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--eOM!SSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No"01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa lider SHOPPING DO

CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA SIA, inscrita no CNPJ nº 07.917.303/0001-12, com

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP:

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de

Nº Q3!f-L a abertura do presente envelope de N!! 2 - DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO - CADERNO 2.

São Paulo 04 de janeiro de 2018 .

CO . ÓRCIOVAPTVU CIDADÃO
Empresa líder: SHOPP G DO CIDADÃO SERViÇOSE INFORMÁTICA S.A•
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5.2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: DIRETRIZES GERAIS

A manutenção predial é fator determinante para o bom desempenho dos Postos Poupatempo.
Visa evitar ou corrigir deteriorações da edificação que possam comprometer o aspecto da
edificação, o conforto e a segurança dos usuários, bem como evitar interrupções no
funcionamento do Posto ocasionadas por problemas técnicos.

No Poupatempo Bauru a manutenção será de total responsabilidade da contratada, tanto no
. que diz respeito ao planejamento, como na execução e controle dos serviços. A PRODESP
poderá solicitar, a qualquer momento, os laudos (ar condicionado, qualidade da água,
proteção e combate a incêndio, etc) que julgar necessários para verificação de todos os
aspectos relacionados ao conforto e segurança dos usuários; tais laudos deverão ser
elaborados por empresas especializadas e / ou órgãos competentes.

As rotinas de manutenção deverão ser estabelecidas pelas normas pertinentes, assim como
pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos instalados.

Deverá ser mantido na Administração do Posto um conjunto completo e atualizado dos
projetos/ "as built" (elétrica, hidráulica, ar condicionado, lógica etc.) referentes à edificação,
memoriais, manuais relativos aos equipamentos, laudos do corpo de bombeiros etc., de forma
a agilizar a consulta a estas informações.

Cabe destacar ainda a importància de contratar funcionários capacitados de acordo com a
complexidade de cada atividade de manutenção, de maneira a não comprometer a segurança
dos usuários e dos próprios funcionários.

Relacionamos a seguir os principais aspectos que consideramos fundamentais para a
manutenção adequada do Posto, não devendo a empresa vencedora se restringir a eles:

a. Sistemas Elétricos: iluminação, alimentação de energia, etc;
• Atividades periódicas: troca de lâmpadas, verificação da iluminaçâo de

emergência, verificação dos quadros elétricos, estabilizadores e no breaks

etc.;

• Atividades programadas: manutenção cabine de alta tensão etc.;

b. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (pára-raios etc.):
• Atividades rotineiras: verificação das instalações, reparos quando necessário;

• Atividade periódica: contratação de laudo anual;

c. Sistemas hidro-sanitários (água fria, esgoto e rede de águas pluviais):
• Atividades rotineiras:, regulagem de torneiras, válvulas de descarga,

• atividades

hidráulicas e limpeza de

000375
150



IR*~DESP
Tecnologia da Informação

000003.
PREGÃO N° 22/2006

d. Civis: reparos de pinturas, coberturas, forros, divisórias etc.;

e. Sistemas de ar condicionado:
• atividades rotineiras: controle de temperatura, verificação dos equipamentos

etc.;

• atividades periódicas: limpeza I troca de filtros, aplicação dos produtos

quimicos indicados, elaboração de laudos de qualidade do ar , limpeza interna

e externa dos filtros de acordo com a freqüência e recomendações das

normas pertinentes etc.;

f. Sistemas de detecção e combate a incêndio: operação, verificações,
aplicação de testes e contratação de laudos etc.;

g. Sanitariedade e conforto: verificação da qualidade da água, desratização,
dedetização, controle do nivel de iluminação etc.

000376
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6. MOBILIÁRIO

6.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

A quantificação do mobiliário necessário para implantação do Poupatempo Bauru foi realizada
com base no Projeto Básico e consta da Planilha 11, parte integrante do Anexo IX deste Edital.

As quantidades apontadas incluem reserva para possibilitar ajustes na implantação do Posto.

Segue a relação dos itens de mobiliário cujo fornecimento será de responsabilidade da
contratada:

ITEM

ARMARIOS

CÓDIGO DISCRIMINA ÃO

AA Armário alto 800 x 550 x 1600 mm h

APb h

Estante metálica desmontável

Escadinha de 2 de raus

MA Maca de exame

ES

EM
GR

AB Armário baixo 800 x 600 x 730 mm h

AR Armário rack ara TV e vídeo

BT Bancada de trabalho ara l)1anuten ão redial

CB Cadeira iratória baixa com rodízios

CA Cadeira iratória alta

CF Cadeira fixa

CP Cadeira fixa com rancheta.

BA Banco de es era

BV Banco de vestiário

AI Assento industrial

ET2

ET3

ME2 Mesa de trabalho 1400 x 800 x 730 mm

ME3 Mesa de trabalho 1200 x 800 x 730 mm

ME4 Mesa de trabalho 1000 x 800 x 730mm

ME5 Mesa de a aio 800 x 800 x 730mm

ME6 Mesa de a aio 800 x 600 x 730mm

ME8 Mesa ara refeitório 1500 x 700 x 730 mm h I FDE

MR4

MRR8

EN
CPD RACK PARA 6 COMPUTADRES 2400x800x2060

ESTAÇÓES

SALA MÉDICA

MÓVEIS DE AÇO
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ITEM CÓDIGO DISCRIMINACÃO

LA1 Lixeira de aço fixada no piso

LIXEIRAS CLP Cestos de lixo p/ papel - área de trabalho

CLB Cesto de lixo p/ box sanitário

CLL Cesto de lixo p/lavatório dos sanitários

UN Unifilas

PF Porta folder em acrilico

ACESSÓRIOS CZ Cinzeiros de piso

BB Bebedouro

RG Relóaio de parede

AG Aparadores em granito

BI1 Balcão de informações gerais

BI3 Balcão auxiliar de informacões

BM1 Balcão modular
BALCÕES BM3 Balcão modular para micros de consulta de multas

BE1 Balcão de entrega de documentos / RG

BE2 Balcão de entrega de documentos / AA

BC Balcão Correios

DV1 Divisória ceaa h=1100 x 90

DV4 Divisória cega h=2140 x 90

DIVISÓRIAS DV5 Divisória mista h=2140 x 90

Porta de divisória cega h=21 00

Porta de divisória cega dupla h=21 00

Porta de divisória cega h=11 00

Cadeira de roda

Carro hidráulico

Cofre de chão 500 x 450 x 1200 (h) mm

Cofre de chão 1200 x 600 x 1600 (h) mm
ESPECIAIS OVO

Máauina de escrever
íSC.'W""
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Para possibilitar o intercambio de mobiliário entre os diversos Postos Poupatempo
bem como para atender ás nossas necessidades específicas, o mobiliário dos
Postos é padronizado quanto ao desenho, cor e material.

Foi criada uma familia de móveis com dimensões que permitem sua perfeita
justaposição e atendem às diversas situações de utilização e espaço.

As especificações técnicas de cada um dos itens anteriormente relacionados
encontram-se detalhadas no Anexo 6A, a seguir apresentado.

A contratada receberá, após assinatura do contrato, desenhos mais detalhados dos
itens de mobiliário que usualmente não se encontram disponiveis no mercado e que
deverão ser encomendados.

~
000379
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APARADOR EM GRANITO - AG

000007
PREGÃO W 22/2006

Descrição: aparador em granito cinza andorinha, polido, dimensões 2,00 x 0,3S x 1,00m.

000380
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Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição: Armário de madeira com dimensOes 800 x 500 x 1600mm (h) com 2 portas de abrir, revestido com
laminado melaminico, dotado de 3 prateleiras removlveis

000381
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ARMÁRIO BAIXO 800 X 600 X 730mm (h) - ABp

Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

000009
PREGÃO N' 22/2006

Descrição: Armário de madeira com dimensões 800 x 600 x 730mm (h) com 2 portas de abrir, revestido com
laminado melamlnico, dotado de 1 prateleira removível

Componentes:
Tampo superior em madeira aglomerada de alta densidade com 25mrn de espessura revestido com
laminado melamínico de alta pressão de O,8mm de espessura na face superior e inferior, com acabamento
post.forming baleado a 1800 na parte frontal.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado I Formiline ou similar.
Os demais topos deverão ser encabeçados com lita de bordo de polidileno de 1.5mm de espessura colada com

adesivo "hot meUing" ,na mesma cor e tonalidade do laminado melamínico.
Corpo, portas e prateleiras em laminado melamlnico de baixa pressao com 18mm de espessura, na mesma
cor do laminado melamlnico do tampo. Todos os topos vislveis deverao ser encabeçados com fita de
polietileno. As laterais do corpo deverao ter furaçAo a cada 3cm para regulagem das prateleiras.
Dobradiças metálicas, em número de 2 em cada porta, devendo pennitir abertura de 180.,
Fechadura com sistema de travamento simultaneo a cada 2 portas.
Ponteiras de nylon dotadas de dispositivo para nivelamento, para apoio no piso,
Puxadores de metálicos,

000382
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ARMÁRIO BAIXO PARA PASTAS SUSPENSAS 800 X 600 X 730m (h) - APb

~~DESP
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Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição: Armaria de madeira com dimensOes 800 x 600 x 730mm (h) com 2 portas de abrir, revestido com
laminado melamlnico, dotado de 2 suportes para pastas suspensas

Componentes:
Tampo superior em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com
laminado melaminico de alta pressão de O,8mm de espessura na face superior e inferior, com acabamento
post-forming baleado a 1800 na parte frontal.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado f Formiline ou similar.
Os demais topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de polielileno de 1,5mm de espessura colada
com adesivo "hot melting" ,na mesma cor e tonalidade do laminado melamlnico.
Corpo, portas e prateleiras em laminado melamlnico de baixa press:io com 18mm de espessura, na mesma
cor do laminado melamlnico do tampo. Todos os topos vislveis dever:io ser encabeçados com frta de
polietileno. As laterais do corpo deven'io ter furaçao a cada 3cm para regulagem das prateleiras.
Suportes para pastas suspensas em aço fixadas às laterais do armário, dotados de corrediças telescópicas.
Dobradiças metálicas, em número de 2 em cada porta, devendo permitir abertura de 180°.
Fechaduras com sistema de travamento simultaneo a cada 2 portas.
PonteIras de nylon dotadas de dispositivo para nivelamento, pl apoio no piso.
Puxadores de metálicos.

00'038:;
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ARMÁRIO RACK PARA TV E VÍDEO - AR

Descrição: Armário de madeira com dimensões 910 x 600 x 2050mm (h), com 2 portas de abrir,
dotado de 2 prateleiras removíveis e vaos para vídeo e televisor de até 29". Revestido com laminado
melamlnico.

159

000384

Componentes:
Tampo superior em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com
laminado melaminico de alta pressêo de O.8mm de espessura na face superior e inferior, com acabamento
post-forming baleado a 180D na parte frontal.
Os demais topos deverêo ser encabeçados com fita de bordo de poliestileno de1 ,5mm de espessura colada
com adesivo "hot melting~ ,na mesma cor do laminado melamlnico.
Referência de cor I Formiline ou similar:
• L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo do Campo e

Itaquera.
• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo Issa.
Laterais do corpo e prateleira para apoio da TV em laminado melamlnico de baixa pressão com 25mm de
espessura, na mesma cor do laminado melamlnico do tampo superior. Todos os topos visíveis deverão ser
encabeçados com fita de polietileno. As laterais do corpo deverão ter furação a cada 3 cm para regulagem
das prateleiras removíveis. A prateleira deverá suportar um televisor de até 29", aproximadamente 50kg.
Fundo do corpo, portas e prateleiras removlveis em laminado melamfnico de baixa pressão com 18mm de
espessura, na mesma cor do laminado melamlnico do tampo. Todos os topos vislveis deverão ser
encabeçados com fita de polietileno.
Dobradiças metálicas, em número de 3 em cada porta, devendo permitir abertura de 180•.
Fechadura com sistema de travamento simultAneo a cada 2 portas.
Ponteiras de nylon dotadas de dispositivo para nivelamento, para apoio no piso.
Puxadores de metálicos. ;,..%\..9--"''0tit •.\.;'' ,o,
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ASSENTO INDUSTRIAL - AI
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Descrição: assento industrial totalmente em aço, cantos arredondados, regulável na altura,
com encosto, cor cinza.

Referência:
Securit modelo 15202

00038~)
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BALCÃO AUXILIAR DE INFORMAÇÕES / FECHADO - BI3

Descrição: balcão de madeira revestido com laminado meJaminico acabamento texturizado.
Referência de cor / Fonniline ou similar:

• L 139 Platina: Postos de Santos, asas co, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo
do Campo e !taquera.

• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
lssa.

Anexos:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas

161
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BALCÃO CORREIOS - BC
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Descrição: balcão de madeira revestido com laminado melamínico acabamento texlurizado.
Referência de cor I Fonniline ou similar:
• L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Campinas Shopping, Ribeirão Preto, Guarulhos,

São Bernardo do Campo e Itaquera.
• AP argila: Postos de Campinas Centro, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo

Issa.

000387
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BALCÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS / AA - BE2
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. '\ 11,

Descrição: balcão de madeira revestido com laminado melamínico acabamento texturizado.
Referência de cor / Formiline ou similar:

o L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo
do Campo e Haquera.

o AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
Issa.

Anexos:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas.

00038$ \
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BALCÃO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS I RG - BEl
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•

•

•

Descrição: balcão de madeira revestido com laminado melamínico acabamento texturizado.
Referência de cor I Fonniline ou similar:

o L 139 Platina: Postos de Santos, asas co, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo
do Campo e Itaquera.

o AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
Issa .

Anexos:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas .
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BALCÃO DE INFORMAÇÕES GERAIS / FECHADO - BIl
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Descrição: balcão de madeira revestido com laminado melarnínico acabamento texturizado.
Referência de cor I Fonniline ou similar:

• L 139 Platina: Postos de Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo do Campo e
ltaquera.

• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
Issa.

Anexos:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas.
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Descrição: balcão de madeira revestido com laminado melamínico acabamento texturizado.
Referência de cor / Fonniline ou similar:

• L 139 Platina: Postos de Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo do Campo e
Itaquera.

• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e AlfTedo
lssa.

Anexos:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas.

000391
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BALCÃO MODULAR / RETO - BMl
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Descrição: balcão de madeira revestido com laminado melamínico acabamento texturizado.
Referência de cor / Fonniline ou similar:

• L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulbos, São Bernardo
do Campo e !taquera.

• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
Issa.

Anexo,,,:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas.
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BANCADA DE TRABALHO PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - BT

~~DESP
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Descrição: bancada industrial leve de aço, com tampo de madeira,
gaveteiro, fundo de aço reforçado funcionando como prateleira e
travessa estabilizadora funcionando como retentor de objetos. As partes
em aço deverão receber tratamento anti-férruginoso e pintura esmalte
sintético com secagem em estufa de alta temperatura.

Referência:

Fiel

modelo M4
dimensão de cada módulo 1200x800x900 mm

Securit

000393
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BANCO DE ESPERA - BA
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•

•

Descrição: banco de espera com 2,20m de comprimento, e"strutura em perfis de ferro tratados
e pintados com tinta esmalte preto fosco e assento e encosto de caibros de madeira ipê,
tratados e envernizados na cor natural.
Os pés deverão ser revestidos com borracha colada para prqteção do piso.

Anexos:
- desenhos do banco: planta, cortes e vistas .

000394
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BANCO DE VESTIÁRIO - BV

000022
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Descrição: banco de vestiário com 1,20m de comprimento, estrutura em perfis de ferro
tratados e pintados com tinta esmalte preto fosco e assento de caibros de madeira ipê, tratados
e envernizados na cor natural.
Os pés deverão ser revestidos com borracha colada para proteção do piso.

Anexos:
- desenhos do banco: planta, cortes e vistas

000393
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CADEIRA DE RODA
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Funções:
- Cadeira de roda em aço com pintura epóxi na cor vinho, dobrável em duplo "X".
- Apoio para braços.
- Apoio para pés removivel.
- Aro de propulsão cromado
- Acento reforçado com tiras especiais.
- Almofadas em espuma para usuário de até 160 Kg.

REFERÊNCIAS:

000396
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CADEIRA FIXA COM PRANCHETA - CP

000024

PREGÃO N° 22/2006

Descrição: cadeira empilhável, com prancheta rebativel, do lado direito ou esquerdo do
usuário, com acabamento em melanina alto pressão na cor L 139 platina, fixado em um
suporte de aço na cor preto.
Assento e encosto em compensado anatomicarnentemoldado, com acabamento em curupixá
e verniz na cor natural.
Estrutura continua de forma trapezoidal, em tubo de aço soldado com 19mm de diâmetro na
cor preto com deslizadores de nylon.

Referências:
Giroflex 02MIOOO6A0
Escriba modelo C3.P
Securit tipo 40/4

00039~
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CADEIRA FIXA DE MADEIRA - CF

000025
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Descrição: cadeira empilhável, sem braços, de múltiplo uso, assento e encosto em
compensado anatomicamente moldado, com acabamento em curupixá e verniz na cor natural.
Estrutura continua de fonna trapezoidal, em tubo de aço soldado com 19mm de diâmetro na
cor preto, com deslizadores de nylon.

Referências:

Giroflex 02M 1000000
Escriba modelo C3
Secur;t tipo 40/4

00039$
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CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - CA

000026

PREGÃO W 22/2006

Descrição: Cadeira giratória alta, tipo caixa, com espaldar baixo, assento e encosto em
madeira compensada moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada de poliuretano
com 50mm de espessura e densidade de 55/65 kg/m3, revestida em vinil cor cinza claro.
Base de aço com proteção e acabamento em polipropileno na cor cinza claro ou base de
nylon injetado, com 5 hastes, sem rodizios.
Sistema de regulagem de altura por meio de pistão a gás

Referências:
Alberflex linha Torino

Escriba
Giroflex linha Rembus
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CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA COM RODÍZIOS - CB

000021
PREGÃO N' 22/2006

Descrição: Cadeira giratória com espaldar baixo, assento e encosto em madeira compensada
moldada anatômicamente, estofada com espuma injetada de poliuretano com 50mm de
espessura e densidade de 55/65 kg/m3, revestida em vinil cor cinza claro.
Base de aço com proteção e acabamento em polipropileno na cor cinza claro ou base de nylon
injetado, com 5 hastes e rodfzios duplos giratórios.
Sistema de regulagem de altura por meio de pistão a gás e sistema de regulagem mecânica de
inclinação e alturado encosto.

Referências:
Alberflex linha Torino, modelo TO/CGR
Escriba modelo C5,42
Giroflex linha Rembus, modelo 54L66M4000
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CARRO HIDRÁULICO

•\ ..•...,...-~. ""

FUllçIJe.':
Carro hidráulico 2.000 Kg - modelo Byg num. 685 ou similar

REFERÊNCIAS:

000028

PREGÃO N' 2212006

000401
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CESTO DE LIXO / BOX SANITÁRIO - CLB

000029
PREGÃO N' 22/2006

Descrição: fabricado com arame de aço e acabamento com pintura epóxi anti~corrosão,dimensões 0
285mm x 360mm de altura

Referência:
Lalekla, modelo 45204

000402
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CESTO DE LIXO I LAVA TÓRIO DOS SANITÁRIOS - CLL

000030

PREGÃO N° 22/2006

•

•

Descrição: fabricado com arame de aço e acabamento com pintura epóxi anti-corrosão, dimensões 0
380mm x 540mm de altura

Referência:

Lalekla, modelo 45202

000403
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000031
PREGÃO N° 22/2006

CESTOS DE PAPEL / ÁREA DE TRABALHO - CLP

Descrição: cesto de papel cilíndrico para área de trabalho, em polipropileno, cor branca, capacidade
13L, dimensões O 230mm x 300mm de altura.

Referência:

• Marfiníte H 30

000404
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CINZEIRO DE PISO - CZ

000032

PREGÃO W 2212006

Descrição: cinzeiro de piso com estrutura cilíndrica totalmente fechada em aço inoxidável
~~30cm e h~70cm, dotado de recipiente interno removível. A abertura do aro superior deverá
ser de 25cm.

Referência:

Arlplan Acessórios para Escritório

000405
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COFRE DE CHÃO 0,50 X 0,45 X 1,20m

000033

PREGÃO NO 22/2006

Descrição: cofre de chão revestido em aço com segredo e fechadura de segurança, com O I
prateleira e O 1 gaveta,

dimensões: externas:

internas:

peso: 300 quilos

largura: 500mm
profundidade: 450mm
altura: 1200mm

largura: 380mm
profundidade: 340mm
altura: 970mm

acabamento:estrutura metálica na cor cinza

REFERÊNCIAS:

CR 120 da Remas

1-2 da D'Estok

000408
~
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COFRE DE cHÃo 1,20 X 0,60 X 1,60m

000034

PREGÃO N° 22/2006

Descrição: cofre de chão contra fogo, revestido em aço com segredo e fechadura de
segurança, com 03 prateleiras e 02 portas de abrir,

dimensões: externas: largura: 1200mm
profundidade: 600mm
altura: 1600mm

internas: largura: 1020mm
profundidade: 450mm
altura: 1350mm

peso: 570 quilos

acabamento:estrutura metálica na cor cinza

REFERÊNCIAS:

Remas

O'Estok

000407 182
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DIVISÓRIAS CEGAS I h= 1100 mm - DVl

000035

PREGÃO N' 22/2006

Descrição: -Painéis divisórios cegos compostos de placas duplas de laminado melamlnico de baixa
pressão com 15mm de espessura, painel com 90 mm de espessura e 1100 mm de altura.
Referência de cor I Fonnjline ou similar:
• L 139 Platina
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 14 (l,98mm),
montada sobre guias metálicas ou de madeira, de piso e teto, e elementos de caixilharia em perfis de
alumínio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando que os painéis não atingem o
teto e os ambientes não possuem forros.
-Rodapés metálicos com tampas, devendo permitir a passagem de fiação Independente para elétrica e
informática e previsão de tomadas - I ponto para lógica, I ponto para telefonia e 3 para elétrica-
para cada posto de trabalho, conforme projeto de layout em anexo.
-Os condutos e porta-tomadas deverão ser em perfis de alumínio extrudado, enquanto que a tampa
do conduto deverá ser em chapa de aço n' 20 (0,95mm) e 100mm de altura.
-A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó eletrostática
na cor cinza platina.
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DIVISÓRIAS CEGAS I h= 2140 mm - DV4

000036

PREGÃO N" 22/2006

Descrição: -Painéis divisórios cegos compostos de placas duplas de laminado rnelamínico de baixa
pressão com 150101 de espessura, painel com 90 mm de espessura e 2140 mm de altura.
Referência de cor I Fonniline ou similar:
o L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo do
Campo e Haquera.
o AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo Issa.
-Painéis porta de abrir com quadro de madeira maciça, miolo tipo colméia de papelão usinado e
contraplacas de chapa dura revestidas com laminado melamínico de alta pressão.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 14 (l,98mm),
montada sobre guias metálicas ou de madeira, de piso e teto, e elementos de caixilharia em perfis de
alumínio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando que os painéis não atingem o
teto e os ambientes não possuem forros.
-Rodapés metálicos com tampas, devendo permitir a passagem de fiação independente para elétrica e
informática e previsão de tomadas - I ponto para lógica, I ponto para telefonia e 3 para elétrica-
para cada posto de trabalho, conforme projeto de layout em anexo .
•Os condutos e porta-tomadas deverão ser em perfis de alumínio extrudado, enquanto que a tampa
do conduto deverá ser em chapa de aço n' 20 (0,95mm) e 100mm de altura.
-A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó eletrostática
na cor cinza platina.

~
000403 ~"'.
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DIVISÓRIAS MISTAS I h= 2140 mm - DV5

000037

PREGÃO W 2212006

Descrição: .Painéis divisórios com 2140 mm de altura e 90 mrn de espessura, compostos de placas
duplas de laminado melamínico de baixa pressão com 15mm de espessura até a altura de 1100 mm e
vidro simples, temperado, # 6mm acima dessa altura.
Referência de cor 1Formiline ou similar:
o L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo do
Campo e !taquera.
o AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo Issa.
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 14 (1,98mm),
montada sobre guias metálicas ou de madeira, de piso e teto, e elementos de caixilharia em perfis de
alumínio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando que os painéis não atingem o
teto e os ambientes não possuem forro.
-Rodapés metálicos com tampas, devendo permitir a passagem de fiação independente para elétrica e
informática e previsão de tomadas - 1 ponto para lógica, 1 ponto para telefonia e 3 para elétrica-
para cada posto de trabalho, conforme projeto de layout em anexo.
-Os condutos e porta-tomadas deverão ser em perfis de alumínio extrudado, enquanto que a tampa
do conduto deverá ser em chapa de aço n° 20 (0,95mm) e 100mm de altura.
-A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso é pintura com tinta a pó eletrostática
na cor cinza platina.

000410
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DVD

000038

PREGÃO N° 22/2006

Funç(Jes:
- Reproduz OVO, OVO-R, OVO-RW, CD, CO-R, CD-RW, MP3, WMA e JPEG
- Digital Photo Viewer - visualiza fotos em JPEG
- Controle remoto luminoso
- Menu em português
- ZOOM - ampliação de imagens
- Câmera lenta e avanço I retrocesso rápidos
- Saida de video componentes
- Saída de S-Video
- Saída digital coaxial
- Compatível com Oolby Digital e OTS

REFERÊNCIAS:

000411 ~. alur86
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PREGÃO N° 22/2006
ESTAÇÃO DE TRABALHO (1400x800) X (1200x600) x730mm (h) - ETZ

Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição: Mesa com CUlVatura ergonomélrica com dimensões (1400x800) x (1200x600) x 730mm (h), com tampo de madeira revestido com

lamlnado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painéis frontais onde serão fixadas duas calhas para passagem de fiação e

gaveta tipo porta-objelo,
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que as peças verticais e os painéis frontais estejam
a 250mm do lado do tampo com 1400mm e a 50 mm do lado do tampo com 120Qmm, permitindo a livre movimentação do usuârio da mesa, bem como o
conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e os painéis frontais devem permitir a justaposiçao de mesas com perieita continuidade das calhas, que serão fixadas aos painéis tanto no
lado de comprimento 1200mm como no lado com 1400mm.
As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto

\
187tJff00041;~

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melaminico de alta pressão de 0,8mm de
espessura na face superior, e lâmina de madeira de 0,7mm com aplicação de selador para madeira seguida de verniz nitrocelulose ou potiuretano
na face inferior, ou acabamento equivalente em relaç:io á proteção a madeira e lisüra ao lato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado f Formitine ou similar.
O tampo deverá ser dotado de três aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo, ao longo do lado com a curvatura, devera ser encabeçado com perfil cheio de PVC, baleado a 180. , encaixado e colado ao aglomerado.
Nos demais lados, os topos deverão ser encabeçados com frta de bordo de polietiteno de 1,5mm de espessura, colada com adesivo M hot melting".
Os encabeçamentos deverão ser da mesma corda laminado melamínico.
Painel frontal em laminado melaminico de baixa pressão, com 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo. Os painéis frontais deverão
encostar-se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.O20 (0,95mm), dimensOes 100 x 75 mm, com aberturas previstas para 3 tomadas de elétrica em uma das calhas e 3
tomadas de lógica/telefonia na outra, em cada lado do tampo.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço nO20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no trecho entre duas mesas justapostas, permitindo o
apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1,5mm de espessura, tratamento anil-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó
eletrostalica, na cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para
nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (O,95mm), para esconder o cabeamento no trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal
das mesas.
Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada emq,olteti~,.'d:eslil.artdQT$ob~PE!rfts--r:neláticos fixados no tampo.
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000040

Anexos:
- desenhos do móvel:

PREGÃO N° 22/2006
ESTAÇÃO TRABALHO CANTO 1 (1400x800)x(1400x800)x730mm(h) - ET3
Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição:
Mesa de conexão entre duas fileiras de estações de trabalho ou entre duas fileiras de mesas perpendiculares entre si,
com dimensões (1400x800) x (1400x800) x 730mm (h), com tampo de madeira revestido com laminado melamínico
montado sobre estrutura metálica. dotada de painéis frontais onde serão fixadas duas calhas para passagem de
fiaçêo.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que as peças
verticais e os painéis frontais estejam a 250mm dos lados do tampo com 1400mm.
A estrutura e os painéis frontais devem permitir a justaposiçao de mesas com perfeita continuidade das calhas que
serão fixadas nos dois painéis frontais
As mesas serão fixadas umas às outras. de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melaminico de
alta pressao de 0,8mm de espessura na face superior, e lamina de madeira de 0,7mm com aplicação de selador para
madeira seguida de verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em relação à
proteçao a madeira e lisura ao tato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado I Fonniline ou similar.
O tampo deverá ser dotado de três aberturas para passagem de cabos. arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo, ao longo do lado com a curvatura. deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 1800 •

encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados. os topos deverao ser encabeçados com fita de bordo de
polietileno de 1,5mm de espessura. colada com adesivo" hot melting~. Os encabeçamentos deverao ser da mesma
cor do laminado melamínico.
Painel frontal em laminado melaminico de baixa pressao, com 18 mm de espessura. na mesma cor do tampo. Os
painéis frontais deverão encostar.se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixaçao de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o 20 (0,95mm), dimensões 100 x 75 mm, com aberturas previstas para 3 tomadas de
elétrica em uma das calhas e 3 tomadas de lógicaltelefonia na outra, em cada lado do tampo.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (0,95mm). sobrepostas à duas calhas de mesas justapostas,
pennitindo o apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura minima de 1,5mm de espessura. tratamento anti-ferrugem e acabamento
de pintura com tinta a pó eletrostática. na cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverao ser
através de ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n<>:20(0,95mm)JI~~r~"b~co~~~r o.~~beamento no trecho entre duas mesas Justapostas,
observadas pelo lado frontal das mesas ,.~\ ~enp.Cbe••~'Ms.m.DtF~OI'f:IOCE) C SUl (D
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ESCADINHA DE 02 DEGRAUS - ES

000041
PREGÃO N° 22/2006

Descrição: escadinha em estrutura tubular esmaltada com ponteiras de PVC) piso revestido
de borracha com bordas de alumínio polido.

Referência:
MARCMIL256

•
000414
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ESCANINHO 800 (L) X 660 (H) X 250 (p) - EN

000042

PREGÃO N° 22/2006

Descrição: Escaninho de madeira com dimensões 800 (L) x 660 (h) x 250 (p) mm, com 12 divisórias
aberta. Revestido com laminado melamínico.

Componentes:
Estruturas laterais em compensado de madeira com 15mm de espessura revestido com laminado
melamlnico de alta pressao de O,8mm de espessura na face superior e inferior.
Divisórias internas em compensado de madeira com 10mm de espessura revestido com laminado
melaminico de alta pressao de O,8mm de espessura na face superior e inferior
Tampo traseiro em compensado de madeira com 10mm de espessura revestido com laminado melaminico
de atta press:io de O,8mm de espessura na face superior e inferior
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado f Formiline ou similar.
Furaçao no tampo traseiro para 4 parafusos "B 8M

-",-COa
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ESTANTE METÁLICA DESMONTÁVEL - EM

000043

PREGÃO W 22/2006

Descrição: estante em aço desmontável recebendo fosfatização, antioxidação e pintura esmalte
sintético com secagem em estufa de alta temperatura, cor cinza, composta por
cantoneiras perfuradas com abas iguais de 38mm e # 2 mm, com 6 prateleiras de 440
mm de profundidade para carga até 150 kg, reforço lateral e de fundo

Referêllcias:
Fiel
dimensões 945x445x 1.980 mm
cantoneira C 198
prateleira PCP 150
reforço XL 44

Pandin
modelo CHF 197
dimensões 915x400xl.970 mm
coluna COL 198
prateleira reforçada PRR B
reforço lateral XLB
reforço de fundo RXF

Securit
dimensões 925x457x 1.970 mm

000416
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GUARDA-ROUPAS DE AÇO - GR

000044

PREGÃO NO 22/2006

Descrição: guarda-roupas de aço com 4 módulos, recebendo fosfatização, anti oxidação e
pintura esmalte sintético com secagem em estufa de alta temperatura, cor cinza,fechamento
com dispositivo para cadeado.

Referências:
Fiel
Pandin

00041 'l Â 10
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LIXEIRA DE AÇO FIXADA NO PISO - LAI

000045

PREGÃO N° 22/2006

Descrição: lixeira em aço inox 0°14 fixada no piso através de uma estrutura em chapa de aço
com pintura esmalte semi-brilho, cor preta.

Referências:
lnoxbrito
Karinox
Montinox

Anexos:
Desenhos: planta, cortes, vistas e detalhes reproduzidos do padrão Metrô 1 modelo EK-
23, código PP- 9.00.00.00/6B3-925

000413
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MACA PARA EXAME-MA

000046

PREGÃO N" 22/2006

Descrição: maca com estrutura em tubos de aço de 1 1.4" esmaltada cor branca, com ponteiras
de PVC, leito estofado revestido de napa lavável, cor preta, cabeceira móvel, dimensões
1800x600x800 mm

Referência:
MARCMIL271

000419
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MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA

00004'7
PREGÃO NO 2212006

Funções:
Máquina de escrever eletrônica, sistema margarida com 06 símbolos, carro com 400 mm,
linha de escrita de 340 mm, velocidade de escrita de 20 caracteres por segundo, impressão
bidirecional de 10, 12 e 15 ps, memória de texto de aproximadamente 30 KB, memória de
correção de 400 caracteres, perroitindo o uso de fita de poliestileno corrigível e norroal e fita
de nylon com corretivo lift-off e cover-up, display coin capacidade de 02 linhas por 80
caracteres - bivolt.

REFERÊNCIAS:

000420 195
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000048
PREGÃO N° 22/2006

MESA DE APOIO 800 X 800 X 730mm - ME5.1

Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição:
Mesa com dimensões 800 x 800 x 730mm (h), com tampo de madeira revestido com laminado melamfnico
montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde serão fixadas duas calhas para passagem de
fiação.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço. de modo que as
peças verticais e o painel fronlal estejam a 250mm de um dos lados do tampo, permitindo a livre movimentação
do usuário da mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das calhas que serão
fixadas ao painel frontal.
As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

Anexos:
- desenhos do móvel: planta. corte e vistas

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melamfnico de
alta pressão de O,8mmde espessura na face superior, e lamina de madeira de O,7mmcom aplicação de selador para
madeira seguida de verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior. ou acabamento equivalente em relação à
proteçao a madeira e lisura ao tato,
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado I Formiline ou similar.
O tampo deveré ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo. em um dos lados do tampo com 800mm, junto ao usuário da mesa. deverá ser encabeçado com perfil cheio
de PVC, baleado a 1800

• encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser
encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura, colada com adesivo ~hot melting~. Os
encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado melaminico.
Painel frontal em laminado melamlnico de baixa pressão, com 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo. O
painel frontal deverá encostar no tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o20 (O,95mm),dimensões 100x75mm, com aberturas previstas para 2 tomadas de elétrica
em uma das calhas e 2 tomadas de lógicaftelefonia na outra.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n~O (0,95mm), sobrepostas à duas calhas de mesas justapostas,
permitindo o apoio continuo do cabeamenlo.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mlnima de 1,5mm de espessura. tratamento anti-ferrugem e acabamento
de pintura com tinta a pó eletrostáti~~'Ii~'~êafo'~it!'iàEPlãtfti-a;£se.i"-i:-,f.oscatexturizada. O apoio no piso deverá ser
através de ponteiras de nylon, dotado d~3çfl~r8~m~0é,8J~:'?i~~t~-ri1~~J:~.:~1
Peça frontal em chapa de aço n020(O\9S~m);ipara' V_~" _ ~.PaBFl~~amentono
trecho entre duas mesas justaposta$?~~...•~~~~,d_; élo:1ad ronta.kdas mesas .
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MESA DE APOIO 800 X 600 X 730mm - ME6
Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição:

Mesa com dimensões 800 x 600 x 730mm (h), com tampo de madeira revestido com laminado melaminico montado sobre
estrutura metálica, dotada de p~inel frontal onde serao fixadas;duas calhas para passagem de fiação
A estrutura dos pés deve ser cOlJ'Jpostapor eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que as peças
verticais e o painel frontal esteja~ .a.50mm de um dos lados do tampo com comprimento SOOmm, permitindo a livre
movimen!açao do usuário da mesâ;bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal d~viúripermitir, quando justapostas, perfeita:continuidade das calhas que serão fixadas ao
painel frontal. . . '
As mesas serão fixadas umas' às ou~r,as. de modo a garantlr'a estabilidade do conjunto.

Anexos:
• desenhos do móvel: planta, corte e vistas

Componentes: "
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melamlnico de
alta pressão de O,8mm de espessura na face superior, e lâmina de madeira de O,7mm com aplicação de selador para
madeira seguida de verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em relação à
proteção a madeira e lisura ao tato. ~
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar.
O tampo deverá ser dotado'de duas'"aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo, em um dos lados do tampo com 800mm, deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180° ,
encaixado e colado ao aglomerado ..Nos demais lados do tampo, 'os topos deverão ser encabeçados com fita de bordo
de polietileno de 1,5mm de espessura, colada com adesivo" hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma
cor do laminado melamínico. . '.
Painel frontal em laminado melamln[co de baixa pressão, com 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo. O
painel frontal deverá encostar no tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o 20 (0,95mm), dimensões 100x75mm, com aberturas previstas para 2 tomadas de elétrica
em uma das calhas e 2 tomadas de lógica/telefonia na outra.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas calhas de mesas justapostas,
permitindo o apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mlnima de 1,5mm de espessura, tratamento anti-ferrugem e acabamento
de pintura com tinIa a pó eletrostática, na cor cinza platina semiMfosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser
através de ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (0,95mm), para esconder o cabeamento nO,Jrecho entre duas mesas justapostas,
observadas pelo lado frontal das mesas. \~Sf..).\(:
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MESA DE REUNIÃO <1>1200X 730 mm (b) - MR4

000050

PREGÃO N° 2212006

f

Descrição: Mesa para reuniões com diâmetro de 1200 x 730mm de altura, com tampo
de madeira revestido com laminado melaminico montado sobre estrutura metálica.

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido
com laminado melaminico de alta pressão de O,8mm de espessura na face superior, e
lãmina de madeira de O,7mm com aplicação de selador para madeira seguida de
verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em
relação à proteção a madeira e lisura ao tato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado I Formíline ou similar.
O topo deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180°, encaixado e
colado ao aglomerado, da mesma cor do laminado melamlnico.
Estrutura: pés com formato de estrela com no mlnimo 5 pontas em chapa de aço com
espessura mínima de 1,5mm de espessura, tratamento anti-ferrugem e acabamento
de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada. O
apoio no piso deverá ser através de ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para
nivelamento.
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000051
PREGÃO N' 22/2006

{

MESA DE REUNIÃO RETANG 2400xlOOOx730 mm (h)/8 pessoas - MRR8

Descrição: Mesa retangular para reuniões para 8 pessoas, com dimensões 2400 x 1000
x 730mm de altura, com tampo de madeira revestido com laminado melaminico
montado sobre estrutura metálica.

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido
com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura na face superior,
com acabamento post-forming boleado a 180. nos lados maiores e revestido com
lêmina de madeira de 0,7mm com aplicação de selador para madeira seguida de
verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em
relação à proteção a madeira e lisura ao tato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado I Formiline ou similar.
Nas menores dimensões, os topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de poliestireno

de 1,Smm de espessura, colada com adesivo "hot melting", da mesma cor do laminado
meIamínico.

Painel frontal em laminado melamlnico de baixa pressão, com 18mmde espessura, na
mesma cor do tampo. O painel frontal deverá encostar-se ao tampo e ficar a
aproximadamente 250mm do piso.
Estrutura: em tubos de aço com espessura minima de 1,5mm de espessura,
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor
cinza platina semi-fosca texturízada. O apoio no piso deverá ser através de ponteiras
de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento.
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000052

PREGÃO N" 22/2006
MESA DE TRABALHO 1400 X 800 X 730mm - ME2.1

Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Cam
Itaquera

Descrição:
Mesa com dimensões 1400 x 800 x 730mm (h), com tampo de madeira revestido com laminado melamfnico montado sobre
estrutura metálica, dotada de painel frontal onde serão fixadas duas calhas para passagem de fiação e gaveta tipo porta-
objeto.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que as peças verticais
e o painel frontal estejam a 250mm, aproximadamente, de um dos lados maiores do tampo, permitindo a livre
movimentaçao do usuário da mesa, bem como o conforto necessério às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem pennitir, quando justapostas, pert"eita continuidade das calhas que serao fixadas ao
painel frontal.
As mesas serão fixadas umas Asoutras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

00000425

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melamlnico de
alta pressão de 0,8mm de espessura na face superior, e lêmina de madeira de 0,7mm com aplicação de selador para
madeira seguida de verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em relaçao à
proteção a madeira e lisura ao tato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado f Formiline ou similar.
O tampo deverà ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo, em um dos lados do tampo com 1400mm, junto ao usuário da mesa, deverá ser encabeçado com perfil cheio
de PVC, boleado a 180" , encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser
encabeçados com fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura, colada com adesivo " hol metting". Os
encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado melamlnico.
Painel frontal em laminado melamlnico de baixa pressão, com 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo. O
painel frontal deverá encostar.se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o 20 (O,95mm), dimensões 100x75mm, com aberturas previstas para 4 tomadas de elétrica
em uma das calhas e 4 tomadas de lógicaftelefonia na outra.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (0,95mm), sobrepostas à duas calhas de mesas justapostas,
permitindo o apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mlnima de 1,5mm de espessura, tratamento anti-ferrugem e acabamento
de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso dever£lo ser
através de ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (0,95mm), para esconder o cabeamento no trecho entre duas mesas justapostas,
observadas pelo lado frontal das mesas.
Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, d~sliza~'sÓbre perfis metálicos fixados no tampo.
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000053

PREGÃO N° 22/2006
MESA DE TRABALHO 1200 X 800 X 730mm - ME3.1

Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Ilaquera

Descriçao:
Mesa com dimensOes 1200 x 800 x 730mm (h). com tampo de madeira revestido com laminado melamlnico montado sobre
estrutura metálica, dotada de painel fronlal onde serão fixadas duas calhas para passagem de fiação
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que as peças verticais
e o painel frontal estejam a 250mm de um dos lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentaçao do usuário da
mesa. bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto
A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das calhas que serão fixadas ao
painel frontal
Ás mesas serAo fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

20100042~

Anexos:
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melamlnico de
alta pressão de O,8mm de espessura na face superior, e lamina de madeira de O,7mm com aplicação de selador para
madeira seguida de verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em relação à
proteção a madeira e lisura ao tato. .
Referência de cor : L 139 Platina - acabamento texturizado I Formiline ou similar.
O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo, em um dos lados do tampo com 1000mm, junto ao usuário da mesa, deverá ser encabeçado com perfil cheio
de PVC, baleado a 1800

• encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser
encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,Smm de espessura, colada com adesivo U hot melting~. Os
encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado melamlnico.
Painel frontal em laminado melamínico de baixa pressão, com 18 mm de espessura, na mesma cor do tampo. O
painel frontal deverá encostar.se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o 20 (0,95mm), dimensões 100x75mm, com aberturas previstas para 4 tomadas de
elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de lógica/telefonia na outra,
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas calhas de mesas justapostas,
permitindo o apolo contínuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mlnima de 1,5mm de espessura, tratamento anti-ferrugem e acabamento
de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi.fosca texturizada. Os apoios no piso deverao ser
através de ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento. '?
Peça frontal em chapa de aço n0:20 (O,95mm), para .~G(mdero~éãbeà'rnento no trecho entre duas mesas justapostas,
observadas pelo lado frontal das mesas. ,\';~~tl\~O;~~~;~'";.,'1"I.\J~'~~~~\::;"õ
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000054
PREGÃO N° 22/2006

MESA DE TRABALHO 1000 X 800 X 730mm - ME4.1
Postos:
Santos
Osasco
Ribeirão Preto
Guarulhos
São Bernardo do Campo
Itaquera

Descrição: Mesa com dimensões 1000 x 800 x 730mm (h), com tampo de madeira revestido com laminado
melamin;co montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde serão fixadas duas calhas para
passagem de fiaçao.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que as
peças verticais e o painel frontal estejam a 250mm, aproximadamente, de um dos lados do tampo, permitindo a
livre movimentaçao do usuário da mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no
lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das calhas que serão
fixadas ao painel fronlal
As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

Anexos,'
- desenhos do móvel: planta, corte e vistas

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura revestido com laminado
melamlnico de alta pressão de O,8mm de espessura na face superior, e lamina de madeira de O,7mm com
aplicação de selador para madeira seguida de verniz nitrocelulose ou poliuretano na face inferior, ou
acabamento equivalente em relação à proteção a madeira e lisura ao tato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado I Formiline ou similar.
O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon
injetado.
O topo, em um dos lados do tampo com 1000mm, junto ao usuário da mesa, deverá ser encabeçado com
pertil cheio de PVC, baleado a 180°, encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os
topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura, colada com
adesivo" hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado melamlnico.
Painel frontal em laminado melamrnico de baixa pressão, com 18 mm de espessura, na mesma cor do
tampo. O painel frontal deverá encostar-se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o 20 (0,95mm), dimensões 100x75mm, com aberturas previstas para 4 tomadas
de elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de lógica/telefonia na outra.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (0,95mm), sobrepostas á duas calhas de mesas
justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de 1,5mm de espessura, tratamento anti-ferrugem e
acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios
no piso deverão ser através de ponteiras de nylon~ dotado& R,~~dis.p~it,iY.()"paranivelamento.
:eça frontal em chapa de aço n020 (0,95m~t~~~%f~t?S8B~e.f,I~'.~,l:ffl$~~to no trecho entre duas mesas
Justapostas, observadas pelo lado frontal da~ meSês_~la' G .CiO _ .•. beli"O
Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em~$olieii~rtO: ..é1 siizündSl"s.. <>f~irtis metálicos fixados no tampo.
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MESA PARA REFEITÓRIO 1500 X 700 X 730 mm (h) - ME8

000055

PREGÃO N° 22/2006

Descrição: Mesa para refeitório com dimensões 1500 x 700 x 730mm de altura, com tampo de madeira
revestido com laminado melaminico montado sobre estrutura metálica.

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alia densidade com 25mm de espessura revestido com laminado
melamlnico de alIa pressão de O,8mm de espessura na face superior, com acabamento post-forming
baleado a 1800 nos lados maiores e revestido com lamina de madeira de O,7mm com aplicação de seladora
para madeira seguida de verniz nitro celulose ou poliuretano na face inferior, ou acabamento equivalente em
relaçao à proteção a madeira e lisura ao tato.

