínio 
kfia:1641510 Á eihep especial 
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2 	3.(1~i 	e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
cci 	da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletr.  ica na cor branca 	 26,88 m2  

2.19.1.3.2 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor 
branca 	  175,33 m2  

2.19.1.3.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  353,50 m2  

2.19.1.4 Secretarias das juntas, salas de audiência, salas de espera, corredores internos e 
corredores sociais dos pavimentos tipo dos blocos " A" e" B" 

2.19.1.4.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar externo de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura 
eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	  201,60 m2  

2.19.1.4.2 Fornecimento e instalação de painéis fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial medindo 
1,20 m x 2,50 m 	 360,00 m2  

2.19.1.4.3 Fornecimento e instalação de painel fixo interno com portas de abrir em alumínio 
anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 
	  1.476,71 m2  

.19.1.4.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno em alumínio anodizado com perfis da 
linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial medindo 0,50 m x 2,20 rn ... 99,0 

2.19.1.5 10° pavimento dos blocos " A" e" B" 

2.19.1.5.1 Fornecimento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar e 	de alumínio anodizado 
com perfis da linha sistema silicone glazing linha 	a especial com pintura 

	

eletrostática na cor branca medindo 1,20 m x 1 ii   26,88 m2  

% .5.> 
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2.19.1.6.~ento e instalação de caixilho fixo tipo maxim-ar ext 	alumínio anodizado 
a linha sistema silicone glazing linha 42 e 	especial com pintura 

cor branca medindo 1,20 m x 1,40 m 	  13,44 m2  

Ike• MIK11 C0114411: 
átli 	41If  

2.19.2.2 Restauração, complementação e recuperação de caixilhos móveis em alumínio 	 1 ... 4,58 m2  / 
38/120rcs  

JYCL'• 

2.116.2 ,F4-Wéç,pen 	instalação de painel fixo -interno com portas de abrir em alumínio 
t 	éfiddiiàdo cijperfls da linha- sistema silicone glazing linha 42 e linha especial .. 42,96 m2  , 

CREA-SP 
2.19. '8,t3‘,,Forneciw4? e instalação de painel fixo interno e. tipo maxim-ar em alumínio anodizado • pedis, a linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial. 	18,62 m2  

2.19.1.6.4 Fornecimento e instalação de painel fixo interno e tipo maxim-ar dom porta de abrir em 
alumínio anodizado com perfis da linha sistema silicone glazing linha -42 e linha especial 

• 39,46 m2  

2.19.1.6.5 Fornecimento e instalação de painel fixo interno alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial 	  29,28 m2  • 2.19.1.7 Fachadas externas de concreto aparente dos blocos " A" e" B" 

2.19.1.7.1 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
	 372,59 m2  

2.19.1.7.2 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
com diâmetro de 0,40 m 	  11,06 m2  

2.19.1.7.3 Fornecimento e instalação de veneziana em alumínio anodizado com perfis da linha 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca 
medindo 2,0 m x 1,0 m 	  8,00 m2  

• 

2.19.1.8 Central de Utilidades do pavimento térreo 

2.19.1.8.1 Fornecimento e instalação de veneziana tipo chicana para ventilação permanent 
tela metálica malha de 13 mm em alumínio anodizado natural, com perfis da linha si 
silicone glazing, linha 42 e linha especial 	  26,42 

2.19.2 Esquadrias de alumínio das fachadas existentes dos blocos" A" é" B" 

Foi executada a restauração, complementação, recuperação, conclusão e limpeza das esq 
com vidro laminado Cinza Antélio com espessura = 8 mm das fachadas laterais dos blocos "A" 
compreendendo: 

2.19.2.1 Restauração, complementação e recuperação de caixilhos fixos em alumínio 	 204,00 m2  
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'Oato e instalação de gaxetas externas de silicone 	  41.960,00 ml 

Omentgg'? instalação de fechos em alumínio 	 227,00 uri. 

'2'kFR9-rtiR%cnetê  instalação de tampões em alumínio para travessas superiores 	 688,00 ml 

2.191ierne gnerrto e instalação de rufos em chapa de alumínio n°  24 	 172,00 ml 

2.19.2.7 Fornecimento e instalação de vigase peitoris em alumínio para arremates 	 2.752,00 ml 

2.19.2.8 Execução de limpeza dos vidros e perfis das esquadrias em alumínio com vidro laminado 
Cinza Antélio espessura = 8 mm das fachadas existentes dos blocos "A" e "B" 
	  10.051,00 m2  

2.19.3 Guarda-corpos em de alumínio 

2.19.3.1 Passarelas metálicas de interligação dos blocos " A" e" B" 

2.19.3.1.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4", com altura 
• total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 

retangular de 1" x 2", incluindo malha ortogonal de alumínio e pintura eletrostática na cor 
• branca 	  1.580,16 ml 

2.19.3.1.2 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4" altura, com 
altura total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2" e pintura eletrostática na cor branca 	  1.336,00 ml 

2.19.3.2 Peitoris dos hall's dos elevadores e áreas de circulação pública dos pavimentos tipo 
dos blocos " A" e" B" 

2.19.3.2.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em perfil tubular de alumínio de 4" altura, com 
altura total de 1,23 m, fixados em montantes verticais de perfis de alumínio com seção 
retangular de 1" x 2" e pintura eletrostática na cor branca 	  785,00 

2.19.3.3 Peitoris da área de circulação do 1° pavimento dos blocos" 

• 
urnínio de 4", com altura 

lumínio com seção 
etrostática na cor 

" %" 	• 94,00 ml fita 
.1 0 roi É o 
Dou É 

2.19.3.3.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em pe 
total de 1,23 m, fixados em montantes vertica 
retangular de 1" x 2", incluindo malha ortogonal de a um 
branca 	 9. .TA8 

Dr. Paulo 
Rua Guiino 

2.19.3.4 Rampa de acesso de deficientes do pavimento tOtaa°  

SPAII0 
li kg inAtiotãr: "iro is i'áki 31:1' 

AUTENTICA 
02 OA E7 9 

pintura 
E NOTA, 
Yriákidn':? 
'37. Fone: 32 

reproglatica c 
moeda 

%IODE JESUS AGUIAR 
'OS POR VERBA • VALOR RECERIDO RS 1 
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2.19.3 oárrá:ffl. 	ento e instalação de guarda-corpo em dois tubos horizontais de alumínio de 1/2", 
'paád0,,entre si em 22 cm e fixados com septos a montantes de alumínio em tubos de 

2:205-)Rintura eletrostática na cor branca 	 29,00 ml 

2:19A Eiqüãdãas dqgerro 
CRÉA-SP , 

Subso,16Ãasas de máquinas do sistema de ventilação dos subsolos, Central de 
filiCiálá‘M-  e casas de máquinas da cobertura dos blocos " A " e" B" 

2.19.4.1.1 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 0,90 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16 	  23,00 un. 

2.19.4.1.2 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,00 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em uma das folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.3 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,00 m x 2,10 m, corri duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em ambas as folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	 2,00 un. 

2.19.4.1.4 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16 	  1,00 un. 

2.19.4.1.5 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir, com grelha tipo chicana em uma das folhas, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  4,00 un. 

2.19.4.1.6 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com refor o 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,60 x 2,10m, com duas folha 
abrir, com grelha tipo chicana em ambas as folhas, incluindo o fornecimento 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  1,00 un. 

2.19.4.1.7 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,00 m x 2,10 m, sendo uma 
folha de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de chapa de 
aço n° 16 	  16,00 un. 

	

2.19.4.1.8 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço' 	, 
em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 0,80 m x 2,10 m, sendo uma 	o 	sc., (2fy• 
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abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de bate tQLtalico de chapa de 
5,00 un. 

o e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com reforço 
o drado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,00 m x 3,00 m, sendo uma 

fbiha d 	nr com bandeira removível, incluindo o fornecimento e chumbamento de 
CREA, oatent r:f3 tálico de chapa de aço n° 16 	  1,00 un. 

, 
2.19.410 F. . 	mento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com .\\ ~ • 

reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 2,81 m x 3,00 m, com 
duas folhas de abrir com bandeira removível, incluindo o fornecimento e chumbamento de 
batente metálico de chapa de aço n° 16 	  3,00 un. 

2.19.4.1.11 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,20 m x 2,70 m, com aba 
lateral e bandeira superior fixa, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente 
metálico de chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.12 Fornecimento e instalação de porta metálica em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, medindo 1,43 m x 2,10 m, com 
duas folhas de abrir, incluindo o fornecimento e chumbamento de batente metálico de 
chapa de aço n° 16 	 4,00 un. 

2.19.4.1.13 Fornecimento e instalação de porta metálica galvanizada medindo 0,70 m x 1,80 m, em 
chapa dobrada n° 16 em ambas as faces, com estrutura interna de reforço em tubo 
quadrado, com batente em chapa dobrada n° 16 e ferragens 	  12,00 un. 

2.19.4.2 Escadas de emergência dos blocos " A" e" B" 

2.19.4.2.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
tubo redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes para fixação em perfis de 
ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 mm de espessura 
	  1.883,0 

2.19.4.3 Cobertura dos blocos " A" e" B" 

.(9 

2.19.4.3.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com apoio sobre parede de 
alvenaria em tubo horizontal redondo de ferro fundido de diâmetró de 2", com suportes 
para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 
mm de espessura 	O ml 

• 
2.19.4.4 Escadas de acesso aos helipontos dos blocos " A" e" B" 

2.19.4.4.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
tubo redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes para fixação ei perfis de 
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• "t€14"nlèãura 
28,00 ml 

e 

nco aMoncreto armado no hall da Praça da Justiça 
.‘14.,e',,0 	'c's. 

9.,€Ã.gpFgrne w nto e instalação de encosto para banco de concreto armado em curva, em tubo 
cunto, c-4 aço fundido com diâmetro de 12" e pintura eletrostática cor cinza grafite 

..,,,,,,,:..., 	....,. 	  39,00 ml 

2.19.4.6 Gradil de fechamento sobre mureta de concreto armado 

2.19.4.6.1 Fornecimento e instalação de gradil fixo com portões em ferro fundido redondo e chato, 
maciço, incluindo cantoneiras, fechos, passadores, com altura variável de 2,10 m à 1,40 m 
e acabamento em pintura esmalte sintético fosco na cor grafite sobre camada de 
galvanização á fogo 	  343,00 ml 

2.19.4.7 Acessos à cobertura dos blocos " A" e" B" 

2.19.4.7.1 Fornecimento e instalação de escada marinheiro em ferro fundido chato de 1 1/4" x 1/4", 
com degraus em ferro fundido redondo de 5/8", com guarda corpo para proteção em ferro 
fundido tipo T de 1" x 1/8" e ferro chato fundido de 1" x 1/8" com diâmetro de 70 cm 
	  166,00 ml 

2.19.4.8 Terraço do 19° pavimento dos blocos " A " e" B" 

2.19.4.8.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo de ferro fundido redondo de 2" com 
suportes para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro 
fundido de 5 mm 	 77,00 ml 

2.19.4.9 Terraço do 10° pavimento dos blocos" A" e " B" 

2.19.4.9.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo em tubo horizontal de aço de 4" de diâmetro 
com altura total de 1,10 m 	  85,00 ml 

2.19.4.10 Rampa de acesso de veículos ao 1° subsolo 

• 2.19.4.10.1 Fornecimento e instalação de guarda-corpo de ferro fundido fixo, com apoio 4. e parede 
de alvenaria em tubo horizontal redondo de ferro fundido de diâmetro de 2", com suportes 
para fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5 
mm de espessura 	 80,00 ml 

2.19.4.11 Mastro para bandeiras 

EXPEDIDA NESTA 
TIDA° DE ACERVO 
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2.19.5.2.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo mefel 
sendo uma de 0,90 m com barra anti-pânico tipo Ur 
para abertura eventual, com pintura anti-chamas cor 

2.19.5.3 Subestações do 1° subsolo 

NbTAS - SP 
one:srrWduas folhas 
UnTAVO m ferrolho 
umbo, classe P90 

192,00 un  
P 

„g1S' 
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CEC11,1 
Ag 

AGASE 
01 

3171 

/C-0,:eí 4-4;é:cimento e instalação de mastros para bandeiras (três) em tubo de aço galvanizado 
om t Yfripa e roldana de latão polido com 9,10m de altura total engastados em plataforma 

co 	rAto, com pintura esmalte sintético cor grafite 	  1,00 cj 

'rios superiores, inferiores e caixas de inspeção dos subsolos 

ecimento e instalação de alçapão metálico com tampa metálica em chapa 
vanizada para suportar tráfego medindo 1,40 m x 1,40 m 	 4,00 un. 

2.19.4.12.2 

2.19.4.12.3 

2.19.4.12.4 

111 	2.19.4.12.5 

2.19.4.12.6 

2.19.4.12.7 

Fornecimento e instalação de alçapão metálico com 
galvanizada para suportar tráfego medindo 1,20 m x 1,20 m 

Fornecimento e instalação de alçapão metálico com 
galvanizada para suportar tráfego medindo 1,00 m x 1,00 m 

Fornecimento e instalação de alçapão metálico com 
galvanizada para suportar tráfego medindo 0,80 m x 0,80 m 

Fornecimento e instalação de alçapão metálico com 
galvanizada para suportar tráfego medindo 0,60 m x 0,60 m 

Fornecimento e instalação de alçapão metálico com 
galvanizada para suportar tráfego medindo 0,30 m x 0,30 m 

Fornecimento e instalação de alçapão metálico com 
galvanizada medindo 0,80 m x 0,8 m 	  

tampa metálica em chapa 
	  13,00 un. 

tampa metálica em chapa 
	 9,00 un. 

tampa metálica em chapa 
	 23,00 un. 

tampa metálica em chapa 
	 4,00 un. 

tampa metálica em chapa 
	 1,00 un. 

tampa metálica em chapa 
24,00 un. 

• 

2.19.5 Portas corta-fogo 

2.19.5.1 	Shaft's das casas de máquina dos blocos " A " e" B" 

2.19.5.1.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 0,67 m x 1,60 m, com pintura 
anti-chamas cor cinza chumbo, classe P90, incluindo fec adura com chave especial e 
maçaneta tipo alavanca do lado interno, inclusive fo ecçnento e chumbamento de 
batente metálico 	  100,00 un. 

2.19.5.2 Escadas de emergência dos blocos" A" .11 
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2.19•01'2,-FomptiMRnto e instalação de porta corta-fogo medindo 2,30 m x 2,10 m, sendo duas 
fe'lhas'''dê/aprir de 0,90 m fixadas a duas abas laterais de 0,25 m fixas, com barra anti-
pádCo dpfa tipo alavanca, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, Classe P90 

4,00 un. 

2,091 /46.:..Z.Fp(re,oNiri.n. 	e instalação de porta corta-fogo medindo 0,90 m x 2,10 m, sendo uma folha 
• de absir:c\órn barra anti-pânico tipo alavanca, com pintura anti-chamas cor cinza chumbo, 
	  2,00 un. 

2.19.5.4 Entrada principal do Auditório no 1° subsolo 

2.19.5.4.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo medindo 1,80 m x 2,10 m, com duas folhas 
de abrir de 0,90 m, com barra anti-pânico dupla tipo alavanca, com pintura anti-chamas 
cor cinza chumbo, Classe P90 	 4,00 un. 

2.19.5.5 Hall de entrada dos elevadores sociais dos subsolos de garagens 

2.19.5.5.1 Fornecimento e instalação de porta corta-fogo dupla medindo 2,10 m x 2,28 m, com duas 
folhas de abrir, incluindo sistema de fechamento por de destravamento eletromagnético, 
inclusive selecionador de folhas 	  16,00 un. 

2.19.6 Molduras metálicas das portas dos elevadores dos 

2.19.6.1 Fornecimento e instalação de molduras metálicas em aço Da 
pintura em esmalte sintético, incluindo acessórios de fix- 	a  

2.20 Vidros 

2.20.1 Esquadrias internas e externas 

E F OTAS - SP 
aelostiatizerd o e 

- Fone: 22,51-TAR 
ogâtictlararkéli un. 
reprod lida. Dou Fe 

S ANTONIO DE JESUS AGUIAR 
1 POR VERBA- VALORPECERIDOR$1,10 

2.20.1.1 Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor o espessura de 10 mm 
	  3.231,92 m2  

2.20.1.2 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
mm + PVB incolor + incolor de 4 mm) 	 406,88 m2  

2.20.1.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 10 mm ( incolor de 
mm + PVB incolor + incolor de 5 mm) 	  107,00 m2  

2.20.2 Balcões das secretarias das juntas dos pavimentos tipo dos blocos " A" e" B", CPD, 
Ambulatórios, Setores de expedição, sala de Depósitos Judiciais do 1° e 2° pav mentos 
dos blocos" A" e" B" 

CECILIA 
• Agen 

• 
e- 
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CECILIA 
Agem 

Re 

E 

lorwl‘Wi nto e instalação de vidro temperado incolor com espessura de 10 mm jateado em 
f 	riz ntais 5 cm x 1 cm 	 683,77 m2  

v...-7,  

22 .3 P4katelas rrIicas de interligação dos blocos " A " e' B" s.?. ,i, 	'•;,:;S:2,:14;:' 

2R 

	

	.1qí.6~ cp e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
y3 ." :;:i ncolor + jateado de 4 mm) 	 202,00 m2  ,,,,,,0,2 	G\ • 

2.20.4 Estrutura espacial : fachadas e cobertura 

2.20.4.1 Fornecimento e instalação de vidro temperado laminado incolor com espessura de 16mm ( 
incolor de 8 mm + PVB incolor + incolor de 8 mm) 	 43,00 m2  

2.20.4.2 Fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo Prata com espessura de 8mm ( incolor 
de 4 mm + PVB prata refletiva + incolor de 4 mm) 	  1.240,00 m2  

2.20.4.3 Fornecimento e instalação de vidro laminado incolor com espessura de 8 mm ( incolor de 4 
mm + PVB incolor + incolor de 4 mm) 	 2.046,00 m2  

2.20.5 Fachadas laterais existentes dos blocos " A" ' 

2.20.5.1 Fornecimento e instalação de vidro laminado refletivo 
Antélio incolor de 4 mm + PVB incolor + cinza de 4 mm 

E NOTAS SP 
tárrabefe.mm ( 

one: 325A-Ç17 m.2  
atiça •ce~ 
eduzida. Dou 

egmANIntareal'i 
IBrasiI-SP  

AN 2007 

2.21.1.1 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiv 
paredes até 1,20 m de altura + 1,20 m de tinta acrílica ge 

2.21.2 Paredes internas de alvenaria e forros •de gesso liso 
pavimentos tipo, 1°, 2°, 10° e 19° pavimentos dos blocos " A" e" B " 

2.21.2.1 

2.21.2.2 Execução de pintura acrílica sem emassamento em paredes e forros de gesso lis 
acartonado cor Branco gelo 	  71.360,33 m2  

2.21.2.3 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em paredes 	 12.332,06 m2  

2.21.2.4 Execução de pintura PVA látex Branco Neve com emassamento em paredes e forros de 
gesso liso acartonado 	  1.9J4,44 m2  

2.21 Pintura 

2.21.1 Subsolos de garagens OS ANTONIO DE JESUS AGUIAR 
IMOS POR VERBA. VALOR RECEBIDO R$ 1.70 

preto / amarelo fosco so 
o 	 3.664,32 m 

acartonado dos subsolodo  .p 

Execução de massa corrida 100% acrílica incluindo lixamento 	 22.051,14 920  

can O SUO af 
AtgellfICIDAJt 

AUIENTICAÇA 
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2.22.1.1.4 Fornecimento e 

2.22.1.1.3 Fornecimento e instalação de assento para bacia almofadado, cor Branco 
281,00 un. 

instalação de ass) 
nto para bacia rígido, •cor Branco 

293,00 un. 

ng pe mexia sem. 
E 	

coluna, cor Branco gel 
IAOD NU IAS - 

SIO' 	erto•Fer nde&-statadiãz 	  69,00 un. 
ino deade, 7. Fone: 325E-2611 

3 pr sente 	pia reprografica contormeF  o 

reg eWaffitibleâacfg rnbutir, cor Branco gelo da 
	 534,00 

1A1111111C901E  

2.22.1.1.5 Fornecimento e instala 

2.22.1.1.6 Fornecimento e instalação de 

OS ANTONIO DE JESUS AGUIAR 

uPDOS POR VERBA • VALOR RECEBO RS 1.70 

1165 
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2.21.3 gátédes-extéeop de alvenaria do pavimento térreo 

2.21.37.f 	de\ura acrílica sem emassamento em paredes externas de alvenaria cor 
	  1.799,00 m2- 

2.21 	 s dos blocos " A " e" B" 

2.21.4.1 ttuçao 	intura esmalte sintético cor Azul Dei Rey - pintura demarcatória de fundo de 
piso do'heliponto 	  324,00 m2  

2.21.4.2 Execução de pintura em resina acrílica refletiva especial para sinalização horizontal, 
- (brilhante e refletiva com microesferas de vidro) para piso dos helipontos 	 324,00 m2  

2.21.5 Esquadrias de ferro dos subsolos, pavimentos tipo, 1°, 20, 100  e 19° pavimentos dos 
blocos " A " e " B " 

2.21.5.1 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em esquadrias de ferro. 2.469,26 m2  

2.22 Equipamentos Sanitários e de Cozinha 

2.22.1 Equipamentos sanitários 

2.22.1.1 Subsolos, pavimentos tipo, 1°, 2°, 10° e 19° pavimentos dos blocos" A" e " B " 

2.22.1.1.1 Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencional, cor Branco gelo, incluindo tubo 
de ligação com anel expansor cromado, anel de vedação e parafusos de fixação 
cromados 	 293,00 un. 