Referência de cor: L 139 Platina - acabamento tuturi1..ado 1 Formiline ou similar.
Nas menores dimensOes, os topos deverao ser encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de
espessura, colados com adesivo "hot melting~, da mesma cor do laminado melamlnico.
Estrutura: em tubos de aço 1010/1020, secção retangular de 20mmx40mm espessura de chapa 1,5mm
(chapa 16).
Suportes de fixaçao do tampo em chapa de aço 1010/1020 de 1,9mm de espessura (chapa 14),
estampados, com dimensões 35mm x 25mm, soldados à estrutura.
Partes metálicas com acabamento anti-ferruginoso e pintura em tinta a pó "hlbrida", eletrostática, cor cinza
platina semi-fosca texturizada.
Fechamento de topo em aço 1010/1020 de 1,5mm de espessura (chapa 16) soldado em todo o perlmetro
(juntas esmerilhadas), ou ponteiras em polipropileno 100% injetadas, fixadas à estrutura por meio de
encaixe na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento.
Sapatas em polipropileno 100%, injetadas, na mesma cor e tonalidade da tinta de acabamento, fixadas à
estrutura através de encaixe.
Parafusos de fixaçao do tampo, auto-atarrachantes de 3/16" x %", zincados.
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PORTA DE DIVISÓRIA DUPLA / h= 2140 mm

000056
PREGÃO N° 22/2006

•

•

Descrição:
Painéis duplos de divisórias cegas compostas de placas de laminado melaminico de baixa pressão
com 2140 mm de altura.
Referência de cor I Fonniline ou similar:
• L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo do
Campo e Haquera.
• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo Issa.
-Painéis porta de abrir com quadro de madeira maciça, miolo tipo colméia de papelão usinado e
contraplacas de chapa dura revestidas com laminado melaminico de alta pressão.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / FormiJine ou similar
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 14 (J,98mm),
montada sobre guias metálicas ou de madeira, de piso e teto, e elementos de caixilharia em perfis de
aluminio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando que os painéis não atingem o
teto e os ambientes não possuem forros .
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PORTA DE DIVISÓRIA 1 h= 1100 mm

00005'7
PREGÃO N" 22/2006

Descrição: -Painéis divisórios cegos compostos de placas laminado melamínico de baixa
pressão com I 100 mm de altura.
Referência de cor / Fonniline ou similar:

• L 139 Platina: Postos de Santos, asas co, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo
do Campo e Itaquera.

• AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
lssa.

-Painéis porta de abrir com quadro de madeira maciça, miolo tipo colméia de papelão usinado
e contraplacas de chapa dura revestidas com laminado melaminico de alta pressão.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado 1Formiline ou similar
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 14
(1,98mm), montada sobre guias metálicas ou de madeira, de piso e teto, e elementos de
caixilharia em perfis de alumínio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando
que os painéis não atingem o teto e os ambientes não possuem forros.
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PORTA DE DIVISÓRIA / h= 2140 mm

000058

PREGÃO NO 22/2006

Descrição: -Painéis divisórios cegos compostos de placas larninado melamínico de baixa
pressão com 2140 mm de altura.
Referência de cor / Formiline ou similar:

o L 139 Platina: Postos de Santos, Osasco, Ribeirão Preto, Guarulhos, São Bernardo
do Campo e !taquera.

o AP argila: Postos de Campinas, São José dos Campos, Santo Amaro, Sé e Alfredo
Issa.

-Painéis porta de abrir com quadro de madeira maciça, miolo tipo colméia de papelão usinado
e contraplacas de chapa dura revestidas com laminado melamínico de alta pressão.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Fonniline ou similar
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 14
(l,98mm), montada sobre guias metálicas ou de madeira, de piso e teto, e elementos de
caixilharia em perfis de alumínio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando
que os painéis não atingem o teto e os ambientes não possuem forros.
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PORT A FOLDERS - PF

000059

PREGÃO N" 22/2006

Descrição: porta folders em acrilico, espessura 3mm, dimensões 230x 150x320mm, cor
cristal.

Referências:
Savion Indústria e Comércio de Plásticos Lida
Spring Signs
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QUADRO MAGNÉTICO

J . .,..

000060

PREGÃO N" 22/2006

Funções:
Quadro magnético branco com moldura em aluminio de 12 mm para fixação em parede.

REFERÊNCIAS:
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RACK VERTICAL PARA CPD - CPD

000061
PREGÃO W 22/2006

Descrição: Mobiliário vertical específico para CPD com estrutura e partes metálicas com
pintura epoxi texturizada na cor cinza claro e tampo e prateleiras revestidas com laminado
melamínico texturizado na cor cinza claro.
( ref Estações de Trabalho da ELLAN ):

cod I.EED.1682.2 Estação c/2 planos sup. P5001500 1600 (L) x 800 (P) x 2060 (H) mm -
I uno

cod 0.EPE.1665.2 Prateleira extralvel inferior 1600 (L) mm pl CPU - 1 un

cod l.EMT.1687.2 Mesa técnica 1600 (L) x 800 (P) x 760 (H) - I un

cod 0.UCT.0406.0 Calha de 6 tomadas P+T Alumínio anodizado - 2 un

00043.1
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RELÓGIO DE PAREDE - RG

000062
PREGÃO N° 22/2006

•

•

Descrição: Relógio de parede com mecanismo a quartzo de alta precisão, disposto em caixa
de aço pintado na cor branca, fundo branco, diâmetro 45 em, numeros em algarismo arábicos.
Funcionamento com pilha comum para 1 ano.

Referências:
Dimep
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TELEVISOR DE 29'

000063
PREGÃO N' 22/2006

Funções:
- TV em cores 29 polegadas
- Tela Plana.
- VHFIUHF/CATV -181 canais.
- Controle Remoto luminoso
- Potência de saída de áudio: 10W RMS.
- 2 Entradas de Áudio e Vídeo (Entradas de Video Composto).
- 1 Entrada Vídeo Componente para DVD.
- Saida de áudío e video.
- Bivolt

REFERÊNCIAS:
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UNIFILAS - UN

000064

PREGÃO N° 22/2006

DescriçiIo: sistema retrátil para orientação do fluxo de pessoas; pedestal composto por uma base em
ferro laminado envolvido por um anel protetor de borracha, corpo tubular em alumínio com
acabamento em cromo, fita na cor preta.

Referência:
InstaflX
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VIDE O CASSETE

000065

PREGÃO W 22/2006

Funções:
- Videocassete 7 cabeças (4 de vídeo e 3 de áudio)
- Limpeza automática das cabeças
. Controle Remoto luminoso
- Tracking Digital automático e manual
- ITR - gravação instantânea a um toque
- OSD Português, Inglês e Espanhol
- CM Skip
- Sintonia Automática (18 I canais)
- Tempo de rebobinamento: aproximadamente I minuto
- Sistema PAL-M / NTSC / AUTO
- Bivolt

REFERÊNCIAS:

000438
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000066
PREGÃO NO 22/2006

7. COMUNICAÇÃO VISUAL

7.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

A quantificação das placas de Comunicação Visual necessária para a implantação
do Poupatempo BAURU foi feita com base em Postos de dimensionamento
semelhante, e consta da Planilha XI, parte integrante do Anexo IX-C deste Edital.

A contratada receberá, após assinatura do contrato, o projeto de comunicação
visual, cujo fornecimento e instalação ficará sob sua responsabilidade.

Segue a relação dos itens de comunicação visual, cujo fornecimento ficará sob
responsabilidade da contratada:

MEDIDAS
zc::w 18,00 x 3,50l-xw Painel back li 1,50x1,50
O

Painel back li 3,00 x 4,00.«
C>
i:5
::::i 1,50x1,50«z Quadro de rela 1,00 x 1,90
1Il

Diretório
Diretório externo 2,20 x 1,00

ãos

Placa aérea Nossa Caixa 1,00x1,00

Placa aérea Acessa São Paulo 1,00 x 1,00

Placa aérea IIRGD 1,00x1,00«z Placa aérea SERT 1,00x1,00c::w Placa aérea Fazenda 1,00x1,00I-z
Placa aérea Detran 1,00x1,00

Placa aérea Correios 1,00x1,00

Placa aérea CDHU 1,00x1,00

1,00x1,00

1,00x1,00

Placa aérea Co iadora e Fotos 0,60 x 0,60

ão 0,60 x 0,60

oio
Sanitário Masculino 0,50xO,75
Sanitário Feminino 0,50 x 0,75
Fraldário 0,50 x 0,75

000439 \::.
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PREGÃO N° 2212006

PRODUTO MEDIDAS

Direcional (3 texto) 2,00 x 0,77

Placa Institucional 1,00x1,00

Diretório

Quadro de órqãos e servicos 1,90 x 2,40

Informacões temporárias 2,10 x 0,60

Placas secundárias

Displav de senha 1 painel 0,90 x 0,40

Displav de senha 1 painel/médico 0,90 x 0,45

Displav de senha 2 painéis 1,65 x 0,40

Displav de senha 3 painéis 2,00 x 0,40
Retirada CNH 1,00 x 0,30

Retorno bancário / planilha médica 1,70 x 0,30«
Exame médico e psicolóqicoz 1,70 x 0,30

"w Triaqem IIRGD 2,70 x 0,30I-
:1!: Triaaem Detran 2,70 x 0,30
O

Triaaem Sert,« 2,70 x 0,30
O-

~ Triaaem outro 2,70 x 0,30
::::i Sala do médico e psicóloao 0,30 x 0,30«z Identificacão de setor
III

Testeira larania H = 0,30

Testeira verde H = 0,30

Testeira azul H = 0,30

Numerador azul 1,00 x 0,1

Numerador larania 1,00 x 0,1

Numerador verde 1,00 x 0,1

Adesivos

Adesivo do balcão principal 1,75 x 0,80

Adesivo balcão de informacões 1,10 x 5,50

, !, Adesivo balcão Nossa Caixa 0,16 x 0,16

Adesivo balcão IIRGD / detran 0,16 x 0,16,.
f,:. ". Adesivo Acessa São Paulo 0,16xO,16
'-ç'
',",

Faixa adesiva para vidro 1,00 x 0,05
u Texto "Todos são iquais ..." 1,90 x 0,90

Salas de apoio e servicos

Limpeza 0,30 x 0,30

Manutenção predial 0,30 x 0,30

Seauranca 0,30 x 0,30

Almoxarifado 0,30 x 0,30 "

000440 \
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5,00 x 0,50

ver ro'eto

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,40 x 0,30

0,40 x 0,30

0,40 x 0,30

0,40 x 0,30

0,40 x 0,30
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MEDIDAS

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

0,30 x 0,30

Ar condicionado

Diversos

Caixa de Su

• ~~DESP
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PRODUTO

Refeitório

Sala Técnica

Informática

Telefonia

No Break
Sala de servidores

<l: Reuniõesz
li::w De ósito
I-z CFTV• O
'<l: Gerente
O
~ Vestiário Masculino
::::i Vestiário Feminino<l:z
üi Acesso restrito

Recursos Humanos

Placas de se

Extintor PÓ

Extintor CO

Hidrante

Não fume

Saida de emer ência

Lixo• Acesso funcionários

,.crY
''''

7.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

•
A fim de garantir uma identidade visual para os Postos Poupatempo e um sistema
de comunicação claro e acessível para os diversos tipos de público que os
freqüentam, adotamos um padrão de comunicação visual para todos os Postos.
As especificações desse padrão constam do ANEXO 7.A .

08S.: O ANEXO 7 A, Especificações Técnicas da COMUNICAÇÃO VISUAL -
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NOTAS:
1) As quantidades de recursos apontadas para a Administração são estimadas sobre

recomendadas, passiveis de ajustes conforme necessidades da CONTRATADA.
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Recursos de Teleinformiltica

KVM ServerSwltch B rtas
Aparelhos telefônicos com headphone Sert)

MlctOCom utadores
Confi ura 110[
Confi ura 011
Confi ura :lo 111

Servidores de Rede
Conr. ura 110 I
Im ressorilS
laser Monocromátj~o Conr, u••• 110I
Laser Color Confi ura o 11
Laser color Confi ura o III
Matricl/ll Conf! ura o I
Matricial Confi ura o 11
Jato de Tinta COMi ura o I
Jato de Tinta Confi ura o 11
Scanners
Scanner Confi ura o I
Scanner Canfi ura o 11
E uI amentos de Rede
Confi ura o I
Confi UICl o li
Telefonia FAX
Confr um ao [
Confi ura 011
Interll a lia do PABX com ti Rede Pública de Telefonia E1
Softwares
Microsoft Windows 2003 Server Standud
Microsoft S l Server 2000 + 5 Clients
Microsoft Windows XP Professlonal Acom anha Micro
Sistema O racional Outros Linux
Software Backu Servidor
Microsoft Offlce 2003 Standard
Microsoft Offlce 2003 Professlonal
Corei Draw! 12 Br.
Trend Ortlcescan Cor orate
Trend ServerProtect for Windows 2003 Server
Antlvirus Outros Mcafee S mantec
Extra Personal Client
Tnfoconnect
Web Enabler
SIGAE $ert
Totens Multimídia
Confi ura 80 I
Circuitos de Comunica o de Dados
126k
256k
S12k .1\' .~i'
2MB _,,~':l'~':"~:l~
Getenéia-me"tb -dê)Alendimento

_ ""r:5',If..":.'Painel Eletr6ffi -reP' .•.
,1"'\)'. e" • d •. , .,..,..,

. t.,";.\~.l""\J~",,~'Ir 0(' e Senna -\
:' -."l\I,lv..~ ( edofOO l!l"t&lr ?,':\I•....

, .••.\>..'\~. \~', ~ to~fSO de'rntertãcelf!.S,;\;65 Ethemet

-:'ll Fonte'ce Imerlta cf ~f,il>ainéls
Outros E I li en óS.~'i:")
Pock '" o'é.
Ace ~nts 'O<Ç..~
ablet ''Q.'Uu

Grava r de DVO extem
Test or de Cabos UT. ,aaHi~'
I ressora autei:! fé aàra./_~
itor 'odebarrás
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8. TELEINFORMÁ TICA

8.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS
A planilha a seguir apresenta a quantidade de recursos de informática necessártos aos órgãos integrantes do
Poupatempo Bauru.

POUPATEMPO BAURU
QUANTITATIVOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇOE$

OUTRAS
CONTRATADA IN~~~UI POSTO

Total Total

h -,.
107 210
O 10
O 1

J 9

" "O J
O 2
O 8
O 17
O ,, ,
O 2
O J

"
O 2
8 "
J "15 "O ,
2 8
O ,
O O

" "O 6
2 4J
O 10
O ,
85 '", 6
22 22

4 8
2 2
O 47

" B

5 9
fd31-

2 2, ,
2 2
2 ,
O J9
O "O 45
O "O 12

O 7

O 1
O 1
O ,
O ,
4 4
4 4
4 4
O ,
8 8
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2) Órgãos Estaduais: Detran - Departamento Estadual de Trãnsito, e-poupatempo, Secretaria da
Fazenda, IIRGD - Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, SERT - Secretaria do
Emprego e Relações do Trabalho e Juizado Especial Civel.

3) Outras Instituições: Acessa São Paulo, CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional
e Urbano do Estado de São Paulo, Correios, CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz,
Nossa Caixa, Prefeitura Municipal de Bauru.

4) A coluna (I) apresenta o tolal de recursos a serem fornecidos pela CONTRATADA (*).

5) A coluna (g) apresenta o total dos recursos a serem fornecidos pelas próprias Instituições.

6) A coluna (h) apresenta o parque total de recursos de Informática do Posto.

(*) As quantidades que deverão ser fornecidas pela CONTRATADA constam da coluna (I) e da
planilha 111, parte do Anexo IX deste edital.

8,2, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todos os itens que compõem as especificações técnicas abaixo são utilizados como
referência de performance podendo ser apresentadas configurações similares e que
garantam a prestação serviços nos níveis desejados. Neste caso os equipamentos
propostos estarão sujeitos a homologação da PRODESP.

ITEM
RELATÓRIOS TÉCNICOS
REL.STR.308/2005 v.1 Equipamentos de Rede
REL.STR.330/2005 v.1 Microcomputadores e Servidor de Rede
REL.STR.331/2005 v.2 Impressoras
REL.STR.332/2005 v.2 Scanner Colorido
REL.STR.333/2005 v.1 Gerenciamento de Atendimento
REL.STR.334/2005 v.1 Aparelho Faxphone
REL.STR.335/2005 v.1 Totem Multimídia
REL.STR.336/2005 v.1 KVM Server Switch
REL.STR.338/2005 v.1 Unídade Gravadora e Reprodutora de DVD

REL.STR.339/2005 v.1 Testador de Cabos UTP Cat6

REL.STR.340/2005 v.1 Tablet PC
REL.STR.341.2005 v.1 Pocket PC
REL.STR.006/2006 v.1 Access Points
Obs,: Os relatórios de especificações técnicas estão no Anexo 8A.

•
•
•
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8.3. REGRAS GERAIS DE MANUTENÇÃO I SLA
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•

•

.'

o Posto Poupatempo Bauru é composto por um parque de equipamentos de
informática e telecomunicações cujos fornecimentos são realizados parte pela
CONTRATADA e parte pelas Instituições, conforme planilha apresentada no
subitem 8.1.

A estrutura técnica da CONTRATADA, conforme subitem 12.2.1., responsável pelo
atendimento técnico do Posto, deverá executar o atendimento técnico de primeiro
nível a todo o parque de recursos computacionais e de telecomunicações existentes
no Posto Poupatempo Bauru indistintamente.

O atendimento de primeiro nível engloba a realização do diagnóstico do problema
(link, sistema, equipamento de rede, infra-estrutura lógica ou equipamento de
informática) e a providência de substituição do equipamento (microcomputador ou
impressora) quando for problema de hardware (em conformidade aos prazos
estabelecidos no subitem 8.3.1. quando de propriedade da CONTRATADA ou
orientação ao Representante Técnico da Instituição para que este providencie a
substituição do hardware em questão, quando de propriedade da Instituição.
Quando houver problema de sistema, acionar o respectivo back office, conforme
relação de contatos que será fornecida pela Prodesp por ocasião do início das
operações.
8.3.1. Requisito de Manutenção e Assistência Técnica e Prazos de Reparo

É parte integrante do escopo de fornecimento de serviços, a manutenção
preventiva e corretiva de todos os acessórios, dispositivos, equipamentos,
sistemas eletrônicos, solução de comunicação de voz e computacional
integrantes da solução proposta, bem como o fornecimento de "spare parts"
para que todos os itens da solução estejam em perfeitas condições de
funcionamento e em conformidade com o Acordo de Nível de Serviço - SLA
(Service Levei Agreement) - para manutenção, a seguir:

8.3.1.1. Acordo de Nível de Serviço. SLA para Manutenção

a) Diagnóstico e solução total através de análises das ocorrências
de problemas e substituição nos prazos máximos abaixo
estabelecidos por tipo de recurso:

SLA
ITEM (horas)

Servidor de Rede 4
Microcomputador 0,5
Impressora 0,5
Switch Core 4
Switch WorkarouD 1
Scanner 0,5
PABX 4
Ramal Telefônico 0,5
Circuito de comunicacão de voz 24

O SLA compreende a solução total desde o diagnóstico ao
reparo final.
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b) Nos casos de microcomputador, impressora e scanner a
substituição dos recursos de informática (hardware e software)
nas ocorrências de problemas deverá ser realizada no prazo
máximo de 30 minutos; .

c) O MTBF minimo admitido para os equipamentos de informática
será de 2.200 horas. Caso o tempo entre um problema e outro
seja inferior a esse a CONTRATADA ficará obrigada a substituir
o recurso ás suas expensas.

d) Deverão ser fornecidos relatórios mensais
apresentando as ocorrências com dados sobre
soluções.

consolidados
os tempos e

8.3.1.1.1. Para os equipamentos fornecidos pelas Instituições, a
CONTRATADA tem por obrigação realizar o
atendimento de primeiro nível e ficará responsável pela
gestão da indisponibilidade realizando o
acompanhamento e cobrança das providências das
Instituições em conformidade aos tempos estabelecidos
no subitem 8.3.1.1.

As eventuais indisponibilidades ou deficiências que provoquem prejuizo no
atendimento, total ou parcial, estarão sujeitas às penalidades estabelecidas no
contrato Anexa X, cláusula XII - DA RESCISÃO E PENALIDADES.

8.3.1.2. Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva deverá ser dimensionada para minimizar
a necessidade de ações de manutenção corretiva, aumentando,
conseqüentemente. a disponibilidade dos equipamentos e
sistemas. A manutenção preventiva deverá ser realizada fora do
horário de funcionamento do posto.

É parte integrante da manutenção preventiva a continua
observação das condições de limpeza e conservação dos recursos
de informática e de telecomunicações.

8.3.1.2.1. Para os equipamentos das Instituições, deverá realizar a
gestão e acompanhamento das condições de limpeza e
conservação dos recursos de informática e de
telecomunicações.

8.3.2. Requisito Suporte Técnico e Operacional

./ 000445
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A CONTRATADA deverá manter todos os equipamentos de testes e
ferramentas necessárias á instalação, ajustes e manutenção a serem
realizadas nos equipamentos de informática e telecomunicações e recursos
de infra-estrutura de rede LAN (Local Area Network) e WAN (Wide Area
Network), que fazem parte da solução tecnológica adotada.

8.3.4. Demais obrigações da CONTRATADA

8.3.4.1. A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, Revisões de
Engenharia e Fábrica que forem classificadas como mandatárias
pelo fabricante dos EQUIPAMENTOS, durante a vigência deste
contrato.

8.3.4.2. A CONTRATADA providenciará adequação das instalações ou
melhoria no desempenho dos recursos da solução, em termos de
segurança, produtividade e contingência ou outros benefícios. Isto
poderá ocorrer por iniciativa de ambas as partes, sempre com
anuência da PRODESP.

8.3.4.3. A CONTRATADA deverá efetuar, suporte técnico local para
reinstalação, reconfiguração e ajustes de EQUIPAMENTOS e dos
recursos cobertos por este contrato.

8.3.4.4. Os serviços de Manutenção Corretiva de recursos relacionados
neste contrato que não forem solucionados no prazo máximo
estabelecidos no item 8.3.1.1., contados a partir do momento da
análise de diagnose estarão sujeitos as fiscalizações e
penalidades estipuladas na Minuta do Contrato - ANEXO X do
EDITAL.

8.3.4.5. A CONTRATADA deverá manter equipe técnica qualificada para
a realização dos Atendimentos Técnicos e das atividades de
manutenção dos equipamentos existentes no Posto Poupatempo.

8.3.4.6. São obrigações dos técnicos da CONTRATADA:

8.3.4.6.1. Fornecer as informações técnicas para a
CONTRATANTE, observando devidamente os
métodos e processos sempre que solicitado.

8.3.4.6.2. Instruir o pessoal da CONTRATANTE com respeito
aos procedimentos 'recomendados para a operação
dos EQUIPAMENTOS, quando solicitado.

8.3.4.6.3. Fornecer quaisquer outras informações e instruções
concernentes aos EQUIPAMENTOS ou ao objeto
deste contrato, que a CONTRATANTE considere
necessárias.

00044G \t221
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8.4. Diretrizes de Obsolescência
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Aplicam-se aos recursos fornecidos pela CONTRATADA.
8.4.1. Hardware

Será considerado OBSOLETO o equipamento que não estiver mais em linha
de produção ou a descontinuidade for anunciada pelo fabricante, tendo como
conseqüência a dificuldade de reposição de peças em um curto prazo de
tempo.

8.4.2. Software
Será considerado OBSOLETO o software que não tiver mais atualizações de
versões e releases, que por conseqüência provoque a falta de suporte pelo
fabricante.

8.5. Requisitos para Atualização Tecnológica de Equipamentos.

Aplicam-se aos recursos fornecidos pela CONTRATADA.

Deverá ser prevista a evolução tecnológica da solução fornecida nos casos em que
se observarem recursos subdimensionados ou que se tornem obsoletos em função
de atualização tecnológica de hardware ou software, que acarrete impacto nos
atendimentos realizados.

A solução deverá incluir o fornecimento de todos os componentes de software
necessários ao adequado acompanhamento de ,disponibilidade e segurança. Os
custos ficarão por conta da CONTRATADA.

8.6. Requisitos de Fornecimento de Insumos e Consumiveis.

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os insumos e
consumiveis necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos de informática
fornecidos pela CONTRATADA (Impressoras, scanners, aparelhos de fax, etc.).

OOG447h
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas mlmmas
necessárias as quais os produtos ou serviços ofertados pela proponente deverão obrigatoriamente atender.

000448
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
EQUIPAMENTOS DE REDE

REL.STR. 30812005 v.l

1. CONFIGURACÃO 1- COMUTADOR ETHERNETlSWITCH)

1.1. CONDiÇÃO GERAL

a} Deverão ser fornecidos switches idênticos, novos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

•

•

1.2. TIPO DE SWITCH

a} Comutador Ethernet (switch) de acesso, gerenciável, empilhável
(stackab/e), com as funcionalidades de níveis 3 e 4 do modelo de referência
OSI e suporte a recursos de roteamento estático e dinâmico, QoS
(Qualidade de Serviço), VLAN e segurança básica.

1.3. PADRONIZAÇÃO

a} Todos os switches a serem fornecidos nas configurações I e 11 deverão ser
do mesmo fabricante para assegurar a padronização e compatibilidade
funcional de todos os recursos.

com altura

a sua

Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 110
VAC e 220 VAC á 60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante
interna ou externa alimentada com circuito elêtrico distinto.

SLOTS PARA EXPANSÃO DE INTERFACE

a} Suporte a, no mínimo, 4 (quatro) portas Gigabit Ethemet adicionais
utilizáveis simultaneamente;

b) Velocidade de 1000 Mbps;

c} Suporte a mídia metálica UTP Categoria 5e, com conector RJ-45 fêmea, e a
fibra óptica multimodo 50/125 ~m, com conector LC;

d} Interface compativel com o padrão IEEE 802.3z e IEEE 802.3ab.

000449
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•

•

1.6. INTERFACE FAST ETHERNET 10/100/1000Base-T

a) No mínimo, 24 (vinte e quatro) portas com conectores RJ-45 fêmea de 8
vias;

b) Detecção automática (autosense) para as velocidades de 10 Mbps, 100
Mbps e 1000 Mbps;

c) Capacidade de transmíssão fu" dup/ex e half dup/ex para 10/1OOBase-TX, e
fu" dup/ex para 1OOOBase-T;

d) Interface compatível com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE
802.3ab.

1.7, INTERFACES DE EMPILHAMENTO

a) 2 (duas) portas dedicadas de empilhamento utilizáveis simultaneamente;

b) Banda de empilhamento com capacidade de, no minimo, 32 Gbps;

c) Localizadas no painel traseiro do switch;

d) Implementação da pilha em topologia anel, com contingência á falhas;

e) A pilha deverá comportar-se como uma única entidade ativa de rede, com
único endereço IP para configuração.

1.8. ACESSÓRIOS (PARA CADA SWITCH)

a) Cabo console;

b) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica;

c) Cabo de, no mínimo, 50 (cinqüenta) centímetros para empilhamento (uso
exclusivo, blindado);

d) Kit para montagem em rack de 19 polegadas .

1.9. RECURSOS INTEGRADOS

" a) Deverá ser fornecida a versão mais recente do software interno do switch;
'í ~)!\,-,\

...\,,{a,~[j\:,:;;,~~b) Capacidade de endereçamento de, no minimo, 12.000 (doze mil) endereços
~',kO\lt~~"'~I'':k\.\'\ ~'i~o'O'~,.•...c' C'
.,J. ~c':le)~.\:).100 cnlP';\e I,\k MA,

".i~e1\ 'ciO' • cb?\OCODCl'J"', 1331"

:,;;f!:c,"cC',e~~~O~ R ;i"f) Controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE 802 3x em fu" dup/ex;
)\f\OIO.,"COCon. ~ o 9\
",u' "11\1\1 ~i'd),Configuração de, no mínimo, 1.000 (mil) VLANs estáticas ativas segundo o

~~".\ padrão IEEE 802.1 Q;"t? t'\
)- Suporte a quadros Ethemet extensos de 9 kbytes Ijumbo frames);

,Ó\\O\1 ~

,,0."1) Classificação, marcação e priorização de tráfego segundo o padrão IEEE
802.1 p;

g) Classificação, marcação e priorização de pacotes IP utilizando DSCP
(Differentiated Services Code Point) ou ToS rewrite (Type Of Service);

h) No mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;
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I) Implementação de algoritmos de priorização estrita (Strict Priority) para
garantir a priorização de pacotes de alta prioridade sobre os demais tipos
de tráfego, e de priorização ponderada para evitar o estrangulamento de
tráfego de prioridades menores;

j) Implementação de Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1 D), de Rapid
Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1 w) e de Multiple Spanning Tree
Protocol (IEEE 802.1s);

k) Configuração de, no mínimo, 4 (quatro) instâncias de spanning tree por
switch;

I) Implementação de IP multicast com IGMP snooping;

m) Agregação de links utilizando o protocolo dinâmico LACP (Link Aggregation
Control Protocof) segundo o padrão IEEE 802.3ad;

n) Roteamento estático e roteamento dinâmico através dos protocolos RIP,
RIP v.2 e OSPF;

o) Implementação de balanceamento de links através do protocolo OSPF, com
ECMP (equaf cost multi-path);

p) Implementação de protocolo de redundância automática de rotamento do
switch;

q) Filtro de pacotes baseado em ACL (Access Control List) em todas as portas
do switch, através de endereços IP de origem .ede destino e através de
portas de aplicação TCP e UDP;

r) Configuração de, no mínimo, 60 regras individuais por lista de acesso
(ACL);

s) Configuração via web browser, console local, TELNET e SSH (Secure
Shelf);

000451226

t) Senha de segurança para configuração e para monitoração;

u) Suporte a gerenciamento SNMP nas versões 1, 2 e 3;

v) Gerenciamento RMON com suporte a pelo menos 4 grupos (alarme,
evento, histórico e estatistica);

w) Gerenciamento e configuração remotos através de um único endereço IP;

x) Implementação de porl mirroring;

y) Autenticação de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE
802.1 x para segurança de rede;

z) Autenticação de usuários através de servidor RADIUS;

" aa) Implementação de protocolo NTP (Network Time Protocof) ou SNTP
. D"OV,\;U\"G:t\~'\:;;!;, (Simple Network Time Protocof) .

• .\~cL.~O~;"e~\:::,~mC%",'_ ",0'0 I."
••;,\,~e!\'i!.~~o\GOl '\;;COfltB1PC,. t

., I t\l\OfÇ\ £510 )? .00 C.ue 0.>

\~":lICp.,C;~~plese1000 •.•...RJ- _
':0'001°":'0,00" .. ,,"''''''1.10.: ITERATURA TÉCNICA

',1 t;..IJ\e
nlC

~ (\

.1' l' ílI1~'1 ,ali' Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch,
,~' ..gr<!iÓ,l'!rtâ.i;!1' ) ':\contend~ todas as in!ormações. sobre o produto com as instruções parari~ 1fcitBràS'I~~.\.1l;- ,-tnstalaçao, conflguraçao, operaçao e gerenciamento, em conformidade com
~~ I '.~~~ o Item 1.9, letra a).
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2. CONFIGURACÃO 11 - COMUTADOR ETHERNET (SWITCH)

2.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos switches idênticos, novos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

2.2. TIPO DE SWITCH

a) Comutador Ethernet (swilch) de acesso, gerenciável, com as
funcionalidades de nível 2 do modelo de referência OSI e suporte a
recursos de QoS (Qualidade de Serviço), VLAN e segurança básica.

2.3. PADRONIZAÇÃO

a) Todos os swilches a serem fornecidos nas configurações I e /I deverão ser
do mesmo fabricante para assegurar a padronização e compatibilidade
funcional de todos os recursos.

2.4. GABINETE E MÓDULO BASE

a) Gabinete adequado para fixação em rack de 19 polegadas, com altura
máxima de 1 U (uma unidade de rack);

b) Swilch fabric com capacidade de, no mínimo, 8,8 Gbps;

c) Capacidade de comutação de, no mínimo, 6,5 Mpps, para pacotes de 64
bytes em nível 2 do modelo de referência OSI;

d) Método de comutação slore and forward;

e) Software interno armazenado em memória flash, permitindo a sua
atualização via rede utilizando serviços TFTP;

f) Interface de console compatível com o padrão EIA/TIA-232;

g) Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 110
VAC e 220 VAC á 60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante
interna ou externa alimentada com circuito elétrico distinto.

~:,~h"'JNTERFACE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000Base-T
. ~t,;"J,O',tSi~~.',1}~.~~J~

. ".\\;o~,'()"f~,~~;~,.\ll\<;;pe\~:"'à)No minimo, 2 (duas) portas com conectares RJ-45 fêmea de 8 vias,
.1l.."" ílt:iue:\Cl ICIO le1eC .\~_ ..•.•
..•t.:I~\I {C\O\ <=:0 oíJ'V~~~D.\leÓ~'131~-utlllzavels simultaneamente;
\ tJl°I>-C{;,..o.te~e~\o(j.o ,,' .R ..•. \,~~~;~~:;c,~................t\~l\Detecção automática (aulosense) para as velocidades de 10 Mbps, 100
O"" "<11\\\1 ~~i0\MbPS e 1000 Mbps;:\ut. oOç,

'Çt{1.Capacidade de transmissão full dup/ex e half dup/ex para 10/1OOBase-TX, e. . :e' lull dup/ex para 1OOOBase-T;
\Roà~\9

~~"IO',"o'êf)Interface compativel com os padrões IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE
. • 802.3ab.

2.6. INTERFACE FAST ETHERNET 10/100Base-TX

a) No mlnimo, 24 (vinte e quatro) portas com conectares RJ-45 fêmea de 8
vias;

b) Detecção automátíca (aulosense) para as velocidades de 10 Mbps e 100
Mbps;

c) Capacidade de transmissão full dup/ex e half dup/ex;
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d) Interface compatível com os padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u.

000080

2.7. ACESSÓRIOS (PARA CADA SWITCH)

a) Cabo console;

b) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica;

c) Kit para montagem em rack de 19 polegadas.

2.8. RECURSOS INTEGRADOS

a) Deverá ser fornecida a versão mais recente do software interno do switch;

b) Capacidade de endereçamento de, no mínimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC;

c) Controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE 802.3x em fuI! duplex;

d) Configuração de, no mínimo, 250 (duzentas e cinqüenta) VLANs estáticas ativas
segundo o padrão IEEE 802.1 Q;

a) Classificação, marcação e priorização de tráfego segundo o padrão IEEE 802.1 p;

f) Classificação, marcação e priorização de pacotes IP utilizando DSCP
(Differentiated Services Code Point);

g) No mínimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;

h) Implementação de algoritmos de priorização estrita (Strict Priority) para garantir a
priorização de pacotes de alta prioridade sobre os demais tipos de tráfego, e de
priorização ponderada para evitar o estrangulamento de tráfego de prioridades
menores;

i) Implementação de Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1 D). de Rapid Spanning Tree
Protocol (IEEE 802.1w) e de Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1s);

j) Implementação de IP multicast com IGMP snooping;

k) Agregação de /inks utilizando o protocolo dinãmico LACP (Link Aggregation Control
Protocol) segundo o padrão IEEE 802.3ad;

I) Configuração via web browser, console local, TELNET e SSH (Secure Shell);

m) Senha de segurança para configuração e para monitoração;

Suporte a gerenciamento SNMP nas versões 1, 2 e 3;

Gerenciamento RMON com suporte a pelo menos 4 grupos (alarme, evento,
histórico e estatística);

Implementação de pari mirroring;

Autenticação de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1 x para
segurança de rede;

Autenticação de usuários através de servidor RADIUS;

Implementação de protocolo NTP (Network Time Protocol) ou SNTP (Simple
Network Time Protocol).

LITERATURA TÉCNICA

Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch, contendo
todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação, configuração,
operação e gerenciamento, em conformidade com o item 2.8, letra a).
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1. MICROCOMPUTADOR - CONFIGURACÃO I
1.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos desktops novos, idênticos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta

1.2. PROCESSADOR

a) 01 (um) processador, com arquitetura x86 e memória cache L2 integrada ao
processador.

b) A freqüência de c10ck deverá ser no minimo de 2.6GHz para processador
proposto com controlador de memória externo ou no minimo de 2.0GHz para
processador proposto com controlador de memória embutido no processador.

c) Memória cachê L2 de no mini mo 256KBytes.

d) Velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do
sistema deverá ser no mínimo de 533MHz.

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia
compativel com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

1.3. MEMÓRIA RAM

a) Deverão ser fornecidos no minimo 512MBytes de memória RAM por computador,
configurada para operar em canal duplo (dual channel)

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no
minimo 2GBytes.

c) Barramento de memória DOR capaz de operar com dois canaís simultãneos -
"DOR Dual Channel".

d) No mínimo do tipo DOR padrão PC3200 ou superior.

e) Taxa de transferência igualou superior a 400MHz.

\229

,-,<:....'.l':
i"irj.t)\';j\i~ L1",:.-L'

.,,;,,1\'~:~",;"::i'~~;:'~"c'"CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
~\J;(;j,:.o_c c,0ll.- \Vr.O"\~úc(,J (CHIPSET)

••• ,;;;,\',I' \o\'<:.5',Oc~_~óc,~o F-~.
\e' '{:~, :;'09,,'0", ..". " ,,' á),o"O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o
'~~~~O\~~,0,0

0
"" \1 ~t".processador de no mínimo 533MHz, de acordo com a especificação do

)Q\f>.U c..l ,\ ",,," ,processador ofertado.
'<

b) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR SDRAM com
.~o61i'freqüência igualou superíor a 400MHz e deverá ser capaz de operar com doís

\O';t', ,"~o canais simultãneos (dual channel memory)

c) Deverá possuir controladora IDE padrão ULTRA ATA/100 com 1 canal.

d) Deverá possuir controladora SATA com no mínimo 1 canal.

e) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível
com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.
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1.5. BIOS
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre

que o computador for inicializado.
c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
d) A inicialização do computador deverá ser realizada na seqüência definida pelo

usuário, via disquete e/ou CORaM e/ou disco rigido, bem como pela placa de
rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compativel com o padrão PXE (Pré-
boot Execution Enviroment).

e) Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do
BIOS.

1.6. SLOTS PCI
a) Disponibilizar no mínimo 01 (um) slot PCI livre após o computador estar

configurado com os dispositivos solicitados.
b) Padrão PCI de 32bit ou superior.

1.7. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados

no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou
símbolos.

b) 01 (uma) porta serial padrão RS232-C, com conecto r ex1erno na cor azul
,Jurqueza .

. r ";;'V':J .
...,,,t;\,,D~\qit:\;~Q1(uma) porta paralela padrão Centronics, com o conector externo na cor

f\")t",(j'';>.~'~,~,,'t\l:'\';j~:,o'OeGcO(vermelha púrpura escuro.
'~'. 'l'êl<;,;?~r,to \c \~ cOíl";':\B óo~\;?
. ;C,g\<.oc~.go,o,u'g).I"~;I\I,O\mínimO06 (Seis) portas USB versão 2.0, com os conectores ex1ernos na cor

, .,'~ .. 'lfr~~ia,sendo que pelo menos duas estejam localizadas na parte frontal do
'1 \\\1 'p'gíputador.

~o •
I';;~~:;~'b.. e) Or~\'<ÍJma)porta para mouse padrão Míni-Din PS/2 com conector ex1erno na cor

..? vE!~e ou padrão USB.
ô~\gu•

"o~"ft:~@1'C(uma) porta para teclado padrão Mini-Din PS/2 com conector externo na cor
o'" lilás ou padrão USB.

g) 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port, com o conector
externo na cor azul quando a controladora de vídeo for on-board.

h) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45, com conector externo na cor
preta quando a interface de rede Ethernet for on-bo<'lrd.

1.8.
a)

b)

c)
d)

INTERFACE DE REDE

No minimo 01 (uma) interface de rede por computador.
Padrão PCI, on-board ou placa de rede.

Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.

Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou ~

100Mb" '" 1000Mb", bom oomo 00 modo '",,,,,,,,,. \\,.,. "
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d)
e)•
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e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para
10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab
para 1OOObaseT(Gigabit Ethernet).
Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e PXE.

CONTROLADORA DE VíDEO
01 (uma) controladora de vídeo por computador.
Padrão AGP 4X ou PCI Express ou superior.
Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no
minimo 1 monitor de vídeo compatível com padrão SVGA ou superior.

Tipo de memória RAM SDRAM ou SGRAM ou DOR.
Tamanho de memória de video de no mínimo 64MBytes, com mecanismo de
alocação dinâmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja
efetuada de forma dinâmica, o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM
do sistema seja alocada para video à medida que seja necessária e liberada
quando não estiver sendo usada. Caso a alocação não seja efetuada de forma
dinâmica, deverá ser acrescentado à memória RAM a mesma quantídade de
memória alocada exclusivamente para video.

f) Resolução gráfica minima de 1024 x 768 pixels.

1.10. CONTROLADORA IDE
a) 01 (uma) controladora IDE com no minimo 01 canal.
b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 100MBytes/s ou superior.

•
1.11. CONTROLADORA SATA
a) 01 (uma) controladora SATA com no mínimo 01 canal, integrado à placa-mãe.

b) Taxa de transferência de dados de no minimo 150MBytes/s ou superior .

000458231

1.13. UNIDADE DE LEITURA DE CDROM
a) No mínimo 01 (uma) unidade de leitura de CDROM por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.
c) Unidade de leitura de CDROM padrão IDE .
d) Taxa de transferência de leitura no mínimo de 24X.

e) Compatibilidade de leitura com mídias CDROM, COR e CDRW.•
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1.14. UNIDADE DE DISCO FLEXíVEL
a) No minimo 01 (uma) unidade de disco flexivel por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.
c) Compatibilidade com disquetes de 1.44MBytes.

•

1.15. KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora

de som e 01 (um) Alto-falante por computador.
b) A controladora de som deverá ser onboard ou placa controladora de som,

contendo 01 (uma) saída amplificada para canais stéreos e 01 (uma) entrada para
microfone .

c) Alto-falantes com amplificador de sinal.

1.16. TECLADO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador.
b) Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

função.
c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '99 System

Design Guide com conector de sinal identificado na cor lilás.

d) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2.
e) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão USB.

•
1.17. MOUSE
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador.

b) Mouse tipo mecânico ou óptico .
c) Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para rolagem.

d) Resolução de no mini mo 400dpi.
e) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC'98 System

Design Guide com conector de sinal identificado na cor verde.
f) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão USB.

232

1.18. MONITOR DE VíDEO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de video por computador.

b) Tipo policromático CRT de 15 polegadas.
",Gi\'t1:\;i\;')j~;bilidadediagonal de 13.7 polegadas.
,.;. ~ "TOnellr,.J:,,"'

:;~~. ),,"~ífriVatura da tela de video semi-plana.
',tQQO \;,)<1CJ _\~, ~:J('I

.... ".......~~~~~ução gráfica minima suportada de 1024 x 768 pixels com dot pitch

: ílU ~\1o\?~Tm.
, FI\~%~~ncia de varredura horizontal de 30 a 54kHz.

.. . g) Fr/i'qUencla de varredura vertical de 50 a 120Hz.
• dt\Çj\,lC~
"aiO ioNlo.".\:~}~~b",:rgurada banda de video no minimo de 60MHz.

'c'
O

• i) Tratamento de superfície anti-reflexivo e anti-estático.
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j) Ajuste do brilho e contraste por controle digital.
k) Ajuste das dimensões como posição (horizontal e vertical), tamanho da tela

(horizontal e vertical), trapézio, paralelogramo, bem como efeito almofada e
barril ou linearidade vertical ou balanceamento lateral por controle digital.

I) Correção das distorções como desmagnetização por controle digital.
m) Ajuste de posição do gabinete do monitor (horizontal e vertical).
n) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão Pc'gg

System Design Guide com conector de sinal identificado na cor azul escuro.

o) Conector do cabo de sinal padrão 0815 VGA.

•
p) Fonte de alimentação do monitor de vídeo com ajuste automático, suportando

faixa de tensão de 100VAC à 240VAC à 60Hz e cabo de alimentação com
plugue de 3 pinos .

q) O gabinete com proteção eletrostática, externamente na cor semelhante ao
do gabinete da CPU, com botões para ligar/desligar e de controle digitais,
bem como indicadores visuais para informar os estados de ligado, espera e
desligado.

r) Conformidade com a norma MPR-II.

233

•

1.19. GABINETE DA CPU
a) Gabinete tipo minidesktop (SFF-Small Form Factor), que permita a utilização

na posição horizontal e vertical sem compromefer os componentes internos e
o funcionamento do computador.

b) A abertura e fechamento do gabinete deverão ser realizadas sem o uso de
ferramentas (tooless).

c) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 3 ;> polegadas.
d) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5 Y. polegadas.

e) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia interna para disco rígido .
f) Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteção

contra cargas eletrostáticas e corrosão.
g) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por

software mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de
proteção para prevenir o desligamento acidental do computador.

h) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador
• ',"Oêl;.C.\~"~,para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

c\I~(o\-. \1'i\.~b~
a";\~O\,~~tt ' y:.~.'EI\'.'~\\00

1\.-\~ôt;.\.\)-,o,: ~r/;:lJ'tJ':I*~' _ 1000 ort"0
'",.a~~Se\-.,\l,,~~\G -;",;ct; lele~()\Jtê. _

\8' ""2,'$0 ,. ~e~~~~,20.:"O~TEDE ALlMENTAÇAO DA CPU
~:1~~;':;;:~~~................~lDeverá ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de alimentação principal,

\ tl1~\1 \'~~rcessárias para o funcionamento do computad,or na configuração máxima.
l~"%'f«\ixade tensão de entrada de 100VAC à 127VAC e de 200VAC à 240VAC à/~:i.....-."dl\~HZ, com seleção manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a

!~!!'til' c" "t::,;o~"cdoconfiguração máxima do computador.flJiiJ ~."':,: c) Deve ser fornecido cabo de alimentação com plugue de 3 pinos .

•O~ .i~}.•
{1f!t~

000458 v..
----~ ~
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•

•

•

1.21. SISTEMA OPERACIONAL
a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema

operacional MS-Windows XP Professional ou superior corporativo, versão
português e Licença de Uso, bem como com o CO de recuperação do
sistema operacional fornecido.

b) O computador e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os
sistemas operacionais Windows 2000 Professional, Windows XP
Professional e versões superiores.

c) O computador deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede,
controladora de video, controladora IDE, unidade de leitura de CD-ROM,
teclado, mouse e demais componentes do computador.

1.22. AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser entregue com

o equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no minimo o
número de série, fabricante e número do ativo fixo do equipamento em
campo editável; modelo e freqüência de c10ck do microprocessador;
quantidade de memória RAM instalada; tamanho total do disco rígido; versão
da BIOS e do sistema operacional instalado.

1.23. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o COMPUTADOR e MONITOR DE VíDEO estão em
conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology
Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do
usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos .

1.24. ACONDICIONAMENTO
a) Os computadores, os monitores e os acessórios devem estar acondicionados

em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente
desenvolvidos para suportar o empilhamento e as vibrações .

234 000459
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2. MICROCOMPUTADOR - CONFIGURACÃO 11
2.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos desktops novos, idênticos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta ..

•
2.2. PROCESSADOR

a) 01 (um) processador, com arquitetura xB6 e memória cachê L2 integrado ao
processador .

b) A freqüência de c10ck deverá ser no mínimo de 3.2GHz para processador
proposto com controlador de memória externo ou no mínimo de 2.4GHz para
processador proposto com controlador de memória embutido no processador.

c) Memória cachê L2 de no mínimo 1 MByte.
d) Velocidade do barramento de comunicação com o restante do sistema deverá

ser no mínimo de BOOMHz ou taxa de tranferência entre processador e o
restante do sistema de 6.4GB/s.

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de
energia compativel com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá
possuir controle automático para evitar superaquecimento que possa
danificá-lo.

•
2.3. MEMÓRIA RAM

a) Deverão ser fornecidos no mínimo 1GByte de memória RAM por computador,
configurada para operar em canal duplo (dual channel).