14  2.22.1.1.2 Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada, cor Branco g 	\ ..,„, , 
incluindo ligação flexível malha de aço inox medindo 40 cm, anel de vedação e parafu;. 
de fixação cromados 	 251,00 
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2.22..Arn-Fowcimento e instalação de bancada para lavatório em granito inz.. Andorinha polido 
" com frontão h = 20 cm e borda de 4 cm e espessura = 2 cm, com cantos retos , 

ara,' talação de cuba de embutir lateral medindo 34 cm x 40 cm 	 6,88 m2  

nto e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
a 45°, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 

ura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e uma torneira para 
48,00 un. 

, 
CREA-glesP , tarp 

2.221'.1.9-Pernecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 45°, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e duas torneiras 
para tampo 	 301,00 un. 

2.22.1.1.10 Fornecimento e instalação de bancada para lavatório em granito Cinza Andorinha polido 
chanfrado a 45°, com frontão h = 7 cm nos fundos e nas laterais e saia frontal h = 20 cm 
e espessura =2 cm, com furos para duas cubas redondas de embutir e três torneiras para 
tampo 	 2,00 un. 

2.22.1.1.11 Fomecimento e instalação de tomeira cromada, com acionamento por toque e 
fechamento automático 	 602,00 un. 

2.22.1.1.12 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 1,20 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 
1" x 2" e acessórios para fixação 	  39,00 un. 

2.22.1.1.13 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 0,60 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2" e acessórios para fixação 	 40,00 un. 

2.22.1.1.14 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para bacia cromada, com acabam 
antivandalismo, de 1" 1/4" 	  293,00 u 

2.22.1.1.15 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para mictório cromada, com 
acionamento por toque e fechamento automático, 	  77,00 un. 

2.22.1.1.16 Fornecimento e instalação de cabide de parede cromado 	  542,00 

2.22.1.1.17 Fornecimento e instalação de papeleira simples para rolo de papel higiênico de 8 
	  261,00 

F)  

b(g2! 
0̀/ 

• 2.22.1.1.18 Fornecimento e instalação de papeleira dupla para rolo convencional de papel higiênic 
	  281,0o un°.s\ 

2.22.1.1.18 Fornecimento e instalação de saboneteira para sabão liquido 	  607,00 un. 

2.22.1.1.19 Fornecimento e instalação de toalheiro tipo americano 	 05,00 un. 
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âirpnecimento e instalação de espelho cristal lapidado com altura h = 90 cm e espessura 
colado em parede com manta acrílica de proteção 	 487,91 m2  

FornelLeiRiento e instalação de chuveiro com três temperaturas, sendo uma a potência 
gconógi ca para verão, teclas deslizantes, em termoplástico de alta resistência e 
aca 	ento na cor branca 	  8;,00 CREA-nn  

2.224.1.22,Zarnecimento e instalação de barra reta tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
fixada na parede, incluindo buchas, parafusos e arruelas para fixação 	 28,00 un. 

2.22.1.1.23 Fornecimento e instalação de barra em "L" tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
com suporte para rolo de papel higiênico, fixada na parede, incluindo buchas, parafusos e 
arruelas para fixação 	  10,00 un. 

2.22.1.1.24 Fornecimento e instalação de barra reta tubular em alumínio de apoio para deficiente, 
para lavatórios, incluindo buchas, parafusos e arruelas para fixação 	2,00 un. 

2.22.2 Equipamentos de cozinha 

2.22.2.1 Copas dos pavimentos tipo, salas do ambulatório do 2° pavimento e cozinhas do 100  
pavimento do bloco" B" 

2.22.2.1.1 Fornecimento e instalação de bancada para pia de cozinha em granito Cinza Andorinha 
polido, com frontão h = 20 cm em três lados, borda de 4 cm, espessura = 2 cm, com 
cantos retos para instalação de cuba de embutir lateral medindo 34 cm x 40 cm 
	 36,00 m2  

• r 2.22.2.1.2 Fornecimento e instalação de bancada para pia de cozinha em granito Cinza Andorinha 
polido, curvo com raio interno de 3,25 me externo de 3,85 m, com frontão h = 20 cm e 
borda de 4cm, espessura = 2 cm, com cantos retos, para instalação de cuba dupla de 
embutir central medindo 82 cm x 34 cm 	 6,07 

2.22.2.1.3 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 cm 
34 cm x 15cm 	 35,00 un. 

2.22.2.1.4 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 cm x 
34 cm x 15cm 	 35,00 un. 

2.22.2.1.5 Fornecimento e instalação de cuba retangular dupla em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 82 cm x 
34 cm x 15cm 	  13,00 un(..  

2.22.2.1.6 Fornecimento e instalação de tanque em aço inoxidável AISI 304, com espessura de 0,60 
mm, medindo 200 cm x 100 cm  	2,00 un. 
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2.2 	ssr,  lebrneti, ,\‘‘ 

42.2.1 	r4ecimVil, o e instalação de torneira de pressão cromada fixa com arejador para pia 
49,00 un. 

to e instalação de torneira elétrica, com três temperaturas, com tecla 
, bica móvel, em termoplástico de alta resistência, com acabamento na cor 

brao,ei 	  11,00 un. 

2.23 Programação visual interna e externa 

2.23.1 Dependências internas dos blocos " A" e" B" 

2.23.1.1 Fornecimento e instalação de placa em alumínio pintado na cor prata espessura = 1 mm, 
face simples, com aplicação de textos em vinil auto-adesivo Vermelho e Branco fixado nas 
portas por fita dupla face #M com dimensão 18 cm x 14 cm 	  1.049,00 un. 

2.23.1.2 Fornecimento e instalação de placa referência 2/90 Sign Systems, suspensa em alumínio 
pintado na cor prata espessura 1 mm, face simples, com aplicação de textos em vinil auto 
adesivo Vermelho e Branco nas dimensões 120 cm x 42 cm 	 35,00 un. 

2.23.1.3 Fornecimento e instalação de placa suspensa, referência 2/90 Sign Systems, em alumínio 
pintado na cor prata espessura = 1 mm, face dupla, com aplicação de vinil auto adesivo 
nas cores Vermelho e Branco nas dimensões 30 cm x 60 cm 	  180,00 un. 

2.23.1.4 Fornecimento e instalação de placa lateral suspensa tipo bandeira em alumínio, pintado na 
cor prata espessura = 1mm, com aplicação de textos em vinil auto adesivo nas cores 
Vermelho e Branco, face dupla nas dimensões 40 cm x 15 cm 	 26,00 un. 

2.23.1.5 Fornecimento e instalação de placa interna tipo Diretório em vidro, com face simples, vid 
temperado de espessura = 10 mm, com aplicação de textos em vinil auto-adesivo 
dimensões 200 cm x 110 cm 	 4,00 

2.23.1.6 Fornecimento e instalação de placa referência 2/90 Sign Systems, suspensa em alumínio 
pintado na cor prata espessura = 1 mm, com face simples, com aplicação de textos em vinil 
auto adesivo Vermelho e Branco nas dimensões 120 cm x 52 cm 	 3,00 un. 

2.23.1.7 Fornecimento e instalação de Totem de identificação externa medindo'1200 mm x 150 mm x 
5000 mm, com revestimento dupla face em chapa de aço inox T-304#20, acabamento 
escovado, incluindo base de concreto  	 2,00 un. 

P 

1111 2.24 Paisagismo 

Foi executada a implantação do projeto paisagístico da obra, observando todas as recomendação 

quanto ao plantio das espécies vegetais, incluindo a limpeza do terreno para planti e orreção do 
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solo 	 análise de solo para verificação da necessidade de correço da PH do solo, 

indu-'kr"—'o-fcgi‘  e èrito e plantio das seguintes espécies vegetais. 

Ou.fornecido p instalado, sistema de irrigação das áreas verdes, tomando 

ir14‘sréFie?A v,,,,getait• ais duradoura e facilitando a manutenção das mesmas. - 

2.24.1E pecie.vegetais 

2.24.1 Fornecimento e plantio de Pau ferro - caesalpinia férrea - com porte de 3,0 m 	7,00 un. 

2.24.2 Fornecimento e plantio de Quaresmeira - Tibouchina granulosa - com porte de 3,0 m 	 2,00 un. 

2.24.3 Fornecimento e plantio de Manacá da serra - Tibouchina mutabilis - com de porte 3,0 m 
	 2,00 un. 

2.24.4 Fornecimento e plantio de Palmeira real - Roystoneal oleracea - com porte de 8 m a 12,m 

• 36,00 àn. 

2.24.5 Fornecimento e plantio de Bambú metake - Bambusa metake - com porte de 1,50 m 
	 93,00 un. 

2.24.6 Fornecimento e plantio de íris Amarelo - Neomarica longifolia - com porte de 0,30 m 
	 250,00 un. 

2.24.7 Fornecimento e plantio de Margaridinha amarela - Coreopsis lanceolata - com porte de 0,30 m 
	 375,00 un. 

•2.24.8 Fornecimento e plantio de Céu-estrelado - Chrysanthemum anethifolium - com porte de 0,30 
	  256,00 

a preservação 

• 

2.24.9 Fornecimento e plantio de Capim do texas - Pennisetum setaceum - com porte de 0,30 
	  208,00 un. 

2.24.10 Fornecimento e plantio de Alamanda amarela - Allamanda cathartica - com porte de 0,50 m 
	 320,00 un. 

2.24.11 Fornecimento e plantio de Hera - Hedera canariensis - com porte de 0,20 m 
	  5.086,00 un. 

2.24.12 Fornecimento e plantio de Grama São Carlos - Axonopus compressus, em placas 
	 2.77500m,  

2.24.13 Fornecimento e plantio de Grama coreana - Zoysia tenuifolia, em placas 	 1.498,00 m2  

2.24.14 Fornecimento de terra adubada para plantio  	. 1 266,00 rri3  
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36,00 un. 

	 11,00 um 

FariadiMént940,amarrilhos para palmeiras e árvores 	 47,00 un. 

2.24.18 f'd6kê'ErriçeÉ,Iii:)/de manta geotêxtil tipo bidim 	  3.012,00 m2  

2.24.19 Fornecimento de argila expandida para camada de 5 cm de espessura 	150,60 rre 

2.24.20 Fornecimento de seixo rolado Branco miúdo 	 286,00 m2  

2.24.1 Sistema de irrigação das áreas verdes 

O sistema de irrigação é composto de controladores para válvulas solenóides, sendo estas 

interligadas às redes hidráulicas e elétricas. Os aspersores de água são do tipo escamo teáveis, fixos 

ou rotores, adequadamente dispostos no terreno, de forma a garantir uma homogenização da 

aplicação de água. 

2.24.1.1 Equipamentos importados 

• Fornecimento e instalação de ESP-24LX+ Control-4PROG-120VL 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sensor de chuva 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de válvula solenáide100 DVF 1" —24V 	 22,00 

• Fornecimento e instalação de conector submerso com 3 m 	 46,00 u 

• Fornecimento e instalação de caixa para válvula 6" 	  22,00 un. 

• Fornecimento e instalação de PA 8S adaptador para 1800 	  40,00 un. 

• Fornecimento e instalação de PA 80 adaptador para 1800 	  16,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aspersor bolha 1300 	  16,00 u 

• Fornecimento e instalação de aspersor esc.1804 corpo 	 423,00 un 

• Fornecimento e instalação de bicos fixos 	  299,00 un. 
• Fornecimento e instalação de bicos variáveis 	  148,00 un 

3(1'40(  

• Fornecimento e instalação de duto flexível 1/2" x 12" RB 

  

423,00 m 
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alternada e potência de 
2,00 un. 

Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC diâmetro 20mm 	 552,00 un. 

Fornecimento e instalação de cabo flexível 1,5 mm2 	 4.000,00 m 

Fornecimento e instalação de mangueira cristal de 1/2" x 1,5 m 	 450,00 m 

rnecTnighfb e in 
c9REA-SP Jj 

Fo .eimeatgMhstalação de Bomba com potência de 5,0 CV 	 2,00 un. 
Fornecimento e instalação clè eletroduto de polipropileno flexível ponta vermelha com diâmetro 25 
mm 	 200,00 m 

13 MARCOS ANTONIO D E SUS AGI.,  Rs,c 
SELOS RECOLHIDOS POR VERBA 	R RECEEnDC. 

.mgrite,êNalação de adaptador RB 1/2" x %" (manômetro)   	• 2,00 un. 

t "Oara o sistema de irrigação de áreas verdes 
'2t É 

ação de chave partida para 2 bombas com corrente 

P) 

• 

• 

2.25 Diversos 

2.25.1 Persianas das salas de juizes, salas de audiência e copas dos pavimentos tipo dos 
blocos " A " e " B " 

2.25.1.1Fomecimento e instalação de persianas verticais em tecido lavável, linha 100% poliéster 
resinado, com lâminas de 110 mm, com trilho de alumínio extrudado, na cor Branco gelo 
	  2.138,00m2  

2.25.2 Faixa adesiva dos pavimentos tipo, 1°, 2°, 100  e 19°  pavimentos dos blocos" A" e " B " 

2.25.2.1 Fornecimento e aplicação de faixa adesiva em vinil listrada 2 x 2 cm jateada incolor, com 
largura de 22 cm, nos painéis de vidro temperado incolor 	  1.217,00 

2.25.3 Tela mosquiteira das venezianas das fachadas externas de concreto aparente 

2.25.3.1 Fornecimento e instalação de tela mosquiteira fixa em aço inox, com malha 2 mm e fio 0,30 
mm, com moldura de alumínio pintado eletrostaticamente na cor branca 	 391,00 m2  

2.25.4 Poltronas do Auditório do 1° subsolo 

2.25.4.1 Fornecimento e instalação de poltrona individual tamanho 51 cm, com encosto de espuma \ 
injetável espessura = 7 cm e assento com espuma injetável espessura = 6 cm 
	 377,00 un. 

2.25.4.2 Fornecimento e instalação de poltrona individual tamanho 55 cm, com encosto de espu 
injetável espessura = 7 cm e assento com espuma injetável espessura = 6 
	 • 52,00 u 
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A 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2° REGIÃO El mARcos 
SELOS RECOLK 

pfptépalkpassiva contra fogo nos shaft's das casas de máquinas locos " A" e" 

• 

-a> 
• '5. 	'u'ção :4roteção passiva contra fogo através de selagem das passagens dos shaft's 
\\ CF1W1 ° 	mm x 200 mm das casas de máquinas dos blocos "A" e "B", com manta 

cerâmim espessura de 25 mm e densidade de 128 kg/m3 	 288,00 un. 

• °6 2.25.6 --relícul de segurança para vidros temperados das esquadrias superiores do 100  
pavimento dos blocos " A " e" B " 

2.25.6.1 Fornecimento e aplicação de película de segurança classe PS 10 nos vidros temperados 
com espessura de 10 mm 	 370,04 m2  

2.26 Juntas de dilatação 

2.26.1 Paredes de alvenaria dos blocos " A " e" B" 

2.26.1.1 Execução de abertura de junta de dilatação horizontal nas paredes em alvenaria de blocos 
de concreto, com colocação de isopor espessura = 2 cm 	 7.827,00 ml 

2.16.1.2 Execução de abertura de junta de dilatação vertical nas paredes em alvenaria de blocos de 
concreto, com colocação de mastigue elástico com espessura de 1 cm 	 1.656,00 ml 

2.26.2 Passarelas metálicas de interligação dos blocos " A" e" B" 

2.26.2.1 Execução de junta tipo " jeene " nos encontros das passarelas metálicas com as estruturas 
de concreto armado 	 400,00 ml 

2.26.3 Piso dos subsolos de garagens 

2.26.3.1 Execução de junta tipo " jeene "nas juntas de dilatação do piso dos subsolos 	 843,51 ml 

2.27. Restauração e recuperação estrutural de concreto armado existente 

Foram executados serviços de restauração e recuperação estrutural das estrutura de c 
armado existentes, constando de: 

2.27.1 Fissuras e ferragens expostas nos pavimentos tipos dos blocos "A"e"B"e torre 
central 

2.27.1.1 Execução de recuperação estrutural de fissura com injeção de resina epóxi, incluindo 
execução de furos e colocação de bicos de injeção, calafetação das fissuras com resina 
epóxi tixotrópica e aplicação de injeção de resina epóxi sob pressão 	884,11 ml 

2.27.1.2 Execução de restauração e recuperação de ninhos de concreto, com tratam nto de 
armadura, incluindo retirada do concreto desagregado, lixamento e tratamento qyfr1ico das. 
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etgerência e fechamento com argamassa ......   571,85 m2  
, •• , 

^ 2.27. 	u,c1. Orábens expostas nos subsolos de garagens 

2.27.2.1 Execução de recuperação estrutural de fissura com injeção de resina epóxi, incluindo 

execução de furos e colocação de bicos de injeção, calafetação das fissuras com resina 

epóxi tixotrópica,e aplicação de injeção de resina epóxi sob pressão 	  985,00 ml 

2.27.2.2 Execução de •  restauração e recuperação de ninhos de concreto, com tratamento de 

armadura, incluindo retirada do concreto desagregado, lixamento e tratamento químico das 

armaduras expostas, através de pintura com produto fosfatizante, com posterior aplicação 

de ponte de aderência e fechamento com argamassa polimérica 	  1.813,00 m2  

2.28 	Restauração e recuperação do piso de concreto armado existente nos subsolos 

Foram executados serviços de restauração e do piso de concreto armado e juntas de dilatação dos 

subsolos de garagens, incluindo consultoria técnica e acompanhamento técnico dos serviços, 

constando de: 

	

2.28.1 	Execução de aplicação de argamassa polimérica para correção das irregularidades do piso 

dos subsolos, constando de: lixamento e recuperação de pontos específicos (buracos ou 

áreas desagregadas) 	 6.749,84 m2  

	

2.28.2 	Execução de aplicação de endurecedor de superfície no piso de concreto dos subsolos, 

incluindo lixamento 	  19.549,43 m2  

2.28.3 Restauração e recuperação das juntas de dilatação dos subsolos com lábios poliméricos e 

aplicação de grout 	  325,72 ml 

2.29 Reforço estrutural 

Foram executados reforços estruturais na estrutura existente dos subsolos do setor " H " (fundações 

diretas em sapata e pilares) para implantação da estrutura de concreto armado e protendido da 

Creche, através de elaboração de projeto executivo de reforço e acompanhamento técnico para 

execução dos reforços, compreendendo: 

> Reforço estrutural da fundação (sapatas); 

> Reforço estrutural dos pilares de concreto armado do 1°, 2°, 3°  e 4°  subsolod setor H; )i  f  O.- 
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2.29 	P es  ural de fundações em sapata de concreto 

2M 
‘ .1 
	ad4-ão 	emolição de piso de concreto armado existente no 4° subsolo, incluindo 

''' 	(remoo) dd 	ulho 	  16,87 m3' ...:‘,. 	,/,-,'• 
2.29.1,.-"2:»EWEr.108"' e escavação manual de vala • 	  302,14 m3  • --„, 

2.29.1.3 Execução de remoção manual de material escavado, carga, transporte e espalhamento em 9C) 
bota fora, com DMT = 30,05 km 	  302,14 m3  

2.29.1.4 Execução de apiloamento manual de fundo de vala• 	  148,66 m2  

2.29.1.5 Execução de reaterro compactado de vala com areia 	  260,00 m3  

2.29.1.6 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	 4,55 m3  

2.29.1.7 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 661,04 kg 

2.29.1.8 Fornecimento e transporte interno de areia para reaterro 	  260,00 m3  

2.29.1.9 Execução de escoramento metálico para contenção de talude 	  234,00 m2  

2.29.2 Reforço estrutural dos pilares de concreto armado do-1°, 2°, 3° e 4° subsolos do setor 

2.29.2.1 Execução de demolição de estrutura de concreto armado dos pilares existentes, incluindo 
remoção de entulho 	  8 

2.29.2.2 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 40, 
MPa, com controle tecnológico 	  0,47 m3  

2.29.2.3 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	 95,89 kg 

2.29.2.4 Execução de escoramento metálico para reforço de pilares de concreto armado. 495 00 ms 

• 2.29.3 Reforço estrutural da viga de transição do 1° subsolo do setor" H ". 

2.29.3.1 Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, auto-adensável, com slump test 200+-30 mm,com controle tecnológico 	 0,21 m3  
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2.29.3.2 1;t1;9, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
a 	oni'c6.rQe tecnológico 	  20,00 m3  

2.29.3.;3 Fornecimento, àe, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	2.911,20 kg 

2.29.3:4 Exeüçã6de e jamento metálico 	  
CRuiA-SP 	

49,50 m3  

2.30 	RiiMs : 	értura dos blocos " A " e " B ", muros de divisa, tomadas de ar do 
pavimento térreo 

2.30.1 Fornecimento e instalação de rufos em chapa de aço galvanizada n°24 	670,56 ml ,09 

2.31 	Implantação de acessos de entrada e saída de veículos 

2.31.1 Execução de demolição da estrutura de concreto armado da caixa séptica e fossa na área 
de entrada de veículos 	  17,71 m3  

2.31.2 Escavação mecânica, carga, transporte e descarga com espalhamento em bota-fora de 
material de 1° categoria, com DMT = 30,05 km 	  108,83 rn3  

2.31.3 Fornecimento de terra para aterro compactado 	  108,83 m3  

2.31.4 Execução de aterro compactado em camadas de 30 cm, à 95 ck do Proctor Normal, com 
controle tecnológico 	  108,83 m3  

2.32 Instalações Elétricas e Lógicas 

2.32.1 Sistema de alimentação elétrica: 

2.32.1.1 Subestações:.  

Fornecimento e instalação de 3 subestações, cada uma composta por um transformado 

capacidade de 1500 KVA (23 KV/13,8 KV/220V), com sistema de banco de capacitores e distrib 

por sistema "bus-way", perfazendo um total de 4500 KVA. 