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no
minimo 2GBytes.

c) Barramento de memória DOR capaz de operar com dois canais simultâneos -
"DOR Dual Channel".

d) No mínimo do tipo DOR padrão PC3200 ou superior.

e) Taxa de transferência igualou superior a 400MHz.

000460235

2.4. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSET)

o~",a~~;~'O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o
-:rtS\\.I t:b~cP f,,'.a\.'~~\'\'\~o'Oe~:,;c:;processadorde no mlnimo BOOMHz,de acordo com o processador o ertado.

-•."(.,r)\ - \"". • ""A'E' cP" .,y,~G"':';;~'o'~ob):,,~":O,chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DOR SDRAM
"'G~~.....•. \'li':~~freqüência ig~al ou superior a 400MHz deverá ser capaz de operar com

. -' ~\'\~gl~,canais slmultaneos (dual channel memory)
,\ ~':.1) oei~rá possuir controladora IDE padrão ULTRA ATA/1 00 com 1 canal.

'7

d) D~Xlêrá possuir controladora SATA com no minimo 1 canal.
6'\~

.,n"e):~;~'~~erá implementar mecanismos de redução de consumo de energia
.,0'0"" .". compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.
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2.5. BIOS
a)

b)

c)

d)

•

o BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e
eletricamente reprogramável.
Deverá mostrar no monitor de video o nome do fabricante do computador
sempre que o computador for inicializado.
Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
A inicialização do computador deverá ser realizada na sequencla definida
pelo usuário, via disquete e/ou CDROM e/ou disco rigido, bem como pela
placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compativel com o
padrão PXE (Pré-boot Execution Enviroment).

e) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma
para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das
configurações do BIOS.

2.6. SLOTS PCI
a) Disponibilizar no mlmmo 01 (um) slot PCI livres após o computador estar

configurado com os dispositivos solicitados.
b) Padrão PCI de 32bit ou superior.

•

2.7. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser

identificados no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como
pelos nomes ou símbolos.

b) 01 (uma) porta serial padrão RS232-C, com conector ex1erno na cor azul
turqueza.

c) 01 (uma) porta paralela padrão Centronics, com o conecto r externo na cor
vermelha púrpura escuro .

• ",.,.,..'. . d) No mínimo 06 (Seis) portas USB versão 2.0, com os conectores externos naijib, ..;iNI/fI '1""';;' cor preta, sendo que pelo menos duas estejam localizadas na parte frontal do

l{g~~,k.~"••~{S:•..;~\J~ri,'~~L~\~\çcomputador.
.I... Q f'ç.•••.\~c"\(\~p. ,,~'??2'" \ ",;0";',0' :,';;:";'9,1(uma) porta para mouse padrão Mim-Din PS/2 com conector externo na

,..••C) •• ' >-~'f", UO u.'!I ~
~Õ'; i ;~,o.,"oo..'--;;~urverde ou padrão USB.,j~'_¥ . - \,,'0"0\\fi;'i!l~~ . ,~~\~~";f~(u,.,:"a) porta ~ara teclado padrão Mini-Din PS/2, com conector ex1erno na

,~," @ l" 1 \ \l «,?(i~las ou padrao USB . •
g) 3,;'(~ma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port, com o conecto r
poó'eiiferno na cor azul quando a controladora de vídeo for on-board.

,...\1••11' r,~('C1'-'

lO"",,. h) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45, com conector ex1erno na
"'" cor preta quando a interface de rede Ethernet for on-board.

2.8. INTERFACE DE REDE
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador.

b) Padrão PCI, on-board ou placa de rede .

c) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.

d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de C,omunicaçãO de 10MbPS~
ou 100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.

L..-
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e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para
10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE
802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet).

f) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e PXE.

2.9. CONTROLADORA DE VíDEO
a) 01 (uma) controladora de video por computador.
b) Padrão AGP 8X ou PCI Express ou superior.
c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no

minimo 1 monitor de vídeo compativel com padrão SVGA ou superior.
d) Tipo de memória RAM SDRAM ou SGRAM ou DOR.
e) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 128MBytes, com mecanismo de

alocação dinãmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja
efetuada de forma dinãmica, o mesmo deverá permitir que parte da memória
RAM do sistema seja alocada para vídeo à medida que seja necessária e
liberada quando não estiver sendo usada. Caso a alocação não seja efetuada
de forma dinâmica, deverá ser acrescentado à memória RAM a mesma
quantidade de memória alocada exclusivamente para vídeo.

f) Resolução gráfica mínima de 1280 x 1024 pixels.

2.10. CONTROLADORA IDE
a) 01 (uma) controladora IDE com no minimo 01 canal.
b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 100MBytes/s ou superior.

2.11. CONTROLADORA SATA
a) 01 (uma) controladora SATA com no mínimo 01 canal, integrado à placa-mãe.
b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 150MBytes/s ou superior .

2.12. DISCO RíGIDO DE 80GB
a) No mínimo 01 (um) disco rígido por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.
c) Disco rigido padrão SATA ou superior.
d) Capacidade minima de armazenamento por disco de 80GBytes.

e) Velocidade de rotação mínima de 7200rpm ou superior.
f) Taxa de transferência de dados de no mínimo 150MBytes/s ou superipr.- ~)\--.,

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor ~r.l;l!ys!s\~:8e.p.prt Test)
. d . , \'0'(.1\00,"'. n<Rt \~~ pe\\'"Incorpora o. !"f>,'(,.~\M)~';...o~o~.\\\O~c'~o-1~et8COff'\~

••'r.~~er:. .0,\'0\ GOl "9iOCOí'Q\l~ClO\l1e
N\OICi. ~,'-' -. ,o.00 F,$ 3.

~e\ ,\ClI.(,fl. oé,e,:>P.0'V .' .••.•...

2.13. UNIDADE COMBO DVD+CDRW ~~0~O\O~'"co.......... \1\~
)OI?> T ~ f~8

a) No mínímo 01 (uma) unidade por computador. 'L\ \lt.~/ ~:~::\~
b) Tipo interno ao gabinete. .<~".,. " :;:
c) Unidade combo padrão IDE. 4;(f"'o,,,,:.\,. ./G9-"\" . ""\-f.' - .'~'~~~*"~~ .

'~f>, -;;9

237 0462
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d) Taxas de transferência do CORW mínimo de 24X para leitura, minimo de 24X

para gravação e mínimo de 24X para regravação e leitura mínimo de 8X para
OVO.

e) Compatibilidade de leítura com mídias OVO, COROM, COR e CORW, bem
como de gravação com mídias COR e CORW.

f) Deverá ser fornecido software para gravação de CO, compatíveis com os
padrões CO-ROM, CO-ROM/XA, Multisession e CO-Áudio.

2.14. UNIDADE DE DISCO FLEXíVEL
a) No minímo 01 (uma) unidade de disco flexivel por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.
c) Compatibilidade com disquetes de 1.44MBytes.

2.15. KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora

de som, 01 (um) Alto-falante por computador.
b) A controladora de som deverá ser onboard ou placa controladora de som,

contendo 01 (uma) saída amplificada para canaís estereofõnicos e 01 (uma)
entrada para microfone.

c) Alto-falante com amplificador de sínal.

2.16. TECLADO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador.
b) Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e teclas

de função.
c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '99

System Oesign Guíde com conector de sinal identificado na cor lilás.

d) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2.
e) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Oin keyboard por! ou padrão USB.

238

Tipo policromátíco CRT de 17 polegadas.

Visibilidade diagonal de 16 polegadas.

2.18. MONITOR DE VíDEO
a)

b)

c)

2.17. MOUSE
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador.

b) Mouse tipo mecânico ou óptico.
c) Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroU para

rolagem.
d) Resolução de no mínímo 400dpi.
e) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '98

System Oesign Guide com conector de sinal identificado na cor verde.

f) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Oin key~S~f,{\'~@'í:e,(\R:~'qt~,Mll;?B.
3el MorC"'J1GOfÇ'O - TobelíoQ
Io,UTEN'ICA o Es!ocop', contereCO:T,Q
~!lgi:l::JIO ,.mcp'Bsen:ad DOaUE'dQuf,:,
~ ....•ute,. 'c((in ....,..........•.... ,R$ 3.38
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d) Curvatura da tela de video semi-plana ou plana.
e) Resolução gráfica minima suportada de 1280 x 1024 pixels a 60Hz com dot

pitch máximo de 0,27mm.
f) Freqüência de varredura horizontal de 30 a 70kHz.

g) Freqüência de varredura vertical de 50 a 160Hz.
h) Largura da banda de video no minimo de 60MHz.
i) Tratamento de superficie anti-reflexivo e anti-estático.
j) Ajuste do brilho e contraste por controle digital.
k) Ajuste das dimensões como posição (horizontal e vertical), tamanho da tela

(horizontal e vertical), trapézio, paralelogramo, bem como efeito almofada e
barril ou linearidade vertical ou balanceamento lateral por controle digital.

I) Correção das distorções como desmagnetização por controle digital.
m) Ajuste de posição do gabinete do monitor (horizontal e vertical).
n) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '99

System Design Guide com conector de sinal identificado na cor azul escuro.

o) Conector do cabo de sinal padrão D815 VGA.
p) Fonte de alimentação do monitor de vídeo com ajuste automático, suportando

faixa de tensão de 100VAC á 240VAC á 60Hz e cabo de alimentação com
plugue de 3 pinos.

q) O gabinete com proteção eletrostática, ex1ernamente na cor semelhante ao do
gabinete da CPU, com botões para ligar/desligar e de controle digitais, bem
como indicadores visuais para informar os estados de ligado, espera e
desligado.

r) Conformidade com a norma MPR-II.

000464239

2.19. GABINETE DA CPU
a) Gabinete tipo minidesktop (SFF-Small Form Factor), que permita a utilização na

posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o
funcionamento do computador.

b) A abertura e fechamento do gabinete deverão ser realizados sem o uso de
ferramentas (tooless).

c) Deverá possuir no minimo 01 (uma) baia de 3 Y:z polegadas.

d) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5 Y. polegadas.
e)r.,Deverá possuir no minimo 01 (uma) baia interna para disco rigido.

:::~iG~~~;:Ãk~bamentoda chapa do gabinete em micro tex1ura fosca com proteção contra
)t'C"~-~on\~:;.<ta,rgaseletrostáticas e corrosão.

/ocb9ó \)0 !rt';:>"" .,_\
"e,e~~~...g)"""O-:-:cqmputador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por
00.... 1.\\\1s'dttW~re mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de

~1 P~êi;:~o para prevenir o desligamento acidental do computador.
h) DelÍ.~a)possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para
",\J.!iIl'!.i~~te permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

tJ\ofl\e. \0\\1-.
\0\\0 _ 0",", .•.• 0

N,O .'"

t'2.20. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU
a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de alimentação principal,

necessárias para o funcionamento do computador na configuração máxima.

•

•
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b) Faixa de tensão de entrada de 100VAC á 127VAC e de 200VAC á 240VAC á
60Hz, com seleção manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a
configuração máxima do computador.

c) Deve ser fornecido cabo de alimentação com plugue de 3 pinos.

2.21. SISTEMA OPERACIONAL
a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema

operacional MS-Windows XP Professional ou superior corporativo, versão
português e Licença de Uso, bem como com o CD de recuperação do sistema
operacional fornecido.

b) O computador e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os
sistemas operacionais Windows 2000 Professional, Windows XP Professional
e versões superiores.

c) O computador deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede,
controladora de video, controladora IDE, drives ópticos, teclado, mouse e
demais componentes do computador.

2.22. AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser entregue com

o equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no mínimo o
número de série, fabricante e número do ativo fixo do equipamento em
campo editável; modelo e freqüência de c10ck do microprocessador;
quantidade de memória RAM instalada; tamanho total do disco rigido; versão
da BIOS e do sistema operacional instalado.

2.23. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o COMPUTADOR e o MONITOR DE VíDEO estão em
conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology
Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do
usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

2.24. ACONDIONAMENTO
a) Os computadores, os monitores e os acessórios devem estar acondicionados

em embalagens com caixa e calços de proteção especialmente
desenvolvidos para suportar o empilhamento e as vibrações.
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3. MICROCOMPUTADOR. CONFIGURACÃO 111
3.1. CONDiÇÃO GERAL
a) Deverão ser fornecidos desktop novo e sem uso anterior. O modelo ofertado

deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de
entrega da proposta.

3.2. PROCESSADOR
a) 01 (um) processador, com arquitetura xB6 e memória cachê L2 integrado ao

processador.
b) A freqüência de c10ck deverá ser no minimo de 3.2GHz para processador

proposto com controlador de memória externo ou no mínimo de 204GHz para
processador proposto com controlador de memória embutido no processador.

c) Memória cachê L2 de no mínimo 1 MByte.
d) Velocidade do barramento de comunicação com o restante do sistema deverá ser

no mínimo de BOOMHz ou taxa de tranferência entre processador e o restante do
sistema de 604GB/s. .

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia
compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

3.3. MEMÓRIA RAM
a) Deverão ser fornecidos no mlnlmo 1GByte de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal duplo (dual channel).
b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no

mínimo 2GBytes.
c) Barramento de memória DOR capaz de operar com dois canais simultâneos -

"DOR Dual Channel".
d) No mínimo do tipo DOR padrão PC3200 ou superior.
e) Taxa de transferência igualou superior a 400MHz.

00046C241

3.4. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO
PROCESSADOR (CHIPSET)

. "0.,.,",?L\'J"I~ chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o
.., " "'l\'\' "•.';' focessador de no mlnlmo BOOMHz,de acordo com o processador ofertado .

••• L _ iOPG ~:,"

. ~~cg~Q.)k~':'ochipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DOR SDRAM com
~c.c. .l'>fr. -qüência igualou superior a 400MHz deverá ser capaz de operar com dois

'fc J)'f1is simultâneos (dual channel memory)
s~to~rá possuir controladora IDE padrão ULTRA ATA/1 00 com 1 canal.
~\:~rá possuir controladora SATA com no mínimo 1 canal e obrigatoriamente

" \~odldê'Verápossibilitar a implementação de espelhamento de discos rigidos (RAIO 1).
Wlon\e1.1. \IOdO"" .,.~~f!Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compativel

com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.
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3.5. 8105
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de video o nome do fabricante do computador sempre

que o computador for inicializado.
c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
d) A inicialização do computador deverá ser realizada na seqüência definida pelo

usuário, via disquete e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de
rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE
(Pré-boot Execution Enviroment).

e) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas. uma para
inícializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do
BIOS.

3.6. SLOTS PCI
a) Disponibilizar no minimo 01 (um) slot PCI livres após o computador estar

configurado com os dispositivos solicitados.

b) Padrão PCI de 32bit ou superior.

000467242

3.7. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectares das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados

no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou
simbolos.

b) 01 (uma) porta serial padrão RS232-C, com conector externo na cor azul
turqueza.

c) 01 (uma) porta paralela padrão Centronics, com o conector externo na cor
vermelha púrpura escuro.

d) No minimo 06 (Seis) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor
preta, sendo que pelo menos duas estejam localizadas na parte frontal do
computador.

e) 01 (uma) porta para mouse padrão Mini-Din PS/2 com conector externo na cor
verde ou padrão USB.

f) 01 (uma) porta para teclado padrão Mini-Din PS/2, com conector externo na cor
lilás ou padrão USB .

g) 01 (uma) porta para monitor de video padrão DB15 VGA port, com o conector
externo na cor azul quando a controladora de video for on-board.

h).,.::,01(uma) porta da interface de rede padrão RJ45, com conector externo na cor
.";\C~k~:i.:."~j:lretaquando a interface de rede Ethernet for on-board.

~:~,,('i\- \~ • 0\' ,,-o
"~. ~\\:,.; -r.O ...:;l'.".,...... '{'\o'if",E'ç'óW'-' ~(

I),C "oC~. >J r-~'~~~~~~.ª.;\~~/::,INTERFACE DE REDE
,a ~ ~9:l)~ínimO01 (uma) interface de rede por computador.

''\. \ \)1(.1.) p~~r~3PCI, on-board ou placa de rede.
c) Intéiface de rede padrão Gigabit Ethernet.

"'~• ó~\~,k~'00 . "oJlr:~:iBe>$'~ráoperar automaticamente nas velocidades de comunicação de 1OMbps ou
IN, l!J!!' _.-,1-"" 1OOMbpsou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
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f)

3.9.
a)
b)

c)

d)

e)•

•

•

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para
10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE
802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet).
Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e PXE.

CONTROLADORA DE VíDEO
01 (uma) controladora de vídeo por computador.
Padrão AGP 8X ou PCI Express ou superior.
Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no
mínimo 1 monitor de video compatível com padrão SVGA ou superior.

Tipo de memória RAM SDRAM ou SGRAM ou DDR.
Tamanho de memória de video de no minimo 128MBytes, com mecanismo de
alocação dinãmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja
efetuada de forma dinãmica, o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM
do sistema seja alocada para video à medida que seja necessária e liberada
quando não estiver sendo usada. Caso a alocação não seja efetuada de forma
dinâmica, deverá ser acrescentado à memória RAM a mesma quantidade de
memória alocada exclusivamente para vídeo.

f) Resolução gráfica minima de 1280 x 1024 pixels.

3.10. CONTROLADORA IDE
a) 01 (uma) controladora IDE com no mínimo 01 canal.
b) Taxa de transferência de dados de no minimo 1OOMBytes/s ou superior.

3.11. CONTROLADORA SATA
a) 01 (uma) controladora SATA com no mlnlmo 01 canal, que possibilite a

implementação de espelhamento de discos rigidos (RAID 1).
b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 150MBytes/s ou superior.

3.12. DISCO RíGIDO DE 80GB

a)
b)

c)

d)

e)
f)

g)

a)
b)

c)

243
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d) Taxas de transferência do CDRW minimo de 24X para leitura, mínimo de 24X
para gravação e minimo de 24X para regravação e leitura minimo de 8X para
DVD.

e) Compatibilidade de leitura com midias DVD, CDROM, CDR e CDRW, bem como
de gravação com mídias CDR e CDRW.

f) Deverá ser fornecido software para gravação de CD, compativeis com os padrões
CD-ROM, CD-ROM/XA, Multisession e CD-Áudio.

3.14. UNIDADE DE DISCO FLEXíVEL
a) No mínimo 01 (uma) unidade de disco flexível por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.
c) Compatibilidade com disquetes de 1.44MBytes .

3.15. KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora

de som, 01 (um) Alto-falante por computador.
b) A controladora de som deverá ser onboard ou placa controladora de som,

contendo 01 (uma) saída ampíificada para canais estereofônicos e 01 (uma)
entrada para microfone.

c) Alto-falante com amplificador de sinal.

3.16. TECLADO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador.
b) Teclado com conjunto de no minimo 104 teclas com teclado numêrico e teclas de

função.
c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '99 System

Design Guide com conector de sinal identificado na cor lilás.

d) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2.
e) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão USB.

•

3.17. MOUSE
a)

b)

c)

d)

e)

f)

3.18. MONITOR DE VíDEO
a)

b)

c)

para seleção de objetos e 1 tipo scroll para
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i)

j)
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d) Curvatura da tela de videa semi-plana 'Ouplana.
e) Resaluçãa gráfica minima supartada de 1280 x 1024 pixels a 60Hz cam dat pitch

máxima de 0,27mm.
Freqüência de varredura harizantal de 30 a 70kHz.
Freqüência de varredura vertical de 50 a 160Hz.
Largura da banda de videa na minima de 60MHz.
Tratamenta de superficie anti-reflexiva e anti-estática.

Ajuste da brilha e cantraste par cantrale digital.
Ajuste das dimensões cama pasiçãa (harizantal e vertical), tamanha da tela
(harizantal e vertical), trapézia, paralelagrama, bem cama efeita almafada e barril
'Oulinearidade vertical 'Oubalanceamenta lateral par cantrale digital.

I) Carreçãa das distarções cama desmagnetizaçãa par cantrole digital.
m) Ajuste de pasiçãa da gabinete da manitar (harizantal e vertical).
n) Campatibilidade funcianal e aperacianal de acarda cam a padrãa PC '99 System

Design Guide cam canectar de sinal identificada na car azul escura.

a) Canectar da caba de sinal padrãa D815 VGA.
p) Fante de alimentaçãa da manitar de videa cam ajuste autamática, supartanda

faixa de tensãa de 100VAC á 240VAC á 60Hz e caba de alimentaçãa cam plugue
de 3 pinas.

q) O gabinete cam prateçãa eletrastática, ex1ernamente na car semelhante aa da
gabinete da CPU, cam batões para ligar/desligar e de cantrale digitais, bem cama
indicadares visuais para infarmar as estadas de ligada, espera e desligada.

r) Canfarmidade cam a narma MPR-II.

3.19. GABINETE DA CPU
a) Gabinete tipa minidesktap (SFF-Small Farm Factar), que permita a utilizaçãa na

pasiçãa harizantal e vertical sem camprameter as campanentes internas e a
funcianamenta da camputadar.

b) A abertura e fechamenta da gabinete deverãa ser realizadas sem a usa de
ferramentas (taaless).

c) Deverá passuir na minima 01 (uma) baia de 3 Y, palegadas.

d) Deverá passuir na mínima 01 (uma) baia de 5 Y. palegadas.
e) Deverá passuir na minima 01 (uma) baia interna para disca rigida.

~t"".-jl,cabamenta da chapa da gabinete em micra textura fasca cam prateçãa cantra
~;-;;;"eé\rgaseletrastáticas e carrasãa.
o _0.;(' ,-)is0,~p::;camputadar deve passuir batãa liga/desliga e deve ser desligada par saftware

< ," ~~ ..•• ':(Í;rá,Qtendapressianada a batãa, a qual deve passuir dispasitiva de proteçãa para
..... pf~~~,~ir a desligamenta acidental da camputadar.

D~~~~a1passuir display 'Ou leds acapladas na painel frantal da camputadar para
indie]l-r,é permitir manitarar as candições de funcianamenta da mesma.

",e'ó\\~
. ,~: \9.° ,,0.0

I' o3,<2ttt~ÔNTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU
\o\\:. '~e0'

~o~,C,ea) Deverá ser farnecida 01 (um) canjunta de fantes de alimentaçãa principal,
necessárias para a funcianamenta da camputadar na canfiguraçãa máxima.

245 0004';"0
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b) Faixa de tensão de entrada de 100VAC á 127VAC e de 200VAC á 240VAC á
60Hz, com seleção manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a
configuração máxima do computador.

c) Deve ser fornecido cabo de alimentação com plugue de 3 pinos.

3.21. SISTEMA OPERACIONAL
a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional

MS-Windows XP Professional ou superior corporativo, versão português e Licença
de Uso, bem como com o CD de recuperação do sistema operacional fornecido.

b) O computador e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os
sistemas operacionais Windows 2000 Professional, Windows XP Professional e
versões superiores.

c) O computador deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede,
controladora de video, controladora IDE, drives ópticos, teclado, mouse e demais
componentes do computador.

3.22. AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser entregue com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no mínimo o número
de série, fabricante e número do ativo fixo do equipamento em campo editável;
modelo e freqüência de clock do microprocessador; quantidade de memória RAM
instalada; tamanho total do disco rígido; versão da BIOS e do sistema operacional
instalado.

3.23. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o COMPUTADOR e o MONITOR DE VíDEO estão em
conformídade com a norma IEC 60950 (Safety of lnformation Technology
Equipment lncluding Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétrícos.

3.24. ACONDIONAMENTO
a) Os computadores, os monitores e os acessórios devem estar acondicionados em

embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para
suportar o empilhamento e as vibrações.

3.25. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a)

246

000471



Pregão n.o 22/2006

000099~~DESP
Tecnologia da Informa~ão

ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
MICROCOMPUTADORES E SERVIDOR DE REDE

REL.STR. 330/2005 v.I

4. SERVIDOR DE REDE - CONFIGURAÇÃO I

4.1. QUANTIDADE
a) Deverão ser fornecidos Servidores novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.

4.2. TIPO DE SERVIDOR
a) Servidor tipo DualProcessado em gabinete torre.

4.3. PROCESSADOR
a) O servidor deverá ser fornecido com 01 processador instalado com possibilidade

de expansão para 02 processadores, originalmente concebida para servidores. O
padrão de arquitetura do processador deverá ser x86 de 32bits com extensão
64bits e a memória cachê L2 integrada ao processador.

b) A freqüência de c10ck deverá ser no mínimo de 3.28Hz para processador
proposto com controlador de memória externo ou no minimo de 2.48Hz para
processador proposto com controlador de memória embutido no processador.

c) Memória cachê L2 de no mínimo 1MByte.
d) Velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do

sistema deverá ser no mini mo de 800MHz ou com taxa de transferência de
6.4GB/s.

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia
compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

4.4. MEMÓRIA RAM
a) Deverá ser fornecido no mínimo 1GByte de memória RAM por computador.

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no
minimo 8GBytes.

c) Disponibilizar no minimo 02 slots de memória RAM livres, após o computador
estar configurado com a memória solicitada.

d) No mínimo do tipo DDR ECC padrão PC2700 ou superior.

e) Taxa de transferência igualou superior a 333MHz

000472247

r:/::}~I:~:
,•..•~cí:J\~~')t...t.~'ll)

":~..;~.'~~.~~~1JITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
"?:.;c,O~c,(CHIP.SET)
" ••.• b?' . '\;I{, .•~ '';;•••..~0.~~:?~~~~.....ô\~i~~et deverá s~portar velocidade do barramento doe comunicação com o

1 . 'l.\RJ;octs';;o9.dorde no mlnlmo de 800MHz ou taxa de transferencla de 6.4GB/s.
ç ~ O c~fP.~~t deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR ECC com

freqüêAciã igualou superior a 333MHz.
ul,;:,7>

c) ,eÇ:6~!r~jador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e detecção de
,;.,,~,.r,~~.fêt~8de 2 bits (ECC).

,,''''- "T
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d) Barramentos de comunicação baseados nos padrões PCI, PCI-X ou superior.
e) Deverá suportar canal IDE padrão ATA com pelo menos 1 canal.
f) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível

com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.

4.6. BIOS
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de video o nome do fabricante do computador sempre

que o computador for inicializado.
c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
d) A inicialização do computador deverá ser realizada na seqüência definida pelo

usuário, via disquete e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de
rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compativel com o padrão PXE
(Pré-boot Execution Enviroment).

e) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o computador e outra para acesso e alterações das configurações do
BIOS

4.7. SLOTS PCI
a) Disponibilizar no minimo 02 (dois) slots PCI livres após o computador estar

configurado com os dispositivos solicitados.
b) Padrão 64bit PCI ou PCI-X ou superior.

000473248

4.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados

no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou
símbolos.

b) No mínímo 02 (duas) portas USB versão 1.1, com os conectores externos na cor
preta.

c) 01 (uma) porta para mouse padrão Mini-Din PS/2, com conecto r externo na cor
verde ou padrão USB.

. ...,),sr:'9~~:\(uma)porta para teclado padrão Miní-Dín PS/2, com conector externo na cor
'~~~,\~lilil'$ ou padrão USB.

,f~~~~};~;9]~(~(l1a) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port, com o conector
,:;",~,:~o,,,,,""exféf,iiona cor azul quando a controladora de video for on-board.

'-0 ~ "'........ \ ~ 9.ft\. _k~1@_ . ! . 'L\'I\'b2'(Ç1),l'pS) portas da Interface de rede padrao RJ45, com conecto r externo na cor
f!j, ~.'...' 'L \ \S pre ~t'~~ando a interface de rede Ethernet for on-board.

7

. \laS
Q •.•.@CJ

4'~rw1tI\!TJ:~FACE DE REDE
, " •••.V" .'~' ,,\'1

.,c'" a) No mínímo 02 (duas) interfaces de rede por computador.

b) Padrão PCI, on-board ou placa de rede PCI ou PCI-X ou superior.

c) Interface de rede padrão Gigabít Ethernet.
d) Deverá operar automatícamente nas velocidades de comunicação de 1OMbps ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
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e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para
10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab
para 1OOObaseT(Gigabit Ethernet).

f) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e PXE.

4.10. CONTROLADORA DE VíDEO
a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador.
b) Padrão PCI ou PCI-X ou AGP on-board ou placa controladora de vídeo.

c) Tipo de memória RAM SDRAM ou SGRAM ou DOR.
d) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 8MBytes, exclusivo para video.

e) Resolução gráfica de 1024 x 768 píxels.

• 4.11. CONTROLADORA IDE
a) 01 (uma) controladora IDE com no mínimo 01 (um) canal.

b) Controladora IDE no mínímo padrão IDE ATA.

4.12. CONTROLADORA SCSI
a) No mínimo 01 (uma) controladora SCSI com no mínimo 01 (um) canal, suficiente

para controlar os discos rígidos, bem como a unidade de backup.
b) A controladora SCSI, deverá possibilitar a implementação de espelhamento de

discos rígidos (RAIO 1).
c) Padrão PCI on-board ou placa controladora SCSI padrão PCI ou PCI-X ou

superior.
d) Controladora SCSI no mínimo padrão SCSI Wíde-Ultra320.
e) Taxa de transferência de dados de no mínimo 320MBytes por canal.

0004 ,~.249

• 4.13. DISCO RíGIDO SCSI DE 146GB
a) No mínimo 02 (dois) discos rígidos por computador.

b) Tipo não hot pluggable ou hot pluggable.

c) Disco rígido no mínimo padrão SCSI Wíde-Ultra320.
d) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 146GBytes.

e) Velocidade de rotação mínima de 10.000rpm.
f) Taxa de transferência de dados de no minimo 320MBytes.
g).",c:Tttcnologia de pré-falha incorporado ("SMART" - Self Monitor Analysis Repor! Test

: .;,,-C\~V;";9~;;:P'FA"- Predective Faíiure Analysis ou similar) .
. - '''''''~'''''' ' 'o eGV"W

",:"~ \0 - r-\€\ -:pú:2:.
. ~c.\c,O"? 0.0'" ~ ~.j:
.,- - COr;;A ;O ?-..,~

" '~~c'~~:1:'ÚNIÕ~DE DE LEITURA DE CDROM
-'v" t, \ 't~'~f)\

v 'L~o m~J2\o 01 (uma) unidade de leitura de CDROM por computador.
) TiPo)AieÍ'.no ao gabinete.

""',c) ~,~LQ~g~de leitura de CDROM padrão IDE .
.,\od~'~:~Tax't~detransferência de leitura no mínimo de 24X.

,•...'0 ,\le
• "~) Compatibílidade de leitura com mídias COROM, COR e CDRW.
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4.15. UNIDADE DE DISCO FLEXíVEL
a) No mínimo 01 (uma) unidade de disco f1exivel por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.
c) Compatibilidade com disquetes de 1.44MBytes.

4.16. UNIDADE DE BACKUP
a) No minimo 01 (uma) unídade de backup por computador.

b) Típo interno ao gabinete.
c) Tecnologia AIT.
d) Padrão de interface SCSI, compatível com a controladora SCSI do computador

ofertado .
e) Capacidade mínima de armazenamento de 40Gbytes sem compactação e

104Gbytes com compactação.
f) Deverão ser fornecidas 1 mldia para limpeza e no mínimo 2 mídias para backup

compatível com a unidade de backup ofertada

4.17. TECLADO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador.
b) Teclado com conjunto de no minimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

função.
c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '99 System

Design Guide com conecto r de sinal identificado na cor lilás.
d) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2 ou padrão internacional.

e) Conectar do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão USB.

• 4.18. MOUSE
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador.

b) Mouse tipo mecânico ou óptico.
c) Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para

rolagem.
d) Resolução de no mínimo 400dpi.
e) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC'98 System

. ."ç,:;" ..•'" Design Guide com conecto r de sinal identificado na cor verde.
c ,t,l"•• "ri

B -'.. ?,:f) cf' ,Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão USB
.~.. \(lo ,ç,,"'.)'

:0(,.0\ a.v',;.", ""/.

~~'~':~~~~P~ITORDE VíDEO
~~(~) Ii)~X~'[~ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo por computador.

b) T~""~licromático CRT de 17 polegadas.
c) \ç.,I7I~bilidadediagonal de 16 polegadas.
~€t.t.~~1.""

,,,,\O~~~(J,)•.~ \.;urvatura da tela de vídeo semi-plana ou plana.
~~ e) Resolução gráfica mínima suportada de 1280 x 1024 pixels a 60Hz com do! pitch máximo

de 0,27mm.
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f) Freqüência de varredura horizontal de 30 a 70kHz.

g) Freqüência de varredura vertical de 50 a 160Hz.

h) Largura da banda de vídeo no mlnimo de 60MHz.

i) Tratamento de superflcie anti-reflexivo e anti-estático.

j) Ajuste do brilho e contraste por controle digital.
k) Ajuste das dimensões como posição (horizontal e vertical), tamanho da tela (horizontal e

vertical), trapézio, paralelogramo, bem como efeito almofada e barril ou linearidade vertical
ou balanceamento lateral por controle digital.

I) Correção das distorções como desmagnetização por controle digital.

m) Ajuste de posição do gabinete do monitor (horizontal e vertical).
n) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC'gg System Design

Guide com conector de sinal identificado na cor azul escuro.

Conector do cabo de sinal padrão D815 VGA.
Fonte de alimentação do monitor de vídeo com ajuste automático, suportando faixa de
tensão de 100VAC á 240VAC á 60Hz e cabo de alimentação com plugue de 3 pinos.

q) O gabinete com proteção eletrostática, externamente na cor semelhante ao do gabinete
da CPU, com botões para ligar/desligar e de controle digitais, bem como indicadores
visuais para informar os estados de ligado, espera e desligado.

r) Conformidade com a norma MPR-II.

•

•

•

4.20. GABINETE DA CPU
a) Gabinete tipo torre.
b) Deverá possuir no mlnimo 01 (uma) baia de 3 Y, polegadas.

c) Deverá possuir no mínimo 02 (duas) baias de 5 Y. polegadas.

d) Deverá possuir no mlnimo 04 (quatro) baias internas para disco rígido.

e) Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteção contra cargas
eletrostáticas e corrosão.

f) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software mantendo
pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir o
desligamento acidental do computador.

g) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para indicar e
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

4.21. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU
a) O computador deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação, necessárias para

o funcionamento na sua configuração máxima.
b) Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 127VAC e de 200VAC à 240VAC à 60Hz, com/>'1eleção automática ou manual de tensão, capaz de sustentar a configuração máxima do
~'"".'."'/"::.' d"<{,:.,:,,':,, {J0\G}?m. puta Of.

:';:l ~::'\I:<') (..o _'\
,.)'>" cF' '~Rpotencia de cada fonte de alimentação deverá ser de no mlnimo 420Watts.
0' 0"'" {~s:'-"/"

~'c~';}dr..'Devetão ser fornecidos cabo de alimentação com plugue de 3 pinos para cada fonte de
é....... alil1iilíitação fornecida.

~\\ ~-o'"~ -q' ..

.;;. SISTE"/- A DE VENTILAÇÃO DA CPU
tP"

a) ~.~~'l:ãóser fornecidos todos os ventiladores, necessários para a refrigeraçilo do sistema
,-,oínte"ino do computador na sua configuraçilo máxima e dentro dos limites de temperatura

"o'~,o adequados para operação.
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para instalação,

•

•

•

4.23. SISTEMA OPERACIONAL
a) O computador e todos os seus periféricos deverão ser compaliveis com os sistemas

operacionais Windows 2000 Server, MS-Windows 2003 Server, Linux RedHat 3.0, Linux
Suse 9.0 e versões superiores.

4.24. DRIVERS
a) Deverá ser fornecido junto com o computador, CO de inicialização contendo o programa

de configuração e inicialização do servidor, próprio para o servidor ofertado contendo
todos os drivers, possibilitando ao usuário facilidades na instalação do sistema
operacional. Não serão aceitos para atendimento deste item, CO contendo somente o
driver.

4.25. AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser entregue com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no mini mo o número
de série, fabricante e número do ativo fixo do equipamento em campo editável;
modelo e freqüência de c10ck do microprocessador; quantidade de memória RAM
instalada; tamanho total do disco rígido; versão da BIOS e do sistema operacional
instalado.

4.26. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o COMPUTADOR e o MONITOR DE VíDEO OFERTADO
estão em conformidade com a norma IEC 60950 - Segurança Elétrica (Safety
of Information Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment),
para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais
elétricos.

4.27. ACONDICIONAMENTO
a) Os computadores, OS monitores e OS acessórios devem estar acondicionados em

embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para
suportar o empilhamento e as vibrações.

4.28. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a)
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1. IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - CONFIGURAÇÃO I

1.1.CONDIÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior.

1.2.CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

1.2.1.TIPO

a) Tipo pagina monocromática com tecnologia Laser;

b) Velocidade nominal de impressão minimo de 30 (trinta) ppm;

c) Deverá ter resolução mínima real de 1200 X 1200dpi;

d) Deverá ser fornecido no mínimo 64 (sessenta e quatro) Mbytes de memória;

e) O volume mensal de impressão suportado deverá ser de no mínimo 70.000
paginas/mês;

f) Deverá ser entregue para cada impressora 01 (um) Kit de cartucho de
toner Preto;

g) Toner e cilindro integrados em um único elemento sem uso de kit
adaptador;

h) Deverá suportar linguagem da impressora Post Script Levei 3 e PCL 6;

i) Deverá possuir 1(uma) interface de comunicação USB versão 1.1 ou
superior;

j) Deverá ser compatível com o sistema operacional Linux, MS-Windows 98,
2000 e XP Profissional ou mais recente.

1.2.2.1NTERFACE ETHERNET

interface Fast-Ethernet com 01 (uma) porta, com

~O"~~..iSffiR'I7IDOR DE IMPRESSÃO
....' 'c f", • .,.i1r'~Q.

a) Deverá ser fornecido 01(um) servidor de impressão, o mesmo devera ser ~
do tipo interno ao gabinete;

253 0004 '78 ~
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b) Deverá suportar protocolos de comunicação TCPIIP;

c) Deverá suportar protocolos de aplicação DHCP/WINS e LPD/LPR;

d) Deverá suportar sistema operacional Linux, MS-Windows 98, 2000 e XP
Profissional ou mais recente, para o "spool" de impressão.

1.2.4.GERENCIAMENTO

a) Deverá ser fornecido 01(um) software agente de gerenciamento local e
remoto;

b) Deverá ser do tipo gerenciador de impressão;

c) Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP;

d) O Módulo de Software deverá suportar aplicação gráfica Windows ou via
Browser Web, executada em qualquer estação da rede local, sob sistema
operacional Linux, MS-Windows 98, 2000 e XP Profissional ou mais
recente;

e) Deverá permitir funções de controle como configuração de endereço IP;

f) Deve permitir funções de supervisão como: Monitoração da situação
operacional da impressora quanto á pronta/fora de linha, quantidade de
papel, papel enroscado, nível de toner.

1.2.5.UTILlTÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

a) Deverá ser fornecido utilitário tipo "driver" da impressora;

b) Deverá suportar sistema operacional Linux, MS-Windows 98, 2000 e XP
Profissional ou mais recente.

c) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel,
resolução e quantidade de cópias.

OO~4'79254

1.2.6.BANDEJA

.d~\;a) Deverá ser fornecida 1(uma) bandeja principal (padrão) para formulário
,_,s',~~~~0;;~':1-~;,A4, Carta e Oficio devendo a mesma suportar no mínimo 500

" ~,\) '~~e;'oQ\:,,,(quinhentas) folhas A4.
\6'~o'o00." ?-~~~~~'

',' b9 o" ..... '>.' 'b-t:.:\
;O~0'V~.."." -<ti~,%\,e" .,0 '(,~v~\

_,,0"1.2, 7.@ABr~ÉiFE. ~\.\.. \",ocy
. '\.\ a) A~l!7lpressora deverá possuir, painel de controle com display e LED's
,,:..~"~' .\</.o-eW<a exibição de status operacional;

"e"' •.. ',0'!:" t>-'\
."o\l'~o''b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115V á 60Hz, com

,,-o\"'•.c'.' tolerância de +/- 10% sem o uso de adaptadores de tensão.
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1.2.8.ACESSÓRIOS

a) Deverá ser fornecido cabo de alimentação e cabo USB, para conexão da
impressora ao computador.

1.3.DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário

e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto .

255 0004[;0
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INTERFACE FAST-ETHERNET

•

•
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
IMPRESSORAS

REL.STR. 331/2005 v.I
2. IMPRESSORA LASER / LED COLORIDA - CONFIGURAÇÃO 11

2.i.CONDIÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidas impressoras nova, e sem uso anterior.

2.2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

2.2.1. TIPO

a) Tipo página colorida com tecnologia Laser ou LED;

b) Velocidade nominal de impressão mínima de 24 (vinte e quatro) ppm em
preto e 08 (oito) ppm em color;

c) Deverá possuir dispositivo automático que permita a impressão frente e
verso (Duplex);

d) Deverá ter resolução minima real de 600 X 600dpi;

e) Deverá ser fornecido no mínimo 128 (cento e vinte e oito) Mbytes de
memória;

f) O volume mensal de impressão suportado deverá ser de no minimo
35.000 páginas/mês;

g) Deverá ser entregue para cada impressora 01 (um) Kit de cilindro e
cartucho de toner composto das seguintes cores: Preto, Ciano. Magenta e
Amarelo;

~\)\.,,;~~;;h)Deverá suportar linguagem da impressora Post Script Levei 3 e PCL 6;
d'í~'1 :\~\.\:l\>\\h~c
.' , ,:,'\.\0'0 '.,&',\'-/"'<;. "~~~;;,~D.:;'peverá possuir 1(uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou

\::~:- - ,,' ..... ~>%'S!Jperior;
~> \" \
.,.Ji'~~1..li'"j) ~~~~erá ser compatível com o sistema operacional Linux, MS-Windows 98,

~OO e XP Profissional ou mais recente.
"e'/. ....,\g

.../- ~ov (lOr ~e1.t.\\O\\~{'.
. ~o(\\ .t\,I);.

0\,0 ;;2Q.L.
0..\0' \e-.j
\' f(,.':>c

a) Deverá ser fornecida interface Fast-Ethernet com 01 (uma) porta, com
conecto r RJ-45;

b) Detecção automática para as velocidades de 1OMbps e 100Mbps;

c) Interface compativel com os Padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u .

2.2.3. SERVIDOR DE IMPRESSÃO

a) Deverá ser fornecido 01(um) servidor de impressão;
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b) Deverá ser do tipo interno ao gabinete;

c) Deverá suportar protocolos de comunicação TCPIIP;

d) Deverá suportar protocolos de aplicação DHCPIWlNS e LPD/LPR;

e) Deverá suportar sistema operacional Linux, MS-Windows 98, 2000 e XP
Profissional ou mais recente, para o "spool" de impressão.

2.24 GERENCIAMENTO

a) Deverá ser fornecido 01 (um) software agente de gerenciamento local e
remoto;

b) Deverá ser do tipo gerenciador de impressão;

c) Deverá suportar protocolos de comunicação TCPIIP e SNMP;

d) O Módulo de Software deverá suportar aplicação gráfica Windows ou via
Browser Web, executada em qualquer estação da rede local, sob sistema
operacional Linux, MS-Windows 98, 2000 e XP Profissional ou mais
recente;

e) Deverá permitir funções de controle como configuração de endereço IP;

f) Deve permitir funções de supervisão como: Monitoração da situação
operacional da impressora quanto á pronta/fora de linha, quantidade de
papel, papel enroscado, nivel de toner e impressão por senha.

2.2.5. UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

a) Deverá ser fornecido utilitário tipo "driver" da impressora;

b) Deverá suportar sistema operacional Linux, MS-Windows 98, 2000 e XP
Profissional ou mais recente;

b) Deverá ser fornecido 1(uma) bandeja adicional para formulário A4 e
Carta, devendo a mesma suportar no mínimo 500 (quinhentas) folhas.

c) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel,
resolução e quantidade de cópias.

Deverá ser fornecido 1(uma) bandeja principal para formulário A4, Carta,
Oficio 11 e B5 devendo a mesma suportar no minimo 250 (duzentos e
cinqüenta) folhas padrão A4 e no mini mo 10 envelope;

257

2.2.7. GABINETE

a) A impressora deverá possuir, painel de cristal líquido para exibição de
status operacional;
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b) O nivel da tensão de alimentação deverá ser de 115V á 60Hz, com

tolerância de +/- 10%.

2.2.8. ACESSÓRIOS

a) Deverá ser fornecido cabo de alimentação e cabo USB, para conexão da
impressora ao computador.

2.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário
e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto.
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

IMPRESSORAS
REL.STR. 331/2005 v.I

3. IMPRESSORA LASER / LED COLORIDA - CONFIGURAÇÃO IH

3.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior.

3.2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

3.2.1. TIPO

a) Tipo página colorida com tecnologia Laser ou LED;

b) Velocidade nominal de impressão minima de 24 (vinte) ppm em preto e 24 (vinte)
ppm em color;

c) Deverá ter resolução mlnima real de 1200 X 600dpi;

d) Deverá ser fornecido no mínimo 128 (cento e vinte e oito) Mbytes de memória;

e) O volume mensal de impressão suportado deverá ser de no mlnimo 100.000
páginas/mês;

f) Deverá ser entregue com a impressora 01 (um) Kit de Cartuchos de Toner
composto das seguintes cores: Preto, Ciano, Magenta e Amareio;

Deverá suportar linguagem da impressora Post Script Levei 3 e PCL 6;

a) Deverá ser fornecida interface Fast-Ethernet com 01 (uma) porta, com conector
RJ-45;

b) Detecção automática para as velocidades de 10Mbps e 100Mbps;

c) Interface compatlvel com os Padrões IEEE 802.3 e IEEE 802.3u.

d) Deverá ser compatível com a Norma Internacional Padrão IEEE 802.3 para
10BaseT.

3.2.3 SERVIDOR DE IMPRESSÃO

a) Deverá ser fornecido 01(um) servidor de impressão; o mesmo deverá ser do tipo W
interno ao gabinete;

00048': J, )
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c) Deverá suportar protocolos de aplicação DHCPIWINS e LPDILPR;

d) Deverá suportar sistema operacional MS-Windows NT v4.0, 2000 Server ou mais
recentes, para o "spool" de impressão.

3.2.4. GERENCIAMENTO

a) Deverá ser fornecido 01 (um) software agente de gerenciamento local e
remoto;

b) Deverá ser do tipo gerenciador de impressão;

c) Deverá suportar protocolos de comunicação TCPIIP e SNMP;

d) O Módulo de Software deverá suportar aplicação gráfica Windows ou via
Browser Web, executada em qualquer estação da rede local, sob sistema
operacional Windows 9x e NT 4x, 2000 Server ou superior;

e) Deverá permitir funções de controle como configuração de endereço IP;

f) Deverá permitir funções de supervisão como: Monitoração da situação
operacional da impressora quanto á pronta/fora de linha, quantidade de
papel, papel enroscado e nível de toner.

3.2.5. UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

a) Deverá ser fornecido utilitário tipo "driver" da impressora;

b) Deverá suportar sistema operacional MS-Windows 98, 2000, XP e NT v4.0
ou mais recente;

c) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel,
resolução e quantidade de cópias .

•(,~.~:9,
"S\'0ílí:. \.,"~.ll:;~._,';.~:~a.t~\'?,:.t:~L \\'')0.,~~s,.",.",\,',.D

e "'"'3'ê26 BANDEJA.' ~a':J,:- ",,'j~<:-;, \0' ,,\(?,\~ ,-'~ ~'- • •
lr~-:.t.\\ v..r:j<".e',wGO\c ,:,0, o,..:.e" .::"1.\1~:t~?;i;g~~;;;';:.J~.~~~...I'\,:\,\ a) Deverá ser fornecida 1(uma) bandeja princip~1para formulário M, Carta,
'"~~~o'~~:~C000' .~ v..~.~~ Oflcl~ e B5 deven?o a mesma suportar no mlnlmo 500 (quinhentas) folhas

'O"'" '1'Líi\ 'o' ". padrao A4 e no mlnlmo 1 envelope.
.. ~~;L

Y-'
~o "2'1. GABINETE

:'..1.' (\;.c.0'.1
" ' .' a) A impressora deverá possuir painel de controle com display de cristal

líquido, controle com teclas de comando sobre posicionamento de papel,
pausa, auto-teste, "on-line" 1 "off-Iine" e luzes indicativas;

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 120V à 60Hz, com ~
tolerãncia de +1- 10% sem o uso de adaptadores de tensão.
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a) Deverão ser fornecidos cabos de alimentação e cabo USB, para conexão
da impressora ao computador.

3.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a) Deverá ser fornecido juntamente com cada produto, manual técnico do usuário

e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto.

261
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4.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior.

4.2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

4.2.1. TIPO
a) Tipo matricial por impacto de 9 agulhas;

b) Velocidade nominal de impressão minimo de 380 cps a 10 cpp bidirecional;

c) A quantidade de colunas impressas deverá ser 80;

d) Deverá suportar emulação Epson, IBM e Oki microline;

buffer de Impressão deverá ser de no minlmo 64

tolerância de +/- 10%;

Paralela Centronics em

4.23. MANUSEIO DO PAPEL
a) O tracionamento do papel deverá ser através de tratores e remalina, com

possibilidade de imprimir folhas soltas;

b) Deve possibilitar imprimir ate 06 (seis) vias;

c) Deve possuir ajuste de formulário "Iine-feed", "form-feed"e ajustes milimétricos de
linha.

4.2.4. ACESSÓRIOS

a) Deverá ser fornecido, para cada impressora, fita de impressão, cabo de
alimentação e cabo Paralelo, para conexão da impressora ao computador.

4.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário
e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto.
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

IMPRESSORAS
REL.STR. 331/2005 v.I

5. IMPRESSORA MATRICIAL - CONFIGURAÇÃO 11

5.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior.

5.2. CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

5.21. TIPO

a) Tipo matricial por impacto de 9 agulhas;

b) Velocidade nominal de impressão mínimo de 380 cps a 10 cpp bidirecional;

c) A quantidade de colunas impressas deverá ser 136;

d) Deverá suportar emulação Epson, IBM e Oki microline;

e) Deverá ser compatível com os sistemas operacionais MS-Windows 98, 2000, XP
ou mais recente;

f) O tamanho da memória ou buffer de impressão deverá ser de no mínímo 64
Kbytes;

g) A tensão de entrada deverá ser de 115V a 60 Hz, com tolerãncia de +1- 10%;

h) Deverá possuir 1(uma) interface de comunicação Paralela Centronics em
conformidade com o padrão IEEE 1284.

5.2.2. GABINETE
a) O painel de controle deverá possuir teclas de comando sobre posicionamento do

papel, pausa, auto-teste, "on-line" I "off-line" e luzes indicativas.

5.2.3. MANUSEIO DO PAPEL

a) O tracionamento do papel deverá ser através de tratores e remalina, com
possibilidade de imprimir folhas soltas;

b) Deve possibilitar imprimir ate 06 (seis) vias;

c) Deve possuir ajuste de formulário "Iine-feed", "form-feed"e ajustes milimétricos de
linha.
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5.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

A) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do
usuário e de referência contendo todas as informações sobre o produto com
as instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou
Inglês, para o produto.
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ANEXO SA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

IMPRESSORAS
REL.STR. 331/2005 v.1

6. IMPRESSORA JATO DE TINTA - Configuração I

6.1.CONDIÇÃO GERAL
a) Deverão ser fornecidas Impressoras novas e sem uso anterior.

6.2.CARACTERlsTICAS TÉCNICAS
6.2.1 TIPO

a) Tipo página colorida com tecnologia jato de tinta;

b) Velocidade nominal de impressão em preto minima de 20 (vinte) ppm em modo
rascunho;

c) Velocidade nominal de impressão em cor mlnima de 20 (vinte) ppm em modo
rascunho;

d) Resolução minima de 1200 X 1200 dpi em preto ou em cor;

e) O tamanho da memória a ser fornecida deverá ser de no minimo 64 MB;

f) O volume mensal de impressão suportado deverá ser de no minimo 10.000
páginas/mês;

g) Deverá ser fornecida 1(uma) bandeja principal para fonmulário A3, M, Cartão e
Envelope, devendo a mesma suportar no mlnimo 150(cento e cinqüenta) folhas
padrão A4 e no mlnimo 1 envelope;

h) Deverá suportar linguagem da impressora PCL 6 e Post Script Levei 3;

.. i) Deverá possuir 1(uma) interface de comunicação paralela, padrão centronics e
,~~",,' 1(uma) interface USB versão 2.0 ou superior',

.,,,\:;\. .C\rl~' oe
.~,,'\'l..'\'" '~,e'\'_.ri".,.\~' ,o- ,co' \~
- .~00'~ 'f:,~Deverá ser fornecido driver para os sistemas operacionais: MS-Windows 98, 2000
.~;'~~~:....' '~:XP Professional ou superior.

cf :....~.~ 'J)~;c~~pressora deverá possuir, painel de crlstai líquido para exibição de status
o\<;)\. 6pe-rácional;
• \'Y

v,e'>
1)\'ioIT!~erá possuir fonte de alimentação com faixa de tensão de 100 à 240Vac à

00'et~",,)60Hz, com tolerância de +/- 10% .
.~\O~ ,!,~':"

"o'°'6'.'2~.CARTUCHOS DE TINTA INDIVIDUAIS

a) Deverá ser entregue com a impressora 01 (um) Kit de Cartuchos de Tinta composto
das seguintes cores: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo (Cartuchos Individuais).

6.23.SUPORTE A INTERFACE ETHERNET

a) Capacidade para adicionar 1 (uma) interface ethernet com 1(um) conector padrão
RJ45 para 10BaseT o mesmo deverá ser compatível com a Norma Internacionai

Padrâo IEEE 802.3 para 10BaseT.
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6.2.4.ACESSORIOS

a) Deverá ser fornecido cabo de alimentação, bem como cabo Paralelo e USB, para
conexão da impressora ao microcomputador.

6.3.DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário e de
referência contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para
instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês, para o produto .
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1. SCANNER COLORIDO- CONFIGURAÇÃO I

1.1. CONDIÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos Scanners de mesa colorido novos, idênticos e sem
uso anterior.

1.2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

1.2.1. TIPO

a) Digitalizador colorido e monocromático comADF (alimentador automático
de documentos)

b) Deverá ser fornecida 01 (uma) unidade de leitura por scanner;

c) O modelo de digitalização deverá ser de mesa;

d) Permitir tamanho da Digitalização de 216 x 297 mm;

e) A resolução de hardware deverá ser de no minimo de 2400 x 2400 dpi;

f) Deverá permitir 256 (duzentos e cinquenta e seis) tons de cinza para
digitalização;

g) Permitir profundidade de 48 bits;

h) A interface de comunicação padrão deverá ser USB versão 2.0 ou superior;

i) Deverá possuir compatibilidade de hardware com microcomputador PC;

j) Deverá ser fornecido fonte de alimentação externa para o funcionamento do
scanner, com tensão (100 a 240 Volts) bivolt (com chaveamento
automático) á 60 Hz, com tolerância de +/- 10%;

k) Deverão ser fornecidos drivers para os sistemas operacionais: MS-Windows
98, 2000 e XP Professional.

1.2.2. PROGRA DE CAPTURA DE IMAGEM

267

a) Deverá ser fornecido 01 (um) programa po,r !,!<;:.aj1[i\,er;çp;'?
'1.~,:I,hO;):~,OI~S.J.,"'~'l,.'ie,:.~21".~~~J2 .~.~-r,Rcce•••r:~\ffiO':\)~[\.l : 10013\\'.)0

b) O programa deverá ser fornecido em'~\diã,étg'R~~gg~lg
~UíP~;IO<':."Vo;;e;;el)'cco vo~ R~3)0

c) O produto a ser fornecido deverá iS'ê,FITMcM
ilitã'~i'~d' ~tura e tratamento

de imagem em sistema de ,~~Jle rQéJ1t'b~U1p\(al~lmicrocomputador ~
monousuário. ~~~\
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a) Deverá ser fornecido cabo de alimentação e cabo USB, para conexão ao
computador, para todos os equipamentos.

1.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário
e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto.
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ANEXO SA - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

SCANNER COLORIDO
REL.STR. 332/2005 v.1

2. SCANNER COLORIDO- CONFIGURAÇÃO Il

2.1. CONDIÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos Scanners Colorido novos, idênticos e sem uso
anterior.

2.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2.2.1. TIPO

a) Deverá ser do tipo digitalizado r de alta velocidade Colorido, com
tecnologia de sensor de imagem tipo CCD (dual charge copled device);

b) Deverá possuir alimentador automático de folha (ADF), com capacidade
para no minimo 50 (cinqüenta) folhas;

c) Deverá ser fornecida 01 (uma) unidade de leitura por scanner;

d) Modelo duplex ( frente e verso), possuir f1at-bed;

e) Permitir realizar digitalização de formatos A8. Carta, A4 e Legal;

f) Deverá permitir velocidade de escaneamento monocromático de 25 ppm
simplex e 50 ipm duplex a 200 dpi;

g) Deverá permitir velocidade de escaneamento colorido de 20 ppm
simplex e 20 ipm duplex a 150 dpi;

h) Resolução óptica minima de 600 dpi (pontos por polegada);

i) Deverá permitir 256 (duzentos e cinqüenta e seis) tons de cinza para
digitalização;

j) Suportar no ADF tamanho de 5in. X 3in. ate 8.5in. x 14in;

k) Deverá ser fornecidos drivers ISIS e TWIN;

000494
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..."Ii,S~:)[~peverá possuir compatibilidade de hardware com microcomputador PC;
" • .,(';.,; \e, ..t:l~\\')O
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22.2. ACESSÓRIOS

a) Deverá ser fornecido cabo de alimentação e cabo USB, para conexão ao
computador, para todos os equipamentos.

2.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
b) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário

e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto.
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
SCANNER COLORIDO
REL.STR. 332/2005 v.I

3. SOFTWARE PARA TRATAMENTO DE IMAGEM

3.1. QUANTIDADE

a) 03 (três) licenças do software

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

a) TIPo: Software para tratamento de imagem de documentos;

b) PROGRAMA:VRS (VirtuaIReScan);

c) VERSAo: 3.05 ou superior;

d) FABRICANTE: Kofax;

e) O programa deverá ser fornecido em mídia CD-ROM;

f) Deverá possuir compatibilidade com os sistemas operacional MS-Windows 98,
2000, NT e Windows XP ou superior;

g) O idioma deverá ser em Inglês.

3.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuárío e de referência contendo
todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação,
configuração, operação e administração para os produtos especificados no item
3.

000496
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1. HARDWARES PARA SISTEMA DE CHAMADAS DE SENHAS E CONTROLE DE
ATENDIMENTO

•

1.1. CONDiÇÃO GERAL

a) A Solução de hardware para controle e gerenciamento de atendimentos a ser
fornecida, deverá ser composta de painéis Eletrônicos, Dispensadores de
Senha, Microterminais - teclados Inteligentes, conversores de interface
RS485/Ethernet e Fontes de alimentação externa.

Todos equipamentos deverão ser idênticos dentro do seu tipo e sem uso anterior .

1.2. TIPO DA SOLUÇÃO

a) Solução composta por Painel Eletrônico para controle de chamadas,
Microterminais - teclados Inteligentes com visor LCD e 16 teclas para
cadastramento, Dispensador de senha com cadastrador de 16 teclas e visor LCD,
que deverá se integrar com aplicação fornecida pela Prodesp;

b) Esta Solução será interligada com um Sistema PRODESP e deverá possibilitar
controle de filas por meio de distribuição de senhas e por chamadas através dos
painéis eletrônicos, obedecendo as especificaçôes, protocolo e comandos
descritos no item 1.7.

000497272

1.3. CARACTERíSTICAS BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA PRODESP

a) Após cadastramento do tipo de serviço e impressão do cupom no dispensador de
senha, o número correspondente deverá ser enviado para chamada através de
painel eletrônico indicando a senha e a posição de atendimento. As chamadas
deverão ser comandadas pelos atendentes por meio dos microterminais -
teclados Inteligentes;

b) O Sistema se comunicará através da rede Ethernet ligado com conversor de
Interface RS485/Ethernet, por Socket TCP/IP Padrão.

c) O procedimento é abrir uma comunicação via socket para um endereço
especifico, e enviar o Protocolo de Comunicação. O dispositivo conversor de
interface fará a conversão TCP/IP para a comunicação serial com os
equipamentos que estarão ligados através de um barramento RS 485 - 2 fios;

d) A velocidade de comunicação no barram~!'),t\l,,4t3~I\S.erá;'4800ou 9600 bps com
formato de Dados será 8 bits sem pálJpJl~~'~~~~~';"~~;%~.\3~'i~~~I-~Ó~,

MorciOI Gor "F':!p.<,:ofT'(,~e\. ~o ~.~'"G6010C'-' • ~dO\Jtr
~Ul~t{l\CAÇlmc~s€,,~.;)dO.00 .~S3,33
J'5~,nf1W"llf " ,1)•••••••••••••••••••• ,. .
) ~u. 9~~'

\COo\~ 2' \lH l~l'h~\
.'.•~o!?'~ ""'~\
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1.4. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE HARDWARE PARA DISPENSADOR DE

SENHA
a) Os Dispensadores de Senha compostos por impressora térmica, teclado com

visor LCD deverão ser idênticos e sem uso anterior.

b) O Dispensador de senha deve permitir cadastramento, visualização dos dados e
emissão de cupons através da comunicação com o aplicativo Prodesp;

c) O Dispensador de Senha deve emitir o cupom através de impressora térmica e
permitir o corte para o papel por sistema automático ou manual;

d) O Cupom da senha deve ter largura mínima de 57 mm e altura de 100mm;

e) O Dispensador de senha deve ter teclado com 16 teclas com viso r tecnologia
LCD de 2 linhas de 16 caracteres;

f) O Dispensador de senha pode ser composto, com o uso de uma impressora
térmica e um microterminal (teclado inteligente) com saída serial RS 232 para a
impressora;

g) O Dispensador de senha deve ter comunicação com o sistema através de
interface serial RS485 - 2 fios;

h) O Dispensador de senha deve ter Velocidade de 4800 ou 9600 bps com formato
de dados 8 bits sem paridade;

i) O Dispensador de senha deve ter alimentação por dois pares adicionais do
cabeamento que atenderá a interface 485 ou externa com tensão de entrada
entre 90 e 240 Volts AC;

j) A conexão de comunicação e alimentação do Dispensador de senha com a rede
RS485 deverá ser feita por cabo com conector para conexão ao cabeamento.

1.5. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE HARDWARE PARA O MICROTERMINAL •
TECLADO INTELIGENTE

a) Os microterminais - teclados Inteligentes com visor LCD deverão ser idênticos e
sem uso anterior;

b) O microterminal - teclado Inteligente deve permitir digitação de dados e
visualização em viso r LCD;

c) O microterminal - teclado Inteligente deve ter visor com tecnologia LCD de 2
linhas de 16 caracteres;

d) O microterminal - teclado Inteligente deve ter teclado reduzido com 16 teclas;

.. ~),(),~,,'m]çroterminal - teclado Inteligente deve ter interface serial RS485 - 2 fios para
Y~\,1','cbJTiú9icação com o sistema;
'f'~r:" íCJ~ c.of'"';c\O -o':,t?,e npl,l",t"!

;oco, ~cv\fêJol>iaadede 4800 ou 9600 bps com formato de dados 8 bits sem paridade;

~;":-:~j,.'....~r~terminal - teclado Inteligente deve ter a opção de comunicação com
\ íit.lW tr~\"'cGJspOSitiVOSatravés de protocolo aberto, atendendo as espeCificações

1 sc}{f£l&6\neste relatório para trabalhar com o sistema de atendimento
RODESP;

Ó\\g'J~"

. ':" \~~;;!(,1icl'Oterminal - teclados Inteligentes deve ter alimentação externa por dois
••o;~~~p,'BO'.paresadicionais do cabeamento que atenderá a interface 485 ou externa com

tensão de entrada entre 90 e 240 Volts AC;

000498
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I) A conexão de comunicação e alimentação do Microterminal - teclados
Inteligentes com a rede RS485 deverá ser feita por cabo com conecto r para
conexão ao cabeamento.

1.6. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS DE HARDWARE PARA O PAINEL
ELETRÔNICO

a) Os Painéis eletrônicos deverão ser idênticos e sem uso anterior;

b) O Painel Eletrônico deverá ter indicação de chamadas, com informações de
senha chamada e ponto de atendimento;

c) O Painel deve apresentar uma linha com 01 digito alfa, 04 (quatro) digitos
numéricos para senha e 02 (dois) digitos numéricos para o local de atendimento;

d) O Painel eletrônico deve ser formados por matrizes de LED's na cor vermelha,
com padrão de 04 (quatro) polegadas;

e) O Painel Eletrônico deve possuir sinalização sonora;

f) O Painel Eletrônico deve ter comunicação com sistema através de interface
serial RS485 - 2 fios;

g) Permitir velocidade de 4800 ou 9600 bps com formato de dados 8 bits sem
paridade;

h) O Painel Eletrônico deve permitir comunicação serial através de protocolo de
interfaceamento descrito no item 1.7;

i) O Painel Eletrônico deve permitir programação via interface serial RS-485;

j) O Painel Eletrônico deve permitir fácil configuração por microswitch ou software;

k) O Painel Eletrônico deve permitir conexão por cabo par trançado de até 1.000
metros;

I) O Painel Eletrônico deve permitir conexão conjunta com até 32 dispositivos em
um único segmento;

m) O Painel Eletrônico deve ter alimentação interna para rede AC com tensão entre
90 e 240 volts;

n) Deverão ser fornecidos todos os softwares e drives necessários para instalação
e configuração do painel;

000490
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Protocolo de Comunicação Serial:
1. 7.1. Frame do Servidor (Host) para o Dispositivo (PainellMicroterminal).

SOH, STX, ORIG, Tipo, GROUP, 10, CMD, NFR, NFRAME, NCHAR,CC, <DADOS>, ETX, BCC.

Onde:

• SOH =
• STX =
• ORIG =
• Tipo =
• GROUP=• • ID =
• CMD =
• NFR =
• NFRAME=
• NCHAR=
• CC =

impressão)
• <Dados>=
• ETX =

BCC =
alé <ETX>

01hexa
02hexa
Endereço de Origem (Host) em ASCII.
bbh ( Fixo identificando o Modelo do Sistema );
Endereço do Grupo de Dispositivos
Endereço do Dispositivo.
Caractere de Comando
Número de Frames do pacote em ASCII. ( de 1 a 200 )
Número do Frame Corrente em ASCII
Número de Caracteres (máximo 200 caracteres por frame )
Caracter de controle (identificador do frame somente para

Dados
03hexa
(Byte de Check) calculado com: Xor com ShiftLeft do <STX>

1.7.2. Frame de resposta do Dispositivo para o Controlador (Host)

SOH, STX, ORIG, GROUP, HOST, ACKJNACK,CMD, NCHAR,CC, <DADOS>, ETX, BCC .

• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Xor com ShiftLeft do <STX> até <ETX>

0005(,0
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1.7.3 COMANDO ÚNICO PARA O PAINEL DE SENHAS

1.Display Envia numero de senha e número da posição de atendimento
ara ser visualizado no aniel.

OBCh

o

o

o

o

o

o

o

• o

o

o

o

Transmissão:

SOH = 01hexa
STX = 02hexa
ORIG = Endereço de Origem (Host) em ASCII (defauit 50h).
Tipo = 44h ( Fixo identificando o Modelo do Painel );
GROUP= Endereço do Grupo do Painel.
ID = Endereço do Painel.
CMD = BCh - Caractere de Comando (único comando para o painel)
NFR = 031h - Número de Frames do pacote em ASCII fixo.
NFRAME= 031 h - Número do Frame Corrente em ASCII fixo
NCHAR= 037h - Número de Caracteres fixo.
<Dados>= character alfa em ASC;
milhar do número da senha - caracter ASC;
centena do número da senha - caracter ASC;
dezena do número da senha - caracter ASC;
unidade do número da senha - caracter ASC;
dezena do número do guiche - caracter ASC;
unidade do número do guiche - caracter ASC.

o ETX = 03hexa
o BCC = (Byte de Check) calculado com: Xor com ShiftLeft do <STX> até

<ETX>

Recepção:

•
o

o

o

o

o

o

o

o

o

SOH= 01hexa
STX= 02hexa
ID=Endereço do Dispositivo
GROUP= Endereço do Grupo de Dispositivos
050h - Endereço de Origem (Host)
ACK (ou NACK)
BCh - (fixo)
030H - (fixo)
ETX= 03hexa

BCC= (Byte de Check) calculado com: Xor com ShiftLeft do <STX> até <ETX>

•
000501
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•

•

1.7.4 COMANDOS PARA O MICROTERMINAL (Protocolo de envio e resposta )

1. Pina Verifica se o Microterminal está ativo 1055h
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, 55h, 31h, 31h, 30h , 03h, Bcc
Receccão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, 55h, 31h, CC, 03h, Bcc.
Pino cara verificar se o microterminal está ativo.

Obs: Ao ser ligado o microterminal deve enviar automaticamente uma seqüência de
caracteres idêntica a resposta ao PING, de forma a informar que o dispositivo foi
inicializado, ou re-inicializado.

2. WriteAII Escreve nas linhas 1 e 2(transmissão de 32 caracteres) IOB1h
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, B1h, 31h, 31h, 50h, Char1-32, 03h, Bcc.
Recepcão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, B1h, 31h, CC, 03h, Bcc
Escreve os caracteres recebidos a oartir do inicio da linha 1 até o fim da linha 2.

3. WriteR1 Escreve na linha 1 (transmissão de 16 caracteres IOB3h
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, B3h, 31h, 31h, 40h, Char1-16, 03h, Bcc
Receccão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, B3h, 31h, CC,03h, Bcc
Escreve os caracteres recebidos a cartir do início da linha 1 até o fim da mesma.

4. WriteR2 Escreve na linha 2 (transmissão de 16 caracteres IOB7h
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, B7h, 31h, 31h, 40h, Char1-16, 03h, Bcc
Recepcão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, B7h, 31h, CC, 03h, Bcc
Escreve os caracteres recebidos a cartir do inicio da linha 2 até o fim da mesma.

5. ClearAII A a a todo o Ois la OEAh
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h. EAh, 31h, 31h, 30h, 03h, Bcc
Rece ão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, EAh, 31h, CC, 03h, Bcc
A a a as duas linhas do dis la

A a a a Linha 1 do dis la OE2h
01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, E2h, 31h, 31h, 30h, 03h, Bcc

Rece ão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, E2h, 31h, CC, 03h, Bcc.
A a a a rimeira linha do dis la

7. ClearR2 A a a a Linha 2 do dís la OE4h
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, E4h, 31h, 31h, 30h, 03h, Bcc.
Rece ão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, E4h, 31h, CC, 03h, Bcc.
A a a a se unda linha do dis la

•

8. ClearChar A a a "n" caracteres a artir da osi ão "x" OA1h
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, A1h, 31h, 31h, 32h, xh, nh, 03h, Bcc
Rece ão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, A1h, 31h, CC, 03h, Bcc.
A a a um certo número 'n'(1 a 32 de caracteres a artir de uma certa
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10. ReadBuffer Lê teclaoressionada 10AFh
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 3lh,AFh, 31h, 31h, 30h,03h, Bcc
Receccão 01h, 02h, 3lh, null, 50h, Ack, DEh, nh+1, CC, Charl In-1), 03h, Bcc
Aceite lhos\) 01h, 02h, 50h, BBh, null, 3lh, Ack, DEh, 3lh, CC, 03h, Bcc
Lê o buffer com as teclas oressionadas

11. Lê teclas pressionadas com echo especial IOF2h
WaitKevsoec
Transmissão 01h, 02h, 50h, BBh, null, 3lh, F2h, 3lh, 3lh, 30h, 03h, Bcc
Receccão 01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, F2h, 3lh, CC, 03h, Bcc.
Guarda as teclas cressionadas no buffer, devolvendo o caracter "*" no disclav

12.
WaitKe echo
Transmissão
Rece ão
Guarda as teclas

Lê teclas pressionadas com eco

01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, F6h, 31h,31h, 30h,03h, Bcc
01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack. F6h, 3lh, CC, 03h, Bcc
ressionadas no buffer, ecoando a tecla a ertada no dis la

OF6h

13. Lê teclas pressionadas sem eco 10FAh
WaitKevnoec
Transmissão 01h,02h, 50h, BBh, null, 3lh, FAh, 3lh,31h.30h, 03h, Bcc
Receccão 01h, 02h, 3lh, null, 50h, Ack, FAh, 31h, CC, 03h, Bcc
Guarda as teclas cressionadas no buffer, sem echo.

000503
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OBOhLê con'unto de teclas ressionadas com eco
01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, BDh, 31h, 31h, 30h, 03h, Bcc
01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, BDh, 31h, CC, 03h, Bcc
01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, DEh, nh+1h, CC, Char1-n, 03h, Bcc

.-
Ted~dohablllta"à' digitaçao e ;i'k-

quando uma teda é pressionada
ele apresenta o valor na leia

14. GetKe echo
Transmissão
Rece ão
Resposta
Teclado

Aceite host 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, Ack, DEh, 31h, CC, 03h, Bcc
Guarda as teclas pressionadas no buffer, ecoando a tecla no display, até a tecla "ENTER" ser
ressionada enviando o conteudo do buffer ao host

•
Teclado envia uma solicJlaç!io
com as ledas pressionadas
.:;;T'''; até o momento

•
Sim

"',
",o

•
279
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OBFhLê con'unto de teclas ressionadas com eco "'''.
01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, BFh, 31h, 31h, 30h, 03h, Bcc.
01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, BFh, 31h, CC, 03h, Bcc
01h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, DEh, nh+1h, CC, Char1-n, 03h, Bcc

15. GetKe noec
Transmissão
Rece ão
Resposta
Teclado

Aceite host 01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, Ack, DEh, 31h, CC, 03h, Bcc
Guarda as teclas pressionadas no buffer, ecoando "." no display, atê a tecla "ENTER" ser
ressionada enviando o conteudo do buffer ao host

•
Teclado responde ACK

Teclado habilita a digi~ÇaO e
" quando uma teda é pressionada
ele apresenta asterisco na tela

•

"ao

•
000505
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16.SPrinter
Transmissão

Rece ão

Envia Strin de dados ara a orla de saída de Im ressora OCBh
01h, 02h, 50h, BBh, null, 31h, CBh, NFR,NFRAME,NCHAR+1, CC, <DADOS>,
03h, Bcc.
01 h, 02h, 31h, null, 50h, Ack, CBh, 31h, CC, 03h, Bcc

Envia uma seqüência (string) de <DADOS> para a saida serial de impressora acoplada ao
microterminal.

NFR =
NFRAME=
NCHAR=
<Dados>=

Número de Frames do pacote em ASCII. ( de 1 a 200 )
Número do Frame Corrente em ASCII
Número de Caracteres (máximo 200 caracteres por frame )
Seqüência de Dados a ser enviada a impressora

• 'No caso do comando de impressão (OCBh) é enviado um caracter de controle (único para cada
frame). Este caracter precede a "string" de dados e permite o microterminal identificar a chegada de
um frame "duplicado", neste caso o microterminal responderá ACK mas não deverá realizar
novamente a impressão já feita.

00050G

"Imprime os earacteres, 1 .

''1:
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Comando OCBh

.>~:
Teclado verifica o caractere

de controlo (CC) para saber se
já não..imprimiu esse ~~ÍT1e.

•

•
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A entrada de sinal e alimentação elétrica nos equipamentos deverá ser feita através de cabo
que permita a conexão conforme desenho e tabela apresentada a seguir.

Cor
Branco do Verde
Verde
Branco do Laran.a
Azul

Cor
Branco do Azul
Laran.a
Branco do Marrom
Marrom

•
Conector RJ-45

Vista do conector Fêmea:

o diagrama ao lado representa o conector RJ-45 fêmea
observado frontalmente a conexão é feita pela traseira.

•

•
282
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1.9. FONTE DE ALIMENTAÇÃO

a) No caso de alimentação dos dispositivos via par adicional no cabeamento RS485, deverá
ser fornecida para cada órgão instalado, uma fonte de alimentação redundante para
alimentar os Microterminais - teclados Inteligentes e Dispensadores de Senha via pares
adicionais no cabo de dados da interface RS 485.

b) As fontes serão ligadas na rede AC com tensão entre 90 e 240 volts, devendo ter
capacidade de potência de acordo com as quantidades de equipamentos do item 1.1.

1.10. CONVERSOR DE INTERFACE SERIAL RS 485/ETHERNET

a) Deverão ser fornecidos Conversores de interface SERIAL RS485/ETHERNET sem uso
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

c) O Conversor de Interface deverá ser SERIAL RS485/ETHERNET.

c) O Conversor deve permitir conversão Serial para Ethernet padrão, utilizando sockets
TCP/UDP e permitindo ao periférico serial operar com o software sem a necessidade de
instalar um driver;

d) O Conversor deve suportar padrão Ethernet 10/1OOBase-T;

e) O Conversor deve suportar protocolo TCP-IP e Serviços de socket TCP/UDP;

f) O Conversor deve suportar a conexão se até 32 dispositivos na interface RS485;

g) O Conversor deve suportar transferência de dados de no mlnimo 200 Kbps;

h) O Conversor deve possibilitar o controle de fluxo de hardware, compalivel com modems;

i) O Conversor deverá ser fácil de instalar local ou remotamente, através de endereçamento
IP;

j) O Conversor deverá ser de fácil configuração, por microswitch ou software;

k) O Conversor deverá ter Conector DB-9 Macho para interface Serial e RJ 45 para interface
Ethernet;

I) Deverá ser fomecida a fonte de alimentação interna ou externa com tensão para 110V
a 60 Hz com tolerãncia de +/-10 %;.

m) Deverá ser fornecido o software e drives necessários para a instalação;

n) Deverá ser fornecido os manuais têcnicos contendo todas as informações sobre o
produto com as instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento.

1.11. ACESSÓRIOS

a) Deverão ser entregue todos os cabos e conectores e acessórios necessários para o
funcionamento de cada item.

a)
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
APARELHO FAXPHONE
REL.STR. 334/2005 v.I

1. APARELHO DE FAXPHONE LASER - CONFIGURACÃO I

1.1.CONDIÇÃO GERAL

a) Aparelho FaxPhone novos, idênticos e sem uso anterior.

1.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1.2.1. TIPO

a. Deverá ser do tipo impressão a laser;

b. A velocidade do modem deverá ser de 14.4kbps (Transmissão);

c. A velocidade de transmissão deverá ser de aproximadamente de 06 (seis)
segundos por página;

d. Deverá ser fornecido no mínimo 1(um) cartucho de toner preto;

e. A resolução do fax horizontal X vertical modo fino deverá ser de 203 X 196
Ipi e modo normal de 203 X 98 Ipi;

a) Deverá possuir memória para armazenar no minimo 80 (oítenta) páginas;

f. Deverá possuir função para o envio de mala direta;

g. Deve ser compalivel com o grupo 3;

h. Deverá ter compatibilidade com linha de telefonia pública;

i. A compressão de dados deve ser MH, MR, ECM-MMR;

j. O aparelho de FaxPhone deverá ser homologado pela agencia Anatel;

k. O tipo de discagem deverá ser manual, no gancho e rediscagem automática
e manual;

~~. rJ<,•••ç,. ,,'1'1
~q.(l\Ó'.'~~\l)0.Abandeja de papel deverá suportar no minimo 50 (cinquenta) folhas A4;

\t. \~. \O'00C~'~'
'~o~'~w':J~

,0 ~ •.•~~ ••• limentador automático de documentos deverá suportar no minimo 20
. , s'
i\ '>0',,, ó\

~~"\. n. ~~5ão de alimentação deverá ser de 115V a 60 Hz, com tolerãncia de +/-
/ .

.' 10.
.. • ,\QJ

,!\~Q~oC.o
•. ' 1\01.1: 0,\1-

~oti ••..u'
"'~c~i.~"ACESSÓRIOS

a) O equipamento deverá vir acompanhado pelo Monofone e por todos o
demais componentes que permitam o seu perfeito funcionamento.
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1.3. DOCUMENTAÇÃO TECNICA
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•

•

•

a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário
e de referência contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou Inglês,
para o produto .

on0510285
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
TOTEM MULTIMÍDIA
REL.STR. 335/2005 v.I

1. TOTEM MULTIMíDIA - CONFIGURAÇÃO I

1.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos Totens Multimídia, novos, idêntícos e sem uso anterior. Todos
os componentes integrantes do totem (CPU, Monitor Touch Screen e Impressora
Laser), também deverão ser novos, idênticos e sem uso anterior.

1.2. TIPO DE TOTEM

•
a) Totem Multimídia para consulta de dados com monitor Touch Screen, teclado e mouse

externos.

1.3. GABINETE E ESTRUTURA

a) O design deve ser moderno, compacto e apresentar linhas suaves e levemente
arredondadas que não deixe o gabinete com aparência em formato retangular
(tipo caixa) e com linhas retas. Deverá ser apresentado prospecto com foto do
mesmo;

000511286

b) O Painel operacional, deve ser projetado de forma que o usuário possa
interagir facilmente com o equipamento;

c) A ergonomia do gabinete deve ter o monitor na parte superior frontal, fixado de
modo a permitir boa visualização de dados na tela e com total vísão das
imagens sem incidência de luz ou reflexos. O teclado e o mouse externos, bem
como a saída de impressão deverão ter fácil acesso, proporcionando operação
adequada para o usuário mesmo com as proteções anti-vandalismo;

d) A estrutura do gabinete deve ser robusta e estável, de modo a acomodar todos
os equipamentos especificados, montada em "aço" (tratado contra oxidação)
composto com outros materiais, desde que não contenha partes internas ou
externas em madeira e seus derivados, a base dever ser apoiada de forma que
não perca facilmente seu centro de equilibrio e também impeça seu
deslocamento indevido quando não fixado ao piso. Deverá ter possibilidade ou
kit para fixação opcional ao piso;

e) As cores externas do gabinete devem ser acabamento em aço escovado ou
pintura prata em epóxi eletrostática combinando com vermelho, personalizadas
com logotipo Poupatempo, cujo lay-out será fornecido pela Superintendência
Poupatempo que também aprovará a entrega. Não será permitido fixação de
logotipo ou qualquer outra identificação do fornecedor ou fabricante, em

,,~alquer parte externa do gabinete;
'/i#:.,\Q~''l'l~c.d'~,\~.\~~~~'O~~abinete deve ter 02 (duas) saídas de áudio, situadas na parte frontal, com

;," . ~~C'O cg:~~ção anti-vandalismo sem impedir a saída do som;

!:. ( ~.: inete deve possuir bandejas deslizantes para facilitar o manuseio dos
. 'I.~\ê '~!:{1entos, porta com fechadura e chave que deverá ter ãngulo de abertura
\ 'i\'i:. de.~ a permitir a manutenção dos equipamentos e abastecimento de papel

na i ,essora sem dificuldades;
• ~Q~'

~et~~~inete deverá ter guias internos para passagem de cabos lógicos e
0\ o~~. eil~tricos, permitindo a mobilidade dos equipamentos instalados sem que os
" f' mesmos fiquem soltos, régua com tomadas no oadrão NEMA 5-15R fixadas

internamente ao mesmo de modo a suportar a ligação e o consumo de todos
os dispositivos instalados;

•
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i) Os equipamentos integrantes do totem deverão funcionar corretamente mesmo
na sua configuração máxima, em temperatura ambiente não controlada, isto é,
sem ar condicionado, para isso o gabinete do totem deverá ter um sistema de
exaustão próprio, com ventilação forçada através de ventiladores instalados
internamente com fluxo de ar dirigido para fora do Totem;

j) Deverão existir aberturas frontais para acomodar o teclado e mouse externos,
evitando vandalismo e sendo em posição de operação adequada ao usuário,
abaixo da altura do teclado uma abertura frontal com guia para liberação do
papel na saida de impressão, sem deixar que o mesmo caia ao chão;

k) As dimensões do gabinete deverão ser proporcionais a operação de um
usuário de estatura mediana, na posição em pé, com largura aproximada de
800mm.

2. CPU (MICROCOMPUTADOR)

2.1. PROCESSADOR
a) 01 (um) processador, com arquitetura x86 e memória cache L2 integrada ao

processador.
b) A freqüência de c10ck deverá ser no mínimo de 2.6GHz para processador

proposto com controlador de memória externo ou no minimo de 2.0GHz para
processador proposto com controlador de memória embutido no processador.

c) Memória cachê L2 de no minimo 256KBytes.
d) Velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do

sistema deverá ser no minimo de 533MHz.
e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de

energia compatível com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir
controle automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

2.2. MEMÓRIA RAM

a) Deverão ser fornecidos no mlmmo 512MBytes de memória RAM por
computador, configurada para operar em canal duplo (dual channel)

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no
minimo 2GBytes.

c) Barramento de memória DDR capaz de operar com dois canais simultâneos -
"DDR Dual Channel".

d) No minimo do tipo DDR padrão PC3200 ou superíor.
e) .Taxa de transferência igualou superior a 400MHz .
. .,.~

...•..,~"...,.~"....•.•.
,;.~ ",.'" "O'

.1IO',"''''::;;\'I"l'.'~~IO"hUITOSINTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADORtlF-,-$J't"-""~<P' ~-::.
"I~••"'~O\~c~\)O.. SET)"~O\cte~U": ...." ~~~
,~,~""~""" ~. \;hipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o

"c ~t.l\\í '. ssador de no mínimo 533MHz, de acordo com a especificação do
p ~ssador ofertado ..,. ,

) ~t:t1pset deverá suportar no minimo memória RAM do tipo DDR SDRAM com

canais simultâneos (dual channel memory)

c) Deverá possuir controladora IDE padrão ULTRA ATA/100 com 1 canal.

I
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d) Deverá possuir controladora SATA com no minimo 1 canal.
e) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia

compativel com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.

IJF;~DESP•

•

2.4. 810S
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de video o nome do fabricante do computador

sempre que o computador for inicializado.
c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2000.
d) A inicialização do computador deverá ser realizada na seqüência definida pelo

usuário, via disquete elou CDROM e/ou disco rigido, bem como pela placa de
rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compativel com o padrão PXE
(Pré-boot Execution Enviroment) .

e) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma
para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das
configurações do BIOS.

2.5. SLOTS PCI
a) Disponibilizar no mlnlmo 01 (um) slot PCI livre após o computador estar

configurado com os dispositivos solicitados.
b) Padrão PCI de 32bit ou superior.

288

INTERFACE DE REDE
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede por comput

b) Padrão PCI, on-board ou placa de rede.

PORTAS DE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser

identificados no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos
nomes ou simbolos.

b) 01 (uma) porta serial padrão RS232-C, com conector externo na cor azul
turqueza .

c) 01 (uma) porta paralela padrão Centronics, com o conector externo na cor
vermelha púrpura escuro.

d) No minimo 06 (Seis) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na
cor preta, sendo que pelo menos duas estejam localizadas na parte frontal do
computador.

e) 01 (uma) porta para mouse padrão Mini-Dín PS/2 com conectorexterno na cor
verde ou padrão USB.

f) 01 (uma) porta para teclado padrão Mini-Din PS/2 com conector externo na cor
lilás ou padrão USB.

g) 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port, com o conector
externo na cor azul quando a controladora de vídeo for ~J~~rdZ~I'lr~.~~W;'tl:

\191 MOI 101 io - TabellOo
h) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45, com ~~ ••""",.""wa

preta quando a Interface de rede Ethernet for on-board. "'''"._', .aço- RSS,31

i~i
a!l~
o o'E;
~E.!1
000~.".2.7.

2.6.

•

•
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c) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.
d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps

ou 1OOMbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para

10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE
802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet).

f) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e PXE.

•
2.8. CONTROLADORA DE VíDEO

a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador.
b) Padrão AGP 4X ou PCI Express ou superior.
c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no

mínímo 1 monitor de video compatível com padrão SVGA ou superior.
d) Tipo de memória RAM SDRAM ou SGRAM ou DOR .
e) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 64MBytes, com mecanismo de

alocação dinãmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja
efetuada de forma dinãmica, o mesmo deverá permitir que parte da memória
RAM do sistema seja alocada para vídeo á medida que seja necessária e
liberada quando não estiver sendo usada. Caso a alocação não seja efetuada
de forma dinãmica, deverá ser acrescentado.á memória RAM a mesma
quantidade de memória alocada exclusivamente para video.

f) Resolução gráfica minima de 1024 x 768 pixels.

2.9. CONTROLADORA IDE
a) 01 (uma) controladora IDE com no mínimo 01 canal.

b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 100MBytes/s ou superior.

000514289

2.12. UNIDADE DE LEITURA DE CDROM
a) No mínimo 01 (uma) unidade de leitura de CDROM por computador.

2.10. CONTROLADORA SATA
a) 01 (uma) controladora SATA com no minimo 01 canal, integrado á placa-mãe.

b) Taxa de transferência de dados de no minimo 150MBytes/s ou superior.