2.32.1.1.1 Entrada de energia (Posto Primário) 

Fornecimento de energia em tensão primária, sistema trifásico em 	e 23 KV -60 Hz, tipo 

subterrânea, com dois circuitos, sendo um em operação e outrog.st4igni 	-mede Écctal da 
Or. Paulo Ro 	 s - Tabel o 

concessionária até o cubículo n.° 1, com cinco metros de extensãdattgoll8 	Pffiffigalada 
or 	 zida Dou Fé 

uma chave de transferência automática de 23 KV. 
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O Posto Primário contém: 
kirtfItll?-, 

• • Painal,.`"de..`Mapia 
invólucro 
dé atixofra',i.;(5Ê81- co  

PeOAE., 
o compacto SM6, composto de células modulares, compartimérit'aâs, em 

ndo aparelhos de manobra preenchidos com dielétrico em hexafluoreto 
seguintes características: 

Tensã norni 
,C6igrít-die 
etirreate-ti6 , z,3 	• 

olação : 24 KV 
-circuito : 20 KA 

al : 630.A 

• 1 (um) Banco de capacitores de 450 KVAr, com passos de 25 KVAr. 
• 1 (um) Transformador à óleo de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com terminais contrácteis de 

630 ampéres 

2.32.1.1.2 Subestação n°1 - Bloco " A " 

A subestação n° 1, que alimenta o bloco A, contém : 

• 01 (um) Painel de média tensão compacto SM6, composto de células modulares, 
compartimentadas, em invólucro metálico, contendo aparelhos de manobra preenchidos com 
dielétrico em hexafluoreto de enxofre (SF6), com as seguintes características: 

• Tensão nominal isolação : 24 KV 
• Corrente de curto-circuito : 20 KA 
• Corrente nominal : 630 A 

01 (um) Transformador à seco, de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com corrente nominal de 
2.279 ampéres. 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto 
invólucro metálico, com tensão nominal de 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto 
invólucro metálico, com tensão nominal de 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

BTN - 1.1/1.2, composto de células modulareseii 
380V, corrente de curto-circuito de 65 KA, 

4115) 

BTE - 1.1/1.2, composto de células modulares, em 
380 V, corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 

• 01 (uma) Chave de Transferência CTA-01, com tensão nominal de 389 y, corrente nominal de 
1.600 A e corrente de curto-circuito simétrica de até 42 KA, medindo 700 mm x 2200 mm x 1000 
ftlfft. 

),0 

modulares, 
c os com gL... 
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2.32.1.1.3 Subestação n°2 - Bloco" B' 

A subestação n° 2, que alimenta o bloco B, contém: 
• 01 (um) Painel de média tensão compacto SM6, composto de células 

compartimentadas, em invólucro metálico, contendo aparelhos de manobra pre 
dielétrico em hexafluoreto de enxofre (SF6), com as seguintes características: 



• 

• 

• 



Tensão 	ai isolação : 24 KV 
griplte 	rto-circuito : 20 KA 

• 6iiãhte n 	ai : 630 A 

AS - SP 
Tabelião 

ra.2611 
Monne o 
Iku 

58/120 

mandes - 
ade, 2:57 -Fone: 

te copia teproorelica.t 
do, na parte reproduaz, 

i0OONti 
CO O 911.0 Cf 

AUIENTICIOADF 

TOMO DE JESUS AGUIAR 
o RUMA . uazOR RECEIO° RE1 

t;tu 
, 

'AviS#11 

SENTE DOCUMENTO É 
• TE INTEGRANTE DA 

TIDA° DE ACERVO 
TECNICO EXPEDIDA NESTA 

DATA PELO CREA-SP SOB N. 
SZC-0 1439 

S 	AULO, 29/09/2004. 

AT1-01-202-152 	58/120 

PODERJUDICIÁR10 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 29  REGIÃO 

 

• 1?, U ‘,0-, FDPIratwfor 	or à seco, de 1.500 KVA - 23KV/380 - 220 Volts, com corrente nominal de 

• 01 (um) Parg de baixa tensão compacto BTN - 2.1/1.2, composto de células modulares, em 
invólucro metálico, com tensãb nominal de 380 V, corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

• 01 (um) Painel de baixa tensão compacto BTE - 2.1/1.2, composto de células modulares, em 
invólucro metálico, com tensão nominal de 380 V, corrente de curto-circuito de 65 KA, medindo 
2200 mm x 1000 mm x 2750 mm. 

• 01 (uma) Chave de Transferência CTA-01, com tensão nominal de 389 V, corrente nominal de 

• 
1.600 A e corrente de curto-circuito simétrica de até 42 KA, medindo 700 mm x 2200 mm x 1000 
mm. 

2.32.1.2 Barramentos blindados ( Bus Way ) 

Fornecimento e instalação de barramentos blindados (bus way) com as seguintes características 
gerais: 

Modelo:• 	Barramento Blindado em alumínio Canalis KLF, com amorce para plug-in; 
• Condutores: são constituídos de 3 condutores fase, 1 condutor neutro e 1 condutor terra; 
• Invólucro: chapa de aço de 1,9 mm de espessura, com pintura eletrostática à pó; 
• Conexões : em trechos de aproximadamente 1500 mm, 2000 mm e 3000 mm, por meio de 

parafusos, porcas e arruelas; 
• Juntas de dilatação : a cada trecho com comprimento igual ou superior a 3000 mm, composta de 

lâminas flexíveis separadas por isolador de nylon; 
• Aterramento : é obtido através do invólucro. 

Os barramentos blindados possuem as seguintes correntes nominais e características: 

• Barramento blindado Canalis KLF24 : 

• 
• Corrente nominal: 1.600 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito: 148 KA; 
• Quantidades: 97,188 m. 

• Barramento blindado Canalis KLF16 : 

• Corrente nominal: 1.200 A; 
• Tensão nominal de isolação : 750 V; 
• Corrente de curto-circuito: 79 KA; 
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• 	2.32.1.4 Sistemas de emergência (grupos geradores) 

ATI-01-202-152 	59/120 

ai: 1.000A; 
I de isolação : 750 V; 

Ctn..6 	 rto-circuito: 58 KA; 
,,,,Q1„guticrá 	: 202,000 m. „0- 

2.32.1.3 Quadros de distribuição de luz e força 

,orr fite n 
Tensão no 

Foram fornecidos e instalados quadros de distribuição de luz e força de sobrepor, apresentando as 

seguintes características: 

• Chaparia: em chapa de aço esmaltado 14 USG; 
• Porta com fechadura; 
• Barramento : de cobre em seção retangular; 
• Pintura : eletrostática à pó; 
• Supressores de surto; 
• Disjuntores de proteção dos circuitos de saída; 
• Disjuntor geral de proteção dos barramentos; 
• Dispositivos contra contato diretos (Dispositivos DR) 
• Barramento neutro para circuito em 220V. 

Quadros de distribuição normal e emergência: 

• Tensão nominal: 380 V / 220 V; 
• Freqüência nominal : 60 Hz; 
• Corrente de curto-circuito: 15 KA; 
• Corrente nominal : 32 à 300 A 
• Quantidade total: 176 unidades. 

Quadro de bombas: 

• Tensão nominal : 380 V / 220 V; 
• Freqüência nominal : 60 Hz; 
• Corrente de curto-circuito: 15 KA; 
• Corrente nominal: 32 à 100 A 
• Quantidade total : 18 unidades. 

59/120 
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2"C  

O FÉt19:y.'g,  0. o de 04 (quatro) grupos moto-geradores, com potência de 450 kVA / 360 
kW em regime ierriuitete e 405 kVA / 324 kW em regime contínuo - 380/220V-3F, com partida e 

• 

parada ~113:05is, s r1cL:  'onismo e paralelismo, composto por: 
CRE- A-SP 

• 04;‘,(qu?tro) mot6ia  diesel; 
• 04 	àtTatddores  acústicos de descarga escapamento, tipo hospitalar, com elementos de 

contenção e ruído, de forma a assegurar 85 d13(A), a uma distância de 1,5.m; 
• 01 (um) quadro de paralelismo com disjuntores, constituído em aço carbono, com espessura das 

de bitola mínima 14 USG (2,00 mm); 
• 04 (quatro) venezianas com atenuadores acústicos na tornada do ar de arrefecimento; 
• 01 (uma) veneziana com atenuador acústico na tornada do ar de ventilação da sala de 

geradores; 
• Tanques metálicos extras de combustível para operação a plena carga durante 8 horas (4 x 250 I 

+1 x 4.000 I) 

Total de geração de energia: 1.800 KVA 

• 2. 32.1.5 No Break's 

Fornecimento e instalação de No Break's com as seguintes características: 

No break's de 1 KVA: 

• 

• Sistema de dupla conversão (True On-Line); 
• Chaveamento em alta freqüência (High Frequency); 
• Controle totalmente microprocessado; 
• Corretor de fator de potência na entrada; 
• Função de auto teste e diagnóstico de falhas; 
• Carregador de baterias com alta capacidade de carga; 
• Partida fria; 
• Inversor senoidal, estabilizado e sincronizado com a rede; 
• Baixo nível de distorção harmônica; 
• Interface de comunicação RS 232; 
• Larga faixa de estabilidade; 
• Chave BY PASS automática 
• Capacidade: 1 KVA; 
• Tensão nominal: 220 VCA; 
• Bateria com autonomia típica de 15 minutos; 
• Quantidade total : 38 unidades. 

No break de 15 KVA : 

• Sistema de dupla conversão (True On-Line); 
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• 03,1ãcair5.111i-dA1 : 
• Cidade: 1frÍK, 
• Baribie bats com autonomia a plena carga de 15 minutos; 
• Quantidade Total : 1 unidade, 

2.32.1.6 Infra-estrutura dos sistema elétricos e distribuição: 

• 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm (49,  
	  13.886,46m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 859,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32 mm 
	  1.087,00 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado 38 mm x 38 mm, perfurado em chapa n.° 16, peça de 
6,00 m 	 7.639,60 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada total galvanizada em chapa n.° 16, medindo 
100 mm x 50 mm, com comprimento 3,00 m 	 430,00 m 

• Fornecimento e instalação de interruptor simples de 10A/250V 	  1.204,00 un. 

• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 10A/250V 	 330,00 un. 
• Fornecimento e instalação de interruptor bipolar simples de 10A/250A 	 4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de interruptor simples duplo de 10A/250V 	  311,0Cruibi 
Ano))  

• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo separado 10A/250V 	 8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de interruptor à prova de tempo de 10A/250 A 	 4,00 un. 
• Fornecimento e instalação de interruptores simples 3 seções 10A/250V 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 15A-125/250V 	 475," 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 15A/220V 	  13.129,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 750V/70°C 
3x1,5 mm2    10.323,00 m 

61/120 
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. • FomeóinièQto 'eltis-taia.$9,de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PV 750V/70°C 2,5 
mm2  .....   94 366,32 m 0-vo 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 750V/70°C 4,0 
mm2 	  12.150,60m 

• Fornecimento e instalação de cabo 3f# 95mm2 - 20/24KV Sintefix + N# 95mm2 - 1KV.... 120,00 m 

• Fornecimento e instalação, de cabo - 3f# 50mm2  - 20/24KV Sintefix + N# 50mm2  - 1KV 
• 1.280,00 m 
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• 

• Fornecimento e instalação de 3 (três) quadros gerais de distribuição em baixa tensão (QGBT) <0C) 
com potência nominal de 1.500 KVA, perfazendo um total de 4500 KVA. 

2.32.1.7 Sistemas alimentadores 

2.32.1.7.1 Infra-estrutura dos sistemas alimentadores 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	  841,20 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32 mm 
	  524,40.m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 40 mm 
	  706,206m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	  387,20 m 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 6 
	  5 

A • 
• 

Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 80 m 
	  55,00 m 
Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tampa 400 mm x 100 mig" 
	 200,00 n, 	. 

o( 
• E Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tampa 500 mm x 100 m OD  
	  64,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tampa 500 mm x 150 mm 
• 235,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha eletrolítica com tampa 150 mm x 100 mm 
	  0,00 m U- 

2/120 3.5), 
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kv, tipo Sintenax 240 mm2  
	  5.478,00 m 

fkReLp7 ',  
2.3111:t Cabea Otto dos sistemas alimentadores 

1r4talação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 

CPI:A-SP 
• .wecimento 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 120 mm2  
	  1.054,00 m 

stalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 185 mm2  
	  435,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 10 mm2  
	  10.28 

e instalação de cabo de cobre 'singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 6 m 
	  12.232,00 m 

• Fornecimento 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 v, tipo Sintenax 4 mm 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 95 mm2  
	  670,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 70 mm2  
• 656,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 50 mm2  
• 2.159,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 35 mm 
	  1.847,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 25 mm2  
	  6.143,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 16 mm2  
	  5.600,00 m 

	  8.248,00 m 

1 Â410 
O sistema de iluminação contempla circuitos monofásicos na 

11.1) NOTAS-SP    
Ru 
t 

no de Andrade, 2 7 - Fone: 3 	.261 
pr sente doi reprogretica contorme o 

'cotado, 	parte reproduzida. Dou Ft 	:a 1, 
etó/F aeleneirMerra), 

'o 

2.32.2 Sistema de iluminação: 

02 JAN 2007 
(à/ 

2.32.2.1 Iluminação normal: 

Sistema composto por: 

COS ANTONIO DE JESUS AGUIAR 
OLRIDOS POR VERBA • VALOR RECEBIDO 99 1.7A 63/120 
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,,,,Folgdrgil^o e instalação de arandela de sobrepor para uma lâmpada fluorescente compacta 
'''SêjãtniTe*,,,J5W de potência, corpo e base em polipropileno, difusor em polipropileno fosco 

ntitSftlácan'te-1,bfau de proteção IP44 

FQimnto Mstalação de plafonier de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes comuns 
tub â do ti 11-8 de 36W de potência cada, corpo em aço laminado com bordas dobradas, 
arTt1t,Pagbfnento com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor branca, soquetes 

se Gj,,3 	• policarbonato com contatos em bronze fosforoso com núcleo giratório e rotor 
'btravan-  com reator eletrônico 	  , 	 1.693,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de sobrepor para uma lâmpada fluorescente comum 
• tubular do tipo T8 de 36W de potência, corpo em aço laminado com bordas dobradas, anti-corte, 

acabamento com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor branca, soquetes (base G13) 
em policarbonato com contatos em bronze fosforoso com núcleo giratório e rotor autotravante, 
com reator eletrônico 	  580,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, vedado à prova de pás e aspersão d' água, 
para duas lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18W de potência cada, corpo, anel e 
refletor únicos confeccionados em policarbonato reflexivo na cor •branca, difusor em 
policarbonato prismatizado, porta lâmpada (base G24d-2) em policarbonato com contatos em 
bronze fosforoso, grau de proteção IP 44, com reator eletromagnético 
	  1.708,00 un. 

• Fornecimento e instalação de balizador de embutir para uma lâmpada incandescente do tipo vela 
de 25 W de potência, corpo em aço tratado e veneziana frontal em alumínio, acabamento com 
pintura eletrostática a pó epóxi na cor preta, porta lâmpada de cerâmica (base E-27) e cabos 
isolados por borracha de silicone 	  56,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 26 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 
	  1.716,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 02 plafoniers de em 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e ai 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas 
pressão em aço inoxidável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de 
potência cada e 3 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 
pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-30 de 
100W de potência, com reator eletrônico dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 
	  1 	O un. 

	 284,00 un. 

• Fornecimento e instalação de sistema de iluminação composto por 02 plafoniers de embutir, 
corpo em chapa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e aletas 
parabólicos em alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas de 
pressão em aço inoxidável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de 
potência cada e 3 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 
pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletoaI.gena do tipo PAR-30 de 

64/120 0, 
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aSSMIcip--potên ci a , com dimensões finais do sistema comprimento 4.000mm x largura 200mm, 
• org fêáfq,e,letrônico dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 	 2,00 un. , 

étimeilifOi.e instalação de sistema de iluminação composto por 03 plafoniers de embutir, 
em icOpa de aço pintura eletrostática a pó epóxi na cor branca, refletor e aletas 

cfrp_ROicoArri alumínio brilhante com pureza 99,85%, fixado ao corpo por sistema de molas de 
pressão„Olaço inoxidável, para três lâmpadas fluorescentes comuns do tipo T8 de 58W de 

u'4é4à4.01da e 4 plafoniers de embutir direcionáveis, corpo em alumínio pintura eletrostática a 
pó epéfina cor branca, pará uma lâmpada incandescente refletora halógena do tipo PAR-30 de 
100W de potência, com dimensões finais do sistema comprimento 6.000mm x largura 200mm, 
• com reator eletrônico dimerizável, para duas lâmpadas fluorescentes comuns 	6,00 un. 

• PODERJUDICIÁRIO 
_ 	oTRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 REGIA° SEEDSRE 

TOMO DE JE 
R VERA VAI " ?RE 

• 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável, corpo em alumínio pintura 04)' 
eletrostática a pó epóxi na cor branca, para uma lâmpada incandescente refletora halógena do 
tipo PAR-30 de 100W de potência 	  102,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir do tipo "Wallwasher, para duas lâmpadas 
fluorescentes compactas duplas de 26 W de potência cada, acabamento na cor branco, com 
reator eletromagnético 	  20,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para uma lâmpada incandescente refletora do 
tipo R75 de 100 W de potência, corpo em alumínio, acabamento com pintura eletrostática a pó 
epóxi na cor branca, refletor em alumínio • de alto rendimento com rigoroso controla de 
ofuscamento, porta lâmpada de cerâmica (base E-27) e cabos isolados por borracha de silicone 
	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir orientável com um módulo direcionável, para 
uma lâmpada halógena refletora do tipo AR-111 de 50W de potência, corpo em alumínio, 
moldura em alumínio acabamento interno na cor preta e externo acabamento na cor branca, 
com transformador eletrônico para uma lâmpada halógena 	  11,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 18W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnéjic 
	  3.040,0 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir para instalação em forro modulado de pia 
de gesso, com controle de ofuscamento Classe A / 1000Iux, para duas lâmpadas fluorescentes 
comuns tubulares do tipo T8 de 18 W de potência cada, corpo em chapa de aço galvanizad 
com espessura de 0,5mm, por imersão à quente, qualidade NBR 7008, acabamento através d 
pintura com tinta em pó híbrida epóxi poliéster, aplicada com spray eletrostático, cura em estufa 
a 200°C, refletor e aletas parabólicos em alumínio anodizado (350G) de alto grau de pure 
(99,85%) e refletância, reflexão total de 86% (DIN-5036-3), reflexão difusa 20% (DIN-5036 
dotado de aberturas para retorno do ar condicionado ambiente, porta lâmpada (base G13) e 
policarbonato providos de rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso, protegidos contND  
aquecimento e dotados de sistemas de engate rápido para os fios, fabricados pela BJB, vigi 
para manutenção no próprio corpo, fixação através de tirantes, vergalhões, ganchos rígidos, com 
reator eletromagnético 	  4.354,00 un. 
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ção de plafonier de embutir, vedada, à prova de pós e aspersão d' água, 
..,f)uorescentes compactas duplas de 26W de potência cada, corpo, anel e 

nccionados em policarbonato reflexivo na cor branca, difusor em 
fizado porta lâmpada (base G24d-3) em policarbonato com contatos em 

r`Su de proteção IP 44, com reator eletromagnético 	 1.286,00 un. 

• 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, facho assimétrico, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do base bilateral de 250W de potência, 
corpo em alumínio injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor assimétrico em ' 
alumínio martelado de 99,85% de pureza, anodizado e brilhante, difusor em vidro temperado, A 
espessura 5 mm, resistente a choques térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura eletrostática a pó epóxi 
poliéster na cor prata acetinada, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, cablagem 
com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em 'A" gás, grau de proteção 
IP 667, com grelha antiofuscante, com reator e ignitor 	 64,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, facho assimétrico, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do base bilateral de 250W de potência, 
corpo em alumínio injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor assimétrico em 
alumínio martelado de 99,85% de pureza, anodizado e brilhante, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choques térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura eletrostática a pó epóxi 
poliéster na cor prata acetinada, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, cablagem 
com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em 1/2" gás, grau de proteção 
IP 667, com reator e ignitor 	 48,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável com refletor de ângulo de 
abertura de facho 35°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo 
bipino de 70 W de potência, corpo e anel em alumínio pintado, refletor em alumínio com ótica 
de precisão, difusor em vidro de segurança temperado transparente, acabamento na cor branca, 
com reator eletromagnético e ignitor 	  264,00 un 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir direcionável, para uma lâmpada reflet 
halógena do tipo PAR30 de 100W de potência, corpo em alumínio, pintura eletrostática a p 
epóxi na cor branca, porta lâmpada de cerâmica (base E27 ), dotado de acessório 
antiofuscante 	 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescent 
compactas triplas de 42 W de potência cada, corpo e anel em policarbonato na cor branca, 
refletor em policarbonato com tratamento Scratch Proof Formula de proteção e de alta reflexão 
através da deposição em alto vácuo de alumínio puríssimo (99,9%), porta lâmpada (base GX24q- 
4) em policarbonato, grau de proteção IP 43, com reator eletromagnético 	 24,00 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para uma lâmpada halógena dicróippo  
de 50 W de potência, corpo / refletor interno antiofuscante em alumínio anodizado brilhante, porta 
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(base GU5,3) e cabos isolados por borra 	e silicone, com 
nético 	  40,00 un. 