~\,2.11 RtlIl; .. ~GIDO IDE DE 40GB
~~~~~o'O c~\t

,)~\t.~';~~9.' . ínimo 01 (um)disco rigido por computador.
~ o. terno ao gabinete.

) 1-'\.~\'\[)I \"'{~ídO no minimo padrão SATA. .
cJ.Wj, '\. &. Ca ade mínima de armazenamento por disco de 40GBytes.
(~. o - " 1_u5~.gfil;l" ) y~,,~Hade de rotação mínima de 7200rpm.r2~ti'lfi f),o",~~~.'tai(à'de transferên~ia de dados de no mínimo 150MBytes/s.

k.- fI'@.,'i!,,"o'fj')Tecnologladepre-falhaSMART(Self MOnitor Analysls Report Test)
I' . d'. @. @ Incorpora o.
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b) Tipo interno ao gabinete.
c) Unidade de leitura de CDROM padrão IDE.
d) Taxa de transferência de leitura no minimo de 24X.
e} Compatibilidade de leitura com mídias CDROM, CDR e CDRW.

2.13.
a)

b)

c)

2.14.
a)• b)

c)
2.15.

UNIDADE DE DISCO FLEXíVEL
No mini mo 01 (uma) unidade de disco flexível por computador.
Tipo interno ao gabinete.
Compatibilidade com disquetes de 1.44MBytes.

KIT DE ÁUDIO
Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma)
Controladora de som e 01 (um) Alto-falante por computador.
A controladora de som deverá ser onboard ou placa controladora de som,
contendo 01 (uma) saida amplificada para canais stéreos e 01 (uma)
entrada para microfone.
Alto-falantes com amplificador de sinal.

TECLADO

a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado interno.

000515

teclado ex1erno por totem, conforme
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b) Deverá ser fornecido 01 (um)
caracteristicas do gabinete item 1.3.

c) Teclados com formato ergonômico e conjunto de no minimo 104 teclas com
teclado numérico e teclas de função para o modelo interno e sem teclas de
acesso ao sistema (ou desativadas) para o modelo externo.

d) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC'99
System Design Guide com conector de sinal identificado na cor lilás.

e) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2.

f) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão
USB.

MOUSE2.16.
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse interno por equipamento com 3 botões,

sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para rolagem.
b) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse externo tipo Trackball anti-vandalismo por

tótem.
c) Mouse tipo mecãnico ou óptico.
d) Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para
,.'j>fOlagem.

\ft'~' ,
,\ft'l'il~~J~~~I9S0IUÇãode no mínimo 400dpi.

~~. ).,~O ,
,\>li-\"'~&O'~:1íb"",~patibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC '98
v,';fó,~;g\~~:""~tem Design Guide com conector de sinal identificado na cor verde.
\8' ",~~oÇ1"'~.~..,.. 9:~
'~~GoG"" ~cWI\\~ . ~tor do cabo de sinal padrão PS/2 Mini-Din keyboard port ou padrão USB.
,QI!lI ~[:'\.~ ~~

.~-"
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GABINETE DA CPU

h)

g)

c)

d)

e)

f)

Gabinete tipo minidesktop (SFF-Small Form Factor), que permita a utilização
na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o
funcionamento do computador.

b) A abertura e fechamento do gabinete deverão ser realizadas sem o uso de
ferramentas (tooless).
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 3 Y:z polegadas.
Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia de 5 Y. polegadas.
Deverá possuír no minimo 01 (uma) baia interna para disco rígído.
Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteção contra
cargas eletrostáticas e corrosão.
a computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por
software mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de
proteção para prevenir o desligamento acidental do computador.
Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para
indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

2.17.
a)

•
2.18. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de alimentação principal,
necessárias para o funcionamento do computador na configuração máxima.

b) Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 127VAC e de 200VAC á 240VAC á
60Hz, com seleção manual ou automática de tensão, capaz de sustentar a
configuração máxima do computador.

c) Deve ser fornecido cabo de alimentação com plugue de 3 pinos.

•
2.19. SISTEMA OPERACIONAL

a) a computador deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional
MS-Windows XP Professional ou superior corporativo, versão português e Licença
de Uso, bem como com o CD de recuperação do sistema operacional fornecido.

b) a computador e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os
sistemas operacionais Windows 2000 Professional, Windows XP Professional e
versões superiores.

c) a computador deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede,
controladora de vídeo, controladora IDE, unidade de leitura de CD-RaM, teclado,
mouse e demais componentes do computador.

•
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2.21. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado OU Relatório de Avaliação de Conformidade

emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar,
comprovando que o COMPUTADOR e MONITOR DE VíDEO estão em
conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology
Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

000517
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3. MONITOR TOUCH SCREEN

3.1. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
a) Deve ser fornecido montado no gabinete de cada Totem, 01 (um) monitor de video LCD

(liquid Cristal Display);
b) O monitor deverá ser policromático de 15 polegadas, tipo TFT (Thin Film Transistor) de

matrix ativa, com (Touch Screen) tecnologia capacitiva ou Ultra Som sensivel a toque e
com tela resistente a graxas, óleos, água e outros contaminantes tipo gordura em geral;

c} Deverá suportar 16 milhões de cores;

d) Deverá suportar resolução gráfica mínima suportada de 1024 x 768 pixels;

e} Deverá ter freqüência de varredura horizontal 60 Hz;

f} Deverá ter compatibilidade funcionai e operacional de acordo com O padrão PC'99
System Desi9n Guide com conector de sinal identificado na cor azul escuro;

g) Deverá ter conector do cabo de sinal padrão OS15VGA;

h} Deverá ter fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de tensão de
100VAC á 240VAC à 60Hz e cabo de alimentação com plugue de 3 pinos,

000518293

4. IMPRESSORA LASER

4.1. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
a} Deverá ser fornecida 01 (uma) impressora nova, por totem sem uso anterior;

b) Tipo pagina monocromática com tecnologia Laser;

c) Velocidade nominal de impressão minimo de 30 (trinta) ppm;

d) Resoiução minima de 1200 X 1200 dpi;

e) Tamanho da memória minimo de 64 MB;

• f) Ciclo mensal de impressão minimo de 70,000 paginas/mês;

g) Deverá ser entregue para cada impressora 01 (um) Cartucho de Toner e cilindro,
os mesmos deverão ser integrados no mesmo cartucho;

h) Deverá suportar linguagem da impressora Post Script Levei II e PCL6;

i) Deverá possuir 1(uma) interface de comunicação USB versão 2,0 ou superior;

j) Deverá possuir 1(uma) interface de comunicação de rede 10/100 Mbps com
conector RJ45;

k) Deverá ser compatível com a Norma Internacional Padrão IEEE 802,3 para
'!l'~10BaseT e IEEE 802,3u para 100BaseTx;

~1~~~verá ser fornecido 01 (um) servidor de impressão, o mesmo devera ser do tipo\~~'"~~;L b', ' '~;o' <f" ,,:,,!~no ao ga Inete,
. )'''i#:,G<;p I'\~.;?,,,::m " ~:"o~suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP;

," '\)\ "'oe i~?ouportar protocolos de apiicação DHCP/WINS e LPD/LPR;

'\. '\ ) Dev '.' suportar sistema operacional Windows 9x/20001XP Professional,
Wi~~s 2000/2003 Server, Linux ou mais recente, para o "spool" de impressão;v.~ ,te:

~;'j)e~erá ser fornecído 01 (um) software agente de gerenciamento local e remoto;
b'\Co ç;('

~(\' .,' :;>:' ,
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p) Deverá ser do tipo gerenciador de impressão;

q) O Modulo de Software deverá suportar aplicação gráfica Windows ou via Browser
Web, executada em qualquer estação da rede local, sob sistema operacional
Windows 9x e 2000/2003 Server, Linux ou superiór;

r) Deverá permitir funções de controle como configuração de endereço IP;

t) A função de supervisão suportada deverá monitorar a situação operacional da
impressora quanto à pronta/fora de linha, quantidade de papel, fim de
papel, papel enroscado e quantidade de toner;

u) Deverá ser fornecido utilitário tipo "driver" da impressora;

v) Deverá suportar sistema operacional MS-Windows 9x, 2000 e 2000/2003 Server,
Linux ou mais recente;

w) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel, resolução e
quantidade de impressão .

x) Deverá ser fornecida 1(uma) bandeja principal para formulário A4, Cartão e
Envelope, devendo a mesma suportar no mini mo 500(quinhentas) folhas padrão
A4 e no mínimo 1 envelope.

y) O gabinete da impressora devera possuir no painel de controle tecla de comando
sobre posicionamento de papel, pausa, auto-teste, "on-Iine" / "off-Iine" e luzes
indicativas;

z) Devera possuir fonte de alimentação com faixa de tensão de 120V à 60Hz, com
tolerância de +/- 10%;

5. ACESSÓRIOS (PARA CADA TÓTEM)

5.1. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
a) Deverão ser fornecidos os cabos de alimentação, bem como outros cabos e acessórios

necessários para as conexões do computador, monitor e impressora no gabinete do
totem.

•
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6. LITERATURA TÉCNICA (PARA CADA TOTEM)

6.1. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS
a) Deve ser fornecido juntamente com cada totem, um conjunto de manuais do usuário

contendo todas as informações sobre os produtos, isto é, totem, microcomputador,
impressora, monitor, teclado e mouse com as instruções para instalação, configuração
e operação dos mesmos. Deverão ser fornecidos ca.bg~, de alimentação, bem como
cabos e acessórios para as conex~~d~~~tador no gabinete do totem.

't;i;Ser.,ilobellc~' ell()O
I "",,oTeiolGOle contefe ome

~ENnc.••ç~.Esroc OoaueO te.
JrIgIno\oroin'~le~ .:•....••.•R5-.3I
"OI Au1e"\N: ... •....
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
KVM SERVER SWITCH
REL.STR. 336/2005 v.I

1:. CONSOLE SWITCH KVM E CABOS KVM

1.1.CONDIÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos Console Switch KVM, novo e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.

b) Deverão ser fornecidos 08 Cabos KVM de 1,80 metros cada, para conexão de
cada porta do console switch aos servidores.

c) Deverão ser fornecidos 08 Cabos KVM de 3,00 metros cada, para conexão de
cada porta do console switch aos servidores

1.2. TIPO DE CONSOLE SWITCH

a) Rack Console Swith KVM de 16 portas .

1.3. CARACTERíSTICAS INDIVIDUAIS

Deverá ter gabinete com pintura aveludada micro textura fosca e kit para fixação
em rack padrão de 19 polegadas;

Deverá ter tamanho de 2U;

Deverá suportar 16 servidores monitorados com portas para monitoração do
teclado, mouse e monitor de vldeo;

Deverá apresentar as informações de servidor selecionado e de estado, são
apresentadas no monitor de vídeo "On-Screen Display";

Deve informar equipamento ligado;

Deve suportar modo de comutação de servidores manual ou automática "port
scanning";

Deve ter controle de acesso através da identificação de usuário e/ou senha;

Deve possibilitar programação através de firmware atualizável;

A configuração deve ser armazenada em memória não volátil;

Deve suportar capacidade de empilhamento das console para 64 servidores
monitorados;

1.4.ACESSÓRIOS E CABOS KVM

a) Devem ser fornecidos todos os acessórios para a instalação e fixação do console
de comutação no rack padrão 19 polegadas;

b) Deve ser fornecido cabo lógico para o empilhamento das consoles switch;

c) Cada cabo KVM deve ser formado por um cabo padrão OS15 VGA, um cabo
padrão mini-din PS/2 para teclado e um cabo padrão mini-din PS/2 para mouse.

000520
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ANEXO 8A • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
UNIDADE GRAVADORA E REPRODUTORA DE OVO / CDROM EXTERNA

REL.STR. 338/2005 v.I

1. UNIDADE GRAVADORA E REPRODUTORA EXTERNA DE DVD / CDROM

1.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Oeverá ser fornecido Gravador novo e sem uso anterior.

1.2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

1.2.1. TIPO

•
a) Tipo unidade de gravação externa;

b) A unidade deverá suportar capacidade de armazenamento de no mlnlmo
8.5GBytes com possibilidade de gravação de dados, vídeo e áudio em mídias
OVO+R, OVO-R, OVO+RW. OVO-RW, OVO+R de dupla camada, CO-R e CO-
RW;

c) Taxas de transferências minimas de: 40X para leitura de COROM, 24X para
gravação de CO-R, 16X para regravação de CO-RW, 16X para leitura de
OVO, 8X para gravação de OVO+R, 4X para gravação de OVO+RW, 2.4X
para gravação de OVO+R Oupla Camada, 8X para gravação de OVO-R, 4X
para gravação de OVO-RW;

d) O tempo médio de acesso deverá ser: CO-ROM: 110msec, OVO-ROM:
130msec, OVO-RAM: 150msec;

e) A capacidade do Buffer deverá ser de no minimo 2 Mb com Teste de Buffer
em Andamento;

f) Inserção e Ejeção do CO: Bandeja Motorizada;

Oevem ser fornecidos Orivers para os sistemas operacionais MS-Windows
98, 2000 e XP Professional;

g) O padrão da interface de 'comunicação deverá ser USB versão 2.0 ou
superior;

000521296

a) Oeverá ser fornecido cabo de alimentação e cabo USB, para conexão ao
computador. para todos os equipamentos.

1.3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Oeverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do
usuário e de referência contendo todas as informações sobre o produto com
as instruções para instalação, configuração e operação, em Português ou
Inglês, para o produto.

•
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
TESTADOR DE CABOS UTP CAT 6

REL.STR. 339/2005 v.I
2. TESTADOR DE CABO UTP CAT - 6

2.1. CONDIÇÃO GERAL

a) Deverá ser fornecido Testador de cabos UTP, novo e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento. na data de
entrega da proposta.

2.2. TIPO DE TESTADOR DE CABO UTP

a) Para verificação rápida da integridade de um cabeamenlo Ethernet par-trançado com
identificação de problemas

2.3. CARACTERíSTICAS INDIVIDUAIS

a) Deverá Verificar rede Ethernet 10/100;
b) Deverá verificar os problemas de cabeamento mais variados, como má coneclorização e

rupturas, mostrando exatamente onde está a falha;

c) Deverá Medir o comprimento do cabo e a distância até a falha via
Reflectometria;

d) Deverá localizar rupturas, curtos, pares cruzados, invertidos e com
erros de conectrorização em cabos tipo par-trançado;

e) Deve fazer piscar as portas de hubs;

f) Deverá ter Indicadores que permitem identificar o defeito facilmente;

g) Deverá localizar cabos (UTP) em escritórios durante mudanças da rede.

2.4. ACESSÓRIOS (PARA CADA TESTADOR)

a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para utilização do testador.

2.5. LITERATURA TÉCNICA

a) Deverá ser fornecido o manual técnico com todas as informações sobre o produto com
as inslruções para configuração e operação.

• 000522
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
TABLET PC

REL.STR. 340/2005 v.I

CONDiÇÃO GERAL
Tablet PC novo e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha
de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta.

a)

1. TABLETPC
1.1.

1.2.
a)

b)

• c)

d)

e)

f)

PROCESSADOR
01 (um) processador por Tablet PC, com arquitetura e caracteristicas
funcionais compatíveis ou superiores com os processadores Pentium M.
O processador deverá possuir recurso compatível com a tecnologia
SpeedStep ou PowerNow! para otimização do consumo de bateria.
Freqüência de clock minimo de 1.86GHz .
Tamanho da memória cache L2 mínimo de 2MBytes para dados integrado ao
processador.
Velocidade do barramento de processamento (Front Side Bus) suportada pelo
processador igualou superior a 533MHz.
O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de
energia compatível com o padrão ACPI v.1.0 ou superior e controle
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

•

1.3. MEMÓRIA RAM
a) Deverá ser fornecido no minimo 512MBytes de memória RAM por Tablet PC .

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo Tablet PC deverá ser de no
mínimo de 2048MBytes.

c) Disponibilizar no minimo 01 slot de memória RAM livre, após o Tablet PC
estar configurado com a memória solicitada.

d) No mínimo do tipo DDR-2 de 400MHz .

e) Padrão do conector SoDIMM

000523298

b)

1.4. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSET)

O chipset deverá suportar no minimo velocidade do barramento de
processamento (Front Side Bus) igualou superior a 533MHz.
O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR-2 com

•
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c) A inicialização do Tablet PC deverá ser realizada na seqüência definida pelo
usuário, via disquete e/ou CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de
rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compativel com o padrão PXE
(Pré-boot Executíon Enviroment).

d) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma
para inícializar o Tablet PC e outra para acesso e alterações das
configurações do BIOS.

e) Deverá possuir recurso de autentícação digital biométríco integrado via
hardware.

•
1.6. BARRAMENTOS

a) Disponibilizar no mínimo 01 (um) barramento PC Card tipo 11 livre após o
Tablet PC estar configurado com os dispositivos solicitados,

b) Barramento padrão PCMCIA versão 2.0 .

PORTAS DE COMUNICAÇÃO
No minimo 02 (duas) portas USB versão 2.0.
01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB 15 VGA porto

01 (uma) porta S-Video (TV-Out).
01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45.
01 (uma) porta da interface modem padrão RJ11.

01 (uma) porta infravermelho (InfraRed).
01 (um) kít de áudio composto por 01 (uma) saída de áudio e 01 (uma)
entrada para microfone.

h) 01 (um) conector DC-in para adaptador AC.

1.7.
a)

b)

c)
d)

e)

f)

g)

•

1.8, INTERFACE DE REDE
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede por Tablet PC.
b) Padrão de barramento PCI, on-board íntegrado ao gabinete.

c) lflnterface de rede padrão Gigabit Ethernet.
'~,~l;leverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps

'\I~' , ~~, :"1".'~ 100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
- 'c'o e.d'- Cf: ';~~o~i" ••patibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para<"""'0 eT (Ethernet), e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE

<"'1.'I.~\'I . b para 1OOObaseT(Gigabit Ethernet).
'11'<- ~'"\ f) O ~1ipossuir recursos de Wake on LAN (WOL).

"e'o,\~
l.\~o. ",0°

õ~~~~\"f1\lTERFACE DE MODEM
~b\\ ...,,:'"0.. ,' a) No mínimo 01 (uma) interface de modem por Tablet PC.

b) Padrão de barramento PCI, on-board integrado ao gabinete.

c) Interface tipo modem fax/dados de 56Kbps.
d) O modem deverá operar no modo assincrono .
e) Padrão para fax ElA classe 1, ITU-T grupo 111, 14.4 Kbps para envio e

recepção.

00052-1
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f) Padrão para modulação de dados Bell 103/212A e ITU-T V.17, V.21, V.22,
V.22bis, V.23. V.27ter, V.29, V.32, V.32bis, V.34, V.34+ e V90.

g) Comando de linha padrão HAYES.
h) Protocolos de controle de erros MNP2-4 / V.42.
i) Protocolos de compressão de dados MNP-5 N.42bis.
j) Controle de fluxo por controle RTS/CTS e XON/XOFF.
k) Equalização automática com negociação tipo FALLBACK entre modem's de

velocidades diferentes.
I) Devem ser fornecidos cabo telefônico padrão RJ 11 e adaptador de conector

RJ11 para tomada padrão Telebrás de 4 pinos.

•
1.10. INTERFACE WIRELESS LAN

a) No minimo 01 (uma) interface Wireless LAN por Tablet PC .
b) A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do Tablet PC

sem a utilização de slots PC Cardo
c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 b e g.
d) A interface deverá suportar as velocidades de transmissão de 1, 2, 5.5, 11 e

54Mbps (fall-back).

1.11. INTERFACE BLUETOOTH
a) No mínimo 01 (uma) interface Bluetooth por Tablet PC.
b) A interface deverá estar integrada ao gabinete do Tablet PC sem a utilização

de slots PC Cardo

•
1.12. CONTROLADORA DE VíDEO

a) 01 (uma) controladora de vídeo por Tablet PC tipo XGA.

b) Padrão de barramento da controladora de video PCI ou AGP4X .

c) Tipo de memória RAM SDRAM ou SGRAM ou DOR.

d) Tamanho de memória de vídeo de 128MBytes.
e) Resolução gráfica máxíma da tela LCD de 1024 x 768 pixels com 16 milhões

de cores.
f) Resolução gráfica máxima do monitor de vídeo externo de 1024 x 768 pixels.

00052;)

b)

c)

1.14. DISCO RíGIDO IDE DE 60GB

1.13. CONTROLADORA IDE

a)

•
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a) Deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) disco rigido.
b) Tipo interno ao gabinete.
c) Disco rigido no minimo padrão IDE ATA/l00.
d) Capacidade minima de armazenamento por disco de 60GBytes.
e) Velocidade de rotação minima de 5400rpm.
f) Taxa de transferência de dados de no minimo 100MBytes.

•
1.15. UNIDADE COMBO OVO E CDRW

a) Deverá ser fornecida no minimo 01 (uma) unidade combo DVD-CDRW.

b) Tipo externo via cabo.
c) Taxas de transferência do CDRW minimo de 24X para leitura, minimo de 8X

para gravação e minimo de 4X para regravação e para DVD minimo de 8X.
d) Compatibilidade de leitura com midias DVDROM, CDROM, CDR e CDRW.
e) Deverá ser fornecido software para gravação de CD, compatíveis com os

padrões D-ROM, CD-ROM/XA, Multisession e CD-Áudio.

TECLADO
Deverá ser fornecido 01 (um) teclado integrado ao gabinete do Tablet PC.
Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2 ou padrão internacional de
teclado.
Teclado alfanumérico com 12 teclas de função e teclas combinadas para
acesso rápido ao sistema de gerenciamento de energia.

1.16. KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecidos 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma)

Controladora de som, 01 (um) Altofalante e 01 (um) Microfone por Tablet PC.
A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma)saida
amplificada para canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone.
O Altofalante deverá ser integrado ao gabinete do Tablet PC com amplificador
de sinal.
O Microfone poderá ser integrado ou externo ao gabinete do Tablet PC.

b)

c)

d)

1.17.
a)• b)

c)

1.18. MOUSE
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse integrado ao gabinete do Tablet PC.

b) Mouse tipo Touchpad ou Point.
c) Mouse com 2 ou 3 botões para seleção de objetos .

• 1.19. TELA DE VíDEO
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a) Deverá ser fornecido com 01
Tablet PC.

b) Tamanho da tela de vídeo no mínimo de 12 polegadas.
c) Tipo TFT (Thin Film Transistor) de matríx ativa.
d) Tecnologia de tela LCD (Liquid Crystal Display) Policromático.

e) Resolução gráfica mínima suportada de 1024 x 768 pixels.
f) Suportar 16 milhões de cores.

•
1.20. CARREGADOR DE BATERIA

a) Deverá ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por Tablet PC.
b) O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC e carregador de

baterias.
c) O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faíxa de

100VAC á 240VAC.
d) Freqüência de operação de 50Hz á 60Hz.
e) A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mínimo 50WATTS.
f) Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica.

1.21. BATERIA PRINCIPAL
a) Deverá ser fornecida no minimo 01 (uma) bateria por Tablet PC.
b) A bateria deverá ser do tipo Lithium-Ion de no mínimo 6 cell.
c) O tempo para recarga da bateria para 100% de carga deverá ser no máximo

de 3 horas com o Tablet PC desligado ou em estado de espera "Standby".
d) A bateria deverá possuir suporte a gerencimaneto para fins de análise de

consumo de energia, compatível com o padrão ACPI 1.0 .

\
.'()00527302

1.23. DIMENSÕES

1.22. GABINETE
a) Gabinete monobloco com todos os conectores das portas de comunicação

solicitadas.
b) O gabinete deverá ter estrutura robusta para proteção contra impactos e acabamento

de alta resistência para maior durabilidade.
c) O Tablet PC deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para
prevenir o desligamento acidental do Tablet PC.

d) Deverá possuir indicadores visuais acoplados no Tablet PC para indicar e permitir
monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

e) Deverá possuir alarme sonoro para indicar bateria com baixa carga.
f) Deverá possuir 01 (uma) baia para disco rígido. ""'!!\I/>OOtIlOl.\,IlPllOllI1O:~~

,- /iN 5fn ~CCle"IO I _ banco
g} Deverá possuir 01 (uma) baia para a bateria princi~I.M~~~',...,"~ ''''''f

'.~I~OC~ ,Do 000'"
h) Deverá possuir 01 (uma) fenda para fixação de ca , Q.que.p' render o

Tablet PC em objetos ou móveis fixos.

•

•



•

•

•

000155
Ik;~DESP
Tecnologia da Informação Pregão n,o 22/2006

a) O peso do Tablet PC deverá ser de 2.1 Kg no máximo +5%, inclusos o disco rigido, a
unidade combo DVD-CDRWe a bateria principal.

b) A espessura (altura) do Tablet PC deverá ser de 3.4cm no máximo +5%.

1.24. SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS
a) O Tablet PC deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional MS-

Windows XP Tablet PC Edition 2005 ou superior corporativo, versão português e
Licença de Uso, bem como com o CD de recuperação do sistema operacional
fornecido.

b) O Tablet PC deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, controladora
de vldeo, controladora IDE, unidade combo DVD-CDRWe demais componentes do
Tablet PC.

1.25. AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO
a) Para o gerenciamento e inventário do Tablet PC, deverá ser entregue com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no mínimo o número de
série, fabricante e número do ativo fixo do equipamento em campo editável; modelo e
freqüência de clock do microprocessador; quantidade de memóría RAM instalada;
tamanho total do disco rigido; versão da 810S e do sistema operacional instalado.

1.26. ACESSÓRIOS
a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o funcionamento do

Tablet PC, exemplo, caneta tipo stylus.

1.27. ACONDICIONAMENTO
a) Deverá ser fornecida 01 (uma) maleta com alça feita especialmente para transporte

do Tablet PC e seus acessórios.

b) O Tablet PC e seus acessórios deverão estar devidamente acondicionados em
embalagens e calços de proteção apropriados.

1.28. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas

as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração,
operação e administração .

•
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
REL.STR. 341/2005 v.I

1. POCKET PC
1.1. CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos Pockets PC novos, idênticos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

•
1.2. CARACTERíSTICAS TÉCNICAS

1.2.1. PROCESSADOR E MEMÓRIA
a) Processador com freqüência de c10ck mínimo de 500MHz
b) Memória RAM com tamanho minimo de 64Mbytes
c) Memória ROM com tamanho minimo de 64Mbytes

1.2.2. CONECTIVIDADE
a) Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Wí-Fi

802.11 b integrado
b) Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Bluetooth

1.2 integrado

1.2.3. TELA
a) Tipo transfiexiva TFT QVGA de 3,5 polegadas e sensivel ao toque
b) Resolução de 240 x 320 pixels e suporte a 65 mil cores

•
1.2.4. PORTAS E SLOTS PARA EXPANSÃO

a) Deverá possuir 01 porta Infravermelho padrão v.1.2 integrado
b) Deverá possuir 01 conecto r de 36 pinos para conexão com a Base ou

Cabo de Sincronização
c) Deverá possuir 01 conecto r para carregador de bateria integrado
d) Deverá possuir 01 slot de expansão para cartão de memória Secure

Digital integrado
e) Deverá possuir 01 slot de expansão para cartão de memória Compact

Flash tipo II integrado

304

.' \~~~.5. CONTROLES E INDICADORES
,<1' i\\'\\ "','~i>\'.~~~a) Deverá possuir botão para controle e navegação na tela

~ o~:r,,'.b) Deverá possuir indicador do status do sinal Wí-Fi
".~':'....." ~~~~ ) Deverá possuir botões para Liga/Desliga e Reset

, ,!-'~
~\ o~

~~1:
1.2.''l- 010

06\\'11') Deverá possuir botão para gravação de voz, fuH duplex para gravação e
1..,9 OC d.

(\\.c>:t. \ ••i'1. repro uçao
~,t.(\ :--\\

• V" ." "
.,r' b) Deverá possuir Microfone e Alto-Falantes integrados

c) Deverá possuir 01 conector para fone de ouvido integrado



• a;~DESP
Tecnologia da Informação

00015'1

Pregão n.o 22/2006

•

•

1.2.7. PROGRAMAS DE COMPUTADOR
a) O Pocket PC deverá ser fornecido com o sistema operacional Microsoft

Windows Mobile 2003 Second Edition versão Pocket PC ou versão mais
recente.

b) Deverão ser fornecidos aplicativos como Calendário, Calculado,
Contatos, Tarefas, Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer,
Media Player 10 Mobile, Gravador de Voz, Notas, Fotos, Caixa de
Entrada, Gerenciador de Arquivos e demais aplicativos.

c) Deverão ser fornecidos ferramentas para a administração do Pocket
PC, como Gerenciador de Arquivos, Backup, ferramenta de
sincronização com desktop PC.

1.2.8. BATERIA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
a) Deverá ser fornecida 01 bateria recarregável do tipo Lithium-ion de no

minimo 900mAh
b) Deverá ser fornecido carregador de bateria 100-240VAC à 50/60Hz,

com ajuste automático de tensão

1.2.9. ACESSÓRIOS
a) Deverá ser fornecido 01 stylus.
b) Deverá ser fornecido Base USB.
c) Deverá ser fornecido cabo USB para sicronização com desktop PC.

1.2.10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência

contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções
para instalação, configuração, operação e administração .

•
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ANEXO 8A - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
REL.STR. 006/2006 v.I

1. ACCESS POINTS WIRELESS

a) Os access points wireless a serem fornecidos deverão ser compaliveis com os padrões
IEEE 802.11b e IEEE 802.11g. Deverão também possibilitar o uso da tecnologia PoE
(Power over Ethernet).

1.1 CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos Access Point Wire/ess novos, idênticos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.

e)

f)

g)

h)

i)

• j)

k)

I)

m)
n)

o)

p)

q)

00052;'>fi"T306

• 802.11 b/g: 20 dSm ou 100 mW

1.2 CARACTERISTICAS GERAIS

a) Deverá ser fornecido a versão mais recente do software interno dos Access Point
WireJess.

b) Deverá possibilitar a fixação em parede ou em teto.

c) Deverá possuir segmento LAN (interno ou privado), com no mínimo 1 (uma) porta
Ethernet 10/1OOTXauto-sense UTP-RJ-45 com suporte a PoE (Power over Ethernet).

d) Deverá possuir um segmento WLAN (wireless LAN) conforme os padrões IEEE
802.11 b e IEEE 802.11g com antena omni-direcional interna ou extema de no mínimo
5 dSi com diversidade dipolo.

Deverá possuir no mínimo 64 MS de memória RAM.

Deverá realizar funções de NAT (network address translation).

Deverá implementar os protocolos PPPoE e PPTP.

Deverá possuir funções de DMZ de forma a isolar as conexões LAN das conexões
WAN.

Deverá possuir suporte aos seguintes protocolos de criptografia e autenticação: WPA,
64/128 bit WEP e AES.

Deverá possibilitar a criação de ambiente seguro atravês do uso de VPN IPsec.

Deverá possibilitar testes e configuração do equipamento, com acesso protegido por
usuário e senha, através de interface de console no próprio equipamento ou via htlps.

Deverá possibilitar a configuração remota através de mecanismo seguro de
criptografia. não permitindo que os dados trafeguem em "cleartext".

Deverá possuir LEDs de status para o ambiente RF e para o ambienteEthernet

Deverá permitir configurar o Access Point Wireless de modo que ele não faça o
broadcast do SSID da rede wireless.

•

•
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1.3 ACESSÓRIOS

a) Cabo console;

b) Fonte de alimentação in-fine power para alimentação dos access points com
suporte

c) a PoE (Power over Ethemet);
d) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica;

e) Kit para fixação em parede ou em teto.

1.4 LITERATURA TÉCNICA

a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos contendo todas as informações
sobre o produto com as instruções para instalação, configuração, operação e
gerenciamento, em conformidade com o item 1.2 a).

000532
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9. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO
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9.1. DESCRiÇÃO DO SISTEMA

O sistema de gerenciamento de atendimento a ser implantado em todos os
órgãos do Posto Poupatempo BAURU é da Prodesp. Trata-se de um aplicativo
capaz de realizar a gestão da demanda diária de atendimento. Para a utilização
são necessárias as máquinas de emissão de senhas, teclados de operador,
painéis para chamadas de senhas, microcomputadores e servidores disponiveis
no mercado e especificados no item 8.Teleinformática, deste Anexo.

Principais funções:

• Emissão de senha automática e instantãnea com data, número de senha,
tipo de serviço e previsão de tempo de espera;

• Visualização da chamada dos números de senhas por meio de painéis
eletrônicos;

• Gerenciamento do atendimento pela administração do Posto e pelo
representante técnico do órgão, possibilitando a alteração e re-configuração
das mesas de atendimento, quanto á classe de serviços, prioridades e
horários de atendimento;

• Monitoramento remoto em tempo real, pela PRODESP, que possibilita
conhecer o movimento de atendimento por serviço, por mesa de trabalho, por
órgão e por Posto.

• Geração de dados estatisticos.

9.2. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de recursos de
hardware, conforme quantitativos previstos no item 8.Teleinformática, deste
Anexo.

Além dos equipamentos acima citados, para a operacionalização do sistema
será necessária a aquisição de 01 servidor de aplicação e 1 servidor de
comunicação, ambos com Windows 2000 Server, previstos no item
8.Teleinformática, deste Anexo.

Nos quantitativos apresentados estão inclusos reserva para ajustes de
implantação.

9.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EQUIPAMENTOS
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10. EQUIPAMENTOS ESPECíFICOS

10.1. DESCRiÇÃO E DIMENSIONAMENTO
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Para fins desta licitação será utilizada a nomenclatura "equipamento específico" para
aquele cuja utilização restringe-se a uma Instituição ou órgão específico.

Os equipamentos que a contratada deverá fornecer destinam-se ao IIRGD e ao Detran e
compõem-se dos seguintes itens:

ITENS.'

Máquina de assinar documentos - chanceladora
Máquina laminadora
Máquina filigranadora - perfuradora

Quantidade
ft~

5
2
2

Nota: os quantitativos apresentados não incluem reserva técnica

10.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ITEM " ESPECIFICAÇAO I MODELO IMAR;t DE REFEREN71A
..

Máquina de assinar Alimentação semí - automática; sistema de clichês de assinatura
documentos - removiveis e intercambiáveis contadores de documentos irreversiveis a
chanceladora zero; bandeja móvel que possibilita o cancelamento de vários

documentos através de sua regulagem; contador inviolável de 7 digitos.,
irreversível, que garanta a contagem e controle de impressões; 3 chaves
de controle - uma para bloquear / acionar o mecanismo, uma para
retirada e colocação do clichê de assinatura e uma para evitar tentativas
de cópias não autorizadas, entitamento automático através de rolo de
feltro; impressão com tinta liquida vermelha, bivolt (110 e 220 v) com a
colocação e o fornecimento de 2 clichês de assinatura para cada
máquina.

Máquina laminadora Máquina plastificadora de documentos utilizando polaseal (pouche) com
controle variado de temperatura e velocidade; termostato com ajuste de
temperatura; interruptor reverso para falhas de alimentação (auto
reverso) 110 volts; laminação quente ou. fria; largura minima de
olastificacão oara o documento de identidade.

Máquina filigranadora - Capacidade para perfurar automaticamente até 25 folhas por inserção,
perfuradora possuir linha fixa de no mínimo 5 (cinco) dígitos no formato letras; chave

de segurança evitando uso indevido; acionamento automático através
de colocação do documento: 110 volts

309
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11. MATERIAL DE USO CONTíNUO, DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO E DE
INFORMÁTICA.

Todos os quantitativos descritos a seguir são exemplificativos e destinam-se à
administração do Posto, à SERT, IIRGD , Detran, Fazenda, JEC e e-poupatempo.

11.1. MATERIAL DE USO CONTiNUO

Os tipos e quantidades relacionadas são as essenciais, exemplificativas e meras
estimativas para auxiliar a Empresa que vier a ser CONTRATADA a ter ciência
que deverá disponibilizar todos os materiais necessários, durante toda a vigência
do Contrato, sem quaisquer custos adicionais, mantendo sempre o estoque para
reposição de materiais danificados elou indevidos para o uso.
Na ocasião da aquisição serão apresentados modelos originais dos itens .•

•

•

ITENS

Pastas plásticas coloridas

Pastas plásticas L

Carimbos diversos - jogos
de 15 carimbos cada

Grampeador de mesa -
tamanho médio
Perfurador de a el
Tesoura para papel -
tamanho médio
Estilete para papel -
tamanho médio
Almofada para carimbo -
entintado
Almofada para carimbo -
branco vir em

Suporte para fita adesiva

Régua plástica - 30 cm

Tábua de apoio para coleta
de impressões digitais

Coletor de impressão digital
(base cerãmica)

QUANTIDADE
1.000

30
30 jogos

60

20
60

60

40

20

10

100

15 unidades

15 unidades

310

ESPECIFICA'ÇÃO E MODELOS

Tamanho: 34 comp X 24,5 larg cm;
plástico incolor transparente na parte da
frente; plástico poro colorido no verso e
tampa; tampa com janela em plástico
incolor trans arente; fecho em velcro.
Tamanho oficio em cristal transparente
Tradicional em madeira. Os. modelos
serão apresentados na ocasião da
confec ãc.

Tradicional, ta

Apoios utilizados na coleta de digitais,
feitos em poliuretano ou madeira,
medidas: Largura: 8 cm, Comprimento:
20 cm, Es essura: 0,6 cm
Produto aprovado pelo IIRGD, modelo
relacionado, ou similares:

• Modelo 3.500 da marca Im ress .

000535



IR*~DESP
Tecnologia da Informação

000163

Pregão n.o22/2006°

ITENS QUANTIDADE
ESPECIFICAÇÃO E MODELOS (cont.)

Película em poliéster 22 Primer fosco, 27 micras 54mm x 192mm
transparente rolo com 1.000 pecas)

Bolsa plástica de PVC (cloreto de
polivinila) cristal transparente para

Invólucro para Carteira de 22 acondicionamento de Carteira de
Identidade, pacote com Identidade Civil com imagem digitalizada,
1.000 peças. modelo "porta CNH", dimensões: 75 mm

X 107 mm e aba de 20 mm; espessura de
0,015 mm.

Bisnaga tipo mostardeira de 15
plástico fosco
CAIXA DE ARQUIVO 40 cm de altura X 18,5 de largura X 30
MORTO 48 cm de comprimento

Sacola de lona pl malote
4 Cor azul - tamanho: 45 cm comp X 33 cm

larq
Apoio pl punhos tipo almofada pl
acomodação de teclados Confeccionados
em espuma de poliuretano macio integral

Apoio de punho pl teclado
isento de hologenados, apresentando

114 superfície rugosa ("SKIN") de contato
(Vide especificações abaixo) com os .punhos e na base material

antiderrapante. Dimensões: 45 a 55 cm
comp X raio borda> 5; altura 2 a 3,5 cm
e laraura de 5 a 8 cm.
Fabricada em injeção termoplástica em
(PS) de alto impacto. Sendo a almofada
de injeção em poliuretano com densidade

Mouse pad (Vide 114 média com características de pouca ou
especificações abaixo). nenhuma conformação. Área de rolagem

em substrato de Neoprex de 30 mm.
Base em PVC de 24 mm de espessura
com material antiderrapante.

Notas: 1.
2.

os quantitativos apresentados não incluem reserva técnica.
os itens sem Especificação Técnica são materiais de uso comum
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11.2. MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO

000164
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.
ITENS UNIDADE

MÉDIA MENSAL DE CONSUMO

ÁLCOOL GEL - 500 ML PC 8
ÁLCOOL L 2
ALMOFADA PI CARIMBO
AZUL,VERMELHA) pç 12
APONTADOR PC 12
BISNAGA DE ÁLCOOL GEL PC 2
BORRACHA SINTÉTICA CI

PCPROTECÃO PLÁST. 42X22 30
CADERNO TIPO AGENDA PC 6
CANETA ESFEROGRAFICA
AZUL E PRETA - CAIXA CI 50 CX 7
CANETA MARCA TEXTO PC 10
CAPA PI PROTOCOLO DE
PROCESSO PC 100
CARIMBO DATADOR PC 2
CLIPS N' O - pele el 1000 PC 12
COLA BRANCA 90 ML PC 100
COLA EM BASTÃO 10GR PC' 12
COLETOR DE IMPRESSÃO
DIGITAL !BASE CERÃMICA) PC 1
CORRETIVO LIQUIDO 18ML PC 16
ELÁSTICO (PACOTE CI 100 GR.' PC 30
ENVELOPE DE POLlETIL
ABERTURA SUP. 4 FUROS PC 63
ENVELOPE SI TIMBRE
180X250MM PC 200
ENVELOPE SI TIMBRE
310X410MM PC 210
ENVELOPE SI TIMBRE
340X240MM PC 150
ENVELOPE STANDARD
TIMBRADO PC 50
ENVELOPE TIPO MALOTE PI
POSTAGEM SEDEX

PC 2000 .,tIlIH~OD: . ~S1Ç!l!s.C.~.\I

ETIQUETA ADESIVA 70X23,4MM ~l "M~l~l GarcIa ~~elloo

- 2 COLUNAS (CI 1000) pç 4 "U'E""l1~ O- EstGcOP'Oc rec~::lr,mgl Q QQ~"'OdQ. QV(I' dOU
~/ r..~r, ........•.••••...••.• ~

FITA ADESIVA PC 18 iCOOS\ll'~I~~~n _.I~.;I
FITA CREPE - PCTE C/6 PC 1/_GRAMPO DE AÇO 26/6 (CX. CI

1!I.~l!J' S '&I •I ,J '. ",. - ,11' ,~,2 8"O;fl.. •..•

5000) CX
• - - _'-,,< ;>;P- _ •

12 . .- ~.~
INVOLUCRO PI CARTEIRA DE

PC
. ..' ~~I

IDENTIDADE, PACOTE CI 1000 11 - '.

LACRE PARA MALOTE PC 100
LÁPIS PRETO N° 2 CX 10

312 0005::";" I...-
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reqlo n.

ITENS UNIDADE MÉDIA MENSAL DE CONSUMO (cont.)

LIVRO ATA PC 1
LUVA LATEX TAMANHO
MÉDIO PC 300
PAPEL CARBONO Pf DATILOG.
- caixa cf 100 tis CX 3
PAPEL LASER BRANCO
210X297) A4 - 75 GR RE 230
PAPEL TOALHA RL 50
PASTA AZ OFIcIO PC 12
PASTA AZ PEQUENA PC 4
PASTA FICHARIO EM PVC
TIPO CAMURCA AZUL PC 3
PASTA PLÁSTICA COLORIDA

PCCf FECHO EM VELCRO 3
PASTA SANFONA PC 2
PINCEL ATÔMICO AZUL PC 6
PINCEL ATÔMICO VERMELHO PC 6
PELíCULA EM POLI ESTER
TRANSPARENTE 27 MICRAS,
PEÇAS DE 54 X 192 MM-

PCROLO Cf 1000 11
TINTA AZUL COM 37 ML PARA
PINCEL ATÔMICO PC 2
TINTA PRETA COM 37 ML
PARA PINCEL ATÔMICO PC 2
TINTA AZUL COM 42 ML Pf
ALMOFADA PC 6
TINTA PRETA COM 42 ML Pf
ALMOFADA PC 4
TINTA Pf CLICHÉ MÃQ.
CHANCELADORA PC 2

313
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11.3. MATERIAL DE CONSUMO -INSUMOS DE INFORMÁTICA

, J5;,_ "
J ITENS,_

."
6 UNIDADE

TONER COR PRETA IMPRESSORA LASER PC

TONER COR CYAN IMPRESSORA LASER PC
TONER COR MAGENTA IMPRESSORA LASER PC
TONER COR YELLOOW IMPRESSORA LASER ' PC
CARTUCHO PRETO IMPRESSORA JATO DE TINTA "A3" PC
CARTUCHO COLOR IMPRESSORA JATO DE TINTA "A3" PC
CILINDRO OPC AMARELO - IMPRES. LASER PC
CILINDRO OPC PRETA -IMPRES. LASER PC
CILINDRO OPC CYAN -IMPRES. LASER PC
CILINDRO OPC MAGENTA -IMPRES. LASER PC
ESTEIRA DE TRANSFERENCIA - IMPRES. LASER PC
UNIDADE FUSORA - IMPRES. LASER PC
FITA P/IMPRESSORA MATRICIAL PC
UNIDADE FOTOREVELADORA PC
PICK ROLLER -SCANNERS PC
PAD ASSEMBL Y - SCANNERS PC
BOBINA TÉRMICA PARA DISPENSADOR DE SENHAS
'formato: 57 mm X 40 mm oara impressão térmica) rolo
TONER IMPRES LASER MONOCROMÁTICA PC
UNIDADE FUSORA - IMPRES. LASER MONOCROMÁTICA PC
FOTOREVELADOR IMPRES LASER MONOCROMÁTICA PC
TONER FAX LASER PC

Nota: O consumo mensal depende da marca e modelo adquiridos pela CONTRATADA

•
314
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ESPECIFICAÇÕES DE APOIO PARA PUNHOS (MOUSE PAD)
DESTINADOS Á COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

00 ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

APRESENTAÇÃO
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PH UT --Dlvif.tJO dt' Eng~l'\h<lrin cc Si;f1Uri'lnç3 ClMQdlel:1a do Trahi)lhQ

Estas especificações têm por finalidade orientar o fornecimento de Apoio
para punhos (mouse.pad) para ativIdades desenvolvidas com
microcomputadores.
Todos 0$ apoios deverão estar em conformidade com a Norma
Regulamentadora 17; do Minlstério do Trabalho e da Previdência Social.
regulamentada pela Porta,ia n° 3.750 de 23111/90, no que diz respeito ao
conforto e ergonomia.
Todas as medidas citadas são aproximadas, admillndo-se. entretanto uma
defasagem máxima de 5% (cinco por cento} das medidas correspondentes,
desde que não seja diferente dos requisitos mínimos exigidos pelas Normas
Técnicas.

'2

2
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PHUT ..Oh"15âo dQ Eng<;:nhilrj~ -dc Scr.u~ançDI;! N'.e:d"lelr':l do lfa!Jalho---------

:ESPEcíFICÃÇ-ÕES TÉCNICAS 00 APOIO DE PUNHOS - MOUSE PÃO PARA 'I'

i UTIl,[ZAR EM TAREFAS QUE UTILIZAM O MICROCOMPUTADO~_~

1. DESTINAÇÃO

Acessorio cornplemeõ)ta( Pflr-aos po-stos de frabnlho com rnicro~ompllI3dores.

2. REQUISITOS GERAIS

2.l.BASE DE APOIO PARA ÁREA DE ROLAGEM

Fabricada em injeç.ão l-e,'.11o;:1!;-15tlC;)em (PS} de alto impacto:

2.2.ALMOFADA

Injeção em paliuretano com densidade média oorn caraderisticas de potlca ou
nenhuma conformação:

2.3.AREA DE ROLAGEM

SubS[f8tO em Neoprex (!e 30 mm

2A.DlSPOSITIVO ANTIDERRAPANTE NA BASE

BnSf: em PVC de 24 mm ee e5pcssur~1 com Inale:ial an1iderr(lpantl?

2,5.LOGOMARCA

Os r'I1ouse.pâds de~'e(~o tef a logomarca da empresa conforme desenho abaixo:

000542"
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2.6.DIMENSÕES

Frente Verso
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,: ,1 I
.,"'}.
1__ ,,/

I
II 1~",,,

~I ","

Perfil
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PHUI _Oivi~;;o do E:ngol'1li~rii!dI}Segurança e Medkln<l do Tr<lb<ilh().~----
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ESPECIFICAÇÕES DE APOIO PARA PUNHOS (teclados)
DESTINADOS Á COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

APRESENTAÇÃO

00054.1
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f7,
j,,

___ ~~ UT DivisflQ Ó" I:n3enhllti<s d!! Sf!gu,:all~l.'t t'!Medicina do Trab;:J\ho _.

Estas especlficações têm p'or frnal1dade orientar o fornecimento de Apoio
pMa punhos (teclados) para atividades desenvolvidas com
microcomputadores.
Todos os apoios dever.ão estar em confõrmldade com a Norma
Regulamentadora 17, do Ministério do Trabalho e da Previdência Soci.aJ,
regulamentada pela Portaria n'" 3.750 de 23111190,no que diz respeito ao
conforto e ergonomia. .
Tod<ls as medidas citadas são aproximadas, admitindo MS C, entretanto uma
defasagem mâxim2 de 5% (cinco por cento) das medidas correspondentes,
desde que não seja diferente dos requisitos mínimos exigidos pelas Normas
Técnicas.

0001'12

;;:""
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,

~:/, .,

ESPEC1FICAÇOES TECNICAS DO APOIO DE PUNHOS TECLADOS PARA
UTILIZAR EM TAREFAS QUE U:m,IZ,AM O MICFl9COMPUTADOR

1, DESTINAÇÃO

ACBss6riO cOnlj):ern':'i1tar íJnr;! 0$ postos de tri:1balh8 com micrc-computi3do,'"es.

2, REQUISITOS ,GERAIS

2.1, DESCRICÃO
Apoio para punhos tipo almofada para ac.omodação de teclados.

2.2. MATERIAL
Serão confeccior.8c1os em espumB d() í>oliurcti1no m<:icio integral isento de
h~logenado~, apresentando superficie wgosa rSK1N'j do contato com os
punhos e na base materiôl antíde;,(apante.

4, REQUISITOS 'ESPEciFICaS

4.1. D!MENSÕES

tt. Tipo Espuma de poliuretano macio

carilctC'(ÍstiCOS

ApOiO (le punho para te::::l?ldo

5,FOTO ILUSTRATIVA

Dlmens.ões. Gerais
iCem;:.. (em) IH~ic.~o~c:a_

45a55 I >S 2 a 3,5 5 a B

Pedro. Luiz Sald;]nt1<l
PHUT

321 000546
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12. RECURSOS HUMANOS
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ESPECIFICAÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DO
POSTO POUPATEMPO

A Contratada deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas neste
item e nos termos do Edital e seus anexos, atentando para os requisitos necessários,
visando a manutenção do padrão de qualidade dos serviços objeto desta licitação,
formulados em conformidade com os padrões existentes nos Postos Poupatempo já
instalados e em operação.

o quadro de recursos humanos do Posto Poupatempo será composto por servidores
públicos estaduais selecionados e indicados para a atividade de Representação Técnica
pelos órgãos da Administração Direta do Estado, servidores públicos de carreira policial,
selecionados e indicados para as atividades inerentes á Polícia Civil (Papiloscopista
Policial, Auxiliar de Papiloscopista Policial e Investigador de Policial - tais como a
emissão de Atestados de Antecedentes e Carteira de Identidade), funcionários dos
órgãos da Administração Indireta (por ex. Correios, Nossa Caixa Nosso Banco etc.),
Gestores de Qualidade contratados pela Prodesp, e por integrantes da equipe da
Contratada, que deverão ser distribuídos, conforme quadro a seguir, nos órgãos da
Administração Direta, nas atividades de Recepção, Orientação, Informação e
Atendimento ao Cidadão e na Administração do Posto, cujas especificações estão
detalhadas nos itens seguintes .

322 000547 (
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Pregão n.o 22/2006°
12.1. QUADRO GERAL DE RECURSOS HUMANOS (QUANTIDADES REFERÊNCIAS

ESTIMADAS EFETUADAS COM BASE NA EXPERIÊNCIA DA PRODESP NA
OPERACIONALlZAÇÃO DOS POSTOS POUPATEMPO).

•
FORMA DE ALOCAÇAO DE R. H.

INSTITUiÇÕES I ÓRGÃOS (") n ("')
SERVIDORES PÚBLICOS E EQUIPE DA EQUIPE DOS EQUIPE DA
FUNCIONARIOS INDICADOS CONTRATADA TOTAL

PELOS ÓRGAos Prodesp próprios órgãos

ESTADUAIS .ADMINISTRAÇÃO DIRET
Representantes Carreira

Técnicos Policial
DETRAN 3 1 6 29 39

FAZENDA 2 2 4

SERT 3 19 22

IIRGD 3 10 30 43

ACESSA SAO PAULO 2 6 8
E.POUPATEMPO 2 6 8

SUB.TOTAL 1 15 11 6 92 124

ADMINISTRAÇAO DO POSTO
CONTRATADA
ORIENTADORES f CONTRATADA 30 30

ADMINISTRAÇAO DO POSTO f CONTRATA 12 12

GESTORES DE QUALIDADE I PRODE 3 3

SUB-TOTAL 2 3 42 45

TOTAL 1 (1+2) 15 11 3 6 134 169

OUTRAS INSTITUiÇÕES
CORREIOS 1 7 8
CDHU 1 3 4

NCINB 1 15 16

JEC 2 10 12

PREFEITURA MUNICIPAL 2 70 72

•OUTROS (RESERVA PARA AJUSTES 4 15 19
IMPLANTÀCÃO\

SUB-TOTAL 3
11 120 131

TOTAL GERAL
26 11 3 126 134 300

(') Total 1 (1+2)= Total de integrantes da equipe da Contratada
Notas:
1 - carga horária considerada para a jornada de trabalho dos integrantes da equipe Contratada: 40 horas semanais
2 _ quantidade mínima estimada de integrantes para garantir a qualidade da gestão diária, sem considerar a reserva
técnica para reposição de faltas, afastamentos, férias etc.

• .i '

000548323

(") Equipes de Outras Instituições, indicadas pelas mesmas. f\'l"IH.O\lPI~mDE~:l:I\Wt~
'.,~v:,en,ll~~o _lOoeliõO

("') TOTAL GERAL= quantidade de pessoal a ser considerado para cálcu"",~lfc'll.li' 'e on1ep~«ama de Formação e
Capacitação, Crachás e Uniformes. ~~.if\Qlo..... oole5en10 •.. ~R$ !.31

)01"'\..1' ,-,1 nct!n .•...'....... ..%~
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12.2. DISTRIBUiÇÃO DA EQUIPE DA CONTRATADA

000176
Pregão n.o2212006°

Na Administração do Posto, nos órgãos da Administração Direta e nos serviços
de Recepção, Orientação, Informação e Atendimento presencial ao Cidadão.

A presente licitação utilizará a nomenclatura de "Atendente Multitarefa" para
designar os integrantes da equipe da Contratada que irão desenvolver suas atividades
nos diversos órgãos da Administração Direta, no atendimento presencial ao cidadão
para a emissão de documentos/serviços, nas atividades de retaguarda desses órgãos,
e nos serviços de recepção, orientação e informação aos cidadãos, e que deverão ser
remanejados entre essas atividades e órgãos conforme a necessidade, a fim de dar
vazão ás demandas, visando a manutenção do padrão de qualidade no atendimento
do Programa Poupatempo.

A presente licitação utilizará a nomenclatura de "horário escalonado" para designar
os diversos horários de inicio e término das jornadas de trabalho dos integrantes da
equipe da Contratada, que irão desenvolver suas atividades, indicando que haverão
vários horários de inicio, com intervalos de 30 minutos, 1 hora, ou mais, e,
conseqüentemente, os horários de intervalo para refeição e término da jornada diária,
de maneira a sobrepor uma quantidade maior de integrantes da sua equipe de
pessoal em determinados horários, para atender aos picos de demanda. Poderão
ocorrer escalonamentos diferentes, em cada órgão, de acordo com a necessidade.

12.2.1. Equipe da Contratada na Administração do Posto
• Administrador: um profissional
• Coordenador de Atendimento e Recursos Internos: um profissional
• Assistente de Atendimento: um profissional
• Assistente de Recursos Internos: um profissional
• Secretária: um profissional
• Técnico de Informática: dois profissionais
• Técnico Administrativo para o Help Desk: dois profissionais
• Técnico de Manutenção Geral: dois profissionais
• Auxiliar Administrativo (almoxarifado): um profissional

Nota: a estrutura apresentada para a Administração do Posto constitui uma
referência e é baseada na experiência do Poupatempo, podendo a

nos órgãos da Administração

12.2.4. Nos órgãos estaduais da Administração Direta do Posto Poupatempo
Para desenvolver todas as atividades de prestação dos serviços objeto desta
licitação, os integrantes da equipe multitarefa da Contratada deverão ser
distribuídos nos postos de trabalho, em horários escalonados, durante todo o ~
horário de funcionamento. n

000549 I
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As quantidades apontadas resultam da experiência do Poupatempo e
constituem uma referência para a implantação.
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12.2.4.1. DETRAN: previsão de instalação de no minimo 29 (vinte e nove)
postos de trabalho da equipe multitarefa (Contratada), 3 (três)
postos de trabalho para os Representantes Técnicos e 1 (um)
Delegado de Policia (a serem indicados pelo próprio órgão), mais
6 (seis) postos de trabalho (para a empresa terceirizada
contratada pelo próprio DETRAN - ABN), totalizando 39 postos de
trabalho:

12.2.4.1.1. Do minimo de 29 (vinte e nove) postos de trabalho
da equipe multitarefa, a Contratada deverá manter,
no minimo, 25 (vinte e cinco) integrantes nos
horários de picos de demanda, permanente, e
efetivamente cobertos.

12.2.4.2. SECRETARIA DA FAZENDA: previsão de instalação de no
minimo 2 (dois) postos de trabalho da equipe multitarefa
(Contratada), 3 (três) postos de trabalho para os Representantes
Técnicos (a serem indicados pelo próprio órgão):

12.2.4.2.1. Do mínimo de 2 (dois) postos de trabalho da equipe
multitarefa, a Contratada deverá manter, no minimo,
2 (dois) integrantes nos horários de picos de
demanda, permanente, e efetivamente cobertos.

12.2.4.3. SECRETARIA DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES DE
TRABALHO: previsão de instalação de no mínimo 19 (dezenove)
postos de trabalho de funcionários multitarefa (Contratada), 3
(três) postos de trabalho para os Representantes Técnicos (a
serem indicados pelo próprio órgão):

12.2.4.3.1. Do mínímo de 19 (dezenove) postos de trabalho da
equipe multitarefa, a Contratada deverá manter, no
mlnimo, 15 (quinze) integrantes nos horários de
picos de demanda, permanente, e efetivamente
cobertos.

12.2.4.4. POLÍCIA CIVIL: previsão de instalação de no mínimo 30 (trinta)
postos de trabalho de funcionários multitarefa (Contratada), 10
(dez) postos de trabalho para servidores públicos da carreira
policial e 3 (três) postos de trabalho para os Representantes
Técnicos (a serem indicados pelo próprio órgão):

000550325

12.2.4.4.1. Do mínimo de 30 (trinta) postos de trabalho da
equipe multitarefa,' a Contratada deverá manter, no
mínimo, 24 (vinte e quatro) integrantes nos horários
de picos de demanda, permanente, e efetivamente
cobertos.
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12.2.4.5. PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO: previsão de instalação de

no minimo 6 (seis) postos de trabalho de funcionários multitarefa
(Contratada) e 2 (dois) postos de trabalho para os
Representantes Técnicos (a ser indicado pelo próprio órgão):

12.2.4.5.1. Do minimo de 6 (seis) postos de trabalho da equipe
multitarefa, a Contratada deverá manter, no minimo,
4 (quatro) integrantes nos horários de picos de
demanda, permanente, e efetivamente cobertos.

12.2.4.6. e - POUPATEMPO: previsão de instalação de no mínimo 6 (seis)
postos de trabalho de funcionários multitarefa (Contratada) e 2
(dois) postos de trabalho para os Representantes Técnicos (a ser
indicado pelo próprio órgão):

12.2.4.6.1. Do minimo de 6 (seis) postos de trabalho da equipe
multitarefa, a Contratada deverá manter, no minimo,
4 (quatro) integrantes nos horários de picos de
demanda, permanente, e efetivamente cobertos.

Nas estimativas de quantidades de integrantes da equipe da
Contratada para exercerem as atividades objeto deste Edital,
não estão previstas as quantidades necessárias para reserva
técnica, para substituições em casos de faltas, afastamentos,
férias, desligamentos, etc.

12.2.4.7. Atividade de Recepção, Orientação e Informação ao Cidadão:
previsão de designação de 30 (trinta) postos de trabalho da
equipe multitarefa (Contratad'a), com jornada de trabalho
escalonada, de maneira a se obter no mínimo, 24 (vinte e quatro)
integrantes nos horários de picos de demanda, permanente, e
efetivamente cobertos.

~.,e'
~O(\,e~~01\1.0Óo

\0\'0 (\'~,..~o ,e'-le~•...c.. • _
12.3. HORARIOS DE PRESTAÇAO DE SERViÇOS NO POSTO POUPATEMPO

As escalas de horários dos integrantes da equipe da Contratada nos seus postos de
serviços deverão prever 15 (quinze) minutos de antecedência do horário de inicio do
atendimento do Posto, para a preparação dos materiais e equipamentos necessários
ao atendimento, e 15 (quinze) minutos para a finalização dos atendimentos, após o
horário de fechamento do Posto, para a organização de materiais e equipamentos
para o dia seguinte, bem como o revezamento dos horários dos integrantes da equipe
para intervalos/refeições.

12.3.1. A PRODESP poderá solicitar à Contratada, a seu critério, a redistribuição
dos integrantes da equipe, visando o ajuste da capacidade de prestação de
serviços do Posto Poupatempo, sempre que necessário, nos novos horários
que se configurarem como "picos de demanda", sazonais ou permanentes.

000551326

12.3.2. A Contratada deverá garantir a prestação dos serviços objeto desta licitação,
de forma ininterrupta nos períodos e horários estabelecidos, promovendo as
substituições que se fizerem necessárias:
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12.3.2.1
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Para tanto a Contratada deverá manter equipes para reserva
técnica, proporcional á quantidade de integrantes da equipe, apta
para substituir seus integrantes ausentes, por motivos imputáveis
á Contratada, tais como faltas, atrasos, afastamentos, férias,
substituições nas trocas de pessoal, entre outras:

12.3.2.2. Os integrantes da equipe da Contratada, destinados a compor a
equipe de reserva técnica, deverão apresentar qualificação
idêntica ou superior aos demais integrantes da equipe, e estarem
devidamente treinados, uniformizados e identificados por meio de
crachás.

12.3.3. A Contratada deverá observar para os integrantes de sua equipe que
prestarão os serviços objeto desta licitação, todas as condições de trabalho,
os direitos e beneficios previstos em Acordos/Convenções/Dissídios
Coletivos de sua categoria profissional, bem como os previstos na legislação
em vigor; respondendo, de forma exclusiva, pelo cumprimento dessas
normas.

12.3.4. Após o processo seletivo dos integrantres de sua equipe a Contratada
deverá adotar as providências legais relativas à contratação destes,
conforme previsto no Edital - Minuta do Contrato - subitem 2.2.2
Cronograma de Implantação, para o início do Programa de Formação e
Capacitação, a ser realizado antes da inauguração do Posto.

12.3.5. Fica vedado à Contratada alocar na sua equipe, cujas atividades sejam
executadas nas dependências do Posto. Poupatempo, aqueles que por
ventura possam ser portadores de moléstia grave ou infecto-contagiosa.

12.4. QUALIFICAÇÃO MíNIMA EXIGIDA PARA OS INTEGRANTES DA EQUIPE DA
CONTRATADA, PARA ATENDIMENTO AOS PRÉ-REQUISITOS DE QUALIDADE
DEFINIDOS NESTE EDITAL.

12.4.1. Administração: para ocupar a posição de Administrador, o integrante da
equipe da Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

000552327

• Formação Superior Completa
• Experiência profissional em nível de chefia em empresas de prestação

de serviços
• Bons conhecimentos práticos e dás respectivas legislações que

envolvem as áreas de: finanças, administração de contratos,
terceirizações, gestão de pessoal e qualidade de atendimento.
Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público.
Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas
especificos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Ponto de
Pessoal, etc.
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12.4.2. Administração: para ocupar a posição de Coordenador de Atendimento e

Recursos Interno, o integrante da equipe da Contratada deverá possuir a
seguinte qualificação/capacitação:

• Formação Superior Completa
• Experiência profissional em nivel de chefia em empresas de prestação

de serviços
• Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que

envolvem as áreas de: finanças, administração de contratos, contratação
de prestação de serviços, gestão de pessoal e qualidade de atendimento.

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público.
• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e em Sistemas

de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Ponto de Pessoal,
etc.

12.4.3. Administração - atividades da área de Atendimento: para ocupar a
posição de Assistente de Atendimento, o integrante da equipe da
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

• Formação Superior Completa
• Experiência profissional em nível de comando de equipes em empresas

de prestação de serviços
• Bons conhecimentos práticos de Estatística e de Gestão da Qualidade do

Atendimento;
• Bons conhecimentos das legislações que envolvem as áreas de:

finanças, administração de contratos, contratação de prestação de
serviços, gestão de pessoal e qualidade de atendimento.

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público.
• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas

especificos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Ponto de
Pessoal, etc.

12.4.4. Administração - as atividades da área de Recursos Internos: para ocupar
a posição de Assistente de Recursos Internos, o integrante da equipe da
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

000553328

• Formação Superior Completa
• Experiência profissional no comando de equipes em empresas de

prestação de serviços
• Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que

envolvem as áreas de: qualidade de atendimento, ou finanças,
administração de contratos, contratação de prestação de serviços,

,,~,;\ gestão de pessoal, respectivamente.
~ o'~~ Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao públíco.
~ .:'Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel e de Registro e

,.,l$',,,,O" ... i Controle de Ponto de Pessoal, etc.
01.': .~"I. .,."~o .,.

~'<S-\oC'~!(:..
~C'J,~.<.r~
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12.4.5. Administração - as atividades da área de Secretaria: para ocupar a

posição de Secretária, o integrante da equipe da Contratada deverá possuir
a seguinte qualificação/capacitação:

~~DESP
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o No minimo, 2° grau Técnico de Secretariado completo.
o 18 anos ou mais
o Bons conhecimentos de informática e digitação. dos Aplicativos Windows

- Word e Excel.
o Experiência em atividades administrativas
o Bons conhecimentos de arquivo, follow-up, atendimento telefônico,

redação de atas, pautas, correspondências, etc.
o Habilidade no trato social
o Boa fluência verbal

12.4.6. Administração - as atividades da área de Suporte Técnico e
Manutenção de Informática: para ocupar a posição de Técnico de
Informática, o integrante da equipe da Contratada deverá possuir a seguinte
qualificação/capacitação:

o No minimo, 2° grau Técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica
ou Telecomunicações, ou ainda, Processamento de Dados ou
Informática, completo.

o 18 anos ou mais
o Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows

- Word e Excel.
o Experiência mínima de 1 (um) ano na área de suporte e manutenção de

informática e telefonia
o Habilidade no trato social
o Boa fluência verbal

12.4.7. Administração. as atividades da área de HELP DESK: para ocupar a
posição de Técnico Administrativo (Help Desk), o integrante da equipe da
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

o

o

o

o

o

o

329
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12.4.8. Administração. as atividades da área de Manutenção Geral: para ocupar

a posição de Técnico de Manutenção Geral, o integrante da equipe da
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

~~DESP
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o No minimo 2° grau Técnico em Eletro-técnica completo.
o 18 anos ou mais
o Experiência mínima de 1 (um) ano em manutenção predial e eletrônica
o Bons conhecimentos de manutenção de instalações elétricas. de ar

condicionado e predial.
o Habilidade no trato social
o Boa fluência verbal

12.4.9. Administração. as atividades da área de Almoxarifado: para ocupar a
posição de Auxiliar Administrativo (Almoxarifado), o integrante da equipe
da Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

o No mínimo, 20 grau completo.
o 18 anos ou mais
o Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows

- Word e Excel.
o Bons conhecimentos de técnicas de controle de estoque
o Experiência em atividades administrativas
o Habilidade no trato social
o Boa fluência verbal

12.4.10. No Atendimento e Orientação: para a prestação de serviços de
atendimento presencial, emissão de documento e orientação, os integrantes
da equipe multitarefa, que desempenham as atividades deverão possuir

~,P~'1 qualificação compatíveis com os serviços e atividades de atendimento ao
/. '.:.~'\,~\t'~~\~çp. úblico, e deverão atender ao seguinte perfil mínimo:
,.::-. "~" '0"" cfJ"\~

/ .' 4": "-' ~ o~•.•
". , . '" .,..

......:.,.. ~~~ 2° grau completo.
~ f\"j 8 anos ou mais1 li o.

't \ \()\ ~~'1, nhecimentos básicos de ínformática e digitação
o " abilidade no trato social

-~\Q
0,,\~\.ó"Boa fluência verbal

"'Clt\.' w'
b'\O ("".~o' ,."e',oi'

12.5. DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DA CONTRATADA

A prestação de serviços objeto desta licitação tem como objetivo dar condições para
que a população usuária faça uma adequada utilização dos serviços e/ou informações
aela disponibilizada pelos órgãos instalados no Posto Poupatempo.

00055S330

As atividades desenvolvidas envolvem o bom atendimento ao cidadão usuano do
Posto Poupatempo, por meio da prestação de serviços, emissão de documentos e a
prestação de informações precisas, objetivas, com cortesia e cordialidade no
tratamento e clareza na comunicação, de maneira a atender ás suas expectativas.



IR*~DESP
Tecnologia da ~nformação

000183

Pregão n.o 22/2006°
12.5.1. Administrador:

• Gerir, planejar e administrar as atividades do Posto Poupatempo, visando
manter a qualidade dos serviços de atendimento ao cidadão;

• Elaborar o planejamento de acordo com as diretrizes estabelecidas pela
Superintendência Poupatempo, bem como acompanhar a execução do
mesmo, considerando os objetivos a serem alcançados;

• Aferir periodicamente o nivel de satisfação do cidadão e propor a
implantação de procedimentos que otimizem as atividades do Posto
Poupatempo analisando os indicadores obtidos através de instrumentos
internos;

• Identificar, analisar e propor á Superintendência Poupatempo novas
parcerias, objetivando implantar inovações para a continua melhoria da
qualidade na prestação de serviços / atendimento ao Cidadão no Posto
Poupatempo;

• Atuar como interface com os supervisores das empresas/órgãos
prestadores de serviços, integrantes do programa, visando a melhoria e
ampliação dos serviços disponibilizados;

• Subsidiar a Superintendência com todas as informações de rotina,
necessárias para a tomada de decisões, tais como: estatisticas diárias de
atendimento, folha de freqüência de funcionários, mapeamento de
situações de contingências, ocorrências inusitadas, relatórios financeiros,
etc.

12.5.2 Coordenador de Atendimento e de Recursos Internos:

000'556331

• Coordenar e acompanhar todas atividades de atendimento ao cidadão no
Posto Poupatempo;

• Definir metodologias de análise, acompanhamento e elaboração de
indicadores de desempenho e qualidade do atendimento;

• Implementar as diretrizes estabelecidas para a melhoria do desempenho
dos funcionários e qualidade de atendimento;

• Acompanhar diretamente a operacionalização do atendimento,
identificando problemas e apresentando soluções;

• Analisar relatórios estatísticos e outras fontes de informações tendo em
vista a melhoria do atendimento;

• Avaliar, através de mecanismos diversificados junto aos usuários dos
~~~,>'> Postos Poupatempo, o nlvel de satisfação do atendimento prestado, com

4'~\"~~~..o propósito de aferir a qualidade, tempo de espera e de atendimento;
.",.',;~e;",.~\-.Articular atividades com os supervisores dos órgãos participantes do/.•" .•.d' .~w , ". ....•...~ Posto;~~ <.. ~~~. Coordenar a equipe que desempenha a atividade de Orientação ao

:\,~ ~~ 'dadão;
'\~~ .'9," oordenar as atividades relacionadas' á infra-estrutura e apoio

~"~ecessárias para o bom funcionamento do Posto Poupatempo;
:J'~'~Controlar e acompanhar todos os contratos;

~0 v..•.,,~o~~,.".Acompanhar a operação dos serviços de apoio no Posto, propondo
.,o~t>'" ,<c' melhorias e adequações;

• Controlar os gastos do Posto conforme olanejamento do orçamento;
• Providenciar compras e controles de estoques;
• Fazer gestões para suprir a Superintendência com relatón' s e

informações;
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Acompanhar o desenvolvimento das atividades de Segurança
Patrimonial, manutenções internas, preventivas e corretivas, limpeza,
copa, telefonia, transportes, xerox, almoxarifado, informática e
teleprocessamento, para o perfeito funcionamento do Posto;
Controlar os estoque dos diversos itens no Posto;
Monitorar o cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelo
Programa Poupatempo e a Legislação vigente, para garantir o padrão de
qualidade no atendimento;
Acompanhar o processo de seleção de pessoal para a contratação dos
integrantes da equipe, bem como a execução do Programa de
Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo
para garantir o padrão de qualidade no atendimento.

12.5.3. Assistente de Atendimento:

~~DESP
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• Acompanhar todas as atividades de atendimento ao cidadão;
• Dar subsidios para a definição de metodologia para a análise,

acompanhamento e elaboração de indicadores de desempenho e
qualidade do atendimento;

• Acompanhar diretamente a operacionalização do atendimento,
identificando problemas e apresentando soluções;

• Participar da avaliação do nível de satisfação do atendimento prestado
quanto à qualidade, tempo de espera e de atendimento;

• Elaborar relatórios de ocorrências registradas durante seu horário de
trabalho, encaminhando-os ao seu superior;

• Analisar relatórios estatisticos e outras fontes de informações tendo em
vista a melhoria do atendimento.

12.5.4 Assistente de Recnrsos Internos:

000557332

• Acompanhar o desenvolvimento das atividades de Recursos Humanos,
de Segurança Patrimonial, manutenções internas, preventivas e
corretivas, limpeza, copa, telefonia, transportes, xerox, almoxarifado,
informática e teleprocessamento, para o perfeito funcionamento do
Posto;

• Elaborar relatórios de ocorrências registradas durante seu horário de
trabalho, encaminhando-os ao superior;

• Controlar os estoque dos diversos itens no Posto
• Acompanhar e controlar as atividades de administração de pessoal, tais

como freqüência, férias, licenças, uso e distribuição de uniforme e
crachás dos integrantes da equipe, bem como o cumprimento das
normas e procedimentos definidos pelo Programa Poupatempo e a
Legislação vigente, para garantir o padrão de qualidade no atendimento;

~. Acompanhar o processo de seleção de pessoal para a contratação dos
, ~~<t.,\~.'1'1 integrantes da equipe, bem como a execução do Programa de

,,<t.~~""~o-;'e~~\Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo..,~,o<Je.?\o' ,,,e~k)O para garantir o padrão de qualidade no atendimento.
,\l"~~o\ '" "",,<:I'.r '1.•.."~~d'C~-fe.~:10".......... ,-'\
..,e':\"''''~o~...".' \9&)",.,,'~~o .\\1 \v ~ ',,q .J1." •••(.1. • , . 0, '"

,O' '\ v~--' • ,~r,~
..'.~~õfa;).~,o,\ "7.

t~qf~&}¥1\S'\::,'Ir. ,':'
'" %~~.- ,"." . ''ti. "~,O
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• Controlar a agenda do Administrador e dos Coordenadores anotando e
informando-o ás datas e horários dos compromissos;

• Atender elou efetuar ligações telefônicas, bem como recepcionar os
integrantes da equipe e visitantes, triando-os e encaminhando-os á
presença do interessado;

• Redigir e digitar correspondências e relatórios em geral, utilizando
técnicas de redação e respeitando os padrões estabelecidos pela
empresa;

• Realizar contatos telefônicos e pessoais, conforme orientação da
Gerência;

• Localizar quando solicitados documentos e informações necessárias á
realização de atividades gerais;

• Organizar e manter atualizado o arquivo geral;
• Controlar os estoque dos diversos itens no Posto;
• Supervisionar, controlar serviços a serem efetuados por motoboy e

motorista;
• Assessorar os membros da equipe da Administração, executando

serviços administrativos que lhe forem 'solicitados.
12.5.6. Técnico de Informática:

• Administrar os recursos instalados (controle de listas de acesso, sistema
de prevenção de vírus, diretrizes de segurança dos sistemas, utilização
de espaço em disco);

• Atualizar as versões de softwares e dos aplicativos utilizados no Posto;
• Acompanhar, testar e dar o aceite de serviços realizados por

concessionárias elou fornecedores em ativações ou cancelamentos de
circuitos de comunicação de dados, de linhas telefônicas e de reparos
em equipamentos;

• Controlar o Distribuidor Geral (DG-Pares DG ou engate rápido) e dos
recursos de rede (patch panel, rack, caixas de distribuição e cabeamento
UTP);

• Inspecionar e avaliar a infra-estrutura para instalação de novos
equipamentos e mudanças no Layout existente;
Providenciar a manutenção da disponibilidade de equipamentos backup
para pronta utilização;
Executar backup diário da Base de Dados dos serviços mais criticos do
Posto Poupatempo;
Executar backup de todos os servídores instalados no Poupatempo em

~\ ~ fita DDS, ou em outro meio de superioridade comprovada;
"$.'i;~Executar backup dos dados do tarifador telefõnico e documentos da
~\~ estação da área de informação;

ó.\91!"' Controlar a atualização automática da lista de antivírus dos recursos de
_,..,"0 informática (servidores e estações);

• Acionar os fornecedores de serviços de manutenção elou
concessionárias de serviços de comunicação de dados e telefonia, após
criteriosa análise e diagnose da origem da falha;

• Reparar as Bases de Dados de sistemas criticos dentro do Posto;
• Substituir de Imediato, em caso de falhas ou defeitos dos equipamentos

333 000558
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• Realizar conectorização para cabeamemto UTP incluindo montagem de

rack;
• Realizar instalações e dar suporte técnico a usuários do MS OFFICE /

Notes e demais aplicativos, de ferramentas antivirus, mantendo as
devidas atualizações e de recursos de microinformática em ambiente de
rede;

12.5.7. Técnico Administrativo (Help Desk):

• Efetuar registros de chamados para manutenção dos equipamentos,
circuitos e caixas eletrônicos;

• Efetuar a abertura de chamados de manutenção;
• Acompanhar os chamados, monitorando o tempo e qualidade de

resposta;
• Efetuar a cobrança de atendimento ás chamadas pendentes;
• Realizar testes nos equipamentos recebidos de consertos externos;
• Digitar, arquivar e controlar documentação das licenças de softwares, por

fabricante e validade dos contratos;
• Controlar a entrada e saida de equipamentos em caso de manutenção e

empréstimos;
• Informar á CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas as

paradas no ambiente de informática que possam impactar no
atendimento ao cidadão.

íR*~DESP
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12.5.8. Técnico de Manutenção Geral:

• Realizar inspeções nos circuitos elétricos, nas instalações elétricas e
hidráulicas, nos sistemas de telefonia e na estrutura predial;

• Executar operações e manobras nas cabines de média tensão;
• Efetuar manutenção preventiva/corretiva da rede

hidráulica/elétricaltelefônica e manutenção predial;
• Preparar infra-estrutura para instalação de máquinas e equipamentos de

teleprocessamento e informática;
• Interpretar desenhos e diagramas de circuitos elétricos e comandos na

execução de instalações elétricas de baixa e média tensão;
• Utilizar instrumentos de medição, tais como Voltímetros, Amperímetros,

Osciloscópios, Multímetros, Megpmetros, etc;
• Realizar as tarefas utilizando-se d.e equipamentos de proteção individual,

respeitando as práticas de prevenção de acidentes.

12.5.9. Auxiliar Administrativo (Almoxarifado):

•

•

334
000559

através de relatórios
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12.5.10. Atendente / Orientador (Multitarefa):

12.5.10.1. Atendimento e emissão de documentos:

000560335

• Cadastrar senha e acionar a chamada eletrônica (ou manual);
• Atender o cidadão, acionando o sistema informatizado
correspondente ao serviço solicitado, por meio de senha
pessoal e intransferível;

• Solicitar ao cidadão os documentos e/ou informações
necessárias para a execução dos serviços procurados;

• Conferir os documentos apresentados pelo cidadão;
• Pesquisar dados/informações em telas diferenciadas nos
sistemas informatizados;

• Digitar dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissão
do documento e/ou serviço;

• Coletar as impressões digitais;
• Solicitar ao cidadão a conferência dos dados cadastrados,
colhendo a assinatura do mesmo, quando for o caso;

• Devolver os documentos apresentados pelo cidadão, solicitando
a conferência dos mesmos;

• Emitir documento, encaixar o documento na pasta plástica e
encaminhar para a próxima etapa, quando for o caso;

• Emitir documento para pagamento de taxas no posto bancário,
quando for o caso, orientando o cidadão quanto às próximas
etapas e localização dos atendimentos;

• Encaminhar ao responsável pelos serviços na Unidade, os
casos de maior complexidade ou inusitados, visando a agilidade
de solução;

• Recolher documentos das mesas de digitação/atendimento
organizando-os por seqüência numérica e de senhas,
encaminhando-os para a próxima etapa do processo de
produção do documento;

• Providenciar o reabastecimento dos suprimentos especificos
das impressoras (papéis, tinta, tonner);

• Auxiliar na ordenação e arquivamento de documentos após a
realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo
órgão ou entidade, visando a preparação de relatórios dos
serviços realizados;

• Auxiliar na ordenação e arquivamento de documentos após a
realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo
órgão ou entidade, visando a preparação de relatórios de
documentos cancelados e / ou inutilizados por erro de
preenchimento /confecção;

• Auxiliar na tabulação dos dados de atendimento diário de cada
órgão ou entidade, utilizando-se de modelo estatístico recebido
da Administração do Posto Poupatempo;

• Transmitir e receber documentos via scanners;
• Digitar dados para a confecção de Atestados de Antecedentes;
• Preencher os dados do cidadão para emissão de CTPS,
observando se é a 1" via, 2" via ou continuação;
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• Conferir os dados e entregar os documentos prontos ao
cidadão;

• Auxiliar nas diversas atividades referentes a eventos sociais
especificos, tais como Ação Global e eventos culturais
(exposições ou datas comemorativas);

• Orientar o cidadão no preenchimento de formulários;
• Informar ao usuário sobre o acesso a Internet, monitorando-o e
orientando-o sobre a sua utilização, bem como o controle de
tempo de uso.

12.5.10.2. Recepção, Orientação e Informação ao cidadão:

• Informar e orientar todo cidadão usuário sobre os serviços
prestados no Posto do Poupatempo;

• Orientar o usuário quanto á previsão do tempo de espera;
• Recepcionar e triar nos órgãos para verificação de pré-requisito
e documentação apresentada pelo cidadão, condição de
conservação e validade dos documentos apresentados,
observando a legibilidade, rasuras, manchas, partes faltantes,
estado da plastificação, orientando-o quanto á necessidade de
, obtenção de 2" via, quando for o caso, e distribuir senhas para o
atendimento;

• Auxiliar nas pesquisas de indice de satisfação dos usuários,
realizadas periodicamente no Posto do Poupatempo;

• Orientar filas e as chamadas das senhas;
• Orientar o usuário nas situações de contingência, quanto á
previsão de tempo de espera e/ou marcação de retorno;

• Orientar o cidadão em eventuais situações de contingências
que exijam a evacuação do Posto, e/ou deslocamentos da
população para outras depen.dências do Posto, considerando o
Plano de Ação de Emergência definido pela Prodesp;

• Fazer divulgações de Campanhas e Eventos sociais/culturais
promovidos pelo Posto;

• Distribuir senhas de retorno em situações de contingências
(queda de sistema, energia etc.);

• Observar a condição do cidadão para o atendimento
preferencial, tais como idosos, gestantes, pessoas portadoras
de necessidades especiais, conforme previsão legal,
distribuindo senha especifica para este fim;

• Atender os casos de situação preferencial previsto em lei, tais
como idosos, gestantes, pessoas portadoras de necessidades
especiais, que apresentem dificuldades de locomoção;

• Identificar a!l. situações de emergência médica, acionando a
.. '.. entidade'cómp,etente para a prestação do devido socorro;

.' Relatar todàS"(as ocorrências e fatos apurados ao responsável
dá Unidade: ':~

• Auxiliar nas diversas atividades referentes a eventos sociais
especificos, .•:tais como Ação Global e eventos culturais
(exposições Q\J datas comemorativas);

• Percorrer todas as áreas de atendimento do Posto, abordando
todo cidadão e identlfic.:mdo suas necessidades de ~A

encaminhamento, orientando-o corretamente, 1\
'" O(l0561 1 J



~~DESP
Tecnologia da lnformação

000189

Pregão nO2212006°
• Estimular o usuano a manifestar sua opinião, sugestão elou
reclamação em formulário próprio;

• Orientar o cidadão no preenchimento de formulários;
• Estimular e auxiliar o cidadão na utilização dos totens e
equipamentos de auto-atendimento;

• Informar ao usuário sobre o acesso a Internet, monitorando-o e
orientando-o sobre a sua utihzação, bem como o controle de
tempo de uso;

• Demais atividades acessórias e complementares à prestação de
serviços objeto deste Edital.

OBSERVAÇÕES:

a) A Contratada deverá selecionar, preparar e treinar os integrantes de sua equipe,
encaminhando-os para a execução de suas atividades após a realização de
levantamento criterioso de suas referências pessoais e profissionais;

b) A Superintendência Poupatempo reserva-se o direito de, por meio dos Gestores
de Qualidade, verificar, a seu critério, a qualidade e adequação do perfil dos
integrantes da equipe admitidos pela Contratada, bem como a qualidade do
treinamento a que os mesmos estão sendo submetidos.

12.6. SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÕNICO - ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

12.6.1. A Contratada deverá prever, entre outras atividades, um responsável pela
apuração de freqüência de todos os integrantes de sua equipe, que poderá
ser feito por meio do mesmo Sistema de Controle de Ponto abaixo
especificado.

12.6.2. Para a fidelidade das informações, redução de tempo e de trabalho
envolvidos nesse controle, a Contratada deverá disponibilizar um Sistema de
Controle de Ponto Eletrõnico para a emissão de Atestados de Freqüência e
Boletim de Freqüência dos servidores pÚblicos, que serão controlados e
encaminhados às respectivas Secretarias de origem, mensalmente, pelo
Gestor contratado pela Prodesp.

12.6.3. O sistema deverá prever no minimo 3 (três) coletores que permitam o
registro eletrônico do ponto de cada integrante das equipes, através do uso
de crachás com código de barras, com as seguintes características mínimas:
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• Operação em ambiente Windows 95/9B/Me
• Cadastro de todos os funcionários

sobre o registro de ponto dos membros das equipes
ser armazenadas e tratadas em um sistema de informática que

tenha, no mínimo, as seguintes funções:

000562

• Sistema de baterias que permita seu uso na falta de energia elétríca, por
um período mini mo de 12 horas;
À distância entre o computador (servidor), onde o softeware serát,,. instalado, e os coletores deverão ter no mínimo 1.000 m;