PODERJUDICIÁRIO 	 51341.19 
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Ej MARCO 
SELOS RECOLR 

, C:RFA-SP 
2.32.2.2- iluminação, 	mergência e rota de fuga 

Fornecimento e instgação de sistema composto por 04 (quatro) centrais de baterias de 8000 W - 380 

V / 24 V, alimentando 277 luminárias de clareamento para 1 lâmpada com refletor em cada caixa de 

escada de cada torre, além das luminárias de rota de fuga, instaladas também em cada caixa de - 

escada de cada torre. 

O sistema é composto por: 

• • Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada compacta de 9W 
• face única - SAIDA com bateria própria e recarregador flutuador automático, com autonomia 

mínima de 1,5 hora 	 368,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada fluorescente 
compacta de 9W face única - SAIDA E SETA com bateria própria e recarregador flutuador 
automático com autonomia mínima de 1,5 hora 	  55,00 un. 

• Fornecimento e instalação de luminária autônoma de emergência com lâmpada fluorescente 
compacta de 8W face DUPLA - SAIDA E SETA com bateria própria e recarregador flutuador 
automático com autonomia mínima de 1,5 hora 	  221,00 un. 

2.32.2.3 Iluminação externa 

Foram fornecidos e instalados projetores nas áreas extemas dos blocos "A" e "B", permitindo 

iluminação nas fachadas externas, além da região das palmeiras no pavimento térreo. 

O sistema é composto por: 

• Fornecimento e instalação de projetor de embutir, com ângulo de abertura do facho 8, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W de potência, cilindro 
de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem d'água, corpo em 
alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio puríssimo com 
tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de fechamentR,  
em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na cor preta, 
grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de controle em 
alumínio fundido com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e igni 

60,00 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, com ângulo de abertura do fa,DE\sl 
25°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W de ín_ 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor e alumínio 
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W'• purís:girp#5 cop,I,Catãme;pto em alto vácuo, difusor em vidro curvo temo 	nsparente, aro de • _.. fecha en_ c."rkliumíNiolnjetado, parafusos em aço inoxidável (antivand 	), acabamento na 

cor' TNtimír. 	-ti de ,17.oteçao IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
confroje e'rrêtâdfnio f 	do com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignitor, 
....................... c.REtSPjI 	3,00 un. 

— ,,a`• 
• FornedrobDter-e—lottaração de plafonier de embutir direcionável com refletor de ângulo de 

abertura Sà fachti 00°, para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo • 
bipino de 70 W de potência, corpo e anel em alumínio pintado, refletor em alumínio com ótica 
de precisão, difusor em vidro de segurança temperado transparente, acabamento na cor branca, 
com reator eletromagnético e ignitor 	  4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de embutir, ângulo de abertura do facho 38°, para uma 
lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 70W de potência, cilindro 
de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem d'água, corpo em 
alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio, puríssimo com 
tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de fechamento 
em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na cor preta, 
grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de controle em 
alumínio fundidO com parafusos em aço inox, com reator eletromagnético e ignitor 
	  6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, ângulo de abertura do facho 38°, 
para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 70W de 
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor em alumínio 
puríssimo com tratamento em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
fechamento em alumínio injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 
cor alumínio, grau de proteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
controle em alumínio fundido com parafusos em aço inox, com concentrador do facho luminoso 
na cor alumínio, com reator eletromagnético e ignitor 	  12,00 un. 

• 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, para uma lâmpada 
multivapores metálicos versão tubular bilateral clara de 1.000W de potência, corpo em alumín 
injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor em alumínio de 99,85% de pureza, 
anodizado e brilhante, com aleta de recuperação do fluxo luminoso, difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choque térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura com resina acrílica na cor 
cinza, estabilizada aos raios ultravioleta, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, 
cablagem com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em 1/2" gás, grau d 
proteção IP 657, segundo a Norma EN 60529, dispositivo goniométrico para focalização precisa, 
e concentrador do facho luminoso, acabamento na cor preta, modelo 112 concentrador, cód. 	E  
referência 995725, completo com reator, ignitor e capacitor 	  300G%{) 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, ângulo de abertura do facho 20à 
para uma lâmpada de multivapores metálicos versão compacta do tipo bipino de 150W ,.._  
potência, cilindro de suporte em alumínio repuxado, aberto no fundo para permitir a drenagem 
d'água, corpo em alumínio fundido com amplas aletas para resfriamento, refletor 	alumínio 
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2.32.3 Sistema de voz, dados, texto e vídeo (rede local de Informática e telef. ia) 
TELEMÁTICA 
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puriImõjtaëijto em alto vácuo, difusor em vidro curvo temperado transparente, aro de 
fechàmerítier,Olumi fta‘injetado, parafusos em aço inoxidável (antivandalismo), acabamento na 
cor lumnio, gru dqoteção IP 66, caixa acessória para alojamento dos equipamentos de 
coriffole pu9.ínigifdido com parafusos em aço inox, com concentrador do facho luminoso 
na cealt.i-MïiiiP, corp o com reator, ignitor e capacitor 	  20,00 un. 

Fornecimento e-irrÉtalação de refletor industrial de sobrepor à prova de pó e jatos d' água, para 
uma lâmpada de multivapores metálicos do tipo elipsoidal de 250 W de potência, corpo / refletor 
em alumínio (grau de pureza 99,5%) repuxado liso, anodizado para um alto rendimento, difusor 
em policarbonato transparente, prismatizado internamente e liso externamente, à prova de 
impactos, autoextingüível, estabilizado aos raios ultravioleta (anti-amarelamento), acabamento 
com pintura eletrostática a pó epóxi poliéster na cor preta, porta lâmpada em cerâmica (base 
E40) com contatos em latão e prata, grau de proteção IP 65, completo com reator, ignitor e 
capacitor 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de aparelho sinalizador duplo, com haste de comprimento igual a 
1,00m, para duas lâmpadas fluorescentes compactas eletrônicas de 15 W de potência cada, 
corpo em alumínio fundido incorrosível, difusor em macrolon na cor Vermelho, equipado com 
célula fotoelétrica e soquete de porcelana reforçado 	 8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de projetor de sobrepor direcionável, para uma lâmpada de 
multivapores metálicos versão tubular bilateral clara de 1.000W de potência, corpo em alumínio 
injetado, dotado de aletas para dissipação de calor; refletor em alumínio de 99,85% de pureza, 
anodizado e brilhante, com aleta de recuperação do fluxo luminoso; difusor em vidro temperado, 
espessura 5 mm, resistente a choque térmicos, acabamento com prévio tratamento de 
fosfocromatização, resistente à corrosão e à atmosfera salina, pintura com resina acrílica na cor 
cinza, estabilizada aos raios ultravioleta, porta-lâmpada em cerâmica com contatos em prata, 
cablagem com isolamento em silicone e prensa-cabo em nylon de diâmetro em W gás, grau de 
proteção IP 657, segundo a Norma EN 60529, dispositivo goniométrico para focalização precisa e 
concentrador do facho luminoso, acabamento na cor preta, modelo 112 concentrador, Cód. de 
referência 995725, completo com reator, ignitor e capacitor 	  8,00 un. 

Fornecimento e instalação de luminária em caixa metálica diâmetro 23 cm, com face superior em 
placa de aço diâmetro 33 cm e vidro temperado resistente a impacto com lente amarela, 
equipada com urna lâmpada incandescente de 40w-220v-IF 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de refletor com lâmpada halógena de 300w-220V-1F 	 8,00 un. 

• 

40w-220v-IF em soquete E-27 - sem guarda corpo 	  37,00 un 
Fornecimento e instalação de luminária elevada lateral 360° com lâmpada incandescente de 

• Fornecimento e instalação de luminária de aclaramento com 1 lâmpada incandescente de 25w - 
modelo ED1/25-108, c/ refletor modelo R-1/40-108 	 14,00 un. 
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Osdç dados e texto contempla o fornecimento e a instalação de toda a infra-estrutura, 

'wertidaNe horizontal e equipamentos ativos da rede (switch central tipo chassi e switch 
' 

porta0?, incluindo testes, comissionados e certificados, além do fornecimento e 
P; 

RE 	

bsE, 
os no- haak individuais em cada sala de comunicação dos blocos "A" e "B" e para os 

CP i?amenA-Stos91g:Pu. 

AsIermina oes do sistema é feita em blocos IDC 110, montados em kits de 100 pares, que por sua 

vez serão montados em bastidores com possibilidade de acesso traseiro para manutenção e 

devidamente fixados com perfis pelo teto e no piso dentro das salas de telecomunicações e em 
plywoods nó CPD. 

A Rede de Telemática (Telecomunicações e Informática/lógica) foi projetada para atendimento à 

transmissão de dados, voz, vídeo e texto, sendo constituída por cablagem estruturada UTP-

Classe/categoria 5e, cablagem convencional e cabos de Fibra Ótica, com total de pontos instalados 
e distribuídos da seguinte forma: 

Cablagem Estruturada = 3.983 pontos 
Cablagem Convencional = 2.288 pontos 

Este sistema atende os terminais telefônicos ou "modens", terminais de computadores e 
servidores para a rede local. 

&P.Í 

2.32.3.1 Infra-estrutura dos sistemas de voz, dados, texto e vídeo 

• Fornecimento e instalação de conector e espelho RJ45 fêmea 	 257,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T, pinos chatos, 15 A - 250V 	3.875,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 	  59,00 u 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte cego 	 2.530,00 uko • GO E  
• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada 2P+T ' 	 2.548,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada RJ45 	2.560,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada RJ45 fêmea 	  3.816,00 un. 

• Fornecimento e instalação de espelho para tomada com 1 RJ45 	  196,00 uni 

• Fornecimento e instalação de espelho para tomada com 2 RJ45 	  3,00 un. 
70/120 09-' 
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• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 mm 
Ru 
A 

2.32.3.2 Cabeamentos : 

O 	 andes•- Tabelião ao de An ra e, 237 Fone: 3258-2611 
a temente cópia reprogrolica conforme o eptetentado, na parle reproduzida. Dou 4 

°TAS-51D.. 

2.32.3.2.1 Cabos estruturados: AUTENTICAÇÃO 

1020 À 0,954 

2 JAN 2007 
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,oNinstalação de filtro de linha com modulo protetor contra surtos, tensão 220 
% 

caiadas padrão NEMA 5-15R, com cordão de 3 metros e plug padrão 5-15P. 
	  2.538,00 un. 

ft 
iàslalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico pesado diâmetro 20mm \ow...79j_espilo e 

3.325,00 m 	•dV 	  

• Fo"rnecinaente e instalação 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32mm 
	 96,00 m 

• 	Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50mm 
	  1.099,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 100mm 
	 64,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 20mm 	 54,60 m 

de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25mm 
	 44,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 25mm 	 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 20mm 	 3.144,00 m 

263,00 m 

32,00m 

	  1.188,00 m 

	  177,00 m 

	  1.543,00 m 

	 44,00/cf ,  

	  101,00:E061-- 

• . Fornecimento e instalação de eletrocalha 50mm x 50mm com tampa 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 100mm x 50mm com tampa 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 150mm x 50mm com tampa 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 200mm x 50mm com tampa 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 300mm x 50mm com tampa 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 400mm x 50mm com 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha 500mm x 50mm co t.. pa 
ODF_ \  

60,00 m 

• • Fornecimento e instalação de eletrocalha 500mm x 	 60,00 m 
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• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 50 pares 	 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 100 pares 	 

• Fornecimento e instalação de Cabos Flex 2,5mm2 	 

2.32.3.2.3 Cabos de Fibra Ótica (Cablagem Primária): 

• 

• Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra Ótica 2 pares, tipo multimodo, com diâmetro 
62,5x125pm, para uso interno (não geleada), revestimento primário em acrilato e cobertura 
termoplástica não propagante, largura de banda mínima (800/1.300nm) 160/500Mhz.km  
(13.00nm), atenuação (800/1.300nm) 3,5/1,5dB/km. Número de fibras por cabo = 04 
	 4.236,00 m 

2.32.3.3 Equipamentos: 

• Fornecimento e instalação de Bloco IDC 110 - 100 pares, com anéis para organização e 
condução dos cabos, categoria 5e,com pernas para instalação direto sobre parede/placa, ou sem 
pernas para instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e numeradas para 
identificação dos pares 	  430,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Patch cord 110/110 (4 pares), 3m 	  5.908,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45/RJ45 (4 pares) 	 2.038,06 m 

• Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45 (4 pares), 10 m 	  1.824,00 m 

Fornecimento e instalação de Switch 24 portas workgroup, com as seguintes características: 2 kc\).  
portas 10/100TX autosensing, 2 portas Gigabit Ethernet 1000SX, possibilitando ativação 
simultânea das duas portas, Layer 3 switching, suportando RIP I e RIP II, suporte a QoS 
compatível com o padrão IEEE 802.1P, capacidade de gerenciamento via interface de 
gerenciamento local e gerenciamento remoto através de Telnet, SNMP, RMON, padrão de 
instalação em rack 19" 	 76,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Switch Central, com as seguintes características : chassi para 
mínimo, 12 módulos de portas Gigabit, 02 módulos de gerenciamento dcom 8 po 
1000BaseSX, 40 portas Gigabit Ethernet 1000BaseSX, implementadas em módulos Hot Swap, 
48 portas 10/100 TX autosensing, implementadas em módulos Hot Swap, font 	 alimentação 
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reddidantf7Hdt wap, capacidade de integrar sinais voz/dados através da implantação de 
r9oditt'os 	 -Nyer 3 switching, suportando RIP I, RIP II, OSPF, IPX, suporte a Qos 

rãoàË;0,':)X2.11g,),' compatível com os padrões IEEE 802.1Q, 802.3xEthernet: IEEE 802.3, 
Masek00,8021,3 100BaseTX, 100BaseFX, Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z, capacidade de 
gtncirneïto 'via i 	ace de gerenciamento Iodai, e gerenciamento remoto através de Telnet, 

RRIZKW htt padrão de instalação em rack 19" 	  1,00 un. 

2.32.3.4 Certificação de cabeamento estruturado: 

• Certificação do cabeamento estruturado através medição de sinais e testes da 
rede 	 3.983,00 un. 

2.32.3.5 Central telefônica: 

0,9 

• 

Sistema de Telefonia, incluindo o fornecimento e a instalação de 1 (uma) Centr Telefônica, com 

distribuidor geral tipo "Cook", 1 (uma) mesa operadora modelo Dialog 4224, 	) software de 
tarifação TABS até 2.288 ramais, incluindo 1 (um) microcomputador, 1 (uma) imp e ora jato de tinta 

color e 1 (um) no break, além de sistema de energia composto de 'Ire  ''or e 4 baterias de 
12v — 950A, com autonomia 03 (três) horas, com capacidade para: 

• Ramais analógicos = 2.176un 
• Ramais digitais = 112un 
• Troncos analógicos bidirecionais = 16un 
• Troncos digitais = 150un 

COS ANTONIO DE JESUS AGUIAR 

UNIDOS POR VEREI VALOR RECEBIDO R51 rf 

2.32.4 Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio: 

Sistema de detecção e alarme contra incêndio, composto de detectores termo-velocimêtricos 

endereçáveis, detectores iônicos endereçáveis Classe A e detectores lineares (beam detectors), com 
os seguintes quantitativos principais: 

2.32.4.1 Infra-estrutura do sistema de detecção e alarme contra Incêndio : 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20mm 
	  11.209,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25mm 
	 387,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 5 
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,Ipstalação de eletroduto de ferro galvanizado a fog diâmetro 20mm 
	  10.500,00 m 

-Forneci-MOI 
...... 

omectmehto e itIaçâo de eletroduto metálico flexível diâmetro 20mm 
CREA-SP 

• p„•.'rí).ementp4Olistalação de eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico 50mm x 50mm 
/leo  11a.M.  

	  30,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha de ferro galvanizado eletrolítico 100mm x 50mm 
	 30,00 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38 x 38 	 79,00 m 

2.32.4.2 Cabeamento do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Cabo flexível 0,75 mm2 	  116.016,50 m 

• Fornecimento e instalação de Cabo flexível 2,5mm2 	  1.000,00 m 

• Fomecimento e instalação de Cabo Fl 	 654,00 m 

2.32.4.3 Equipamentos do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

	 146,25 m 

• 

• Fornecimento e instalação de Acionador Manual Tipo Quebre o Vidro 	  328,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor magnético de porta 	  116,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detetor Termovelocimétrico endereçável Classe A com Base de 
Montagem 	  1.209,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detetor 	lônico Endereçável Classe A, com Base de 
Montagem 	  1.877,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Alarme Sonoro / Visual Contra Incêndio 	  206,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Tomada Jack para telefone de emergência de alarme, acabament 
inox, com circuitos de supervisão incorporados 	  100,00 un. 

• 	Fornecimento e instalação de Sensor de pressão para água 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 
para 1250 detectores e 1250 periféricos com display em cristal líquido, com baterias para 15 • 
em alarme e 24 h em stand by, com sistema de page p/ avisos de alarme e mensagens. 1,0 
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7,`" 
• FOrriè.¡Werit 	tktalação de Painel de detecção e alarme contra i êndio microprocessado 

44(í1 2$0?:d 	1250.periféricos com tampa cega, com baterias sara 15 min em alarme e 

	

eeStanttby, -(5 sistema de page para avisos de alarme e mensag   1,00 un.. 

• Vgómecimêfitt5 e 	ação de Painel de detecção e alarme contra incêndio microprocessado 
k55À( 	 expansível para 1250 e 1250 periféricos com tampa cega baterias para 15 
rriúí 	alarmja eç24 h em stand by, com sistema de page para avisos de alarme e mensagens 
	  1,00 un. 	•„. 	 

•  Fornecimento e instalação de Módulo microprocessado (endereçavel) simples 	 170,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo microprocessado (endereçável) de comando para áudio / 
alarme 	  50,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Telefone de emergência portátil 	com "plug", na cor 
vermelha 	  10 un. 

• Fornecimento e instalação de detectores lineares" Beam detector" 	  9,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Chave de fluxo para a rede de sprinklers 	  50,00 un. 

2.32.5 Sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) : 

Fornecimento e instalação de Sistema global de Circuito Fechado de Televisão e Vigilância ( 

C.F.T.V), composto por uma central de controle principal que permite a visualização e gravação de 

todas as câmeras alocadas, com emprego de recursos de visualização de imagens. O sistema de 
C.F.T.V. possibilita a interface pontoa ponto através de placa de alarme com o sistema de 

supervisão predial e controle de acesso, compreendendo o fornecimento de : Sistema de circuito 

fechado de TV, composto de câmeras digitais, com os seguintes quantitativos principais: 

• 2.32.5.1 Infra-estrutura do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV) : 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolitica 100mm x 50mm 	491,50'izi: 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolitica 200mm x 50mm 	 120,00 rr \  

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolitica 250mm x 50mm 	387,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada eletrolitica 400mm x 100mm 	55,50 g— 
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F9r,Ré9linéj.40.0n..stalação de perfilado perfurado 38 mm x 38mm 	 73,25 m 
"' • 	e•.;:. 	• 

e.ahientoictlpik sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

rnecirpento--e i34á-láção de cabo coaxial 75 .ohms - 	 . 	 .18.545,75 m 
•:=••‘ 

• FtieheOnnánt 	ttalação de cabo PP blindado 3x2,5mm2 	  18.545,75 rà • -s'NZ„._ 

2.32.5.3 Equipamentos do sistema de Circuito Fechado de TV (CFTV): 

• Fornecimento e instalação de Câmera digital, incluindo lente varifocal auto-íris e suporte para 

• 

câmera 	  

Fornecimento e instalação de Multiplexador 16 portas 	  

108,00 un. 

8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de gravador 	de 	vídeo 	tipo 	"time lapse", 
gravação de, no mínimo, 168 horas 	  

com velocidade de 
8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Monitor policromático 21" 	  8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 2KVA 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fonte de alimentação redundante 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de FITA S-VHS T120 de alta qualidade 	 210,00 un. 

2.32.6 Sistema de Sonorização: 

O Sistema de sonorização disponibiliza música ambiente ou avisos para todos os pavimentos dos 

dois blocos do edifício, desde o 4° sub-solo até o 19° pavimento, com controlador automático de 

ganho. 

A geração de música e avisos fica centralizada na Sala de Operaço 	Controle (2° pavirne to — 

Bloco A). Os pavimentos de 3° ao 9° e de 11° ao 18° possuem um sis 	a adicionalpara chamada 

e anúncios de audiências provenientes das três salas de junta e ca pavimento. 

• lo obert 
uirino e Andra 

!NTIOO a resente 
e orn ap sentado,  
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A música ambiente pode ser gerada por: 

• 1- Sintonizador de rádio AM / FM; 
• 1- Tape Deck duplo (toca-fitas); 
• 1- MD (Mini Disc) player; 
• 2- CD (Compact Disc) players; 
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• 1- 	 áUo de Mensagens (software); ..,, 
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,,
o e Alarme de Incêndio. 

...,,,,,.. 

Os avisos das salas de juntas pára seus respectivos pavimentos são gerados por: 

ATI-01-202-152 	77/120 
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N 2007 ra 

r‘quivos (MP3, WMA, WAVE, etc.). 

§b gerados por: 

&MO 

• 1 (um) Microfone com haste flexível e base com tecla PTT e LED luminoso (1 microfone em cada 
sala de junta, no total de três por pavimento). 

2.32.6.1 Infra-estrutura do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20 mm 
	 16.052,50 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25 mm 
	 258,00 m 

• 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 50 mm 
	 34,25 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 25 mm 	4.321,00 m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto metálico flexível diâmetro 20 mm 	 1.896,15 m 

• Fornecimento e instalação de elêtrocalha perfurada eletrolitica 100 mm - x50 mm 	 109,00 m 

• Fornecimento e instalação de perfilado perfurado 38mm x 38 mm 	 31,25 m 

2.32.6.2 Cabeamento do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de cabo paralelo polarizado preto e vermelho flexível formado com 
fios de cobre nu, bitola 2x14 AWG 	 32.731,00 m 

2.32.6.3 Equipamentos do sistema de sonorização: 

• Fornecimento e instalação de Cometas acústicas com dois alto-falantes cada (uma unidade f 
range de 6" e um tweeter) e transformador de linha externo com tap de 300 / 80. , montado em 
caixa metálica 	  128,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Computador Pentium III 1Ghz, Memória cache 512 Kb,RAM= 128 e-
Mb,HD= 20 Gb,Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mb, CD ROM 52 x, Monitor SVGA 0,28 de 
Teclado 107 teclas, Gabinete mini torre 	  1, 
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ação de Microfone cardióide de pedestal tipo haste flexível (goose-neck) em N. qwontendo uma tecla PTT (aperte para falar) e um indicador luminoso (led) 
ppdo 	 92,00 un. 
Oção de CD Player profissional para 05 discos 	 2,00 un. k'l 

	  1,00 un. 

too un. 

Fornecimento e instalação de Gongo eletrônico com 02 tons (440 e 550Hz) 	 1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Pré-amplificador com chamada e gongo 	 30,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Amplificador 500W, com 02 circuitos de 250W, 70V 	 38,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Amplificador 300W, com 02 circuitos de 150W, 70V balanceado 
	 30,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Potenciômentro de volume 	 276,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sonofletor 6" p/ embutir em forro com um alto-falante e 
transformador com tap de 1500 / 8 Q de linha embutido 	  1.782,00 un. 

2.32.7 Sistema de Relógios 

A concepção do sistema de relógios compreende a infra-estrutura e cabeamento para a instalação 
de pontos para relógios. 

Estes pontos são alimentados por uma central de hora unificada que é composta por um relógio 

mestre a quartzo, módulo de relé de minutos, módulo retificador eletrônico de 24 Volts com bateria. 

FofOc,imento onstalação de Sintonizador AM / FM digital profissional 
0 \ 

Fornecimertiô e instalação de Tape deck duplo compartimento profissional 	 

(5°C) 

• 
Foram fornecidos e instalados relógios secundários com ponteiros 

secretarias das juntas e salas de audiência dos andares tipo. 

Todos os relógios são interligados com fio polarizado trançado 2 x 2,5 

uma para cada prédio. 

Para o sistema de relógio de ponto, foi fornecido e inst 

instalados nos andares tipo e no 1° subsolo. 

A interligação destes relógios é feita utilizando a rede de tr 

telemática. 

de hora e minuto para as 

através de dois circuitos, 
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2 327E-q-iiiidifieecido sistema de relógios 

• Forhéimentã è-,rnstalação de Relógio mestre com módulos, relé de minutos acoplados. 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo de controle retificador 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Conjunto de baterias AG. de 24 volts 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Relógio secundário de uma face, com marcador de horas e 
minutos, na cor branca com aro pintado 	  184,00 un. 

110 	
• Fornecimento e instalação de Relógio de ponto eletrônico Micropoint ' 5' IP, com leitor de código 

de barras, display de cristal líquido, teclado de membrana, memória não volátil de 256 kb para 
armazenamento e listas, comunicação TCP-IP e no break próprio para 24 horas de autonomia 
	 38,00 un. 

2.32.8 Sistema de TV / FM 

Fornecimento e instalação de sistema para recepção de sinais de TV / FM para 78 pontos terminais, 

compreendendo montagem, fixação e direcionamento do refletor parabólico para o Satélite Brasilsat 

B 1, na cobertura do bloco "A"; fornecimento e instalação de antena para sintonia de FM e TV, 

fornecimento e instalação de rack de processamento de sinais e sintonia dos canais pré-

determinados na central de sonorização no 2° pavimento do bloco "A" e interligação da antena de FM 

com a central de sonorização, execução das linhas de distribuição vertical e horizontal, com o 

fornecimento e instalação das tomadas terminais, incluindo testes funcionais. 

2.32.8.1 Equipamento do sistema de TV / FM 
F 

• Fornecimento e instalação de Central de processamento de sinais composto de 12 (do4g) 
receptores de satélite pré-sintonizados, 12 (doze) moduladores de áudio e Wdeo 	 1,00 uko t-)  \o/ 

• Fornecimento e instalação de Amplificador de baixo ruído LNB multiponto, 15 graus 	 2,00 

• Fornecimento e instalação de Amplificador para distribuição WCATV 34 	 2,00 un. 
• Fornecimento e instalação de Antena para FM omni direcional 	  1,00 un. 

79/120 

Fornecimento e instalação de Refletor parabólico em fibra de vidro com 2,60 m de diâmetro 
	  1,00 un. 
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,E;oPnecirriento e wittalaçao de Antena monocanal para recepção da de TV     1,00 un. 

ação de tomadas terminais blindadas 75 ohms VVT/75 	118,00 un. 

• OrriqPiXTIMCPe ,Olação de diplexadores de sinal 	 4,00 un. 

• Fgál'eci ritareAnstalação de terminais 75 ohms T 75 	  36,00 Lin. •-,.. 	,,,--, 

• Fornecimento e instalação de divisor de sinal de 1:2 de 05 à 900 MHz 	  1,00 un. 6°4\ 

• Fornecimento e instalação de conectores de crimpar para cabo RG 6 	 420,00 un. 

• Fornecimento e instalação de mastro galvanizado à fogo com 3 metros, diâmetro de 1".. 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 11 celular KMP 	 600,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo coaxial RG 6 celular KMP 	  1.400,00 m 

2.32.8.2 Infra-estrutura do sistema de TV! FM 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico pesado diâmetro 20 mm 
	 731,25m 

diâmetro 25 mm 
	 292,50 m 

diâmetro 50 mm 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolitico pesado 
	  335,00 m 

2.32.9 Sistema de SPDA e Aterramento 

4  O sistema de proteção contra descargas atmosférica dos prédios é do tipo gaiola de Faraday, 

através de captores fixados no contorno dos prédios com descidas nas ferragens da estrutura de 

concreto armado que são interligadas à malha de terra geral do sistema elétrico, no 40  subsolo. 

2.32.9.1 Infra-estrutura do sistema de SPDA e Aterramento 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 6 mm2 	 220,00 m • 	• 	Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 10 mm2 	  120,00 m 
• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 25 mm2 	  1.905,00 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú - 35 mm2  
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Fornecimento ,e 	a lo de cabo de cobre nu - 50 " 	 mm2 	  1.215,00 m • 

• Fornecimento e1pstal9 —  de cabo de cobre nu - 95 mm2 	  186,00 m 

• ForÉiebir:rierrt~ns 	o de cordoalha flexível de cobre 	 3.500,00 un. 

Forneolmdnto e„...i,h'gtalação de haste de aterramento tipo copper weld diâmetro 3/4" x 3.00 
	 20,00 un. 

• Fornecimento e instalação de barra de equalização 300mm x 100 mm x 6mm com rabichos pré- 
soldados, 	  2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de barramento de equipontecialização 150 mm x 50 mm x 6 mm com 
rabichos pré-soldados 	  100,00 un. 

• Fornecimento e instalação de captor tipo Franklin com mastro altura h= 0.60 me base .19,00 un. 

• 2.32.10 Sistema de Automação, Supervisão Predial e Controle de Acesso 1 Sistema de 
Gerenciamento de Utilidades 

Fornecimento e instalação de sistema de automação predial, com sup 

• Sistema de controle de acesso e senha eletrônica; 
• Sistema de consumo de energia elétrica; 
• Sistema de geração de energia de emergência e "no break"; 
• Sistema de ar-condicionado; 
• Sistema de iluminação; 
• Sistema de reservatório de água fria; 
• Sistema de detecção e alarme de incêndio; 
• Sistema dé elevadores; 

Total de pontos supervisionados: 2.100 pontos físicos e 5 canais seria' 

rvi 	de operação do: 

'AE3 .... 	DE NOTAS - SP 
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2.32.10.1 Infra-estrutura do sistema de Supervisão Predial e Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 20mm 
	  1.088,50m 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 25mm 
	 160,75m (9- 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico pesado diâmetro 32mm 
	 30,00 
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!ação de eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico 	diâmetro 50mm 
• <, 2.057,50 m t1 	  

mect~o/e in)41 ção de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x 50 mm 	 675,00 m• 
,-. 

	

_,,,„,4:0Ã 	., 
,, 	... 

CREA-SP 
• cimento 	ação de eletrocalha perfurada eletrolítica 100 mm x 100 mm 	 170,25 m 

• Forimerrte instalação de perfilado perfurado 38mm x 38mm 	  127,00m 

2.32.10.2 Cabeamento do sistema de Supervisão Predial e Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de Cabo LAN 	  10.114,01 m 

• Fornecimento e instalação de Cabos Flex 1,0 mn-12 	  20.114,99 m 

• 
2.32.10.3 Equipamentos do sistema de Supervisão Predial 

• Fornecimento e instalação de Controladora digital microprocessada contendo: 8AI + 8A0 + 8DI + 
8D0 - tensão 24VAC 	 39,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Módulo de sinais digitais entrada/saída - capacidade 4DI / 4D0 - 
tensão 24 VAC 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Controladora digital microprocessada contendo: 12DI + 12D0 - 
tensão 24VAC 	 41,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Painel para uso com controladora digital microprocessada 
	  80,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Gerenciadora de rede de comunicação - capacidade 4MB - tensão 
120V-60Hz 	 2,D un. 

Fornecimento e instalação de Chave de nível tipo bóia isenta de mercúrio, com controle por 
princípio eletromecânico 	 60,00 un. 

Fornecimento e instalação de Chave de nível tanque óleo grupo gerador 	 4,00 

• Fornecimento e instalação de Unidade paralelizadora de dados 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Contadora de veículos 	 • 4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor de temperatura com set-point ajustável e display 
	  154,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Válvula de duas vias, corpo em bronze 	  77,00 un. 
82/120 
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talação de Atuador eletrônico ação proporcional (p/ válvul duas 
77,00 un. 

to e JrIalação de Atuador eletrônico ação proporcional (p/damper de by-pass) 
	 64,00 un. 

PórnecimentÓe instalação de Sensor de pressão diferencial de ar 	 77,00 un. 

Fornecimento e instalação de Sensor/transmissor de vazão de água (sinal 4 - 20mA) 	 1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Pentium III 1Ghz, Memória cache 512 Kb,RAM= 128 Mb,HD= 20 
•Gb,Unidade de disco de 31/2", 1,44 Mb, CD ROM 52 x, Monitor SVGA 0,28 de 17", Teclado 107 
teclas, Gabinete mini torre 	  3,00 un. 

Fornecimento e instalação de Impressora matricial 80 colunas 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de No break 1 KVA 	 3,00 un. 

Fornecimento e instalação de Software com tela gráfica tridimensional colorida 	 1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Digibord 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Software operacional 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Caixa metálica com porta e visor em acrílico para instalação de 
Interfaces Seriais 	  5,00 un. 

2.32.10.4 Equipamentos do sistema de Controle de Acesso 

• Fornecimento e instalação de Pentium III 1 Ghz,Memória cache 512 kb, RAM = 128 Mb, HD = 2 
Gb, Unidade de disco de 3 1/2", 1,44 Mhz, CD ROM 52x, Monitor SVGA 0,28 de 17", Teclado 
107 teclas, Gabinete mini-torre, Fita apra backup 8 Gb 

• Fornecimento e instalação de Impressora jato de tinta 

1,00 un. 

	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de No break 1 KVA 

• Fornecimento e instalação de Software operacional 	  

• Fornecimento e instalação de Software gráfico de controle de 
tridimensional colorida 	  

com tela gráfica 
1,00 un. (g" 

acesso 

	  1,00 u 
1317 

1,00  

• Fornecimento e instalação de Placa RS-485 para interface entre sistema de controle de acess 
PC 	  1,00 u 

83/120 
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Tanto nos reservatórios elevados como inferiores, existem sistemas controladores de níveis, de 

modo a ligar e desligar o sistema de recalque, sendo também estas operações controladas pelo 

v ,  sistema de automação predial. , 

A alimentação dos pontos de consumo é feita por gravidade através de tubulações, sendo que do 

pavimento até o 110  pavimento a alimentação é feita diretamente do reservatório superior e o 

restante dos pavimentos a distribuição é efetuada após a passagem por válvulas redutoras de 

pressão, localizadas no 100  pavimento (mezanino) e no 1° subsolo, ou seja, do 100  pav 

(mezanino) até o térreo, a alimentação de água é feita por uma válvula redutora de pressão, e d 

subsolo até o 2° subsolo, a alimentação de água é feita por outra válvula redutora de preso.  

84/120 
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Qiro o e instalação de Leitora de acesso tecnologia proximidade :„ 

Õr':fle"díj7leNti:):,0 instalação de Painel de controle de acesso com capacida 
Wtrâcjaã cle,;"à¡prme e 4 saídas de relé expansível a 20 saídas e memória 

_s 
Forneci'meti:3;ite instalação de Painel de controle de acesso com capacidade para 2 leitoras, 16 
:elitradVe alarme e 4 saídas de relé expansível a 20 saídas e memória para 5000 

• Fornecimento e instalação de Interface entre painel N-1000 e rede de comunicação RS485 
	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fecho eletromagnético com red Swich 1200 Lbs 	 10,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Sensor magnético de porta 	  10,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Botão de pânico 	  10,00 un. 

2.33 Instalações de Redes de distribuição de Água fria e Quente —" Potável" 

O abastecimento do empreendimento é feito pela rede pública da Sabesp, através de um sistema de 

abastecimento indireto, no qual a entrada d' água alimenta os reservatórios inferiores, localizados no 

40 subsolo. 

10,00 un. 

para 4 leitoras, 16 
para 5000 cartões 
	 2,00 un. 

carões 	  1,00 un 

A partir dos reservatórios inferiores, através de moto-bombas, as quais estão ligadas ao sistema de 

emergência dos grupos geradores para quando houver falta de energia, a água é recalcada para os 

reservatórios elevados localizados na cobertura. 
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• /fé 

tpl,nbuNâá,tern como base as seguintes concepções : 

Cis -de-Ooq èi95 nos ramais principais e prumadas, permitindo-se quando da manutenção o 

to d ,árdà6, de forma a não se prejudicar o abastecimento geral; 
r 

• Regtms de-bloqueio locados nos ambientes, tendo como objetivo a interrupção do fluxo de 

água fria para uma eventual manutenção de uma área específica; 

D Nos reservatórios são previstos registros em cada entrada d' água e em cada saída e também 

painel de registros por pilônios com a finalidade de facilitar a manutenção e limpeza. 

A capacidade de reservação do sistema de água fria é : 

». Reserva destinada ao Bloco A: 

a) Reservatórios inferiores: 01 câmara com capacidade de 225,00 m3  

01 câmara com capacidade de 125,00 m3  

Capacidade de reservação total = 350,00 m3  

b) Reservatórios superiores: 04 câmaras com capacidade de 23,12 rn3  

Capacidade de reservação total = 92,48 ms 

D Reserva destinada ao Bloco B: 
E NOTAS - SP 

des Tabeliad 
no: 3258-2611  
fica costume o 

uzida. Dou Pó 

• 

° TA 
auI 

a) Reservatórios inferiores: 01 câmara com capacidade de 225,00 m3  
Au 

01 câmara com capacidade de 125,00 m3 	
original mim 

Capacidade de reservação total = 350,00 m3  a" 

b) Reservatórios superiores: 04 câmaras com capacidade de 23,12 m3 	SELOS 

Capacidade de reservação total = 92,48 m3  

2.33.1 Bombas hidráulicas 

de, 237 - 
copia repica 

O, na parte repr 
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R VERIA -VALOR AE8E88)0931.70 

1

04.00 40Wiet 
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Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 2" 39,70 m 

Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 4"  	225,45 m 

Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 6"  	105,50 m 

2.33.2.1 Tubulação de aço galvanizado 

• 

• 

• 

• 
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Fornept entdie-.)ristaelaça 44q, p bomba de recalque, com potência de 30CV - vazão 33,33 m3  / h, 

pressaciv,11,00,50•MÕaf  	 4,00 un. 
`4 0  

g 	 c• 
2.33.2 Infra-ettNtura db.otá'tema de água fria 

• 	2.33.2.2 Tubulação de PVC rígido soldável 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3/4" 	 583,86 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1" 	  665,07 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/4" 	 117,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/2" 	 396,10 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2" 	  539,81 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável -diâmetro 2 1/2" 	 107,50 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3" 	 20,90 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 4" 	 137,50 rn 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 6" 	  74,40 m 

r. 
Rua 	o 
AUTEWT O a rc 
original 	miro apresen 

2.33.3 Instalações de Redes de Água Quente 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre com pontas para sold 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre com ponta 

• Fornecimento e instalação de aquecedor elétrico de acu 

• ;c) 	e 
diâmetro 1" 	27,00'm-- 

- diâmetro 11/4" 	 1,60 m 

1;-• • 	 ... 2,00 un 
rio Fernan. s - Tabelião 
nade, 237- F ne: 3258-2611 
e cópia repro afica conforme o 

na parte eproduzida. Dou Fer 

2.34 Instalações contra incêndios 
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• Fornecimento e instalação de bomba para hidrantes, com 
Or. Paulo Rob 
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2.34.1.2 Infra-estrutura do sistema de chuveiros automáticos— spr 
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Foram executados os projetos de Combate contra Incêndios, para aprovação no Corpo de 

Bombeiros, além do projeto executivo do sistema de segurança, para aprovação no CONTRU. 
ARO/J/7._ 

df Hidrantes 

sistema'de c rielpate a incêndio é alimentado a partir de um reservatório superior único de incêndio 

rçil-CF4Ada ê,,rIe 108,00 m3, sendo um reservatório com capacidade de 54,00 m3  para o bloco A e 

dõ'm 	ácidade de 54,00 m3  para o bloco B. 

Foram observadas as recomendações do Corpo de Bombeiros de São Paulo e classificação de 

riscos estabelecidos pelo IRB: Susep — Circular n° 006/92 e NBR 13714/00. 

411 	A automação e teste das bombas dos sistemas de hidrantes são feitos por pressostatos com 

diferenciais de pressão. 

Foram previstos registros de recalque instalados no passeio, de forma a permitir o combate por meio 

de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

2.34.1.1 Equipamentos do sistema de hidrantes 

• Fornecimento e instalação de armário de embutir com suporte de mangueira tipo basculante, 

\ visor e inscrição INCÊNDIO — medindo 90 cm x 60 cm x 17 cm , incluindo adaptador Storz (rosc-...a 

fêmea) 2 1/2" x 1 1/2" e válvula angular 45 Classe 150 ANSI -2 1/2" 	  181,00 un. 

Fornecimento e instalação de lance de mangueira com 15 m - 1 1/2" x 13 m, com engates 

428,00 un. 
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UÍSidla'Çâo de aço carbono 

• 

:fomecirnento e i ttelação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 4" 
" 	•;,,,,.:. -...,ç 

	; 

omecifnento e lIntalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 2" 1/2 " 
CREA-SP ./ 	, / 
	,../' ' 	  460,06 m 
: .....,,<, 

• Fbrhécimen,tizi4 instalação de tubo de aço galvanizado com costura - diâmetro 6" 	 276,25 m 

2.34.1.3 Extintores de incêndio 

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco - capacidade 4 quilos 	 397,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico - capacidade 6 quilos 	 52,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada - capacidade 10 litros .... 392,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico sobre rodas - capacidade 45 quilos 

	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco sobre rodas - capacidade 250 quilos 

	  4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco - capacidade 12 quilos 	 4,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de espuma mecânica sobre rodas - capacidade 50 L 

	 2,00 un. 

2.34.2 Sistema de Chuveiros Automáticos — Sprinklers 

	 192,10 m 

O sistema de combate contra incêndios através de chuveiros automáticos — sprinklers é alimentado 

através de 02 (dois) reservatórios inferiores localizados no 40  subsolo, com capacidade de 50,00 m3  
cada. 

o o \c, 
Foram observadas as recomendações do Corpo de Bombeiros de SãcLPaulo, NPFA (National 

Protection Association) e classificação de riscos estabelecidos pelo IRB: Susep — Circular n° 006/92 

e NBR 13714/00. 

Para os reservatórios inferiores foi previsto um conjunto de bombas elétricas contendo 02 (duas) 

bombas, sendo urna principal e outra de pressurização. 
88/120 5.r,  

• 

(9- 



• 

• 

1 



te ".0 sistema é do tipo cano úmido, 

õ pontos pelos compartimentos com 

nde 	combate contra incêndios é feito 

Todo o prédio possui proteção por sprinklers do tipo " penden 

exceto no 2° pavimento do bloco A, e consiste na distribuição 

exceção das subestações, geradores e centrais de telefone, 

através de detectores de fumaça. 