\\~~ No caso de falha na conexão com o computador ou queda de energia os
~~~\ coletores deverão manter os registros efetuados por um período de no
~%~ inimo 30 dias .
.~"
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• Permitir várias faixas de horário de trabalho, com jornadas aos sábados
alternados.

• Emitir relatórios de ocorrências: atrasos, faltas, hora extra, falta de
marcação, férias, licenças

• Permitir o registro de faltas justificadas, injustificadas e abonadas
(Estatuto do Servidor Público Estadual)

o Permitir a compensação de horas pará saídas antecipadas ou entradas
atrasadas (Estatuto do Servidor Público Estadual)

o Permitir trabalhar com banco de horas
o Emitir Boletim de Freqüência para os servidores públicos estaduais

(Estatuto do Servidor Público Estadual)
o Permitir a personalização de relatórios
• Permitir a consolidação de informações na PRODESP/POUPA TEMPO,

através de acesso em rede ou web browser
o Prever a manutenção e suporte técnico permanente, de maneira a

garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e software envolvidos,
bem como o treinamento dos funcionários responsáveis pela
operacionalização.

12,6,5. Funcionalidades do equipamento para coleta de dados

o Leitor Bidirecional, com sensor de sentido de rotação
o Permitir o Controle de Freqüência, a identificação automática de entradas

ou saídas
o Permitir a transferência dos dados coletados para um microcomputador

com software de ponto eletrônico
o Capacidade de armazenamento e gerenciamento de informações de

leitura, data e hora, etc.
o Possuir sistema de funcionamento na falta de energia elétrica

12.6.6. Funcionalidades do software junto aos coletores

atravês de
por vários

microcomputador remoto,
as informações coletadas
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• Enviar comandos para bloqueio e desbloqueio
• Programação de listas
• Acerto de data e hora
o Restaurar modo de operação (reset) em caso de erro de operação
• Gerenciar a comunicação e transferência de informações entre os coletores e o

microcomputador de gerenciamento
• Gerenciamento centralizado em

comunicação em rede, sobre
microcomputador

• Verificar a integridade dos dados transmitidos
• Verificar a ocupação da memória de dados
• Efetuar a limpeza da memória de dados

Permitir o cadastro e envio de mensagens
11'\' Permitir programar funções e teclas
~\\ Importação e exportação de dados atravês da geração de arquivo padrão TXT

~~o com informações coletadas
~,' ontrolar as marcações de entrada 1almoço 1saida - 4 marcações
v.'

6"'\~-
;...9:0.,('000

~e'\.t,~('!'~
•."'0(\ ~c_

,o't'" (',f.
-0.\' .p~c.-... _,0

00056~
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Todos os integrantes das equipes alocados no Posto Poupatempo serão submetidos
aos Programas de Formação e Capacitação, cujos conteúdos, metodologias, carga
horária e demais especificações são definidas pela Superintendência do Poupatempo e
descritas a seguir.

As especificações técnicas do Programa de Formação e Capacitação para a prestação
dos serviços estão definidas por módulos, estabelecidos de acordo com os objetivos
aos quais se propõem, á população a qual se destina e de acordo com as necessidades
emergentes.

13.1. Programa de Formação e Capacitação na Implantação do Posto

13.1.1. Módulo I - Conceitual • sobre as Diretrizes e Pressupostos do
Programa Poupatempo: durante a fase de implantação do Posto
Poupatempo será ministrado a todos os integrantes das equipes que
estarão alocados no Posto, relacionados no item 12.1.- Total Geral,
por especialistas da PRODESP I POUPATEMPO, observando-se o que
se segue:

a) a PRODESP I POUPATEMPO arcará com o custeio das despesas
com salários dos profissionais envolvidos que irão ministrar o
conteúdo do Módulo I;

b) a Contratada será responsável pelo custeio das despesas de
locação de auditório com capacidade de acomodação para 300
pessoas, no Município de BAURU, para a realização do Módulo I,
coffee-break, recursos audio-visuais, bem como o custeio com
salário e transporte de todos os integrantes de suas equipes,
conforme Planilha "V". item 1 da planilha de custos e formação
de preços, Anexo IX.C do edital., e cronograma a ser fornecido
pela PRODESP I POUPATEMPO.

c) o Módulo I será realizado em periodo não inferior a 10 (dez) dias
úteis.

Módulo 11 - Capacitação para execução dos Serviços (Partes
Teórica e Prática): será ministrado a todos os integrantes da equipe
da Contratada, relacionados no item 12.1. Total Geral - EQUIPES DA
CONTRATADA, sob orientação e aplicação por especialistas da
POlÍCIA CIVIL, da SECRETARIA DO EMPREGO E DAS RELAÇÕES
DO TRABALHO, ACESSA SÃO PAULO, e-POUPATEMPO, DETRAN e
da PRODESP/POUPATEMPO, para capacitá-los para o
desenvolvimento das atividades, além de operação dos softwares e
hardware e operação do Sistema de Identificação Civil, observando-se
o que segue:
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d) a Contratada deverá manter a locação do auditório, bem como os
demais recursos de infra-estrutura, para todos os integrantes das
equipes, após a realização do Módulo I - Conceitual, por mais 3
(três) dias, para que sejam ministrados os programas de formação
e capacitação nos Sistemas de Informação á População e de
Gerenciamento do Atendimento, conforme Planilha "V". item 1 da
planilha de custos e formação de preços. Anexo IX.C do
edital.
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a) a Contratada será responsável pelo encaminhamento e custeio de salário,

transporte, hospedagem e alimentação dos integrantes da sua equipe da
Administração, para a realização da Parte Prática, a ser realizada em
São Paulo - Capital, conforme cronograma a ser fornecido pela PRODESP
1 POUPATEMPO;

b) a Contratada será responsável pelo encaminhamento e custeio de salário,
transporte e alimentação dos integrantes da sua equipe Multitarefa, para
as instalações a serem locadas pela Contratada no Municipio de BAURU,
para a realização das Partes Prática e Teórica deste Módulo 11,conforme
cronograma a ser fornecido pela PRODESP/POUPATEMPO;

c) a Contratada será responsável pelo custeio de locação de 6 (seis) salas
de aulas no municlpio de Bauru, com capacidade para comportar as
respectivas equipes, conforme Planilha "V"- item 2 e 2.1 da planilha de
custos e formação de preços, Anexo IX-C do edital. para realização
das Partes Teórica e Prática, sendo uma sala para cada órgão (Detran,
Sert, IIRGD, e-poupatempo, Acessa São Paulo, e Orientação), durante 20
(vinte) dias úteis. Cada sala devera contar com: fornecimento de coffee-
break duas vezes ao dia, microcomputadores - sendo no mínimo 1(um)
para cada 2(dois) integrantes, recursos audiovisuais, ponto de acesso á
Internet, .

Nota: após a conclusão do módulo prático em salas de aula, todos os
integrantes da equipe Multitarefa, Administração e Representantes
Técnicos das Instituições deverão passar para as instalações do Posto
Poupatempo, para a realização de testes e pré-operação, por no mínimo
6(seis) dias, que antecedem á inauguração, para a verificação de
necessidades de ajustes nos equipamentos, sistemas e na aprendizagem
das equipes, conforme Planilha "V"- item 2 e 2.2 da planilha de custos
e formação de preços, Anexo IX-C do edital.

d) a Contratada será responsável pelo custeio das despesas referentes a
hospedagem, transporte de São Paulo para Bauru (ida e volta), e ajuda de
custo para alimentação (almoço e jantar), dos profissionais designados
pelos órgãos Policia Civil, Detran, Secretaria do Emprego e Relações
do Trabalho, para realização do Programa de Formação e Capacitação -
Partes Teórica e Prática, em salas de aulas, bem como para o periodo de
pré-operação nas instalações do Posto Poupatempo, conforme
especificados na Planilha "V"- item 2, 2.1 e 2.2 da planilha de custos e
formação de preços, Anexo IX-C do edita.

e) sempre que julgar necessário, a PRODESPIPOUPATEMPO poderá
realizar reciclagem relativa ao Módulo 11,para todos os integrantes da
equipe da Contratada e que desempenham as atividades referentes aos
serviços objeto desta licitação, visando a manutenção do padrão de
qualidade de prestação desses serviços;

f) o módulo para a execução dos serviços do quadro de orientadores, terá
seu conteúdo definido pela PRODESPIPOUPATEMPO;

g) no período pós-implantação a Contratada deverá promover o rodízio dos
integrantes da sua equipe por diversas atividades dos órgãos,
visando a qualificação dos mesmos como multitarefa;

00056~
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13.1.3. Módulo 111 Programa de Formação e Capacitação
Comportamental: será ministrado a todos os integrantes das equipes
que estarão alocados no Posto, relacionados no item 12.1. Total Geral,
por empresa ou entidade especializada e de qualidade reconhecida
nesse mercado (para tanto a empresa elou entidade que vier a prestar
este serviço deverá apresentar atestado de qualificação de no minimo
dois clientes), sob a responsabilidade da Contratada, observando-se o
que se segue:

a) a Contratada será responsável pelo custeio de todas as despesas
relativas á realização deste módulo (contratação da empresa ou
entidade, instrutores, coffee-break - duas vezes ao dia, instalações,
material didático e certificado para os participantes), bem como o
encaminhamento e transporte para os integrantes de sua equipe,
conforme cronograma a ser fornecido pela
PRODESP/POUPATEMPO;

b) o Módulo 111 terá a duração miriima de 2 (dois) dias de 8 horas,
totalizando 16 horas;

c) o Módulo Comportamental direcionado aos integrantes da equipe
multitarefa, bem como para os Administradores, Gestores de
Qualidade e Representantes Técnicos - Total Geral, deverá ter
como conteúdo mínimo os tópicos especificados no item 13.3.

13.2. Programa de Formação e Capacitação para Posto em Operação

13.2.1. Integração pós implantação: será ministrado a todos os novos
integrantes da equipe da Contratada, que forem alocados no Posto
após o periodo de implantação, em substituição a outros desligados, ou
em razão de possíveis expansões, implantações de novos serviços, ou
mesmo da instalação de novos órgãos da administração direta.

a) a Contratada será responsável pelo custeio de todas as despesas
relativas á realização deste módulo, inclusive a de encaminhamento
e transporte dos integrantes de sua equipe, conforme cronograma a
ser fornecido pela PRODESP/POUPATEMPO;

este programa deverá ser realizado basicamente nos moldes do
programa formação e capacitação para a implantação, antes no
inicio das atividades do novo integrante da equípe;

o Módulo Comporta mental não poderá terá a duração inferior a 2
(dois) dias de 8 horas, totalizando 16 horas;

a Contratada deverá promover o rodízio desses novos integrantes
da equipe nas diversas atividades dos órgãos, visando a
qualificação como multitarefa;

L
00056G
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A PRODESP/POUPATEMPO reserva-se ao direito de verificar, a
seu critério, junto aos integrantes da equipe admitidos pela
Contratada, a qualidade do programa de formação e capacitação -
módulo comportamental - para integração a que foram submetidos,
determinando, se for o caso, a revisão e reaplicação dos conteúdos
e módulos realizados pela Contratada.

13.2.2. Módulo IV - Programa de Educação Continuada: será ministrado a todos os
integrantes da equipe que estarão alocados no Posto, relacionados no item
12.1. Total Geral, no minimo uma reciclagem em cada ano de contrato,
por empresa ou entidade especializada e de qualidade reconhecida nesse
mercado (para tanto a empresa e/ou entidade que vier a prestar este serviço
deverá apresentar atestado de qualificação de no mínimo dois clientes), sob a
responsabilidade da Contratada, observando-se o que se segue:

a) o custeio do Módulo IV, ficará sob a responsabilidade integral e
exclusiva da Contratada, bem como, o custeio com transporte de todos
os integrantes de sua equipe;

b) o Módulo IV será realizado em 2 (dois) dias de 8 horas, totalizando 16
horas;

13.2.2.1. A PRODESP/POUPATEMPO reserva-se ao direito de verificar, a
seu critério, junto aos integrantes da equipe da Contratada, a
qualidade do programa de formação e capacitação - módulo
comportamental de reciclagem a que foram submetidos,
determinando, se for o caso, a revisão e reaplicação dos conteúdos
e módulos realizados pela Contratada.

13.3. Especificações: Módulo 111 - Programa de Formação e Capacitação -
Comportamental

Objetivos:

Garantir a prática da qualidade no atendimento, proporcionando a adoção de posturas
pró-ativas, com base nos pressupostos e padrão de qualidade do Programa
Poupatempo, visando garantir a satisfação dos cidadãos usuários.

Conteúdo Programático:

Filosofia, pressupostos do Programa Poupatempo; conceitos de cidadania e direitos e
deveres, normas e procedimentos do atendimento presencial, conceitos de qualidade,
processo de comunicação, relacionamento inter-pessoal, como lidar com situações de
conflito, identificação das diferenças individuais e como lidar com os diferentes estilos.

as técnicas de vivencias
tais como textos dirigidos,

00056í'
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14.1. Descrição Geral
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A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes para todos as equipes a
serem alocadas no Posto, conforme QUADRO GERAL DE RECURSOS
HUMANOS - item 12.1., de acordo com as especificações técnicas abaixo
definidas, e nas quantidades de peças de cada Kit, conforme segue:

14.1.1. O kit do uniforme masculino deverá constar, no minimo de:
• 2 calças
• 4 camisas de manga curta
• 2 camisas de manga longa
• 2 gravatas
• 1 malha de lã

14.1.2. O kit do uniforme feminino deverá constar, no mínimo de:
• 1 saia
• 2 calças
• 4 blusas de manga curta
• 2 blusas de manga longa
• 2 lenços
• 1 malha de lã
• 3 jumpers (caso a funcionária engravidar)

14.2. Substituição de Uniformes

Qualquer peça que compõe o KIT deverá ser substituída pela Contratada, a
qualquer tempo, a critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou
inadequada para o uso.

14.2.1. Entende-se como inadequada para o uso a peça que apresentar:
• manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor

original do tecido
• desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado
• rasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto

só seria possível com a colocação de remendos (eventualmente os
rasgos próximos á área da costura poderiam ser eliminados refazendo-
se a costura)

• tamanho incompatível com o usuário.

Reposição de Uniformes

.1. Do Kit masculino:
• 2 calças: a cada 12 meses
• 4 camisas de manga curta: a cada 12 meses
• 2 camisas de manga longa: a cada 1'3 meses
• 2 gravatas: a cada 18 meses
• 1 malha de lã: a cada 18 meses

343
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14.3.2. Do Kit feminino:
• 1 saia: a cada 12 meses
• 2 calças: a cada 12 meses
• 4 blusas de manga curta: a cada 12 meses
• 2 blusas de manga longa: a cada 18 meses
• 2 lenços: a cada 18 meses
• 1 malha de lã: a cada 18 meses
• 3 jumpers (caso de gravidez): se necessário, conforme critérios acima definidos.

14.4. Especificações Técnicas dos Uniformes

14.4.1. DOS TECIDOS
14.4.1.1. Para a confecção das saias, calças femininas e calças

masculinas.
• Armação: Sarja Z 2/1
• Composição: 78% poliester e 22% viscose (tolerãncia de + ou -

3%)
• Largura por metro: 1,50
• Peso g/m2 : 175,53 - conforme NBR 10591
• Fios trama/em: 30 fios
• Fios Urdume/cm: 25 fios
• Encolhimento na 1" lavagem: . Urdume 0%
• Trama 0% - conforme NBR 10320/88
• Lavagem caseira: Transferência de cor: 5 Alteração de cor 4/5 -

conforme NBR 10597/88
• Solidez de cor ao suor: Suor ácido: 4/5 Suor alcalino: 5 - conforme

NBR 8431/84
• Esgarçamento máximo em mm: Urdume 4,8
• Trama: 0,00 - conforme NBR 9925/87
• Resistência ao rasgo em kg/f: Urdume 13,50
• Trama: 16,02 conforme ASTM-O 1117/80
• Tecido: Gabardine ref.: 40.574 cinza chumbo Tecelagem

Panamericana LIda.

14.4.1.2. Para a confecção das blusas femininas e camisas
masculinas
Blusa Feminina
• Armação: Sarja Z 2 x 1
• Composição: 100% poliester
• Largura por metro: 1,50
• Peso g/m2 : 133,33
• Fios urdume/cm : 52,0
• Fios trama/em: 34,0
• Resistência (Kg/mm): Urdume. 834,7
• Trama: 556,40 - conforme ASTM O 5034
• Esgarçamento (mm): Urdume: 0,00
• Trama: 0,00 - conforme NBR 9925
• Encolhimento em % na l' lavagem: Urdume: 0%
• Trama: 0% conforme NBR 10320
• Espessura em mm: 0,310 - conformeNBR 13383
• Lavagem caseira: transferência de cor: 5 Alt de cor: 5-conforme

NBR 10597
• Esgarçamento máximo em mm: Urdume: 0,00
• Trama: 0,00 - conforme NBR 9925 .
• Solidez à luz: 4 - conforme NBR 12997
• Tecido: Chemise - reI.: 40.470 branco - Tecelagem Panamericana

LIda.
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Camisa Masculina

• Composição: 73% algodão e 27% poliester
• Largura por metro: 1,50
• Peso g/m2: 116
• Fios urdume/cm : 40
• Fios trama/em: 30
• Tecido: Natural Blend - ref.: E-14070 - branco - Toyobo do

Brasil Ind. Têxtil LIda.

14.4.1.3. Para a confecção das malhas - unissex

Deverá ser lã 100% acrílica e antialérgica, 2 fios, preta.

14.4.1.4. Para a confecção dos lenços

Microfibra (100% poliester), possuir tarja com Sem de largura na
cor cinza chumbo, formando um triângulo, com medidas laterais
de 0,85m e base 1,20 m.
Os logotipos deverão ser estampados ou em silk screen.
Os fundos obedecerão as seguintes cores: branco e azul.

14.4.1.5. Para a confecção das gravatas
Microfibra (100% poliester) na cor cinza chumbo com listras nas
cores branca e azul, e dentro os logotipos do Poupatempo.
Os logotipos deverão ser estampados ou em silk screen.

14.4.1.6. As padronagens
verificadas em
funcionamento.

dos lenços
qualquer dos

e gravatas poderão ser
Postos Poupatempo em

14.4.1.7. Os tecidos indicados nos itens 14.4. e seus subitens são
referenciais, podendo optar-se por tecidos similares e
compativeis aos mesmos.

14.4.2. ETIQUETA DE GARANTIA TOTAL
14.4.2.1. É o Termo de Garantia fornecido pelo fabricante do tecido

e/ou confeccionista contra defeitos aparentes e/ou latentes,
visando o atendimento ao que dispõe a Lei n. o 8.078 de
11.09.90 e a Regulamentação Técnica de Etiquetagem de
Produtos Têxteis - Resolução n.' 2, de 13/12/2001 do
CONMETRO; abrangendo os tecidos (encolhimento, resistência
e solidez) e a respectiva confecção (corte, costura, aviamentos,
medidas), excluindo-se os casos de uso ou manutenção
inadequados das roupas por parte dos usuários.

Deverá constar na etiqueta:
Frente: Nome da confecção e'tamanho, fabricado no Brasil.
Verso: Instruções de lavagem, composição do tecido e CNPJ.

As etiquetas deverão ser fixadas às:
Camisas masculinas e Blusas femininas
• Centro do degolo, na parte traseira, sob o colarinho/bainha.

Calças masculinas, calças femininas e saias. I,rem"m:~:.00 00.do".I" .~.;;;~ ~IÇ:(\
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14.4.3. DO DETALHAMENTO DE CONFECÇÃO E DESENHOS

SAIA SOCIAL FEMININA - DETALHES DO MODELO
Talhe social, sem cós, 1 botão e 1 caseado no sentido horizontal na parte de trás,
vista embutida com zlper, 2 pences dianteiras e 2 traseiras saindo da cintura,
abertura em continuação da costura traseira.

CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA - DETALHES DO MODELO
Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botão e
caseado, frente aberta com fechamento através de 8 botões e 8 caseados (no pé
de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entretelada,
mangas curtas com bainha fixa, 1 bolso chapado retangular no lado esquerdo,
costas com pala e prega macho ao centro.

CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA - DETALHES DO MODELO
Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botão e
caseado, frente aberta com fechamento através de 8 botões e 8 caseados (no pé
de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entretelada,
mangas longas com punhos fechados com botão e caseado, 1 bolso chapado
retangular no lado esquerdo ( 14 x 15cm), costas com pala e prega macho ao
centro.

CALÇA SOCIAL MASCULINA - DETALHE~ DO MODELO
Calça social, cós postiço entretelado e forrado com 3,5cm de largura e enchance
no traseiro, fechamento através de colchete, 7 passantes vista embutida com
zlper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura lateral, 4 pregas frontais - sendo 2
de cada lado e 2 bolsos embutidos com um vivo na parte traseira.

CALÇA SOCIAL FEMININA - DETALHES DO MODELO
Calça social, cós postiço entretelado e forrado com 3,Ocm de largura e enchance
no traseiro, fechamento através de botão, vista embutida com ziper e 2 pences
traseiras.

BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA - DETALHES DO MODELO
Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com fechamento através de 6
botões e 6 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido
vertical), vista dupla entretelada, mangas curtas com bainha fixa, costas com pala
e recortes laterais - frente e costas.

BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA - DETALHES DO MODELO
Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com fechamento através de 6
botões e 6 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido
vertical), vista dupla entretelada, mangas longas com punhos fechados com botão
e caseado, costas com pala e recortes laterais' frente e costas.

MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSEX - DETALHES
DO MODELO
Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada com largura de 4cm,
punhos com sanfona remalhada na mesma cor da lã com largura de 7cm, barra
com sanfona remalhada na mesma cor da lã e com largura de 7cm, ombro com
cadarço de poliester com 1cm de largura e ombro com cadarço de poliester com
1cm de largura. .

000S71
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15. CRACHÁS

15.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CRACHÁS

• Tamanho do crachá: 85,0 mm x 60,0 mm;

000201
Pregão n.• 22/2006°

•

•

• O nome do integrante da equipe deve ser escrito em letra maiúscula na Fonte Arial, em
negrito, na cor preta e tamanho 18. Uma linha preta deve ser colocada abaixo do
integrante da equipe;

• A atividade "ATENDIMENTO" deve ser escrita em letra maiúscula na Fonte Arial, cor
vermelha tamanho 12;

• O nome e a atividade devem estar distantes da margem esquerda entre 6.0 e 7,0 mm;

• O espaço reservado para a foto é de 25,0 mm x 32,0 mm, e deve estar á 5,0 mm da
margem direita e à 7,0 mm da margem inferior;

• O nome São Paulo (logotipo do Governo do Estado) deve estar alinhado com a parte
inferior da foto;

• Os logotipos dos órgãos variam um pouco nos tamanhos e nas distãncias das margens,
devido ao fato de que eles devem ser 50% (cinqüenta por cento) menores que o logotipo
do Governo do Estado de São Paulo, e não apresentam os mesmos tamanhos. Ainda há
casos em que o logotipo do órgão deve vir acompanhado do nome da Secretaria de
Governo a qual ele pertence;

• A forma de inserção do nome elou logomarca da contratada no crachá será definido pelo
Poupatempo após assinatura do contrato.

• A cor do plástico deve ser branca;

• Acessório: cordão de crachá.

•
349 000574
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ANEXO 15A - MODELO DO CRACHÁ

000202

Pregão n.• 22/2006°

Fulano de Tal
Analista

FOTO
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Tecnolog1a da Informação

Logo da
contratada

A serviço do
Governo do Estado

poupa
1empo
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16. SERViÇOS GERAIS DE APOIO

16.1. LIMPEZA

000203
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A prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial nos Postos Poupatempo têm como objetivo a
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra,
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela
limpeza de todas as áreas especificadas no contrato, de forma que as mesmas sejam mantidas limpas
durante todo o periodo de funcionamento do POUPATEMPO.

A CONTRATADA obriga-se a:

• Responsabilizar-se integralmente pela prestação destes serviços com observação da legislação
vigente aplicável, mantendo no Posto POUPATEMPO a quantidade de integrantes da equipe,
equipamentos, materiais e saneantes domissanitários suficientes ao perfeito atendimento do objeto
deste contrato.

• Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente ao POUPATEMPO ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato.

• Ressarcir a Prodesp/Poupatempo por todo e qualquer dano ocasionado por sua equipe no
desempenho de suas funções, assumindo, desde já, inteira responsabilidade por esses eventos,
podendo o POUPATEMPO, a seu critério, descontar os respectivos valores das faturas devidas á
CONTRATADA;

• Fornecer á suas equipes uniformes apropriados para cada tipo de trabalho, identificar o seu
pessoal através de crachás, com fotografia recente, e também os provendo dos equipamentos
convencionais de segurança e de Proteção Individual - EPl's, quando a execução do trabalho assim
o exigir, de acordo com as normas de segurança legais. Os uniformes e os equipamentos de
segurança devem ser substituidos sempre que for necessário a fim de serem mantidos em perfeitas
condições de uso.

• Manter um rádio de comunicação na Administração para agilizar o encaminhamento de
funcionários para atendimento imediato do Posto.

16.2. VIGILÂNCIA

As atividades de prestação dos serviços de vigilância / segurança patrimonial no Posto Poupatempo
deverâo obedecer às seguintes disposições:

• Fiel observância à legislaçâo vigente, aplicável, em especial, nos termos da Lei n' 7.102, de 20/06/93,
alterada pelas Leis n's 8863, de 28/03/94, e 9017, de 30/03/95, regulamentada pelos Decretos n's
89.056, de 24/11/83, e 1592, de 10108/95, bem como Portarias DPF 992, de 25/10/95 alterada pela
t'~aria DPF n.' 277, de 13.04.98 e MJ 893, de 02/12/87 e Portaria DPF n.' 891 de 1208.99;

",<l<" ~~";,o~t "0rj ser exercida por vigilantes, devidamente uniformizados e sem a utilização I porte de
. '''2:0' fogo'
',FiO'" '
~ G '#" .... ~
.-~~ .

..•. ~t do no Posto POUPATEMPO, em local visível, o número do telefone da Delegacia
~~:'d~rpo :' a Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela administração da

'\. '\ insta ça"~e-outros de interesse'
A"~•. ~~rr.ti-

• o91~d~r com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das
,~l!lstalações do Posto POUPATEMPO facilitando, no possivel, a atuação daquelas, inclusive

,," . na indicação de testemunhas de eventual acontecimento; \ \
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• Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, sem que estas

estejam devidas e previamente autorizadas pelo POUPATEMPO;

• Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando a manutenção das
condições de segurança;

• Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduaís e Federais que interfiram
na execução dos serviços;

• Nos pontos estratégicos do Posto POUPATEMPO, os vigilantes deverão portar rádios de
comunicação, devidamente licenciados junto aos órgãos competentes; e manter um rádio com
a administração do Posto para contato com a empresa e comunicação quando houver
necessidade de atendimento a alguma demanda do Posto.

16.3. COPA

Os serviços de copa compreendem o fornecimento de café e chá para os funcionários envolvidos nas
atividades de atendimento e prestação de serviços do Posto.

Os serviços de copa serão prestados como segue:

• A CONTRATADA deverá alocar os recursos humanos suficientes, devidamente treinados e
uniformizados, durante o periodo de operação do Posto; bem como fornecer os materiais,
equipamentos e insumos necessários para o preparo e distribuição de café e chá

• Insumos básicos sugeridos:

• 01 (um) fogão industrial de duas bocas com gás e botijões sobressalentes, com selo de
qualidade da ABNT, que possibilitem substituição imediata em caso do término do gás, cujo
consumo é da responsabilidade da CONTRATADA;

• 01 (uma) geladeira com capacidade minima de 320 litros, com freezer;
• 01 (um) marmiteiro elétrico;
• 01 (uma) cafeteira elétrica industrial com capacidade para 30 (trinta) litros de café;
• garrafas térmicas
• 01 carrinho para transporte das garrafas térmicas

• Fornecer à equipe encarregada deste serviço, uniformes apropriados para cada tipo de trabalho e
também os equipamentos convencionais de segurança quando a execução do trabalho assim o
exigir.

•

•

000577
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16.4. TRANSPORTES
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•

•

A contratação destes serviços nos Postos Poupatempo tem como objetivo o transporte de documentos,
malotes e equipamentos leves e pessoas, devendo a CONTRATADA:

• Prestar os serviços de transporte por meio de veiculos adequados.

• Responsabilizar-se pelos bens (relatórios, fitas, disquetes, materiais diversos) e equipamentos
que transportar, mantendo inclusive sigilo das informações referentes aos documentos
confiados á sua guarda.

• Fornecer uniformes apropriados e em quantidades suficientes para cada tipo de trabalho á
sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de segurança quando a execução do
trabalho assim o exigir, de acordo com as normas de segurança previstas na legislação.

• Contratar seguros de responsabilidade civil por danos materiais e/ou pessoais e contra
acidentes que possam ser causados aos passageiros, a terceiros e aos funcionários.

• Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas oriundas dos veículos e motocicletas
utilizados, tais como, manutenção mecânica, combustivel, lavagens, lubrificação, revisões,
pneus, seguros, licenciamentos, multas, entre outras.

• Manter sempre os veiculos em perfeitas condições de uso

• Veiculos sugeridos: 01 perua (Van ou Kombi) e 01 motocicleta, com periodo de máximo de
fabricação até 02 anos.

• A disponibilidade dos veiculos deverá seguir o horário de funcionamento do Posto

• Para a perua (Van ou Kombi): estimada quilometragem de 6.000km / mês

• Principais serviços de transporte de responsabilidade do Posto, apenas como referência para
conhecimento das atividades previstas:

•

•

•
•

•
•

IIRGD: 02 malotes por semana para São Paulo, para transporte de caixas e retirada de
espelhos
Detran: 01 vez por mês para São Paulo para retirada de espelhos
Sert: retirada semanal de carteiras de trabalho no escritório do Ministério Público de
Trabalho, no próprio município (de Bauru)
Fazenda: 01 malote por semana
Administração do Posto: 02 malotes por semana gW~a Superintendência Poupatempo;
transporte semanal de funcionáriO~,j\W~\\.~\iI.I~stituições e reuniões; compra de
materiais utilizados pela AdmíniJl!l:!!t~,e'st~~.;Il'~~porte de documentos do achados
e perdidos para devolução aos ~g'~,'t.~c .:.. ~.:lI

~o~~(\,...... t! U
')j)l ~lJ\el'lí(.n<. \ ~

, \l 11\\\1~,
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17. DIVULGAÇÃO

17.1. FOLHETERIA

000206
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O fornecimento de folheteria será de responsabilidade da contratada, considerando os itens,
quantidades e especificações a seguir apresentadas e que constam das Planilhas VII e X,
parte integrante do Anexo IX-C deste Edital.

ITEM QUANT 1*\ ESPECIFICACOES 085.
Folder Geral 50 mil, Formato: 50cm x Reposição a cada 4 meses, (30 mil

do Posto 21cm unidades).
Papel of! set 90
gramas
Cores: 4 x 4
Acabamento:
dobrado e refilado
Número de dobras: 4
dobras

Folder do e- 30mil Formato: Reposição a cada 4 meses

poupatempo 40 x 20cm (aberto) (20 mil unidades)
20 x 20 cm (fechado)
Papel couché fosco
120 gramas
Cores: 4 x 4
Acabamento: 1 dobra
e refile

Volante RG 50 mil Formato: 10 x 7 cm Reposição a cada 4 meses,

Digitalizado Papel couché 90 variando de acordo com a demanda
(acompanha o gramas do Posto.
documento) Cores: 4x 4

Acabamento: refilado
Filipetas de 300 mil, Formato: A5 Reposição a cada 4 meses

Serviços incluindo os 10 Papel of! set 90
individuais (10 modelos gramas
modelos) Cores: 4 x 4

Acabamento: refi lado
Impressos 150 mil Formato: diversos Reposição a cada 30 ou 60 dias,

diversos Papel: of! set 90 dependendo do material
(fichas de gramas
manifestação, Cores: 1 x 1
formulários Acabamento: refilado
Detran, senhas
manuais de
retorno etc. )

(') Quantidades utilizadas para a inauguração do Posto, uma vez que o consumo inicial é maior; a reposição
fica adequada á demanda .

•
•
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17.2. DIVULGAÇÃO I PUBLICIDADE
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Na fase de implantação a contratada deverá responsabilizar-se pela realização da
Campanha Publicitária para início de operação do Posto.

ITEM QUANTIDADE OBSERVACÃO
Campanha Publicitária Uma quinzena Uma semana antes e uma
de Lançamento: TV. depois da inauguração.
rádio, out door, revista
e jornal.
Evento de inauquracão

• O Poupatempo fornecerá as diretrizes de divulgação e publicidade;
• A contratada deverá apresentar proposta para aprovação do Poupatempo I Prodesp .

•

•

•
355



000208
~~DESP
Tecnologia da In(ormação

Pregão n.o22/2006°
18. AÇÕES DE MARKETING

18.1. DIRETRIZES DE MARKETING

As ações de marketing nos Postos Poupatempo seguem o Regulamento para o
Credenciamento de Empresas para Exploração Comercial, Promocional e Publicitária
nas instalações dos postos Poupatempo - RECEP (Anexo 18A).

o RECEP estabelece normas para o credenciamento de empresas interessadas em utilizar
espaços nos Postos Poupatempo para Ações de Marketing.

As parcerias de Marketing com o Poupatempo restringem-se a ações de Promoção de
marcas (vinculadas ou não á venda de produtos), estando vetadas empresas de prestação
de serviços. Entre essas ações, podem ser listadas: lançamentos, distribuição de amostra-
grátis, degustação, demonstração, panfletagem, oferecimento de cursos, comunicação
visual, etc.

As empresas interessadas em utilizar o espaço dos Postos Poupatempo para as Ações de
Marketing devem submeter documentação específica para análise e aprovação da Prodesp,
que emite o Certificado de Credenciamento.

Para qualquer ação planejada, a empresa credenciada deve apontar o Posto, o períodO
pretendido de utilização, leiaute do quiosque e do material de divulgação, além de descrição
do tema e m/x de produtos. Todos os itens passam pelo crivo da Administração do Posto e
pelas áreas de Marketing e de Arquitetura da Superintendêncía Poupatempo.

Uma vez aprovado o cadastro e o Projeto, a Carta de Autorização de Uso - CAU - é emitida
de modo a formalizar o acordo entre a empresa proponente e o Poupatempo. Nela, são
relacionados detalhes da ação e sua duração, bem como o valor total a ser pago á Prodesp.

Tanto o RECEP quanto a CAU não garantem exclusividade na área de atuação da empresa,
permitindo o livre acordo de locação para todos os interessados, desde que haja espaço
disponivel nos Postos.

A validade da CAU pode ser de 03 ou 06 meses, sendo possivel sua renovação. No
entanto, a autorização de uso pode ser suspensa a qualquer tempo por ambas as partes,
sem direito a qualquer indenização ou ressarcimento. Ainda, o não cumprimento ou
cumprimento irregular do RECEP pode acarretar na cassação da Carta de Autorização de
Uso e a imediata desocupação do local correspondente.

000581356

o valor da locação considera as despesas fixas e aquelas relativas á manutenção,
se~urança e previsão de gastos com energia e com águal esgoto. Caso algum valor exceda
,>~visto, o excedente é cobrado posteriormente. Os custos diretos e indiretos com mão de

""~,~. ~\.e produção são arcados pela empresa, assim como quaisquer outros que venham a
"-di" • ,Q Cl'~.
:.t"""c>o ç; (:r-

,.' ~~~~iJf}F.':......, ~
'($,' .<p~ ..... N .~ e inadimplência no pagamento da remuneração devida, a CAU é cassada. O

iJI;~;' . ,<;octf'" '\)<:.:.1. o~l!! bém prevê a aplicação de uma multa ~aso a desocupação do espaço não
~"!/4t.71': '\. ... corra ta prevista sem qualquer tipO de nolificaçao.

'", (1).... "e' '~ . ~~" E ~:l1i"'fJonsabilidade da empresa autorizada obedecer ao horário de funcionamento do
"o",,~~stô~ uniformizar e identificar seus empregados e responder pelos danos materiais el ou

",,,,ti. ,,'pessoais causados por si.
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18.2. AÇÕES DE MARKETING EM POSTOS POUPATEMPO DE GESTÃO CONTRATADA

O Programa de Marketing do Poupatempo tem como meta buscar parceiros na iniciativa
privada que tenham interesse em explorar espaços dos postos para divulgação de
campanhas publicitárias e/ou ações de marketing.

Com o intuito de preservar a integridade da marca Poupatempo, toda e qualquer proposta
recebida pelos Postos para realização de ação de caráter mercadológico e/ou publicitário
deverá obter autorização da Superintendência, ouvido o Depto. Juridico da Prodesp, antes
de ser implementada.

Após 03 meses do inicio das atividades do Posto terceirizado, uma empresa designada pela
Superintendência fará estudos para elaboração do Plano Diretor de Publicidade. O Posto só
estará habilitado a abrigar ações de Marketing e/ou publicidade 06 meses após o inicio de
suas atividades.

IR*~DESP
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Após a conclusão do Plano Diretor e liberação para inicio das ações de Marketing, deverá
ser afixado em local visivel o aviso padrão que indica que o Posto está apto a desenvolver
parcerias de marketing com a iniciativa privada. O procedimento para estabelecer parcerias
está listado no REGULAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL, PROMOCIONAL E PUBLICITÁRIA NAS INSTALAÇ6ES
DOS POSTOS POUPATEMPO - RECEP.

Além das exigências listadas no REGULAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO DE
EMPRESAS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, PROMOCIONAL E PUBLICITÁRIA NAS
INSTALAç6ES DOS POSTOS POUPATEMPO - RECEP, as empresas interessadas em
serem parceiras do Poupatempo devem obedecer as seguintes normas:

Toda ação de marketing realizada e/ou anúncio veiculado nas dependências do
Poupatempo devem ser respeitadores e em conformidade com as leis brasileiras; devem,
ainda, ser honestos e verdadeiros.

Todas as ações e/ou anúncios devem ser preparados com o devido senso de
responsabilidade social, sem acentuar, de forma depreciativa, diferenciações sociais
decorrentes do maior ou menor poder aquisitivo dos grupos a que se destina ou que possa
eventualmente atingir.

Todo anúncio deve ter presente a responsabilidade do Anunciante, da Agência de
Publicidade e do Veiculo de Divulgação junto ao Consumidor.

Todo anúncio deve respeitar os princípios de leal concorrência geralmente aceitos no
mundo dos negócios.

OOG582357

Nenhum anúncio ou ação de marketing deve denegrir a atividade publicitária ou desmerecer
a confiança do público nos serviços que a publicidade presta à economia como um todo e
ao público em particular.

~ . ~a publicidade e ação de marketing devem estar em consonãncia com os objetivos do
;~~'ll'I'envolvimento econõmico, da educação e da cultura nacionais.

"" '''0 - '\~.,.~ \~

~~ •.. à Superintendência do Poupatempo a negociação e aprovação com os potenciais
..........pa . obedecendo aos critérios já vigentes para atendê-los de maneira justa (respeito

fi... . &,1. .. Brasileiro de Auto-Regulamentação Publicitária, ordem de chegada, valor'2!@ l° .. 'I. \ ~ agreg ,? 'a ação proposta, e manifestação do Depto. Jurídico da Prodesp).

~~iÍii'@l. Nã~~' aceitas, em nenhuma circunstãncia, ações de marketing e/ou publici
v" ~~.N~

, \t-('I(\ '...

",~bvP.•. o" . o'
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Bebidas Alcoólicas (de qualquer graduação);

Produtos de Fumo;

Partidos políticos e/ou candidatos a qualquer cargo eletivo;

Defensivos Agrícolas e

000210
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Armas de Fogo

O pagamento pelas ações de marketing e publicidade obedecerá á tabela de preços vigente
à época e será feito diretamente para a Superintendência, em conta corrente da Prodesp,
conforme determinado pelo RECEP,

O Poupatempo não garante nenhum tipo de rendimento econômico OU resultado comercial
para o anunciante, tampouco uma afluência minima de pessoas nos postos onde for
inserido o Material Publicitário,

000583
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ANEXO 18A
REGULAMENTO PARA O CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL, PROMOCIONAL E
PUBLICITÁRIA NAS INSTALAÇÕES DOS POSTOS POUPATEMPO. RECEP.

1. DO OBJETO

1.1. O presente regulamento tem por objetivo estabelecer normas para o credenciamento de empresas interessadas em
utilizar áreas previamente determinadas nos Postos Poupatempo para instalação de QUIOSQUES PROMOCIONAIS,
ESTANDES COMERCIAIS OU DE SERViÇOS, MÁQUINAS DE AUTO-ATENDIMENTO, EVENTOS OU OUTRAS
ATIVIDADES DE CUNHO COMERCIAL, PROMOCIONAL, PUBLICITÁRIO E DE SERViÇOS.

1.1.1. Poderão participar do credenciamento empresas produtoras, distribuidoras, autorizadas ou licenciadas,
detentoras das marcas a serem promovidas ou comercializadas, empresas de promoção, agências de
publicidade e franqueados.

1.2. Para fins deste Regulamento, consideraram-se:

I. Áreas disponiveis para utilização para uso previsto no artigo 01, aquelas previamente liberadas para o uso pela
Prodesp/Poupatempo.

11. Estandes promocionais: - Aqueles com estruturas auto portantes modulares de montagem e desmontagem rápida,
destinados á promoção de produtos;

111. Quiosques Comerciais: - Aqueles com estruturas auto portantes (fixas ou não) de fácil montagem e desmontagem
destinada ao comércio ou á prestação de serviços, podendo ser instalados conjuntos de quiosques para comércio
especifico;

IV. Máquinas de Auto Atendimento: - Equipamentos mecanizados auto-operáveis, dispensadores de produtos;

V. Eventos: - Atividades promocionais tais como: desfiles, shows, perfomnances, festas lançamentos, distribuição de
amostras grátis, brindes, jornais, revistas, e outras a serem analisadas;

VI. Publicidade: Aquela efetuada por meio de veiculação de mensagens publicitárias em espaços internos e externos;

2. DO CREDENCIAMENTO

2.1. Somente poderão requerer o credenciamento, as empresas que atendam o subitem 1.1 do presente Regulamento.

2,2. As empresas interessadas no credenciamento deverão encaminhar á Rua Agueda Gonçalves, 240, Municipio de
Taboão da Serra, Estado de São Paulo, Setor de Cadastro, os seguintes documentos:

I. Cópia do Contrato I Estatuto Social;

11. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), dentro de seu prazo de validade;

111.

359 00058,~
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

3.

A. , com sede à. ,portadora do CNPJ nO
________ , representada por seu .__ (diretorlcargo/função) abaixo assinado,
declara para fins de credenciamento junto à PRODESP que não se encontra impedida de contratar com a
Administração Pública do Estado de São Paulo.

LOCAUDATA

ASSINATURA

2.2.1. Para empresas de Publicidade Exterior (Externa) deverão ser apresentados também os documentos abaixo
relacionados:

I. Cadastro de Contribuinte Mobiliário - CCM;

11. Taxa de Fiscalização de Anúncios - TFA, com respectiva relação de Anúncios;

111. Inscrição junto ao Cadastro de Empresas de Publicidade Exterior - CADEPEX;

2.2.2. Após análise da documentação apresentada e sua aprovação, a Prodesp/Poupatempo emitirá o Certificado
de Credenciamento - CERCRE com validade de 1 (um) ano, sendo que a empresa credenciada deverá
manter inalteradas todas as condições acima, válidas para o seu credenciamento. .

I.

11. Periodo pretendido de utilização;

111. Indicação dos locais desejados e sua respectiva metragem;

IV. Amostra ou leiaute do material promocional e/ou projeto de divulgação;

V. Descrição do tema e o "mixOdos produtos a serem comercializados no caso de estandes;

VI. Projeto em conformidade com as especificações constantes nos anexos I, II e 111 respectivamente para
estandes promocionais.

VII. Produto a ser comercializado.

3.1.1. A aprovação dos projetos de que trata este artigo não implica em qualquer responsabilidade da
ProdesplPoupatempo.

3.1.2. A Prodesp/Poupatempo aceitará reservas de datas com no máximo 30 (trinta) dias de antecedência,
devendo a confirmação de uso ser realizada em até 15 (quinze) dias da data solicitada.

3.1.3. A reserva somente será efetivada, mediante pagamento de 20% do valor estabelecido para ocupação da
área junto à Superintendência do Poupatempo, á á Rua Florêncio de Abreu n° 848, 2° andar, en~ c~al.

360 00058: \ ~
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11. A compatibilidade entr rodutos e/ou serviçGlIlá~~~u1gll!JljS e/ou comercializados no mesmo periodo;

E!lCte'<J .

111. A disponibilização da(s) área(s) destinada(s) a esta finalidade para o periodo solicitado;

IV. A compatibilidade entre os produtos e/ou serviços a serem divulgados e as normas de segurança da
Prodesp/Poupatempo e condições de uso do Posto, quando houver.

4. DA AUTORIZAÇÃO DE USO

4.1. Para a utilização das áreas disponiveis a Prodesp/Poupatempo emitirá o instrumento denominado Carta de Autorização
de Uso (CAU).

4.1.1. A Autorização de Uso será outorgada a titulo precário, sem exclusividade, podendo ser cassada a qualquer
tempo peia Prodesp/Poupatempo ou denunciada pela empresa Autorizada, bastando para tanto, comunicação
escrita, de ambas as partes, com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas em relação á data de
desocupação, sem que caiba á Autorizada o direito a qualquer indenização, ainda que a C.A.U esteja dentro de
seu prazo de validade.

4.1.2. A C.A,U. referida no subitem 4.1.1 acima, será elaborada conforme modelo, anexo IV, e terá validade tão
somente para o periodo solicitado.

4,1.3. A CAU. referida poderá ser renovada caso haja interesse da Autorizada.

5. DA REMUNERAÇÃO

5.1. A Remuneração para utilização das instalações do Poupatempo deverá englobar, necessariamente, as despesas
fixas, incorridas com o imóvel do Posto e aquelas relativas á sua manutenção, segurança e taxas de energia e de
água/esgoto e uma parte variávei estabelecida de comum acordo tendo em vista a natureza do produto ou serviço e
a oportunidade do negócio.

6. DAS CONDiÇÕES GERAIS

6.1. A Autorizada arcará com todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto da autorização, inclusive obras de
implantação, manutenção e conservação dos iocais e equipamentos, bem como todos os encargos sociais,
trabalhistas, previdenciários, securitários, tributários e ainda quaisquer outros que porventura venham incidir sobre o
objeto da C.A.U,

6.2. O horário de funcionamento da Autorizada deverá ser idêntico ao horário de funcionamento do Posto.

6.3. A limpeza das áreas e espaços ocupados, bem como os gastos dai decorrentes, serão de responsabilidade
exclusiva da Autorizada que fica obrigada a evitar a acumulação de detritos ou de lixo e tomar as precauções
necessárias á preservação da higiene. .

6.3.1. O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas e espaços ocupados\a
Prodesp/Poupatempo, determinará o local e o horário de depósito para o recolhimento.

000586 \
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6.4.

6.5.

000214

6.6. A Autorizada responde pelos danos materiais e/ou pessoais causados por si, por seus empregados ou prepostos ao
público usuário do Posto e ás dependências de propriedade da Prodesp/Poupatempo.

6.7. Cumpre a permissionária ou Autorizada manter seus empregados corretamente uniformizados e identificados, de
maneira que não haja confusão com os funcionários/servidores que trabalham no posto.

6.8. Cumpre á Autorizada e aos seus empregados ou prepostos:

I. Acatar as determinações da Prodesp/Poupatempo;

11. Conduzir-se com atenção e urbanidade;

111. Abster-se da prática de atos atentatórios á segurança á moral e aos bons costumes.

6.9. A publicidade, a ser veiculada, deverá ser previamente aprovada pela Prodesp/Poupatempo e deverá manter sempre
um elevado padrão de qualidade.

6.10. Cabe a Autorizada que explore serviço ou venda produto por meio de máquinas automáticas:

I. Mantê-Ias em perfeito funcionamento, aspecto, segurança e convenientemente supridas;

11. incorporar, na própria máquina, a comunicação visual necessária ao bom funcionamento:

111. fazer a manutenção pesada somente nos horários a serem definidos pela Prodesp/Poupatempo.

6.11. A Autorizada deverá, ás suas expensas, fazer e manter em vigor durante todo o prazo de ocupação das áreas e
espaços, um seguro contra riscos de incêndios e roubo, que cubra as mercadorias e as instalações utilizadas do
Posto.

6.12. É vedado á Autorizada ceder, transferir ou emprestar, no todo ou em parte, as áreas e os espaços ocupados, salvo
mediante prévia e expressa anuência da Prodesp/Poupatempo.

6.13. A Autorizada deverá obedecer ás exigências das autoridades Federais, Estaduais e Municipais, á legislação vigente
e, em especial, as Normas da Prodesp/Poupatempo.

6.14. A Autorizada compromete-se a devolver as áreas e espaços ocupados ao fim da data estipulada na CAU se antes
não exigir a Prodesp/Poupatempo ou solicitar a Autorizada, livres, desembaraçados e em perfeito estado de
conservação.

6.15. É expressamente proibido á Autorizada a seus empregados ou prepostos:

I. a permanência, nas áreas, em horário diferentes dos fixados na CAU;

11. o funcionamento de aparelhos radiofónicos, alto falantes ou congêneres, que sejam ouvidos fora das ~.eas
ocupadas, bem como algazarras, distúrbios e ruidos;

00058í'
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111.a ocupação de fachad
dizeres congêneres;
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VII. não será permitida, na utilização das áreas, a veiculação de propaganda objeto de restrição por parte do
Conselho Nacional de Auto Regulamentação Publicitária-CONAR.

6.16. Os materiais utilizados para divulgação, promoção e os produtos a serem comercializados deverão estar
devidamente acondicionados e sua armazenagem deverá estar prevista dentro dos limites do estande, quiosque, ou
máquina em compartimento fechado, salvo na distribuição de amostras grátis ("sampling").

7. DA CASSAÇÃO E PENALIDADES

7.1. A CAU. poderá ser cassada a exclusivo critério da ProdesplPoupatempo e independente de notificação judicial ou
extrajudicial, caso se verifique infração ao presente regulamento, sem que caiba a Autorizada, qualquer direito à
indenização.

7.2. A não restituição das áreas pela Permissionária ou Autorizada,' quando solicitada pela ProdesplPoupatempo,
caracterizará esbulho possessório e ensejará sua retomada pela medida judicial cabivel, ação de reintegração de
posse.

7.2.1. Tendo em vista que a C.A.U consiste em atos administrativos discricionários, unilaterais e precários, o foro
competente para a ação de reintegração de posse ou quaisquer outras demandas embasadas neste
Regulamento, é o foro competente

7.3. Na hipótese de se verificar inadimplência no pagamento da remuneração devida, a ProdesplPoupatempo cassará a
C.A.U.

7.4. Na hipótese de vir a ser a ProdesplPoupatempo compelida a recorrer ás medidas judiciais cabiveis para
desocupação da área autorizada, a Autorizada além de ficar obrigada ao pagamento da remuneração mensal pelo
periodo que permanecer ocupando áreas, ficará também obrigada ao pagamento de multa diária de 10% (dez por
cento) do valor total da remuneração até a data da efetiva desocupação, independente do prazo transcorrido, alem
de arcar com os honorários advocaticios de até 20% e do cumprimento de todas as demais condições da C.A.U. até
a efetiva devolução da área

7.5. Caso haja desistência pela reserva referida no artigo 5° do presente Regulamento a Permissionária ou Autorizada
perderá o valor pago.

7.6. Independente da aplicação das penalidades previstas neste Regulamento a Autorizada, terá, a exclusivo critério da
ProdesplPoupatempo, seu Certificado de Credenciamento cancelado, ficando impedida de requerer novo
credenciamento pelo periodo de até 02 (dois) anos.

8. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

000588
363

8.1. A critério da ProdesplPoupatempo, o presente Regulamento poderá ser modificado e complementado a qualquer
tempo.

8.2. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pela Diretoria da ProdesplPoupate
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ANEXO I

PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE ESTANDES PROMOCIONAIS E/OU QUIOSQUES COMERCIAIS

1. O Projeto do estande e/ou quiosque a ser apresentado para aprovação prévia da Prodesp/Poupatempo, deverá conter as
seguintes especificações:

1.1. Memorial descritivo de todos os materiais a serem utilizados na execução do estande/quiosque e de toda infra-
estrutura necessária para essa implantação;

1,2. Descrição da rotina de manutenção, limpeza e recolhimento do lixo..

1.3, Projeto de arquitetura contendo: "Plantas, cortes e elevações, detalhes construtivos e de montagem em escala
adequada;" Perspectiva do estande/quiosque, detalhando o mobiliário e comunicação visual.

1.4. Projeto de Elétrica: "Descrever as caracteristicas necessárias para o funcionamento dos equipamentos a serem
instalados: potência, tensão, numero de fases e consumo médio de energia; " Não será permitida qualquer ligação
irregular no estande ou quiosque.

1.5. Projeto de comunicação visual discriminando os materiais, texturas, tamanhos e fixação. Esses elementos deverão