2.34.2.2 Equipamentos do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 

• Fornecimento e instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A p 
ANSI 3" 	 49,00 

SELOS RECOUD 
ANIMO DE JESUS AGUIAR 
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AT1-01-202-152 	89/120 

e das bombas dos sistemas de sprinklers são feitos por pressostatos com 

registros de recalque instalados no passeio, de forma a permitir o combate por meio 

de caminhões, quando se esgotar a reserva. 

2.34.2.1 Bombas hidráulicas 

• Fornecimento e instalação de bomba para sprinklers (pres -uziz-ação), com potência de 0,5CV, 

com vazão de 1,2 m3  /h e pressão de 25,0 mca 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bomba para sprinklers (principal), com potência 10 CV, com vazão 

de 64m3  / h e pressão de 25,0 mca 	  2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de bico de sprinklers tipo pendente - 1/2" 

• Fornecimento e instalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, classe 150A padrão 
ANSI 2 1/2 " 	  1,00 un. • 

0135go  ioi 	:/  

E NOTAS- SP 
odes - Tabelo 

Fone: 325B-2611  
soprano conterme o 

arte reproduzida. Dou F0 

romTai.cro, 
2 JAN 2K7 

• TAB 
r•'ao oberto Fei 

rino de Andrade, 237 
a presente cópia 

• Fornecimento e instalação de chave de fluxo em 
ANSI 4" 

bronze, tipo portinhola, classe 150A padrão 
8,00 un. 

89/120 
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Todo o sistema de tubulações aparentes apresentam visitas para facilitar possíveis obstruções a • 	rede. 
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Ag 

P,r,C1U17''' ,..,,,,,,, ,—"--.‘,,,e76,. 
• .i. ,ry•fit,c,i,p1K-eunstalação de chave de fluxo em bronze, tipo portinhola, 
,...6;,'"A'NSiS 	\ 

L.-.1- ForMdihidn'tb e iji1aIaçào de manômetro de O a 17 Bars, série WR, ajuste interno, caixa em aço 
ts ampadopan latão, faixa de ajuste 0/70 Kgf/cm2, conexão 1/2" (BSP) diâmetro do 

'cÀ-r'aWor = 1p9mm 	 34,00 un. 
„,,,_•,.,`N,123.,.....-,,j0- 

• Fo?Kecime 	e instalação de pressostato com diferencial ajustável, unidade sensora modelo TF- 
10A 21 	  58,00 un. 

2.34.2.3 Infra-estrutura do sistema de chuveiros automáticos — sprinklers 

2.34.2.3.1 Tubulação de aço carbono 

• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 	  7.246,40, m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 1/2" 	  1.423,06 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 1" 1/4" 	  1.673,40 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 2" 	  1.581,55 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono- diâmetro 2" 1/2" 	  1.487,85 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 3" 	  644,20 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 4" 	  328,40 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de aço carbono - diâmetro 6" 	  3.125,11 m 

2.35 Instalações de Redes de Esgoto 

O sistema de esgoto foi concebido através de coleta por gravidade para todo tipo de coleta acima do 

nível do térreo inclusive, de forma que os efluentes são captados por tubulações e encaminhados a 

coletores principais até o teto do 1° subsolo e posteriormente conduzidos á rede pública. 

Os efluentes provenientes de sanitários ou áreas que não podem ser lançados por 	de, são 
encaminhados a um poço de recalque, em anel de concreto pré-moldado, localizado no 4° subsolo, ek, 

.y 90/120 

/b- 

classe 150A padrão 
	 12,00 un. 



1 

ê 

• 



•2,c 

As tubulações de recalque dos poços localizados no 40  subsolo são e 

que vão até o teto do 1° subsolo, para posterior lançamento em ca 

localizadas no pavimento térreo. 

• 2.35.1 Infra-estrutura do sistema de esgoto 

2.35.1.1 BOmbas hidráulicas 
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,sai,Télè'Alia. tema de bombeamento de esgoto trabalha com 02 (duas) bombas de recalque com 

'W;t000e,4:e. , vazão de 30m3/h e pressão de 17mca. 

• Os efluelités 
CR EA -SP 

'ècalizadas n 

â 
A 2.-  

pr 	
p 
 ientes da lavagem do piso dos subsolos são lançados em caixas de passagem 

ubsolo, para posterior recalque. 

• Fornecimento e instalação de bomba de recalque de esgoto , com potência de 4,0 CV, com 

• vazão de 30m3 / h e pressão de 17mca 	 8,00 un. 

2.35.1.2 Tubulação de ferro fundido 

• Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — 

• Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — 

Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — 

Fornecimento e instalação de tubo de ferro fundido — 

796,83 

	  606,98 m 

1 	 272,60 m 

	 200,35 m 

diâmetro de 2" 	  

diâmetro de 3" 

diâmetro de 4" 

diâmetro de 6" 

2.35.1.3 Tubulação de PVC 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástic 

diâmetro de 40 mm 	 95,12 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 

diâmetro de 50 mm 	 66,11 m 

91/120 ,4s., 
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brita espessura de 5 cm 

2.36 Instalações de Redes de Águas Pluviais 

2.36.1 Drenagem da cobertura e térreo 
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ARotyi.N. 

r`neditffentoiStala "o de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 

	

iametro,   161,34 m 

Fornédiriletito e itlaçâo de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola para junta elástica 
P 	I 

diãrriêtri5 	 .97,85m 

• gbriidcime_njc›Instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 75 mm 	 8,80 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 100 mm ... 110,10 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 150 mm 	 96,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC para esgoto TCC — diâmetro de 200 mm 	 34,60 m 

2.35.1.4 Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto 

.eãt) 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,40 m x 0,40 m, incluindo preparo da base e lastro de 

brita espessura de 5 cm 	  12,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

•concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,60 m x 0,60 m, incluindo preparo da base e lastro de 

• brita espessura de 5 cm 	 25,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 0,80 m x 0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 

brita espessura de 5 cm 	 13,00 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 1,00 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro d 

brita espessura de 5 cm 	 7,00 utri. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de co 	com fundo e tampas 

concreto armado fck = 15,0 MPa, medindo 1,20 m x 1,20 qnclu di repáro da base e lastro de 
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s ágetásj5idziát£0yenientes da cobertura são captadas por meio de tubos de queda e em seguida 
j, 

são cdhduzi. aso vImento térreo, através de prumadas, onde caminharão através de tubulações 

até uh" laríçamerilo e 	ca de lobo e sarjetas no na via pública. 

2.36,2,  re.:,,nageSmstiti4terrânea 
3  

, 	CP EA- 
P  

Para a área externa foi projetada uma drenagem superficial, tendo sido previstos caimentos e toda 

água é conduzida para caixas de passagem e posterior lançamento em boca de lobo e sarjetas no na 

via pública. 

O sistema de drenagem do lençol freático do 4° subsolo é do tipo "trincheira drenante ", através de 

tubos corrugados perfurados que encaminham toda a água até os poços de recalque feitos em anel 

de concreto pré-moldado e posteriormente lançados na rede pública através de tubulação de 

recalque, sendo que o sistema de bombeamento de águas pluviais trabalha com 02 (duas) bombas 

de recalque do lençol freático, uma com potência de 4,0 CV, vazão de 22 m3/h e pressão de 19 mca 

e a outra com potência de 4,0 CV, vazão de 30 ms/h e pressão de 19 mca. 

A captação da água do lençol freático através das paredes diafragmas é feita através de grelhas e 

conduzida até o 4° subsolo, onde são interligadas no sistema de drenagem do lençol freático. 

2.36.3 Infra-estrutura do sistema de águas pluviais 

2.36.3.1 Bombas hidráulicas 

instalação de bomba de recalque do lençol freático, c 	potência de 4,0 CV - 

com vazão de 22 m3  / h e pressão de 19 mca 	 10,00 un 

cia de 4,0 CV — 

	

.NPTA$  -f.2 	 4,00 
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rade, 2 - Fone: 325 2611 
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instalação de bomba 
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• ,4c ;.C.ireaeGiffikn'tg, instalação ‹m"Rr eLN 	
de tubo de ferro fundido — diâmetro de 2" 	  180,90 m 

	

Fotnecirliento elnstalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 4" 	 458,55 m 

▪ FoMecimento e oltalação de tubo de ferro fundido — diâmetro de 6" 	 1.012,30 m 
REA-SP 

•,..) • 
2.-36z3n.IubuNO:d de pvc 

• Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido — diâmetro de 50 mm 	 262,80 m 
• Fornecimento e instalação de tubo em PVC rígido — diâmetro de 100 mm 	 301,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 200mm 	 44,60 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 250mm 	 285,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de PVC TCC — diâmetro de 300mm 	 307,45 m 

• 
• 	Fornecimento e instalação de tubo de PVC corrugado diâmetro de 150 mm 	505,00 m 

2.36.4. Caixas de passagem em alvenaria de blocos de concreto 

ak) 

• 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,40 mx 0,40 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5•cm  • 	 4,00 un. 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e. tampas erry 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,60 m x 0,60 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	  23,00 urf 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 0,80 m x 0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm 	  12,00 un.. 

‘‘ 
• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concret 	m fundo e tampas em,p 

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 1,00 m x 1,00 m, incluindo 	 aro da base e lastro de 
brita espessura de 5 cm  	 3,00 

• Execução de caixa de passagem em alvenaria d 	
n 	r ali..Poe tampas e aul 	ef 	es - a e  

concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 1,20 m x 1,2Caauk 	237 - ne: 3258-2E:1 
01-ePE§ decime e lastro de 

origin 	 na parte relu Inicia. Dou ta 
brita espessura de 5 cm 
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de caixa de passagem em alvenaria de 

cdtler';‘á 	 ado fcká15,0 MPa, medindo 1,60 m x 

Ospeskf de 5 cm 	  

-r aixa de passagem em alvenaria de 

- ,̂riná, do fck=15,0 MPa, medindo 2,00 m x 
Itãl;s0dSura de 5 cm 	  

bloco de concreto, com fundo e tampas em 

0,80 m, incluindo preparo da base e lastro de 

1,00 un. 

bloco de concreto, com fundo e tampas em 

1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 

1,00 un. 

I 

• C iàãátglo  

• Execução de caixa de passagem em alvenaria de bloco de concreto, com fundo e tampas em 00-
concreto armado fck=15,0 MPa, medindo 2,50 m x 1,00 m, incluindo preparo da base e lastro de 

brita espessura de 5 cm 	 •1,00 un. 

2.37 Instalações de Gás Combustível " Encanado" 

O sistema de gás combustível é viabilizado conforme informações da Companhia COMGAS, através 

de futura extensão da rede pública existente na Rua do Bosque. Este sistema atenderá as futuras 

cozinhas localizadas na praça de alimentação do pavimento térreo, sendo previsto medidor e 

regulador em área externa. 

A alimentação do ponto de consumo é feita através de tubulações a partir da rede da concessionária, 
constando de: 

• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 54 mm 	150,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A"— diâmetro de 28 mm 	 150,00 m 
• Fornecimento e instalação de tubo de cobre - Classe "A" — diâmetro de 22 mm 	86,00 m 

2.38 Sistema de Transporte Vertical - Elevadores 

Foram fornecidos e instalados no empreendimento, 20 (vinte) elevadores enclausurados, distribuídos• 
da seguinte forma: 

Bloco A: 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do pavimento 

térreo ao 10° pavimento, inclusive o 10, 2° e 30  subsolos (zona baixa); 	 g 
95/120 
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- 	 4quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) 	as, atendem do 100  
pi--..9R!o ao 18° pavimento, inclusive o pavimento térreo, 10, 2° e 3° subsolos (zona alta); 

(d A,Nelevadores com capacidade para 06 (seis), exclusivo para juízes, atendem a 

Wavimentos, inclusive 1°, 2°, 3° e 40  subsolos. 

,E -1 • 
(5 -̀ •.? 

f3V 

04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do pavimento 

térreo ao 10° pavimento, inclusive o 1°, 2° e 3° subsolos (zona baixa); 

• 04 (quatro) elevadores com capacidade para 20 (vinte) pessoas, atendem do 10° 

pavimento ao 18° pavimento, inclusive o pavimento térreo, 10, 2° e 3° subsolos (zona alta); 

02 (dois) elevadores com capacidade para 06 (seis), exclusivo para juízes, atendem a 

todos os pavimentos, inclusive 1°, 2°, 3° e 4° subsolos. 

Os elevadores instalados no empreendimento, contam com as seguintes características: 

• 16 (dezesseis) Elevadores, com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 

variação de frequência (V.V.V.F), com velocidade de 150 m/min. ou 2,50 m/s e capacidade de 

transporte de 20 (vinte) passageiros ou 1.500 kg, com os seguintes dispositivos : controlador 

lógico programável, acionamento, comando e controle e estratégia de atendimento do tipo 

microprocessado inteligente, comando duplo, podendo ser automático ou comando por 

ascensorista, controlador de tráfego dedicado ao gerenciamento do grupo de elevadores, 

estacionamento preferencial, despacho para carro lotado, detecção de excesso •de carga, 

controlador para acoplamento ao gerador de emergência, eliminador de chamadas falsas, 

digitalizador de voz, indicador de pavimento tridimensional eletrônico na cor preta com setas de 

direção, sinalizador sonoro de aproximação da cabina, cabina (painéis e teto) em aço inoxidáve 

escovado, dotada de relógio, termômetro digital e jornal eletrônico, com reVestimento do piso com 

granito Cinza Corumbá na espessura de 3 cm, com espelho na metade superior do pain 

fundo, guarda-corpo em aço inoxidável no painel de fundo, banqueta articulável p 

ascensorista, controle de temperatura através de sistema de ventilação inteligente com vazão 

auto-ajustável de acordo com a temperatura ambiente, com• dispositivos para fixação de 

alcochoado para proteção dos painéis, intercomunicadoriiyés de central telefônica com C 
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CASE 

sistema de comunicação interligando cabina, casa de máquinas e We supervisão predial, • 

a de cabina com abertura central, porta de ,pavimento com abe ura central e régua de 

eletrônica, cabina dotada de painel com botões auto-ilumináveis capacitivos 

et*icdsVpvida de 02 (duas) botoeiras com marcação em braile, dispositivos contra incêndio 

:. e;,.p.?*o, à -6 da preparação de pontos para conexão de câmaras de vídeo, interligados por 
ãáti'eámentA, clusivo, até a casa de máquinas e sala de supervisão predial, no 20  pavimento do 

CREA-SP. 
bloco " ,.,Vitendo a futura instalação de Circuito Fechado de TV em todos os elevadores. 

cs \‘ 

04 (quatro) Elevadores, com acionamento em corrente alternada com variação de voltagem e 

variação de frequência (V.V.V.F), com velocidade de 105 m/min. ou 1,75 m/s e capacidade de 

transporte de 06 (seis) passageiros ou 450 kg, corri os seguintes dispositivos: controlador lógico 

programável, acionamento, comando e controle e estratégia •de atendimento •do tipo 

microprocessado inteligente, comando duplo, podendo ser automático ou comando por 

ascensorista, despacho para carro lotado, detecção de excesso de carga, controlador para 

acoplamento ao gerador de emergência, digitalizador de voz, indicador de pavimento plano, 

sinalizador sonoro de aproximação da cabina, cabina (painéis e teto) em aço inoxidável 

escovado, dotada de relógio, termômetro digital, com revestimento do piso com granito Cinza 

Corumbá na espessura de 3 cm, com espelho na metade superior do painel de fundo, guarda-

corpo em aço inoxidável no painel de fundo, banqueta articulável para ascensorista, controle de 

temperatura através de sistema de ventilação inteligente com vazão auto-ajustável de acordo 

com a temperatura ambiente, com dispositivos para fixação de alcochoado para proteção.dosç  

painéis, intercomunicador através de central telefônica com sistema de comunicação interligando 

cabina, casa de máquinas e portaria, porta de cabina com abertura lateral, porta de pavimento 

com abertura lateral e régua de segurança eletrônica, cabina dotada de painel com botões auto-

ilumináveis capacitivos eletrônicos e marcação em braile, dispositivos contra incêndio e pânico, 

além da preparação de pontos para conexão de câmaras de vídeo, interligados por cabeamento 

exclusivo, até a casa de máquinas e sala de supervisão predial, no 2° pai  vimento do bloco "A", • P C 

g313 oo  
Todos os elevadores são de última geração, microprocessados, com circuitos e Rffi..Y 

com controle de velocidade variável, que proporciona grande economia de energia, aliada à uma 

visando a futura instalação de Circuito Fechado de TV em todos os elevadores. 

97/120 4 
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alici.40e de viagem e precisão de nivelamento nas paradas. Todos os elevadores estão 

a 	 tema de supervisão computadorizado para gerenciamento e controle de tráfego. 

.391g400fient, —▪ ão de cruzamento semafórico e complementos solicitados na nova certidão 
ae—dir,9tri 	CET 

• 
'1?:11)1.124-arrtgW;dm conjunto de equipamentos semafóricos para implantação do cruzamento da Av. 

Marquês de São Vicente com a Rua José Gomes Falcão, além das melhorias viárias, em 

atendimento à Retificação de Certidão de Diretrizes SMT 078/92, do Departamento de Operação do 

Sistema Viário do município de São Paulo. 

Também foram feitos serviços de restauração, recuperação e complementação do sistema de CFTV 

da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na Praça Luís Carlos de Mesquita e Praça íris 

Memberg, além do fornecimento de 2 (duas) novas câmeras de CFTV, sendo uma na Praça Pascoal 

Martins e outra na cabeceira sul do viaduto Pacaembú. 

Foram executados todos os projetos executivos de melhoria viária, incluindo sinalização vertical, 

• sinalização horizontal e sinalização semafórica, além dos projetos executivos do sistema de CFTV, 

sendo posteriormente submetidos e aprovados pelo órgão competente. 

2.39.1 Implantação de sinalização viária horizontal 

• Execução de pintura termoplástico estrudado 	 

• Execução de pintura termoplástico hot spray 	 

• Fornecimento e instalação de tachão bidirecional refletivo em resina de polié 

• Execução de retirada de prismas de concreto 	 

• Execução de retirada tachões 	  
rn a 
237 - F 
a reprogrefic 
parte reproduzgla 

9:9•TA BUJÃO. 
Dr. Pauto Robeitõ 
Rua QuIrino de And 
AUTEITICA a presen 
original e mei e presen 

180,00 

165,00 m2  

60,00 u 

20,00 kica'S 

P  40 00 un 

411 	
2.39.2 Implantação de sinalização viária vertical 

• Execução de pintura termoplástico estrudado 	 

• Fornecimento e instalação de coluna PP 	 
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- Fornecimento e instalação de placas sinalizadoras em aço silk 500mm 	  30,00 un. 

‘Ws.. 
d39 Tltt ao de sinalização semafórica -• • 

. riláMfflento ,640stalação de coluna Simples- sistema SEMCO 	  
A 	 2,00 Lin. 

td 	instalação de coluna composta para braço projetado 	sistema SEMCO 
	.4----, 	  6,00 un. .,-,.-- 

.,,,,  
• Fornec-ime-nto e instalação de braço projetado - sistema SEMCO 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de grupo focal 200 x 200 x 200 - sistema SEMCO 	8,00 un. 

• Fornecimento e instalação de grupo focal pedestre - sistema SEMCO 	 12,00 un. 

• Fornecimento e instalação de anteparo para grupo focal projetado sistema SEMCO 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 2 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	 60,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 4 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	200,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível 12 x 1,5 mm - sistema SEMCO 	150,00 un. 

• Fornecimento e instalação de laços detetores de fluxo de veículos 	  4,00 un. 

CO--st 

• 

2.39.4 Implantação de câmeras de CFTV 

• Fornecimento e instalação de câmera CCD 1/3", em cores dia e noite modelo LTC 0455/20 5\ 
completa incluindo, lente zoom 5,8 a 121,7 mm com pré Set modelo T21Z5518AMSP, caixa de 
proteção uso externo, limpador de janela, bomba d' água, ventilador para caixa de proteção, 
servomecanismo giratório com pré posicionamento, telecomando (receiver / driver) com pré 
posicionamento, transmissores ópticos digitais para vídeo e dados, receptores ópticos digitais 
para vídeo e dados, com conjunto de suportes para fixação da câmera, caix- 	controle e par 
raio em poste de concreto armado com 15 (quinze) m de comprimento    2,00 

• Fornecimento e instalação de módulo de entrada de vídeo p 	a 
entradas de vídeo 

• Fornecimento e instalação de cabo de fibra óptica monomodo : e. - -s ABEL',
Dr. Paulo R • olk 

.  

• Fornecimento e instalação de cabo de controle 2 x 18 AWG Waied  a 
originai a mim 

2.39.5 Restauração, recuperação e complementaçã 

capacidade par'EN 
	  1,00 t)ri Ej /  

1.200,00 m 
- SP 
UNO 

a DO :1: 
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..  " 5sár..úçad,"dg';,âerviços de restauração, recuperação e complementação de câmera CCD 1/3", em 
or~ia 'e'kkórile modelo LTC 0455/20, completa incluindo, lente zoom 5,8 a 121,7 mm com pré 

éq 
 ,-, OficiNo 1- 05518AMSP, caixa de proteção uso externo, limpador de janela, bomba d' água, 

t4*Á,Wdo ( 

	

	 transmissores ópticos digitais para vídeo 'câiver / driver) com pré posicionamento,  
ti -'-'' 	veAtiladdr pa?g,2 giratório,  ,,,caixa de proteção, servomecanismo 	 m pré posicionamento, 

e1 -, 
,CO 

,.',...k  e dpe196receptõies ópticos digitais para vídeo e dados, com conjunto de suportes para fixação 
câmera IX'â de controle e para-raio 	  2,00 un. 

2.40 Sistema de Ar Condicionado, Ventilação, Exaustão, Pressurização de escadas e 
Distribuição de Ar 

2.40.1 Sistema de Ar Condicionado 

Devida às características próprias e específicas da finalidade do empreendimento foi adotado um 

sistema de condicionamento por expansão indireta, através de água gelada. O Sistema é composto 

de uma central de água gelada contendo os seguintes equipamentos: 03 unidades resfriadoras de 

líquido do tipo Centrifugas, micro processadas, sete bombas para circulação de água gelada, sendo 

quatro para o circuito primário com três atuantes e uma reserva e outras três para• o circuito 
secundário, sendo duas atuantes e uma reserva. 

O Sistema de condensação é constituído por quatro bombas para circulação da água de 

condensação, sendo três atuantes e uma reserva operando em conjunto com três Torres de 
Arrefecimento localizadas junto à Central de Água Gelada. 

• 

Na Central de Água Gelada, estão instalados os painéis elétricos, responsáveis pelo acionamento e 

manutenção dos equipamentos em operação. Um ventilador provido de rede de dutos e bocas de ar, 
foi instalado para reduzir a temperatura interna da Central de Água Gelada proveniente da dissipação 
de calor produzida pela operação dos equipamentos. 

Nos ambientes as serem condicionados, tanto no bloco A como no B, temosfara cada pavime 
duas casas de máquinas, cada uma com um condicionado e ar do til  o Fân-Coil, conectados às 
suas respectivas rede de dutos, interligadas à caixas plen 	co 	o 	de ar através de flexíveis 
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O controle de temperatura dos ambientes será feito através de sensore 	temperatura, instalados 
ar dos condicionadores, dentro das casas de máquina 	om atuação direta nos 

Ivulas de duas vias instaladas nas linhas de retomo de água gelada dos Fan-Coils. 

to às janelas, os ramais de dutos serão providos de dampers de" By Pass " com• 

áticos que serão acionados por termostatos de ambiente, instalados na salas junto 
casa • máquinas (salas dos Juizes). Estes dampers serão acionados quando a temperatura• 

variar junto às janelas pela ação da insolação direta nos vidros, de modo a combater esta carga 

térmica, aumentando-se ou reduzindo-se nestes ramais a vazão de ar insuflada. 

A renovação do ar dos ambientes condicionados, acontecerá através da captação de ar exterior junto 
às casas de máquinas, através de dampers providos de filtros. 

2.40.1.1 Maquinário da Central de Utilidades 

• Fornecimento e instalação de centrifugas com capacidade nominal de 400 TR 	3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Torre de arrefecimento, com capacidade de 400 TR e vazão de 
água de 275 m3/h 	  1,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de Torre de arrefecimento, com 
• capacidade de 500 TR 	 2,00 un. 
• Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água gelada, com vazão de água de 220 

m3/h /30 mca (reserva) 	 1,00 un. 
• 

• 

Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água gelada, monobloco, com potência de\\ 
60 cv e vazão de água de 370 m3/h / 30 mca 	 3,00 un. 
Execução de revisão, restauração e complementação de motobombas centrifugas água gelada, 
com vazão de água de 220 m3/h / 30 mca, existentes 	  3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de motobomba centrifuga água de condensação, com vazão de 330 
m3/h / 20 mca (reserva) 	  1,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de motobombas centrifugas água gelada, 
com vazão de água de 220 m3/h / 30 mca, existentes 	  3,00 un. 

2.40.1.2 Fan-Coil's 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 33,2TR 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,3TR 	 
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ecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 12,8TR 	 1,00 un. 

	

ento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 12,4TR 	  2,00 un. 

	

eoirfiento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 16,9TR 	  1,00 un. 

• ento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 14,4TR 	  1,00 un. 
r 

	

ecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 19,5TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 14,7TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 22,1TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 23,3TR 	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,2TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 9,6TR 	  1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Fan-Coil com capacidade de 8,8TR 	  2,00 un. 

• Execução de revisão, restauração e complementação de Fan-Coil com capacidade de 15TR, 
existentes 	  60,0 un. 

2.40.2 Sistema de Ventilação Mecânica e Exaustão 

Os sistemas de ventilação e exaustão utilizam ventiladores centrífugos ou axiais, dependendo da 
localização, vazão de ar e pressão necessários. 

Os ventiladores de insuflamento e exaustão das garagens estão instalado no p 	iro subsolo, 	\ 
captando e descarregando ar no térreo, sendo estes centrífugos. 

Os ventiladores de ventilação / exaustão de fumaça do atrium estarão inst 
Rua 

a estrutura espacial, sendo axiais e estão ligados no sistema de emergênci u  

Os demais ventiladores têm atuação localizada atendendo a: 
• subestação — centrífugo 
• depósitos — axial 
• sanitários — axial ou centrífugo 
• copas — axial ou centrífugo 
• central de água gelada — centrífugo — caixa de ventilaçfro-ffi--' 
• sala de geradores — centrifugo — caixa de ventilação 
• cozinha do restaurante do 100  pavimento — centrífugo — caixa de ventilação 

NOTAS - SP 
egoetkiiào 
one: 3458-2611 
grâtica coniorme o 

reproduzida. Dou Fa 
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COo O MO Di 
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res do sistema de ventilação e exaustão 

instalação de ventiladores axiais para exaustão de depósitos, com vazão de 180 
	 36,00 un. 

j;;;;FornecObto e instalação de ventiladores axiais para exaustão, com vazão de 500 m3/h, 
3,00 un.  	44AP' 	 

Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração,/ a a exaustão de sanitários / 
copa, com vazão de 900 m3/h 	 4,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de sim 
copa, com vazão de 1700 m3/h 

Fornecimento e instalação de ventiladores axiais pa 
de 45.000 m, potência de 5 CV 	 Rua Ouir 

) 

AuTENTIGAÇA11  

a exaustão de sanitár, 
• 30,00cy 

&Ião . 	 "•,..‘.2EM,;.,,  
esiltnum, com vazão--  

a':  f 43  	4,00 un. 

OIRO DE JESUS AGUIAR 
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Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários / depósitos, com 
vazão de 400 m3/h 	 2,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários, com vazão de 300 46),  

m3/h 	  172,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão de sanitários / 
copa, com vazão de 600 m3/h 	 30,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de insuflamento de garagens, com potência de 10 CV, 
vazão de 41.000m3/h, 30 mmca, de dupla aspiração 	  12,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de insuflamento de garagens, com potência de 12,5 
CV, vazão de 45.000m3/h, 30 mmca, de dupla aspiração 	  12,00 un. 

Fornecimento e instalação de ventiladores de exaustão das subestações, com potência de 1,5 cv, 
vazão de 2.800m3/h, centrifugo 	  4,00 un. 

Fornecimentb e instalação de ventiladores axiais para exaustão de sanitários depósitos, com 
vazão de 800 m3/h 	 2,00 un.  

• 

Fornecimento e instalação de ventilador para sala de bombas e resfriadores de liquido, com 
vazão de 4050 m3/h 	 1,00 un. 
Fornecimento e instalação de ventilador para sala de grupos geradores, com vazão de 9000 m3/h.  
	 1,00 un. 
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Pressurização de escadas 

pressurização de escadas enclausuradas são constituídos por quatro conjuntos 

irikèperrdffies (um conjunto por Ascada) sendo cada conjunto constituído por quatro ventiladores 

localizados no 40  subsolo, um shaft de dutos metálicos com grelhas insuflando ar na respectiva 

escada em todos os andares do pavimento térreo à cobertura e sistema de controle de pressão por 

dampers de sobrepressão localizados na cobertura, complementando o sistema. 
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,,,Furnecirnepto e instalação de ventiladores de simples aspiração, para exaustão da coifa / copa 
rZtí:ãtà),-Ite do 100  pavimento, potência de 0,5 cv, limit load, com vazão de 1500 m3/h, 30 

,mincaw 	 2,00 un. 

CIE>,  

Estes equipamentos serão acionados através de seus respectivos painéis elétricos instalados 

junto aos mesmos. Através de sinal vindo da supervisão predial. Em caso de incêndio, os mesmos 

são acionados e estarão pressurizando as caixas de escadas, com ar insuflado nos shafts e 

descarregado nas escadas por grelhas instaladas nas paredes. 

A pressurização das escadas estará limitada e esta limitaça 

barométricos instalados na parte mais alta das escadas, onde se houvêr° 
Dr. 

valores estabelecidos haverá o escape do ar para o meio exterior, maetigi 
ongi 

estabelecida. 

0(( i,•\> ,A
\UTENI(11C  C ep  

;F 1OOAE7 ib s 
2.40.3.1 Ventiladores do sistema de Pressurização de escadas 

es de dampers 

erto em 
ndrade, 237 - 
sea654121e 
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• Fornecimento e instalação de ventiladores de pressurização de escadas de incêndio, com 
potência de 5CV, vazão de 12.750m3/h, dupla aspiração 	  16,00 un. 

2.40.4 Distribuição de ar 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 20  	.... 6.811,32 k 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 22 	 4.473,56 

• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 24 	 2 69,35 kg 
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• Fornecimento e instalação de chapa de aço galvanizada n° 26    8.238,81 kg 

Naci4t9Ne instalação de isolamento térmico de dutoá com 25 mm de espessura, densidade 
kg/r reNt sNdos externamente com papel kraft aluminizado 	 6.276,00 m2  

FOtheciMento Éinstalação de duto circular flexível para conexão duto / difusor, comprimento de 
3,00i com por, registro e elementos de fixação 	  5.670,00 pç. 

,,..,,,,,„ c:RE_-,.-\!-Si-, 	, 
• -/ 

2:40*Sisterriaètiidráulicos 
,„, 	,..."- ..,.-, 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1/2" 	  240,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca BSP, 
SCH 40 sem costura, 3/4" 	  442,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca BSP, 
SCH 40 sem costura, 1" 	  260,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1 1/4" 	  190,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rdisca 
BSP, SCH 40 sem costura, 1 1/2" 	  250,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 2" 	  230,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo galvanizado em aço carbono ASTM-A-106 extremos c/rosca 
BSP, SCH 40 sem costura, 3" 	  100,00 m 

em aço carbono Preto ASTM-A-106 extremos biselados park 
120,00 m 

em aço carbono Preto ASTM-A-120 extremos biselados para 
70,00 m 

Fornecimento e instalação de tubo 
solda, SCH 40, 1/2" 	  

Fornecimento e instalação de tubo 
solda, SCH 40, 14" 	  

2.40.6 Sistemas elétricos 

• Fornecimento e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações el 
incluindo disjuntores, contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle 
centrífugas, motobombas e torres de arrefecimento, do tipo metal enclosed, conforme ABNT, 
construído em chapa de aço 14 USG, provido de vedação IP-44, em estrutura auto-portante de 
perfilados de ferro bitola 11 USG, com portas de acesso dotadas de fechadura 	 1,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de quadro elétrico força / comando, proteção / ligações elétricas, 
• ,",qu  ikintores;• contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle dos FAN- 
,, 	 e 09ntagem aparente, fabricado em chapa de aço esmaltado, constituído de bitola mí- 
flirrja 
	• 1IJS3jàteado com 2 demãos de primer e tinta esmalte para acabamento 	 77,00 un. 

Fo¥ágkénto bnstaiação de quadro elétrico força r comando, proteção / ligações elétricas, 
inèlbítkiW' disjijd.res, contatores, relés, fusíveis, bases, barramentos, para controle dos 
veffifiratiffiRs Oaustores, com montagem aparente, fabricado em chapa de aço esmaltado, 
2.913stitut0/6--;bitola mínima 16 USG, jateado com 2 demãos de primer e tinta esmalte para 
'-ãObamerj,t0,,'• 	 14,00 un. 

• Fornecírliento e instalação de eletroduto em aço galvanizado tipo comum, diâmetro 3/4" 
	 3.132,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível isolamento termoplástico anti-chama BWF, 1,5 mm2  
	 4.500,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível isolamento termoplástico anti-chama BWF, 2,5 mm2  
	 4.200,00 m 

• Fornecimento e instalação de multicabo blindado flexível com isolamento termoplástico anti- 
chama 3x1,0 mm2 	 3.900,00 m 

2.41 Creche 

2.41.1 Estrutura de concreto armado e protendido 

2.41.1.1 Lajes, vigas e pilares 

2.41.1.1.1 Fabricação, montagem e desmontagem de forma de madeira, em compensado resinado, 
com espessura = 15mm 	 1.911,73 \ 

2.41.1.1.2 Fornecimento, corte, dobra, armação e montagem de aço CA-50A 	30.447,61 k 

2.41.1.2 Execução de escoramento metálico para vigas e lajes 	  2.108,36 

2.41.2 	Estrutura metálica 

2.41.2.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de estrutura metálica para apoio da côbertura do 
pergolado em vidro laminado refletivo prata espessura = 8 mm do pavimento térreo em 
chapas de aço SAC 300, incluindo porcas, arruelas, soldas e acessóriosr\  

.560,47 kg 
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Fornecimento, preparo, lançamento, adensamento e cura de concreto armado, fck = 30,0 
MPa, com controle tecnológico 	  269,46 m3  

Execução de serviços de protensão da vigas de concreto armado, incluindo o 
fornecimento de ancoragens, bainhas, aço CP 190 RB, incluindo injeção de calda de 
cimento 	  3.632,97 kg 
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2.41.2.1 Fornecimento, beneficiamento e instalação de estrutura metáli 
,'ryictr,o laminado refletivo prata espessura = 8 mm da entrad 
::. WárH,19 térreo em chapas de aço SAC 300, incluindo - • .0, 	, 
" -WO§,sci)44.,\. 	  

".'''- 
ari l' utras vedações 

1  006,13 m2  

2.41.4 Execução de alvenaria de encunhamento com tijolo de barro maciço comum 5 x 10 x 20 cm 
	 632,29 ml 

2.41.4 Impermeabilização 

2.41.4.1 Laje de cobertura (creche! guarita) 

2.41.4.1.1 Preparação da superfície constando •de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  286,15 m2  

2.41.4.1.2 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 286,15 m2  

2.41.4.1.3 Execução de impermeabilização com manta asfáltica plastomérica 4 mm, estruturada com 
véu de poliéster, Tipo II - NBR9952/98 	 286,15 m2  

2.41.4.1.4 Execução de camada separadora, constituindo-se de filme de polietileno de 24 micras de 
espessura 	  286,15m2  

2.41.4.1.5 Execução de proteção mecânica vertical com uso de 'tela de aço, constituindo-se cft 
argamassa de cimento e areia na espessura de 2,0 cm 	 63,67 ml 

2.41.4.2 Sanitários! cozinha / lactário / alimentação / lavanderia 

2.41.4.2.1 Preparação da superfície constando de aspersão de pó, areias e outros materiais 
	  94,47 m2  

2.41.4.2.1 Fornecimento e aplicação de solução asfáltica elastomérica de imprimação 	 94,97 m2  

2.41.4.3 Isolamento Térmico e Acústico 

2.41.4.3.1 Fornecimento e aplicação de argila expandida sobre as lajes da cobertura, formando um 
camada de 10 cm 	 58,50 

2.41.4.3.2 Fornecimento e instalação de revestimento acústico em espuma de poliuretano poliéster Opm,\C!„.• 

expandido flexível nas salas de sono e 	 25,57 m3  

,„.. 
Oj41 • :-.: 

\‘ ,41.3(1Rf..).(eçuçãós,c1,4 alvenaria de bloco de concreto 14 x 19 x 39 cm • 

2412" e.cectição de alvenaria de bloco de concreto 19 x 19 x 39 cm 	 662,61 m2  

porcas, 

para poio da cobertura 
• cipal da Creche do 

arruelas, soldas e 
1.351,50 kg 

e2y 

c-) 
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P2J41.5:1 nas internas 

1.5c1F(Inu 	e contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
10 cm, aplicação de piso monolítico de alta resistência em agregados rochosos 

ureza tipo Korodur, com espessura = 8 mm cor cinza e acabamento polido com 
juntas plásticas e aplicação de resina de poliuretano, inclusive rodapé de alta resistência to),  
com altura h = 7,00 cm 	  196,15•m2  

2.41.5.1.2 Execução de contrapiso regularizado de argamassa de cimento e areia espessura variável 
de 6 cm a 10 cm e cimentado liso desempenado de alta resistência 
	  544,85 m2  

2.41.5.1.3 Fornecimento e aplicação de piso vinílico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, 
em manta de 2 m de largura 	  488,00 m2  

2.41.5.1.3 Fornecimento e aplicação de piso vinílico na cor cinza claro, com espessura = 2,0 mm, em 
manta de 2 m de largura, com fita adesiva antiderrapante 	 47,31 m2  

2.41.5.1.4 Fornecimento e aplicação de rodapé vinílico linha na cor cinza claro, com espessura -= 2,0 
mm, com altura h = 7 cm, arredondado tipo hospitalar 	  359,72 ml 

2.41.5.2 Pisos em áreas externas 

2.41.5.2.1 Execução de pavimento em placas de concreto armado, com tela de aço CA-60 Q159, fck 
=-15,0 MPa, CQM acabamento desempenado, com 10 cm de espessura 	40,00 m2  

2.41.6 	Revestimentos internos e externos 

2.41.6.1 Internos 

2.41.6.1.1Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.3 Fornecimento e aplicação de emboço em paredes internas 	  103,87 m2  

2.41.6.4 Fornecimento e aplicação de argamassa de gesso desempenado em paredes inte 
	  1.712,7 

411 	2.41.6.2 Externos 

2.41.6.2.1 Fornecimento e aplicação de chapisco em paredes externas 

2.41.6.2.2 Fornecimento e aplicação de reboco em paredes externas 	  1.259,80 m2  
108/120 
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2.41-;612 aplicação de emboço em paredes externas 	  1.259,80 m2  
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2.41Y:DivítóriaãF 

2.41 	 àkítIÉra‘,1.:-." 

2.41.7.1.1 Fornecimento e execução de divisória em granilite, com espessura = 4 cm e altura = 2,10 
m, incluindo estrutura de fixação e acessórios 	  14,74 m2  

2.41.8 Forros 

2.41.8.1 	Fornecimento e aplicação de forro de gesso liso acartonado em placas medindo 60 cm x 
60 cm com estrutura em perfis de alumínio anodizado suspensos por tirantes rígidos 
	 426,36 rri4  

2.41.9 Portas de madeira 

2.41.9.1 Ambientes internos 

2.41.9.1.1 Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira preparada para pintura com mediada 
variável de 0,72 à 0,92 x 2,10 m, com batente metálico e ferragens 	 35,00 un. 

2.41.9.1.2 Fornecimento e instalação de porta lisa de madeira com miolo semi oco 100% fibra de 
eucalipto espessura = 35 mm, altura h=1,90 m, na cor cinza cristal, medindo 0,60 m x 1,90 
m, com batente metálico e ferragens 	  4,00 un. 

2.41.9.1.3 Fornecimento e instalação de porta de madeira com revestimento em laminado 
melamínico, de correr medindo 2,70 m x 2,70m, com batente em madeira e acessórios de 
fixação 	  2,00 uri 

2.41.9.1.4 Fornecimento e instalação de porta de madeira com revestimento em laminado 
melamínico, de correr medindo 1,40 m x 2,70 m, com batente em madeira e acessórios de 
fixação 	 1,00 un. 

2.41.10 	Esquadrias 

2.41.10.1 Esquadrias de alumínio 

2.41.10.1.1 Fornecimento e instalação de porta de vidro de correr, com caixilho de alumínio com 
perfis da linha sistema silicone glazing linha 42 e linha especial com pintura eletrost 
na cor branca, com vidro temperado espessura 10 mm 	 1 

2.41.10.1.2 Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio fixo / maxim-ar com perfis da lin 
sistema silicone glazing linha 42 e linha especial, com pintura eletrostática na cor 
branca, com vidro liso incolor espessura 6 mm e tela de proteção em nylon 	 98,91 m2  

109/120 o, 
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2.41.10.1.3 Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio com perfis da lin 	tema silicone 
,-",Z;7gWrig linha 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca, com vidro 

""°-rèTrlirf 	o espessura 8 mm e tela de proteção em nylon 	  16,27 m2  

o e instalação de caixilho de alumínio com perfis da linha sistema silicone 
a 42 e linha especial com pintura eletrostática na cor branca, com vidro 

/eletivo prata espessura 8 mm (incolor de .4 mm + PVB prata refletiva + incolor 
104,06 m2  

2.41210rjusqi....101kiás de Ferro • 

2.41.10.2.1 Fornecimento e instalação de corrimão de ferro fundido fixo, com estrutura de apoio em 
3 (três) tubos redondos de ferro fundido de diâmetro de 2" 1/2", com suportes para 
fixação em perfis de ferro fundido de 1/2" soldados em chapa de ferro fundido de 5mm 
de espessura 	  53,23 ml 

2.41.10.2.1 Fornecimento e instalação de portão metálico em chapa de aço dobrada n° 16, com 
reforço em tubo quadrado de 50 mm x 30 mm x 2 mm, incluindo o fornecimento e 
chumbamento de batente metálico de chapa de aço n° 16 	  10,64 m2  

• 

2.41.11 Pintura 

2.41.11.1 Execução de massa corrida 100% acrílica incluindo lixamento 	 2.909,37 m2  

2.41.11.2 Execução de pintura acrílica sem emassamento em paredes e forros de gesso liso 
acartonado cor branco gelo 	  2.815,32m2  

2.41.11.3 Execução de pintura esmalte sintético linha automotiva em paredes cor branco gelo fosco 
	 641,46 m2  

2.41.11.4 Execução de pintura PVA látex cor branco gelo sem emassamento em paredes e forros 
de gesso liso acartonado 	 234,02 m2  

2.41.11.5 Execução de pintura acrílica " Magic "sem emassamento em paredes cor branco gelo 
	  148,10m2  

2.41.12 Equipamentos Sanitários e de Cozinha 

2.41.12.1 Equipamentos sanitários 

2.41.12.1.1Fornecimento e instalação de bacia sanitária convencional, cor branco gelo, inc uindo 
tubo de ligação com anel expansor cromado, anel de vedação, parafusos de fixação 
cromados e assento rígido cor branco 	  8,00 un. 

2.41.12.1.2 Fornecimento e instalação de lavatório pequeno sem coluna, cor branco gelo 
	  8,00 un. 

•
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	 29,90 m2  
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2.41.12.1.6 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USO 
n° 18 e 19 nas dimensões 1,20 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2", acessórios para fixação e válvula de descarga 	 2,00 un. 

2.41.12.1.7 Fornecimento e instalação de mictório coletivo em aço inox AISI 304, com chapas USG 
n° 18 e 19 nas dimensões 0,60 m x 0,40 m x 0,24 m x 0,12 m, incluindo sifão cromado 1" 
x 2", acessórios para fixação e válvula de descarga 	 2,00 un. 

2.41.12.1.8 Fornecimento e instalação de válvula de descarga para bacia cromada, com acabamento 
antivandalismo, de 1" 1/2" 	  13,00 un. 

2.41.12.1.9 Fornecimento e instalação de chuveiro com três temperaturas, sendo uma a potência 
econômica para verão, teclas deslizantes, em• termoplástico de alta resistência e 
acabamento na cor branca 	 6,00. un. 

2.41.12.2 Equipamentos de cozinha 

2.41.12.2.1 Fornecimento e instalação de cuba retangular simples em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 40 
cm x 34 cm x 15cm 	  1,00 ur  

2.41.12.2.2 Fornecimento e instalação de cuba retangular dupla em aço inoxidável AISI 304, com 
espessura de 0,60 mm, com furo de 3" 1/2" para válvula de escoamento, medindo 82 
cm x 34 cm x 15cm 	 3,00 un. 

2.41.12.2.3 Fornecimento e instalação de torneira de pressão cromada fixa, com arejador para pia 
	  4,00 un. 

2.41.13 Instalações Elétricas e Lógicas 

2.41.13.1 Sistema de alimentação elétrica: • 	2.41.13.1.1 Infra-estrutura dos sistema elétricos e distribuição: 

• Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 3/4" 	  1.191,00 

Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 1" 	  210,00 mQt,  
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• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 6 
110,0ee mm2 	  
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stalação de eletroduto de PVC rígido diâmetro 2" 	  39,00 m 

	

tpiação de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 1" 	 180,00 m 

negine 	in @àção de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 2" 	 168,00 m 

eaMPA-SP  ento e 	açao de eletroduto de ferro galvanizado à fogo diâmetro 4" 	 190,00 m 
,Cs  kçç:,› 

• FornésimentG4Instalação dè interruptor simples de 10A/250V 	 35,00 un 

• Fornecimento e instalação de interruptor paralelo de 10A/250V 	 7,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T universal 15A-125/250V 	 96,00 un. 

• Fornecimento e instalação de interruptor com 1 tecla simples e 1 tecla paralela de 10A/250V 
	 2,00 un. 

• Fornecimento e instalação de tomada 2P+T 15A/220V 	  13.129,00 un. 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 4 mm2  
	  30,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 10 irim2  
	  50,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 70 mm2  
	 740,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo de cobre singelo 0,6 / 1 kv, tipo Sintenax 120 mm2  
	 190,00 m 

Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 2,5 
mm2 	 4.000,00 m 

• Fornecimento e instalação de cabo flexível anti-chama, com isolamento em PVC 450V/750V, 4 
mm2 	 200,00 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir, para duas lâmpadas fluorescentes compactas 
duplas de 18 W de potência cada, corpo em alumínio, refletor em alumínio acetinado, difusor em 
vidro temperado jateado, acabamento do aro na cor branca, com reator eletromagnético 
	  64,00 un. 

• Fornecimento e instalação de plafonier de embutir para instalação em forro modulado de placas Q 
de gesso, com controle de ofuscamento Classe A / 1000Iux, para duas lâmpada fl orescentes 
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Age 
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comuns;',,  ubt.Wes-  eretipo T32 de 32 W de potência cada, corpo em chap de ..ço galvanizado, 
com espessura 	ci, Dl por imersão à quente, qualidade NBR 7008, acabamento através de ,-.. 	....' 	,1 ' pintura cortimnta,wn p ,13rprida epóxi poliéster, aplicada com spray eletrostático, cura em estufa a 
200°C refktO.',Valetá_ arabólicos em alumínio anodizado (350G) de alto grau de pureza jp 
(90.670) el'ê'frelânci0 flexão total de 86% (DIN-5036-3), reflexão difusa 20% (DIN-5036-3), 
dotàWde W3g-áigrt retorno do ar condicionado ambiente, porta lâmpada (base G13) em 
policWtNatqacomi S'Átle rotor de segurança e contatos em bronze fosforoso, protegidos contra 
aquecirrige,  e agiatIOs de sistemas de engate rápido para os fios, fabricados pela BJB, vigia 
para manutenção no próprio corpo, fixação através de tirantes, vergalhões, ganchos rígidos, com 
reator eletromagnético  	 88,00 un 

2.41.13.1.2 Quadros de distribuição de luz e força 

Foram fornecidos e instalados quadros de distribuição de luz e força de sobrepor, apresentando as 

seguintes características : 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico de 150 A, 1 (um) disjuntor trifásico 32 A, 2 (dois) 
disjuntores trifásicos 16 A, 1 (um) disjuntor trifásico 63 A, 6 (seis) disjuntores monofásicos 16 A e 
6 (seis) disjuntores monofásicos tipo DR 16 A 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico 15 A, 4 (quatro) disjuntores monofásicos 16 A, 7 (sete) 
disjuntores monofásicos tipo DR 16 A, com espaço para 20% de reservas 	 1,00 un. 

• Fornecimento e instalação de painel de distribuição de iluminação e tomadas, tipo embutir 
contendo: 1 (um) disjuntor geral trifásico 32 A, 5 (cinco) disjuntores monofásicos 16 A, 10 
disjuntores monofásicos tipo DR 16 A, 2 (dois) disjuntores monofásicos tipo DR 32 A com espaço 
para 20% de reservas 	  1,00 un. 

2.41.13.2 Sistema de voz, dados, texto e vídeo (rede local de Informática e telefonia) - 
TELEMÁTICA 

A Rede de Telemática (Telecomunicações e Informática / lógica) está interligada com a Central de 

Processamento de Dados do 2° pavimento do bloco " A ", e foi projetada para atendime 

transmissão de dados, voz, vídeo e texto, sendo constituída por cablagem estruturada 

Classe/categoria 5e, cablagem convencional e cabos de Fibra Ótica, com total de pontos instalados 

e distribuídos da seguinte forma: 

Cablagem Estruturada = 15 pontos 
Cablagem Convencional = 21 pontos 

2.41.13.2.1 Infra-estrutura dos sistemas de voz, dados, texto e vídeo 
•••••.-4_••• 
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• Fornecimento e instalação de conjunto com 2 tomadas RJ 45 fêmea 	 21,00 un. 
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• Fornecimento e instalação de tomada de latão suporte para tomada RJ 45 	 15,00 un. 

2.41.13 2 ,,,âtgarnentos : .,.. 

2.41/.i3J2. 	os'estruturados: 

• Fnecni 	ins álação de Cabo UTP Classe / Categoria 5e, de cobre trancado, não 
tkidacpsiksepol s 24 AWG, para frequência de operação até 350 MHz, impedância 
âf4Swristica-  , ohms, para taxas de transmissão de até 622 Mbps - 4x24AWG 
	 1.200,00 m 

2.41.13.2.2.2 Cabos convencionais: 

• Fornecimento e instalação de Cabo Cl - 50 pares 	  160,00 m 

2.41.13.2.2.3 Cabos de Fibra Ótica (Cablagem Primária): 

• Fornecimento e instalação de Cabo de Fibra Ótica 2 pares, tipo multimodo, com diâmetro 
62,5x125pm, para uso interno (não geleada), revestimento primário em acrilato e cobertura 
termoplástica não propagante, largura de banda mínima (800/1.300nm) 160/500Mhz.km  
(13.00nm), atenuação (800/1.300nm) 3,5/1,5dB/km. Número de fibras por cabo = 04 
	  160,00 m 

2.41.13.2.2.4 Equipamentos: 

Fornecimento e instalação de Bloco IDC 50 pares, com anéis para organização e condução dos 
cabos, categoria 5e, com pernas para instalação direto sobre parede/placa, ou sem pernas para 
instalação em suporte de rack, com etiquetas coloridas e numeradas para identificação dos 
pares 	  1,00 un. 

Fornecimento e instalação de Patch cord RJ45 / RJ45, 1,50 m 	 20,00 m 

• Fornecimento e instalação de Switch 24 portas workgroup, com as seguintes características : 24 
portas 10/100TX autosensing, 2 portas Gigabit Ethernet 1000SX 	ssibilitando ativação 
simultânea das duas portas, Layer 3 switching, suportando RIP I e RI II, suporte a Q 
compatível com o padrão IEEE 802.1P, capacidade de gerencia ento" via jp,terface 
gerenciamento local e gerenciamento remoto através iíi 	lkLbt  4,2 Xacpadrão de 

t insalação em rack 19" 	 Dr. 	 , run  
Roa 	

3258.261i 
onkme.o••• I I s-n-,  un. 

AUTENTICA a 	 Dou f a 
°Ninai a mim ao 

2.41.13.3 Sistema de Detecção e Alarme contra Incêndio: • 
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o e Alarme contra incêndio está interligado com a Central de Segurança 

nto do bloco "A ", sendo composto de detectores fumaça óptico analógico 

m opeguintes quantitativos principais: 

CREA-SP 

2.41'1'3:34—Ga '1/lento do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 

• Fornecimento e instalação de Cabo Fl 	 280,00 m 

2.41.13.3.2 Equipamentos do sistema de detecção e alarme contra Incêndio: 	
t° T 

Fornecimento e instalação de Acionador Manual Tipo Quebre o Vidro 	  7,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Detector óptico analógico endereçável, com base de 
montagem 	 32,00 un. 

• Fornecimento e instalação de Alarme Sonoro / Visual Contra Incêndio 	  6,00 un. 

2.41.14 Instalações de Redes de distribuição de Água fria — " Potável" 

2.41.14.1 Tubulação de PVC rígido soldável e reservatórios 

localIzada '? paV 

endereçáveis 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 3/4" 	 40,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1" 	  210,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/2" 	 210,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 1 1/4" 	 210,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - diâmetro 2 1/2"   400,00 m 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido soldável - di" 	3" 1/2" 	 60,00 m 

• Fornecimento e instalação de caixa d' água em fibra de vidro c ?‘12DodArOS 
an':: .Taber 

rade, 2 7- orle. 158: n 90 un. 
cópia r progràfita ontorme e 

a parle\  reproduzi a. Dou h 

• 
P.aula 

Rua Ouirin0 

2.41.15 Instalações de Redes de Esgoto 

2.41.15.1 Tubulação de PVC 	 Mintnectiçne 
;...._,AfazkoAE 

''SELD'S RE 

• Fornecimento e instalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com 

diâmetro de 40 mm 	  

JAN. 2007 ' 

NIO DE JESUS AGUIAR 
VERBA • VALORRECERiDO RI iyo 

¥kDO PI SJOE.T1 
O RIO Of 
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à 

For,0§1 ,stalação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola 

diarnatrcÉdé:50 

• Fornetiméti á e in 

diâmetrode-75 m 
CREA-SP 

• 'Fothqcimento ,e 11,talação de tubo 

diáméto de 11301-nm 	  .- 
2.41.16 Extintores de incêndio 

• Fornecimento e instalação de extintor de pó químico seco - capacidade 6 quilos 	 6,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de gás carbônico - capacidade 6 quilos 	 3,00 un. 

• Fornecimento e instalação de extintor de água pressurizada - capacidade 4 litros .... 4,00 un. 

410 	2.41.17 Sistema de Transporte Vertical - Elevadores 

ç-àação de tubo de PVC Branco, ponta e bolsa com virola 

de PVC Branco, ponta e bolsa com virola 

para junta elástica 

	 215,00 m 

para junta elástica 
	 100,00 m 

para junta elástica 

150,00 m 

• 1 (um) Elevador, com acionamento em corrente alternada com duas velocidades para 

nivelamento, com velocidade de 45 m/min. ou 0,75 m/s e capacidade de transporte de 8 (Oito) 

passageiros ou 600,00 kg, com os seguintes dispositivos : controlador lógico programável, 

sistema de comunicação interligando a cabina, casa de máquinas e portaria (viva-voz), indicador 

digital eletrônico com setas de direção instalado no pavimento térreo e na cabina, painel de 

operação da cabina provida de botões com micromovimento, botoeiras de pavimento dotadas de 

botões com micromovimento, sistema de sinalizador de alarme de elevadores, localizado na 

portaria, sistema de operação em emergência, no caso de pânico e incêndio, espelho cristal na 

metade superior do painel de fundo, guarda-corpo em aço inoxidável escovado no painel de 

fundo. 

• 1 (um) monta-cargas para transporte de alimentos, com cap 	ade de 100,00 Kg, com 

seguintes características ; cabina interna e port 

tensão de 380 V. 

1{9fikVágpde pavimento, 
Fama° 

drade, 23'7. F 
nte cópia remoo 
ido, na parte ri 

es , Tabelião 
ne: 3258-2611 
fica conforme o 

roEuzida. Dou Ft 

.N  7007  ; era u Se0 41 
4u7DTiOnDt  

/ Y4000 mon
: 

•, 
3. 	PERÍODO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

coiegivio a • 
ai] Braáll-WP 

AUTENTICAÇA0  
5,  

1,020.Ák.05,53. 

Início: 	02/09/2002 
Término: 	30/04/2004 

OS ANTONIO DE JESUS AGUIA 
RIDOS POR VERRA • VAI.OR RECEBIDO RI 1.7f 
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05/08/2002 

ATI-01-202-152 	117/120 

e cinqüenta e 
BELIA0 D NOTAS.SF  
lo Roberto Fern rides - UteIik e Andrade 2 • Fone: 3256.2611 

reprogratica contam* c 	, ro apresentado, no parte reprodutiea. Dou Ré 

TALCO SC.aff 
ea ii21 
Wiel,:r0a9t 

ARCOS ANTORIO DE JESUS AUNAR 
ECOLNI1,05 POR ',ERRA • V.41 0R REGE noRtun 

• 

	

5. 	ADITIVOS 

	

5.1 	Aditivo n.° 01, datado de 18.10.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.2 	Aditivo n.° 02, datado de 27.11.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

	

5.3 	Aditivo n.° 03, datado de 19.12.2002, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

5.4 Aditivo n.° 04, datado de 27.03.2003, de alteração de cronograma físico-financeiro e prazo; 

	

5.5 	Aditivo n.° 05, datado de 31.07.2003, de exclusão de cláusula contratual; 

5.6 Aditivo n.° 06, datado de 14.08.2003, de preço global, referente ao aumento da aliquota do PIS: 
R$ 55.515.809,85 (cinqüenta e cinco milhões, quinhentos e quinze mil, oitocentos e nove reais 
e oitenta e cinco centavos) 

Data base: 14/08/2003. 

	

5.7 	Aditivo n.° 07, datado de 28.08.2003, de alteração de cláusula contratual; 

	

5.8 	Aditivo n.° 08, datado de 23.09.2003, de inclusão de reajuste contratUal 
- 	inclusão de reajuste contratual : R$ 4.104.720,21 (quatro milhões, cento e quatro 

setecentos e vinte reais e vinte e um centavos) 

Data base: 23/09/2003 

	

5.9 	Aditivo n.° 09, datado de 10.10.2003, de alteração de cronograma fisico-financeir 

5.10 Aditivo n.° 10, datado de 10.10.2003, de inclusão de serviços extraordinários: 

17/120 
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inclusão de serviços extraordinários :R$ 4.103.876,86 (quatro milhões, cento e três mil, 
oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos); 

tiãa base: 10/10/2003. 

:ativo n.° 11, datado de 09.12.2003, de alteração de cronograma físico-financeiro; 

tivo n.° 12, datado de 21.01.2004, de inclusão de serviços extraordinários da Creche do 
01"UM : 

- 	inclusão de serviços extraordinários da Creche do Fórum : R$ 1.493.912,27 (um milhão, 
quatrocentos e noventa e três mil, novecentos e doze reais e vinte e sete centavos); 

Data base: 21/01/2004 

5.13 Aditivo n.° 13, datado de 06.02.2004, de alteração de cláusula contratual; 

5.14 Aditivo n.° 14, datado de 25.03.2004, de inclusão de serviços extraordinários, alteração de 
preços de serviços extraordinários da creche do Fórum, alteração de preços de serviços 
extraordinários: 

inclusão de serviços extraordinários: R$ 8.887.439,24 (oito milhões, oitocentos e oitenta 
e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários da Creche do Fórum : R$ 1.401.150,69 
(um milhão, quatrocentos e um mil, cento e cinqüenta reais e sessenta e nove centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 4.046.603,28 (quatro milhões, 
quarenta e seis mil, seiscentos e três reais e vinte e oito centavos); 

46 

Data base: 25/03/2004. 

5.15 Aditivo n.° 15, datado de 16.06.2004, de alteração de preço de reajustamento contratual, 
alteração de preços de serviços extraordinários e alteração de 	preços de serviços 
extraordinários da creche do Fórum: 

alteração de preço de reajustamento contratual: R$ 4.080.335,72 (quatro milhões, oitenta 
mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 4.062.789,69 (quatro milhões, 
sessenta e dois mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos); 
alteração de preços de serviços extraordinários : R$ 8.922.989,00 (oito milhões 
novecentos e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais); 
alteração de preços de serviços extraordinários da creche do Fórum : R$ 1.406.755,2 
(um milhão, quatrocentos e seis mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais e vinte e nove 
centavos). 

Data base: 16/06/2004. 

• 5.16 Aditivo n.° 16, datado de 16.07.2004, de inclusão de serviços extraordinários: 
- 

	

	inclusão de serviços extraordinários: R$ 1.517.063,36 (oito milhões, oitocentos e oitenta 
e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos); 

Data base : 16/07/2004. 
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1.692,30 	(setenta e cinco milhões, duzentos e cinqüenta e 
noventa e dois reais e trinta centavos) 

um mil, seiscentos e 

7. FONTES DE RECURSOS • 

Orçamento Geral da União 
Banco do Brasil S.A 

8. RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

8.1 Eng.° José Adelmário Pinheiro Filho CREA n.° 8.004-D/BA 
8.2 Eng.° Augusto César Ferreira e Uzeda CREA n.° 18.032-D/BA 
•8.3 Eng.° Geraldo Correia Santos CREA n.° 4.005-D/BA 
8.4 Eng.° Henrique Martinez Andion CREA n.° 14.012-D/BA 
8.5 Eng.° Evandro Pires Dalt° Júnior CREA n.° 23.964-D/BA 
8.6 Eng° José Alexandre Gandarela Pereira CREA n.° 27.616-D/BA 
8.7 Eng° Juraci Florêncio de Souza CREA n.° 190.186-D/SP 
8.8 Eng° Cesar de Araujo Mata Pires Filho CREA n.°. 506152817-D/SP 

9.  EFETIVO MOBILIZADO 

1.196.086,21 hh 

10. EQUIPAMENTOS 

Os principais equipamentos utilizados pela CONSTRUTORA OAS LTD. na  execução da obra,foram 
os relacionados abaixo: 

Escavadeira Hidráulica mod. PC 200 	 2,0 
• Escavadeira Hidráulica mod. PC 150 	 2,00 u 
• Escavadeira mod. Bucyrus com caçamba de clamsell     1,00 un 
• Bob Cat mod. 753   	 4,00 un 
• Bob Cat mod. 743 	 4,00 un 
• Mini escavadeira mod. X-325, com esteiras - 2,00 un 
• Elevador de obra com sistema de pinhão e cremalheira mod. 1,cv2-NA com 80,08 m 
	 2,00 un 

• Elevador de obra com sistema de pinhão e cremalheira mod. 10/12-M com 22,25 m 
	 2,00 un 

• Pórticos de carga, com capacidade para 2 toneladas, instalados na laje superior da cobertura das 
torres 	  5,00 un. 

• 
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Qiunto de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 3,00 m 	 10,00 un 

	

‘ to de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 4,00 m 	 10,00 un 

	

to de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 6,00 m 	 10,00 un 

	

de balancim elétrico de manivelada, com comprimento de 7,00 m 	 10,00 un 
tp de 29 (vinte e nove) balancins manuais 	 2,00 un 

e 	 anual com plataforma, com comprimento de 1,20 m 	  5,00 un C 2,EA- 	
datil ,„, 	• 	a 	manual com plataforma, com comprimento de 1,50 m 	  5,00 un 

' 3  

4t9 
Atestamos, ainda, que todo o fornecimento de materiais e mão-de-obra, bem como o fornecimento, 

instalação e/ou montagem de peças .e equipamentos necessários à conclusão da obra, ficou sob a 

responsabilidade da CONSTRUTORA OAS LTDA. 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade e • 	condições e especificações, não havendo qualquer registro que desabone a capacidade técnica da 

segurança e das normas de engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos contratuais, 

referida firma, na condução dos serviços executados para a realização da obra. 
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