ser alinhados com a fachada das unidades. 1.5.1 - Será vedada a comunicação visual por meios de cartazes com
aspecto provisório (manuscritos, cartolina, etc.)

1.6, Projeto de hidráulica (água e esgoto); " Consumo; !' Destinação dos efiuentes; " Tipo de instalação e materiais a
serem utilizados.

1.7. Projetos de instalações especiais (telefônica, lógica, c1imatização, exaustão, etc.)." Caracterização dos equipamentos
a serem utilizados" Especificação das instalações necessárias

000589
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ANEXO 11

IMPLANTAÇÃO DE ESTANDES E EXPOSiÇÕES TEMÁTICAS E10U EVENTOS

1. Memorial descritivo da exposição/evento

1.1. Tema;

1.2. Periodo pretendido;

1.3. Posto;

1.4. Área total do Evento (incluir área de circulação);

1.5. Área de cada estande/quiosque (deverá ser compativel com a área liberada em cada Posto);

1.6. Tema e "mix" proposto.

2. Projeto de Arquitetura do Estande

2.1. Projeto de arquitetura contendo: "Plantas, cortes e elevações, detalhes construtivos e de montagem em escala

adequada"; Perspectiva do estande, detalhando o mobiliário e comunicação visual.

3. Projeto de Comunicação Visual

3.1. Apresentar detalhes da Comunicação Visual do Estande com a discriminação dos materiais, cores, texturas e fixação.

Esses elementos deverão ser alinhados com a fachada das unidades;

4. Projeto de Elétrica

4.1. Determinação e especificação dos pontos a serem alimentados;

4.2. Divisão das instalações em circuitos;

4.3. Quadro de cargas;

4.4. Diagrama unifilar;

4.5. Memorial descritivo (preencher planilha elétrica anexa); Não será permitida' a ligação irregular de qualquer

equipamento.

000590
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5. Projeto de Lógica
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5.1. Projeto de lógica com topologia fisica de cabeamento de telefonia e/ou comunicação de dados (apresentação

detalhada em formato gráfico de interligações I conexões LAN IWAN), quando houver;

6. Projeto de Combate a Incêndio

6.1. Apresentar projeto de combate a incêndio em conformidade com legislação vigente para análise prévia da

Prodesp/Poupatempo.

7. Considerações Gerais

7.1. Caso não sejam apresentados aiguns itens acima e/ou apresentados de forma incompleta, a Empresa promotora

perderá o direito à data solicitada para o evento, conforme sanções previstas no Regulamento;

7.2. Na implantação deverão ser cumpridos os estabelecidos no projeto apresentado, caso contrário a Carta de

Autorização de Uso será cassada;

ANEXO 111

INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AUTO.ATENDIMENTO

1. Para implantação das máquinas de auto-atendimento deverão ser apresentados para aprovação prévia da
Prodesp/Poupatempo;

o Produto a ser comercializado;

o Caracteristicas Fisicas dos Equipamentos (altura, largura, profundidade e peso);

o Comunicação Visual do equipamento contendo instruções de uso;

o Caracteristicas das instalações: potência, consumo, tensão, nOde fases, etc;

o Instruções de uso da máquina;

o
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AUTORIZAÇÃO DE USO N. ° _
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Pela presente Autorização, a Prodesp, por seus representantes legais abaixo assinados, na forma de seu Estatuto Social, inscrita no CNPJ
62.577.929/0001-35, com sede nesta capital na Rua Florêncio de Abreu, 848, 2° andar, Luz, São Paulo, Setor de Parcerias, por seus
representantes abaixo assinados, OUTORGA a presente AUTORIZAÇÃO DE USO á aqui
representada na forma de seu Contrato/Estatuto Social , designada simplesmente AUTORIZADA,
portadora do CERCRE de nO__ mediante as condições seguintes e as estabelecidas no REGULAMENTO PARA O
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E PROMOCIONAL E PUBLlCITARIA NAS INSTALAÇOES DOS
POSTOS DO POUPATEMPO - RECEP, aqui designado simplesmente RECEP, que integra a presente.

A área a ser ocupada é de __ m2 situada na e identificada como _ _ e será utilizado para instalação de
_____ , em conformidade com o projeto integrado a esta integrante.

A presente AUTORIZAÇÃO tem validade de dias durante o per iodo de a o Pelo uso da área a AUTORIZADA
deverá pagar o valor de R$ (valor por extenso) diretamente na tesouraria da Superintendência do Poupatempo
situada na Rua Florêncio de Abreu, 848, 2° andar, Luz, São Paulo, com 05 (cinco) dias de antecedência em relação á data de validade desta.

A presente AUTORIZAÇÃO só terá validade com a apresentação do recibo junto á Superintendência do Poupatempo na mesma data do
pagamento da remuneração na Tesouraria.

As comunicações decorrentes desta AUTORIZAÇÃO serão efetuadas por carta, memorando, telex, fac-simile endereçado ao seguinle
destinatário;

A AUTORIZADA declara estar ciente das condições estabelecidas no RECEP, anexo I, concordando com todo seu teor.

A presente AUTORIZAÇÃO, por ser precária, poderá ser cassada a qualquer tempo p~:a PRODESP/POUPATEMPO, bem como denunciada
pela AUTORIZADA, bastando para tanto comunicação escrita com antecedência de 48 (quarenta e oito) horas com relação á data de
desocupação. O não cumprimento de qualquer item do REGULAMENTO ou seus anexos, também ensejará a cassação da presente, sem
que assista á AUTORIZADA direito a qualquer indenização.

PRODESPIPOUPATEMPO Rua Floréncio de Abreu, 848 2° andar - Setor de Parcerias - Luz - São Paulo - SP. CEP 01030-000
AUTORIZAÇÃO DE USO

NOME DA AUTORIZADA

ENDEREÇO

São Paulo, __ de de 2003.

Outorgante PRODESP/POUPATEMPO

Ciente e de acordo AUTORIZADA

00059:::
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19. SERViÇOS DE APOIO AO CIDADÃO

REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS DE LANCHONETE. COPIADORA. PAPELARIA
E FOTOS

A prestação dos serviços de apoio ao cidadão, englobando lanchonete, copiadora, papelaria e fotos será de
responsabilidade da contratada, que poderá auferir receitas destas atividades.

No Poupatempo Bauru estes serviços serão prestados em carros ferroviários, cujos desenhos e
especificaçOesconstam do item 5.1.2 deste Caderno de EspecificaçOesTécnicas.

19.1 LANCHONETE

19.1.1. Introdução

Na área destinada ao serviço de lanchonete somente será permitida a comercialização dos
seguintes produtos:

• Bebidas quentes

Café expresso simples (pequeno / grande)
Café expresso com leite (pequeno / grande)
Café com chantily (pequeno / grande)
Chá (pequeno / grande)
Leite (pequeno / grande)
Chocolate (pequeno / grande)

000593

•

•

Bebidas geladas
Refrigerantes: post-mix (tendo como referência os tipos cola, soda, laranja, guaraná) em
copos de 300 ml e 500 ml.
Refrigerante em lata
Chá Mate em copo de 300 ml
Água mineral em copo (com gás/sem gás)
Água tônica em lata
Sucos de polpa de fruta ou suco de laranja natural
Água de coco em garrafinha
Iogurte natural e com polpa de frutas.

Salgados
Pão de queijo normal ou recheado
Pão de batata normal ou recheado
Tortinha salgada
Croissant normal ou recheado
Folhado recheado
Coxinha
Esfiha
Empadinha
Enroladinho
Kibe
Bolinho de queijo / camarão / carne
Sanduiche frio e quente
Lanche natural
Salgadinhos industrializados (batatinhas / bacon / cebola)
Bolachas salgadas
Torradas
Hot-dog
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• Doces
Mousses de chocolate 1 maracujá 1 brigadeiro
Tortinhas de abacaxi 1morango 1maracujá
Bolo fatiado gelado
Bolachas doces
Balas
Drops
Goma de mascar
Chocolates

19.1.2. Os equipamentos para uso nos serviços de lanchonete deverão ser
preferencialmente novos ou em perfeito estado de funcionamento e conservação e
com dimensionamentos compativeis com o espaço destinado. Os equipamentos
sugeridos poderão ser:

• Refrigerador vertical com porta de vidro elou porta comum
• Freezer horizontal com abertura superior
• Forno micro-ondas
• Forno elétrico
• Aparelhos post-mix para refrigerantes
• Espremedor de frutas
• Máquinas de iogurt
• Moinho de café
• Cafeteiras para café expresso

OBSERVAÇÃO: Não será permitida a utilização de aparelhos a gás.

19.1.3. Os produtos não permitidos para comercialização são os seguintes:

• Material religioso, politico, loterias e afins, ou que atente contra a moral e bons
costumes.

• Bebidas alcoólicas
• Produtos de tabacaria, inclusive isqueiros, chaveiros, etc ...

19.1.4. As atividades de prestação de serviços de lanchonete obedecerão às seguintes
disposições:

00059(
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As áreas e os espaços ocupados, as instalações e as benfeitorias,
deverão permanecer em perfeito estado de limpeza, manutenção e
conservação.

A limpeza, manutenção e a conservação dos espaços ocupados e
equipamentos utilizados na exploração dos serviços de lanchonete
serão de responsabilidade exclusiva dos respectivos ocupantes, que se
obrigam ainda a evitar a acumulação de detritos ou lixo e tomar as
precauções necessárias à preservação da higiene.

19.1.4.1. O funcionamento dos serviços de lanchonete nas dependências do
posto deverá ser oferecido em horário coincidente e limitado ao de
operação do Posto Poupatempo.
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O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das
áreas e espaços ocupados.

19.1.4.5. O dimensionamento da potência básica instalada de energia elétrica
para exploração dos serviços de lanchonete, de responsabilidade da
contratada, deverá ser compativel com o previsto no projeto, de modo a
não comprometer o funcionamento do Posto e a prestação dos serviços
de atendimento ao cidadão usuário, cabendo à contratada:

a) Providenciar a ligação de luz e força;

b) Obter e executar os projetos de distribuição de energia elétrica,
prevendo as tomadas, pontos de luz, etc.

19.1.4.6. Os responsáveis pela exploração dos serviços de lanchonete
responderão, por si, por seus empregados ou prepostos,
exclusivamente, por danos pessoais e materiais causados a terceiros,
decorrentes do consumo dos produtos e serviços ali oferecidos.

19.1.4.7. É dever dos responsáveis pela exploração dos serviços de lanchonete,
por si, por seus empregados ou prepostos:

a) Conduzir-se com atenção e urbanidade;

b) Abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons
costumes e à segurança.

c) Apresentar-se corretamente uniformizados e identificados, de
maneira que não haja confusão com os uniformes adotados pelo
POUPATEMPO.

d) Responder pela limpeza e conservação do local.

e) a publicidade referente aos serviços de lanchonete não poderá
interferir nas atividades de atendimento ao cidadão e no
funcionamento do Posto de maneira geral.

19.1.4.8. É expressamente proibido aos responsáveis pela exploração dos
serviços de lanchonete, por si, por seus empregados ou prepostos:

a) A permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários
diferentes daqueles de oper<jção do Posto;

circulares e

~

de fachadas externas e áreas de uso comum, com
cartazes, propagandas, indicações e dizeres

370

OQ059~'

d) A publicidade sob forma de distribuição de panfletos,
outros;

c) A ocupação
mercadoria,
congêneres;

b) O funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou
congêneres que sejam ouvidos fora das áreas e espaços ocupados,
bem como algazarras, distúrbios e ruídos;
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e) A guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflamável,

explosiva ou perigosa;

f) O exercício de comércio ambulante e atividades promocionais que
envolvam rifas e sorteios, ou qualquer alternativa não autorizada;

•

g) A venda de bebidas alcoólicas, de artigo de tabacaria, bem como o
exercício de atividades que exijam o consumo de gás, ventilação
especial, ou que produzam vapores, fumaça, odores e outros,
dependendo das peculiaridades do local;

h) A venda de bilhetes de loteria, exceto aqueles promovidos por
instituições financeiras governamentais, destinados a apoio cultural
ou fins filantrópicos, de programas do Governo do Estado de São
Paulo;

i) Interferir ou prejudicar a comunicação visual do POUPATEMPO com
publicidade própria.

As áreas e espaços destinados aos serviços de lanchonete terão local
definído e exclusivo para a colocação do nome do estabelecimento, de
simbolos, de anúncios do comércio e de outros sinais de propaganda.

19.2. COPIADORA / PAPELARIA I FOTOS

19.2.1. Introdução

Na área destinada á exploração de serviço de apoio de papelaria, reprografia, fotos e afins será
permitida a comercialização dos seguintes produtos:

Cópias reprográficas
Impressos e formulários de uso do serviço público
Material de informática, material de escritório.
Jornais, revistas e afins.
Revelação de filmes fotográficos
Serviço de fotografias coloridas 3 x 4 (3 fotos) e 3 x 4 (6 fotos), em papel fotográfico

o responsável pela exploração deste serviço deverá manter, no mínimo, 2 (duas)
cabines para fotos com os respectivos equipamentos; 2 (duas) máquinas copiadoras;
balcão para atendimento ao público e balcão para display de material, para
possibilitar a realização dos serviços, nas medidas e quantidades acima e com boa
qualidade.

•
•
•• •
•
•
08S:

19.2.2. As atividades de prestação de serviços de papelaria, reprografia, fotos e afins
obedecerão ás seguintes disposições:

•
19.2.2.1. O funcionamento dos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins, nas

dependências do posto deverá ser oferecido em horário coincidente e
limitado ao de operação do Posto Poupatempo .

19.2.2.2. A limpeza, manutenção e a conservação dos espaços ocupados e
equipamentos utilizados na exploração dos serviços de Papelaria,
Reprografia, Fotos e Afins serão de responsabilidade excl ,\iva d~

371 ~0005:;:
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ocupantes, que se obrigam ainda a evitar a acumulação de
lixo e tomar as precauções necessárias á preservação da

19.2.2.3. As áreas e os espaços ocupados, as instalações e as benfeitorias, deverão
permanecer em perfeito estado de limpeza, manutenção e conservação.

19.2.2.4. O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas e
espaços ocupados.

19.2.2.5. O dimensionamento da potência básica instalada de energia elétrica para
exploração dos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins, de
responsabilidade da contratada, deverá ser compatível com o previsto no
projeto, de modo a não comprometer o funcionamento do Posto e a
prestação dos serviços de atendimento ao cidadão usuário.

19.2.2.6. Os responsáveis pela exploração dos serviços de Papelaria, Reprografia,
Fotos e Afins responderão, por si, por seus empregados ou prepostos,
exclusivamente, por danos pessoais e materiais causados a terceiros,
decorrentes do consumo dos produtos e serviços ali oferecidos.

19.2.3. É dever dos responsáveis pela exploração dos serviços de Papelaria, Reprografia,
Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos:

a} Conduzir-se com atenção e urbanidade;

Abster-se da prática de atos atentatórios á moral, aos bons costumes e à
segurança.

maneira que não

19.2.4. É expressamente proibido aos responsáveis pela exploração dos serviços de
Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos:

a} A permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários diferentes daqueles
de operação do Posto;

b} O funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congêneres que sejam
ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como algazarras, distúrbios e
ruidos;

c} A ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, com mercadoria,
cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneres~

d}
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e) A guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflamável, explosiva ou

perigosa;

~~DESP
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f) O exercicio de comércio ambulante e atividades promocionais que envolvam rifas e
sorteios, ou qualquer alternativa não autorizada;

g) A venda de bilhetes de loteria, exceto aqueles promovidos por instituições
financeiras governamentais, destinados a apoio cultural ou fins filantrópicos, de
programas do Governo do Estado de São Paulo;

h) Interferir ou prejudicar a comunicação visual do POUPATEMPO com publicidade
própria.

19.2.5. As áreas e espaços destinados aos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins
terão local definido e exclusivo para a colocação do nome do estabelecimento, de
simbolos, de anúncios do comércio e de outros sinais de propaganda.
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o Programa Poupatempo se constitui como uma rede de Unidades de atendimento independentes,
porém monitoradas á distância por uma única Coordenação: a Superintendência Poupatempo. Para
facilitar este acompanhamento e a padronização de procedimentos, a PRODESP desenvolveu
alguns sistemas que deverão ser utilizados pela CONTRATADA na Unidade Móvel.
Estes Sistemas serão cedidos á CONTRATADA por meio de instrumento legal específico.
A PRODESP é também responsável pela instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico
destes Sistemas. Assim sendo, todos OS Sistemas Corporativos serão objeto de treinamentos
especificos, como também, farão parte do "Manual de Operações do Posto Poupatempo".

20.1. SISTEMA DE INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO (www.poupatempo.sp.gov.br)

Sistema que contém o "Guia de Informações á População" que permite dar acesso a todos
requisitos, documentos e taxas necessários para a realização dos serviços nos Postos
Poupatempo. Este "Guia" pode ser acessado pela Internet, em totens de auto-atendimento e
pelo Disque Poupatempo.
Contém também informações sobre as situações de impacto no atendimento nas Unidades do
Poupatempo, por exemplo, término de senhas, contingências e alternativas de atendimento.

A Administração do Posto terá a responsabilidade, entre outras de:
a) seguir, rigorosamente, o padrão de requisitos e procedimentos exigidos da população para

a realização dos serviços conforme consta no "Guia de Informações";
b) alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações atípicas de atendimento que

não constam do "Guia" e/ou com informações incompatíveis com a prática;
c) inserir informações sobre situações de impacto no atendimento (término de senhas,

contingências etc.)

20.2. SISTEMA DE MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO
O Sistema de Gestão das Manifestações do Cidadão - SGMC é o instrumento de gestão das
manifestações dos usuários que expressam sua opinião por meio de um elogio, sugestão OU

reclamação e devem servir como um meio para identificar problemas.

O Posto deverá disponibilizar espaço fisico e estrutura para a manifestação do cidadão, como
também para a análise e resposta da Administração.

As atividades relacionadas ao Sistema de Manifestações do Cidadão estarão, sistemática e
permanentemente, sendo diretamente monitoradas pela PRODESP por meio do seu Gestor
de Qualidade Poupatempo

Será disponibilizado um sistema informatizado para a operação e a empresa CONTRATADA
terá, entre outras, as seguintes responsabilidades, cujo detalhamento fará parte do Manual de
Operações do Posto Poupatempo:

2'IAlHllOD£ PIlOff~OD£\.C'.SII\.SI
." "". ,o . ..1'1: 122W33

'el M ciol GorciO TabeliOa
'UltNT ÇÀQ'ES1oc6P!OC I"coma

a) Manter o "Espaço Opinião" preparado para a manif .lt:c~~...~.~, caixa de
sugestão, fichas de manifestação em branco, ca as e comunicaçã v adequada,
garantindo assim um espaço confortável para a anifésf~ãà ês9H ão usuário
dos serviços.

374

o

http://www.poupatempo.sp.gov.br


000227

Pregãon.• 22/2006.
b) Organizar o arquivamento das manifestações e respectivas respostas, preparar relatórios

mensais quantitativos e qualitativos que expressem o volume e a qualidade das
manifestações, das respostas, dos prazos e das medidas tomadas.

c) Cumprir a meta de acolhimento das manifestações, mediada pelo Indice de manifestação
do Cidadão.

í%~DESP
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20.3. SISTEMA DE ESTATíSTICAS
Para padronizar os conceitos, a coleta e a sistematização de dados de atendimento de todas
as Unidades do Programa Poupatempo, a PRODESP desenvolveu o SEP - Sistema de
Estatisticas do Poupatempo.
Caberá á CONTRATADA a alimentação deste Sistema, bem como, periodicamente e de
acordo com a periodicidade pré-estabelecida, passar informações sobre os dados de
atendimento à PRODESP por meio do seu Gestor de Qualidade Poupatempo.

A CONTRATADA deverá ainda analisar os dados e propor ajustes estruturais ou na
sistemática e na estratégia de atendimento de modo que a população não seja prejudicada.

É função do SEP:

• Integrar todas as informações de atendimentos realizados em todas as Entidades
participantes de todas as Unidades do Programa Poupatempo em um único banco de
dados;

• Permitir a importação das informações de atendimento contidas no Sistema de
Gerenciamento de Atendimento diretamente para o banco de dados único;

• Reduzir o retrabalho das informações;

• Permitir a análise de séries históricas;

• Dar maior confiabilidade e homogeneização das informações

20.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO

Ver Capítulo 9 deste Caderno.

0006(0
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20.5. CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS
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A Central de Monitoramento de Sistemas Poupatempo é uma estrutura subordinada à Área de
Teleinformàtica da Superintendência Poupatempo, instalada fisicamente no Posto
Poupatempo Santo Amaro, com a responsabilidade de prover apoio e suporte aos Postos e
Superintendência Poupatempo nas ocorrências de indisponibilidade de Sistemas e recursos
de alto grau de severidade, ou seja, hardware, software e circuitos de dados que
impossibilitem a realização do atendimento parcial ou total à população. Além de acionar as
respectivas retaguardas dos Órgãos e Empresas, realizará o registro e monitoramento da
ocorrência no Sistema WES até a normalização da indisponibilidade e ainda, possibilitará
controle de informações de forma gerencial com emissão de relatórios estatísticos.

Aplica-se a todos os sistemas dos Órgãos, Empresas e Instituições que participam dos Postos
Poupatempo, inclusive sistemas de caixas bancários e totens de auto-atendimento.

Outros sistemas e recursos contemplados:
• Jntemet~
• Circuito de dados Intragov;
• Equipamentos de rede (Roteadores, Switches L3, Servidores de Rede).

Sistemas não contemplados:
• Sístema de Gerenciamento de Filas / Prodesp;
• Lótus Notes;
• Ferramentas e sistemas específicos de uso interno de cada Posto (Controle de Bem Patrimonial,

Controle de Estoque, Gerenciamento de PABX, Bilhetagem e Tarifação, SQL, Forponto,
Cadastramento de RH, Help Desk, etc.).

Em casos de indisponibilidade de sistemas ou ocorrências de problemas com os recursos acima
mencionados a CONTRATADA acionará a Central de Monitoramento de Sistemas Poupatempo.

/
00060:
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21. SIGLAS E TERMOS UTILIZADOS NESTE CADERNO

CARGOS OBRIGATÓRIOS
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\

Denominaçao dada aos funcionários públicos legalmente responsáveis pelas atribuições dos cargos de Auxiliar
de Papiloscopista Policial, Papiloscopista Policial e o Investigador de Policia;

CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de sao Paulo

CTPS
Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento emitido pela Secretaria de Estado do Emprego e
Relações do Trabalho;

DETRAN

Departamento Estadual de Transito

DOE
Diário Oficial do Estado de sao Paulo, publicaçao oficial do Governo do Estado de sao Paulo.

e-poupatempo
Projeto que disponibiliza gratuitamente serviços públicos pela Internet, por meio de orientaçao e ajuda de
funcionários treinados. Neste Projeto, analisam-se dificuldades dos cidadaos no manuseio do sistema
computacional e no acesso á Internet, como também, os problemas existentes nos sitias governamentais.

ESTATUTO

Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de sao Paulo

IIRGD

Instituto de Identificaçao "Ricardo Gumbleton Daunt", vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública,
responsável pela Emissao de Carteiras de Identidade e de Atestado de Antecedentes

JEC

Juizado Especial Clvel

MULTITAREFA

PRODESP

Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho

SGMC

Sistema de Gerenciamento das Manifestações do Cidadão
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11.3.5.1. 111.) Atestado técnico-profissional, fornecido por pessoa
jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no
CREAou CAU, que demonstre a experiência do CONCORRENTEna
construção de imóveis cuja área mínima somada seja igualou
superior a 1.500 m2 (um mil e quinhentos metros quadrados) ou
reforma de imóveis cuja área mínima somada seja igualou superior
a 10.000 m2 (dez mil metros quadrados).
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020140001735
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronom:a de Goiãs - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional
ROSALVO ALVES DE SOUSA JUNIOR referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
descriminada(s):
Profissional:ROSALVO ALVES DE SOUSA JUNIOR RNP:1408874733 Registro:130730/D-MG

Titulo profissional: Engenheiro Civil

CEPo01402-901

Complemento:

Bairro:JARDIM
PAULISTA...

UF:SP

Numero: 3142 ...

NOART: 1020140063100 Tipo: Obra ou servlço ..Re9istrada em: 03/04/2014 .. Baixada em: 22/06/2014
Forma de registro: Inlcial... Participação técnica: Corr.sponsáv.I.. ã 1020130170407 .

CPFICNPJ:47.508.411/0001-56Contratante:CIA BRASILEIRA DE DiSTRIBUiÇÃO ..•...•...

AV BRIGADEIRO LUIS
ANTONIO ....

Cidade:SAO
PAULO .
E.Mail: Fone:(11 )38860793 .

Contrato:FERNANDO FRANZE Celebrodoem:01/0812013
Vinculadaa ART:10201 ~0170407 Tipode contrat.ar.te:Pessoa Juríd:ca de Direito Privado"- - '~~
Açao institucional: NenhumalNão Aplicável \ ...:~

EndereçodaObralServiço:AVENIDA ALPES... 16"TAi:léLIAQ,~k~f\IbSDE SA(l~.,,_.'. i~••01
. R. AUGUSTA: 1"'", Ôt:RooEIRACESAHl'J!!!' ~ •• '~•••

Bairro:JARDIM EUROPA............ .. CEPo74325-010 FÀBIOTADEUBlSOGN1N.TABELIÃO'.O'~O .."'.' .

O i-=Tt0li- 'çAo DEDOCIJMENTOELE1ROi'l~ ::>="Cidade' GOIANIA _.. _.. UF. G Complemento: 1oo'lorl':\!!U~~ .~ ••. z :'_~
Datadelmclo 01108/2013 Prevl~otérm;no.18/12/2013 COOldenad2SGeo9rogPauló',"'~' . 20 às I. '-<5 ~~'I"~
Fmalldade Comerciai •...• Código/Obra publica .. . R$ ~1'lf5.' I '.i
PropnelãrloelA BRASILEIRA DE DiSTRIBUiÇÃO.......... CPFICN?J.47.508.4-r'i~~ Ioi\lflrificada, A'~ .'

Edo'''' digllaloucorJSU'L'nô . f@.i1!i!Zl
,_.. .. . ... .. , •• IH ".~ "'~. -o",.~."\0,= I
Atlvldad.(s) Técnica(s)'.1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA pS cOMER1t1J(tS~937,2666 .

I, METROS QUADRADOS,2 -ATUACAO EXECUCAO TERRAPLENAGEM, 17 937,2666 METROS QUADRADOS,3-
ATUACAO EXECUCAO DRENAGEM, 17.937,2666 METROS QUADRADOS,4. ATUACAO EXECUCAO
IMPERMEABILlZACAO, 17.937,2666 METROS QUADRADOS;

Observações

• Gerenciamento e planejamento das obras .• Serviços de Terraplenagem e Contençôes .• Serviços de Drenagem .• Serviços

I de Pavimentação interna. Serviços de Construção CivJi em Geral {Fundações, Estrutura de Concreto, Alvenarias, Pisos,
! Acabamentos, Impermeabilização, Serralheria, Marce:1aria, Apoio Civil a todas as empresas envolvidas, Instalações
i Hidrául.icas e de Prevenções e Combate a Incêndio, Estrutura Metânca e Cobertura, Forros e Divisórias.

~ Informações Complementares

P.riodo de Execução da Obra/Serviço d.: 10/0812013até 12/02/2014.

"O VISTO DA EMPRESA CONTRATADA NO CREA-GO OCORREU ENTRE 10/09/2013 A 31/12/2013"

"O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO
CONTEMPLADAS NESTE REGISTRO OS ITENS: INSTALAÇÕES LÓGICAS, INSTALAÇÕES DE PARA ..RAIOS, SISTEMA
DE SOM, SISTEMA DE TELEFONIA, SISTEMA DE CFTV, AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, EXAUSTÃO, SISTEMA
DE CONTROLE AUTOMÁTiCO DO AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO MECÃNICA E ELEVADOR, POR SE TRATAR DE
ATIVIDADES FORA DA ATRIBUiÇÃO DO PROFISSIONAL".

________________________________ . ....J
CERTIFICAMOS. finalmente. ~ue se enccntra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAl ecnfonme selos de ~
segurança 10226 a 10262, o atestado cor"ende <37> folha(s), expedido pelo contratante da obra/servIço, a quem ca?e
responsabilidade pela veraCIdade e exatldào das lnformeçóes nele constantes

C.rtidão d. Ao.rvo Técnico n° 1020140001735
Data: 18/08/2014 Hor.: 09:53:00 .
Códi90 d. Control.: PNIWLCZ

A CAl à qual o 3testado está Vinculado é o documento Quecomprova o A CAT per<!eráa vaudade nc.caso de modificaçê:Jdos dados técnlcoS ~
regJstrodo atest.adono Crea qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da
A CAT à qual o atestado es~ Vinculado constitUirá prova da capaCidade SI(UaçeOdo regls~roda ART
técmco M profiSSIonalda pes$oa Juridlca somente se o respor.'>évt',téC"'ICC A autentir.'dade e aovahdaje desta certidão de\le ser confirmada no slte do

- . . -
P ti f~ í:;, "
uuV0U'- ~~
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indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio
de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das
propostas.
A CAT é válida em todo o territ6rio nacional.

CREA-GO (WWW".crea-go.org.br)
A falsificação deste documento constitui. crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
21436512014

Rua 239, nO 561, Setor leste Uni•••ersitá!io ~Goiânia/Goiás. CEP: 74605~070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-maU: atendimento@crea-go.org.br
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/" Atestado registrado mediante <~.

vinculação à res .:.._~.L.,.
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA cREA.Ge,,£ff "'.",,:I~,)f,l,[,',;,',

A 010.22%f:&~ ;J'~ '/.:.",~. ""

Atestamos para os devidos fins que, MPC ENGENHARIA LTDA, com sede á Avenida Jandira,
n. 257 - Conjunto 113 - Bairro Moema - CEP 04088-002 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ
sob o nO 00,928,991/0001-77, através do seu responsável técnico ROSALVO ALVES DE
SOUSA JUNIOR, engenheiro civil, devidamente registrado no CREA-MG sob o n° 13073010
(RNP 1408874733), foi contratada e executou de acordo com as normas técnicas aplicáveis,
para a CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUiÇÃO, com sede na Av, Brigadeiro Luis Antonio, 3142,
Jd. Paulista, São Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob nO47,508.411/0001-56, tendo cumprido
todas as exigências de prazos e qualidade.

CONTRATO: S/N - Loja 1895 - Extra Goiãnia - Celebrado em 01 de agosto de 2013
OBJETO: Implantação do Hipermercado Extra em Goiania - GO, incluindo:
• Gerenciamento e planejamento das obras .
• Aprovações e ligações das utilidades, junto ás concessionárias de serviços públicos .
• Obtenção do "Habite-se" e demais autorizações necessárias, dentre elas: CREA, CONTRU,
BOMBEIROS; inclusive CET ou equivalente .
• Elaboração e coordenação de todos os projetos .
• Serviços de Terraplenagem e Contenções,
• Serviços de Drenagem .
• Serviços de Pavimentação interna
• Serviços de Sistema Viário Interno,
'Serviços de Construção Civil em Geral {Fundações, Estrutura de Concreto, Alvenarias, Pisos,
Acabamentos, Impermeabilização, Serralheria, Marcenaria, Apoio Civil a todas as empresas
envolvidas, Instalações Hidráulicas e de Prevenções e Combate a Incêndio, Instalações
Elétricas, Instalações de Lógica (Infra, Cablagem, No-Breaks e Estabilizadores), Instalações de
Para-Raios, Estrutura Metálica e Cobertura, Forros e Divisórias, Sistema de Som Completo,
Sistema de Telefonia Completo, Sistema de CFTV (Infra e Cablagem), Ar Condicionado,
Ventilação e Exaustão, Sistema de Controles Automático (DDC) do Ar Condicionado e
Ventilação Mecãnica, Elevador de deficiente} e tudo o mais necessário ao perfeito
funcionamento e operacionalização da Loja.

São Paulo, 21 de Março de 2014 .

Ana Paula Frenun;. Tabelia I. , '.
Reconheço por semelhança firma corh valor' .
economíco de' \ ~:: .
LETICLA LOPES MOTA SILVA ~ ~\ »
, ~" , , ",.I .. ",,'.. .::", í& , - ",,,,
Sã9-Paulo' 1 Ihq d.e2Q1.&-:- ~ ". ~l!l:;' .
Em,teSl, . "--'-'<l.tverdade. - _ o. l!l ?li', '
FERNANDA ROCHA MAIA TEIXEIRA ,.., ",", ~j;j ~
SeleI5): 1057AA515604 ' : :. ., ." ~)-
\ ,,;,'~i!!T'Yi'?" o SELO DfA\JrENTICIOAOE SEMEIlEHD.t,SElOURASURAS"

•~~~ ,
~.,~

AREA DE CONSTRUÇÃO: 17.937,26 M2
VALOR DO CONTRATO: R$ 25.950.000,00 (Vinte e cinco milhões novecentos e cinquenta mil
reais).
LOCALIDADE: Avenida dos Alpes, n. 315, Jd, Europa, CEP 74325-010. Goiania - 80
CNPJ FILIAL: 47.508411/1632-92
PERíODO: Início dos serviços: 10/08/2013
Término dos serviços: 12/02/2014
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CertidãodeAcervoTécnico-CAT CREA SP ICATCOM REGISTRO DE ATESTAD(} O02 3~
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 200B - 2620160009322 ~ -

ConselhoRegionaldeEngenhariaeAgronomiado EstadodeSãoPaulo Atividadeconduída••
CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional RDSALVO ALVES DE SOUSA JUNIOR referente à(s) Anotação(õe5) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s}:

Profissional: ROSALVO ALVES DE SOUSA JUNIOR.. . . . . . . .
Registro: 5069007086-SP . .. . .. . . .. .. . . . .. . . RNP: 1408874733.. .. . . . . . .
Título Profissional: Engenheiro Civil _ _ _ __. . .

•

Número ART: 92221220151339753 . Tipo de ART: OBRA OU SERViÇO Registrada em: 09/10/2015Baixada em: 30/06/2016
Forma de Registro: INICIAL .
Participação Técnica: INDIVIDUAL. . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: MPC ENGENHARIA LTDA. . .

Contratante: ATACADÃO S.A.............. . __ .
AVENIDA AVENIDA MORVAN DIAS DE FIGUEIREDO 6169 No.: 6169 .
Complemento: . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: PARQUE NOVO MUNDO __.
Cidade: São Paulo UF: SP CEP: 02170901 . PAIS: BRASIL. . . .. .
Contrato: . _•... _ Celebrado em: 1910812015 .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 19.230.080,55 Tipo de conlratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obralserviço:RUA SEVER DE VOUGA _. . __ __. . No.: 295 _ .
Complemento: I .. _. _. . . . _ Bairro: RECREIO ESTORIL. . .
Cidade: Atibaia UF: SP CEP: PAIS: BRASIL.. .. .. .. . .. . .. . . . .
Data de início: 29109/2015 Condusão Efetiva: 30/0612016 _. Coordenadas Geográficas: .
Finalidade: COMERCIAL. .. . _ . . . . .. . . _ __ . .. . .
Proprietário: ATACADÃO S.A. . . . .. CNPJ: 75.315.3331000HJ9 .

Atividade Técnica: 1) Elaboração, Projeto executivo, Edificação. 13028,81000 metro quadrado. 2) Execução, Projeto executivo,
Edificação. 13028,81000 metro quadrado.......... _ __ .

Observaçôes-----------------------
Elaboração de Projetos Executivos com respectivos detalhamento,memoriais e especificações técnicas;fomecimento de materiais,
equipamento e mão de obra especializada para execução dos serviços necessários á construção de uma Loja do Atacadão .

Informações Complementares -----------------
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil _ _..
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada __.

•
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico- CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 1 f1s, expedido pelo contratante da obralserviço em 20/07/2016, devidamente assinado por John
Kenedy de Oliveira Silva - Diretor de Obras, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes .

Certidão de Acervo Técnico NO.2620160009322
31/08/201609:36:11

Autenticação Digital: yxBCaB3JCzxCUB3x6UnCfBa3nzBlsT5G

A CAl é valida em lodo lerritôrio nacional.•
A CAT a qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdem a validade rm caso de modificação dos dados técnicos qualitatiYos e
ateslBdo no CREA. quantitativos nela contidos. bem como de alteração da siWaçêo do regfsb"oda ART.

A CAT a qual o atestado estil vinculado constitulra prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no sita do CREA-$P
técnico-proflSSional da pessoa jurldica somenle se o responsável técnico Indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro téalico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A falsificação deste documento constitui aime previsto no Côdigo Penal BrasIleiro,

sujeitando o autor à respectiva açêo penal.

"""""""- ••••.••• _.- doEslado"SIoPaulo ~CREA SP
Rua VOLUNTÁRIO JAIME DE AGUIAR BARBOSA, 1270 VILA INOUSTRIAl Franca.SP,CEP 1 __ .•••-.::._

Telefona: 0800.171811 - www.c:reasp.org.bropção'Atendlmento'link'FaleConosco' ••_ ••_-

0006 C',:

http://www.creasp.org.br.


29109/2015
3010612016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que, MPC ENGENHARIA LTDA, com sede à Avenida Jandira, n. 257
- Conjunto 113 -. Bairro Moema - CEP 04088-002 - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o nO
00.928.99110001-77, através do seu responsável técnico ROSALVO ALVES DE SOUSA JUNIOR,
engenheiro'civil, devidamente registrado no CREA sob o n" 5069007086-SP (RNP 1408874733), foi
contratada e executou de acordo com as normas técnicas aplicáveis, para o ATACADÃO S.A., com
sede na Avenida Morvan Dias Figueiredo, 6.169, São Paulo/SP, CEP 02170-901, inscrita no
CNPJ/MF sob nO 75.315.333/0001-09, tendo cumprido todas as exigências de prazos e qualidade.

CONTRATO: Filial 104 - ATACADÃO Atibaia - Celebrado em 19 de agosto de 2015
OBJETO: Implantação da loja ATACADÃO em Atibaia - SP, incluindo:
. Gerenciamento e planejamento das obras .
• Aprovaçôes e ligações das utilidades, junto às concessionárias de serviços públicos .
• Obtenção do "Habite-se" e demais autorizações necessárias, dentre elas: CREA, CONTRU,
BOMBEIROS: inclusive CET ou equivalente .
. Elaboração e coordenaçáo de todos.os projetos.
• Serviços de Terr~plenagem e Contençóes .
• Serviços de Drenagem .
. Serviços de Pavimentação interna
. Serviços de Sistema Viário Interno.
.Serviços de Construção Civil em Geral (F:undações, Estrutura de Concreto, Alvenarias, Pisos,
Acabamentos, Impermeabilização, Serralheria, Marcenaria, Apoio Civil a todas as empresas
envolvidas, Instalações Hidráulicas e de Prevenções e Combate a Incêndio, Estrutura Metálica e
Cobertura, Forros e Divisórias), e tudo o mais necessário ao perfeito funcionamento e
operacionalizaçáo da Loja.

AREA DE CONSTRUÇÃO: 13.028,81M2
VALOR DO.CONTRATO: R$ 19.230.080,55 (dezenove milhões, duzentos e trinta mil, oitenta reais e

cinquenta e cinco centavos)
LOCALIDADE: Rua Server do Vouga, 295. Recreio Estori!. Atibaia - SP. CEP:12.944-006
CNPJ .FILlAL: 75.315.33310104-14
PERioDO: Inicio dos serviços:

Término dos selViços:

000235

Atibaia, 20 de Julho de 2016.

I~11'se~vl~~~TAAIAL. UBERLÂNDIA (~G)• Tebellão. CARLOS ANTÓNIO DE ARAUJO
. . v sár~13 -Centro - Telefax /34j 32219850 CEP 384D0-694. I '. AUTENTICAÇAO

lG
'" CertIfIco que da.l ~ qlle esta fotocópIa está • cordoICDIJJ o seu ongInal. "'" ' , _ -íl\

,,,,: Uberl:lndia, 29/11/2017 14:43:J4 7m ~ +Q11 EmTestBtlUl ,. ~ .~./ " f;. ~.'
#i '.-
~~:": Emal. :K14"i CTH08320

0006üu
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CertidãodeAcervoT_-CAT CREA SP ICATCOM REGISTRO DEATESTAoD OO2 3 G
Resolução No. 1.025. de 30 de outubro de 2DD9 - 12620170009010

Conselho Regional de Engenhar1a e Agronomia do Estado de São Paulo Atividade conclulda••
. RNP: 2001264755.

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional BRUNO FERREIRA CARAMEZ referente à(s) Anotação(ães) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: BRUNO FERREIRA CARAMEZ .
Registro: 5062571200-SP .
TItulo Profissional: Engenheiro Civil .

•

Número ART: 92221220131721777 . Tipo de ART: OBRA OU SERViÇO ..... Registrada em: 16/1212013Baixada em: 11/0812017
Forma de Registro: INICIAL. . . . . . . . . . . . . . . _. . . . .
Participação Técnica: EQUIPE à 92221220130742358. .. . . . . . . .. .. . . .
Empresa Cont"'tada: CONSTRUTORA OAS SA .

Con'",tante: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A .....
RODOVIA H~L10 SMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: .
Complemento: SN . . Bairro: AEROPORTO __.
Cidade: Guarulhos. . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 07190100 . PAIS: BRASIL... .. . . .
Contrato: SN.. . . Celebrado em: 24/08/2012 .
Vinculado à ART: 92221220140623690..... . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .
Valor do Con'rato: R$ 2.132.278.337,56 . . . . . . . . . . . . . TIpo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Ob",/selViço:RODOVIA H~L10 SMIDT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . No.: .
Complemento: SN __ .. __ .. Bairro: AEROPORTO .
Cidade: Guarulhos. . . . .. . UF: SP CEP: 07190100 . PAIS: BRASil .
Data de 1n[00: 2810812012 Condusão Efetiva: 23111/2015 . . . . . . Coordenadas Geográficas: .
Finalidade: INFRAESTRUTURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprie'ário: CONCESSIONARIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CNPJ: 15.578.569/0001-06 .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Aeroporto, Aeroporto. 1294264,00000 metro quadrado .

•

Infonnações CompIemenlares
"Pertodo co_lual: 46 meses - 28108/2012 a 11/0512014." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Pefiodoexecutado:28/08/2012a23/11!2015.".... . .
"Valor contra'ual: R$ 2.132.278.337.56." . . . . . . . . . . . .
''Valordoadilivo: R$ 210.917.241.11." .. . .
''Valorreduzido: R$ 10.713.394,04." .. . .
"Valortotal executado: R$ 2.332.482.184.64."....... . .
"Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão." _ .
"O atestado está vinculado apenas para atividades téa1icas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da ENGENHARIA CJV1L." .. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A presente Certidão de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 143 f1s, expedido pelo contratante da obra/serviço em 25/0212016, devidamente assinado por ENG.
CECILIA SCHIANTA MAGNAVITA, REG. 5069656647. RNP 0501750509. a quem cabe a responsabilidade pela ve"'cidade e
exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620170009 00 15° TABELI
Av. D 3[0050 de Mel 855

~ 15/09/2017 11:28:31 (Es cJ a R. Fun:haJ) 'el. 3045.05 /3058.5100
Autenticação Digital: GJgUAkyOy5ayfOKs55zB A'lII~. lenlico Presenle

c ia reprOÇlral a xtrai ,conforme
or nal 3presenlad u fé
S

•
A CAl à qual o 81estado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAl à Qual o atestado està virtOJlaclo constitulra prova da capaddacle
técnico-profissional da pessoa jurfdica somente se o responsável técnico Indicado
estiver ou venha e ser integrado ao seu Quadro témico por meio de dedaraç&o
enll"egue no momento da habllitaçao ou da enlrega das propostas.

A CAl é válida em todo território naeional

A CAl perdem 8 validade no caso de modificação dos daclos técniCOs qJ81••_.~n~
quantitativos nela conUdos, bem como de altefaç&o da situaçao do regls!{Oe~

A autentiddade e a va~dade desta celtidllo deve ser confil1Tl8da ríÕW~CREA-SP
(www.creasp.org.br). , R\~ ....-
A laIsificaçAo deste documento constitui oime rmlisQlO Código Penal Brasileiro,
sujeitando o Mor à respectiva eçao penal. •

c•••••••••_ •• --- • ........,. doE_ •• 510..... IIJ CRIA SP
Rua DUARTE OEAZEVEOO. 431 SALAS 81, 82, 83 E 84 SANTANASâo Paulo-SP, CEP02036021 ~. •_._ .._.-

Telefone: 0800.171811 .www.creasp.org.bropçao.Atendimento.link.FaleConosco. ..._ •••_-00060S

http://www.creasp.org.br.
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An - 01.211.195 (01/143)

---------------------------------------- .._.._---------
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A.

Rodovia Hélio Smidt, sino., 2Q Andar- Caixa Postal 3101
Guarulhos - SP- CEP:07.190-100

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA

•
A CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A., estabelecida na Rodovia

Hélio Smidt, sn - 3' andar - Sala 3.08 - Guarulhos - SP, com CNPJ n' 15.578.569/0001-06, ATESTA para os

devidos fins, que a CONSTRUTORA OAS S.A., estabelecida na Av. Angélica, 2.346 - 8' andar - Consolação -

São Paulo - SP, com CNPJ n' 14.310.577/0046-06, executou desde o dia 28 de agosto de 2012 - através do

contrato SIN firmado em 24 de agosto de 2012, as obras e serviços da l' Fase de Construção, Ampliação e

Reforma do Aeroporto Governador André Franco Montara - Aeroporto Internacional de Guarulhos,

localizado em Guarulhos, São Paulo, sob o regime de Empreitada por Preço Global e Prazo Determinado.

Durante a execução do contrato, com base nas Normas Técnicas Nacionais e internacionais, Legislações

Específicas da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, a Construtora OAS efetuou elaboração e adequações

de projetos, aquíslções e fornecimentos de materiais, fez aporte de pessoal técnico. administrativo e equipe de

produção, tendo realizado e atendido satisfatoriamente sob todos os aspectos do referido contrato, sendo as

obras executadas .com o aeroporto em plena capacidade de operação. incluindo diligenciamento,

gerenciamento e apoio civil das instalações elétricas, mecãnicas, hidráulicas, eletromecânicas e especiais.

Anexo, estão os dados contratuais, descrição e relação dos principais serviços executados com os

quantitativos correspondentes âo período de 28 de Agosto de 2012 e 23 de Novembro de 2015, inclusive

corpo gestor e técnico:

• Engenheiros Civis:

Francisco Germano Batista da Silva CREA 022731-PE

Antônio Carlos Passos CREA 14827-BA,

•

Carlos Henrique Barbosa Lemos

Geraldo Correia Santos

Arthur de Oliveira Venuto

Bruno Ferreira Caramez

Carlos Augusto V. B. F. de Carvalho

EIi Andrade da Silva

Henrique Portela Freire de Carvalho

CREA 13224-BA

CREA 4005-BA

CREA 80361D-MG

CREA 12741-BA

CREA 009748D-

RNP 500588996

RNP 502997508

RNP 1804860271

RNP 0503922200

RNP 1404026258
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CREA81169D-MG RNP 1402867514

CREA 5060400560-SP RNP 2602989720

CREA 5069183724-SP RNP 0506723399

CREA 0600374204-SP RNP 2603901290

CREA 5061399370-SP RNP 2604356783

CREA38774D-BA RNP 0501256253

CREA 506136111 O-SP RNP 2606323238

Engenheiro de Segurança do Trabalho:

Valquiria Aparecida Feltrim

Petre Via rei Andrei

Marcelo Salvanini

Robledo Leandro Martins Moraes

Marcos Thadeu Menezes Freire

Jacques Andrade Mtipoff

Sérgio Magalhães Delgado

•

--- --,-'~ - ._ .._,._---- ------ ---------

Jano Andrade Freire CREA 0600534630-SP RNP 2603042920

Sérgio Ricardo Cerqueira Monteiro CREA35728D-BA RNP 0506693716

Engenheiro Ambientai

Mayara Grilli CREA 5063892894-D-SP RNP 2610800355

Engenheiro Agrônomo:

Aida Fabiana Mendes Bemabe CREA72724D-MG RNP 5069100470

(

• ,
Engenheiro Eletricista: ,

Antônio Carlos Pereira -CREA 0682367649-SP RNP 2602163449

Marco Antônio de Andrade CREA 26183D-PR RNP 1705874681

•
Engenheiro Mecânico:

Juraci Florêncio de Souza CREA 0601901865-SP RNP 2602915246

•
Arquitetos:

Carolina Ciola Fonseca

Erica da Silva Ozébio

CAU A33417 -O/SP

CAU A72082-8/SP

000611
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Demais Profissionais:

Antônio Carlos do Nascimento CREA 17640-BA RNP 0501277366

Caio Uma Lopes de Oliveira CREA 5063602721-SP RNP 2610445466

Christina Gordilho Ti'vares CREA 5060150305-SP RNP 0501001379

Elison da Silva Calii CREA 5062560424-SP RNP 2601632429

Eric Mancinelli CREA 5063037191-SP RNP 2607135702

Frederico Augusto A. S. Mascarenhas CREA 116.816-MG RNP 1407515373

Hellen Cristina Cruz Rodrigues CREA 5063147260-SP RNP 260833264 1

Ivan Ribeiro Gomes' CREA 5069177846-SP RNP 1400277710

Jucicleide Dias da Cruz CREA 5069180158-SP RNP 0511938225

Juliana Moreira da Silva CREA 5069221570-SP RNP 2500806146

Leandro Rosa Barbosa CREA 5069213732-SP RNP 2000372171

Lucas Morales Jau CREA 5062997286-SP RNP 2607554195

Luiz Carlos Vieira CREA 0601704990-SP RNP 2603823663

Manfred Benno Zenzinger CREA 5061526125-SP RNP 2604140713

Manuela Correia Ramos de Freitas CREA 5069211165-SP RNP 0500849234

Marcelo Fernandes Picinin CREA 5069221600-SP RNP 1402850751

Rafael de Andrade Catelli Ramos CREA 5062396801-SP RNP 2604450283

Rafael Ribeiro Paganeli CREA 5063603143-SP RNP 2610444761

Rafael G. Pousada dos Santos CREA 5068906539-SP RNP 2611284997

Raimundo da Conceição Silva CREA 5069180492-SP RNP 0506803473

Ricardo Bergamaschi CREA 5063598200-SP RNP 2609862245

~
Roberto Thadeu da Silva Azevedo CREA 5069210859-SP RNP 2002804214,

Rodrigo José da Silva CREA 5069527097-SP RNP 1700451219

~
Rodrigo Karkoski CREA 5063069844-SP RNP 2608070116

Vicente Amorim Junior CREA 5069175767-SP

000612
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1. DADOS CONTRATUAIS:

Contrato: SIN

Data de assinatura do contrato: 24/08/2012

Data da Ordem de Serviço: 28/08/2012

Valor Inicial do contrato: R$ 2.132.278.337,56 (data base - ago/2012)

l' Aditivo - refere-se à substituição do cronograma físico financeiro do contrato (alteração do prazo da obra).

2' Aditivo - Ajuste de quantidades do projeto (acréscimo valor contratual).

Valor do 2' Aditivos: R$ 210.917.241,11

Valor Total do Contr,;to com 2' Aditivo: R$ 2.343.195.578,68

3' Aditivo - Readequação dos saldos contratuias (sem alteração no valor do contrato).

4' Aditivo - Readequação dos saldos contratuias (redução valor contratual)

Valor reduzido no 4' Aditivos: R$ 10.713.394,04

Valor Total do Contrato no 4' Aditivo: R$ 2.343.195.578,68

Perlodo Contratual: 46 meses

Periodo de Execução dos Serviços: 28/08/2012 a 11/05/2014

2. DESCRiÇÃO GERAL DOS SERViÇOS:

Visão Geral da Obra

A Obra de Ampliação do Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro - Guarulhos - São Paulo

visa primeiramente agregar aspectos de melhoria aos padrões nacionais dos serviços aeroportuários além de

atender ao aumento das demandas de utilização do empreendimento durante os próximos anos, onde se

estima que o número de pousos e decolagens supere a marca dos 528.000 (quinhentos e vinte e oito mil) em

2021, enquanto a capacidade de passageiros por ano, já atinge os 12.000.000 (doze milhões) ao final deste

estágio de construção.

A primeira etapa desta obra, inaugurada em 11 de maio de 2014, é composta por um conjunto de edificações

que contempla além da implantação do novo Terminal de Passageiros, a construção de um Edificio Garagem

com 2.644 vagas, dois Edificios Passarela de interligação com os terminais existentes, cpnstrução de

edificações de apoio como: Central de Utilidades e Galerias de Conexão, além da construção e recuperação de ~

Pátios e Pistas, construção de Viadutos, realização de intervenções no Sis Viário existente, construção de

Canal de Macrodrenagem e por fim, a reforma e ampliação de d ~\?'i.oT,\lIminaisoperaAteo~O611
(TPS1 e TPS2). U ~

O projeto executivo, de origem europeia, foi adequado às norma

técnica da obra em parceria com diversos consultores contrat' ZIDJãotlâs Certificações de
II'J I )0 'i:

Oualidade de Projeto (COP) e fornecedores especializados. Os detiiTIiâmentos e adequaç:'Õesforam elaborados_u<

Concession;;ria do Aeroporto Internacional"d1}; I
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 2º Andar - Caixa f., . l.

Guarulhos -SP -CEP: 07.190-1001 .•...•-., .~-
~I!I.
[!j~
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durante a etapa de execução no intuito de viabilizar a interpretação e realização dos serviços em campo.

Devido ao reduzido prazo proposto para execução desta obra, as equipes de produção foram divididas em oito

frentes de trabalho distintas que funcionavam sob apoio dos demais setores integrados as áreas de Engenharia

e Administração.

Para garantir o aporte de suprimentos, parte considerável dos materiais foi fabricada dentro do canteiro de

obras, onde se instalaram usinas de concreto, centrais de pré-moldados, galpões para colagem e

assemblagem de vidros, fabricação de caixilhos, usinagem de painéis de fachada e montagem de

equipamentos .

o ideal cumprimento do escopo e prazo determinados à Construtora OAS para execução da Obra do

Aeroporto Internacional de Guarulhos, se deve a Implantação e gerenciamento dos programas de planejamento

e gestão de QSMS (Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança), todos estes, ferramentas essenciais para

realização do objeto deste Atestado de acordo com as normas e padrões exigidos.

Para melhor gerenciamento dos serviços e cumprimentos dos prazos determinados, o escopo das obras foi

dividido em:

•
•
•
•
•
•
•• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

••

Terraplenagem do Terminal de Passageiros 3 - TPS3 (Pátio Lima e Kilo)

Construção do Terminal de Passageiros 3 - TPS 3

Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros 1 - TPS 1

Reforma e Ampliação do Te~minalde Passageiros 2 - TPS 2

Construção do Edificio Garagem

Construção de estacionamento

Construção Viaduto em concreto ármado

Execução de Vias de Acessos ao Terminal- Passarelas:

Construção de Edificio de interligação entre TPS 2 e TPS3 - EDP 2

Execução de Edificio de interligação acesso do Edificio Garagem ao TPS 3

Intervenções no Sistema de Pistas Existentes

Execução de Pátio para estacionamento de Aeronaves em Pavimento Rigido

Execução de Pátio Transito de Aeronaves em Pavimento Flexível

Construção de galeria de Ligação do TPS 3 ao Segundo Terminal 5 (Fase 2)

Construção de Galeria de Ligação da CUT - TPS 3 ~000614
e Tripia em
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Após a conclusão desta primeira etapa foram feitos trabalhos de pistas e acostamentos finalizando os trabalho

em Novembro de 2015, abaixo está listado as obras em questão:

• PR.Q (Pista de Rolamento QUEBEC)

• ViA DE SERViÇO PARALELA À PR-Q

• PPD 09L27R (ALARGAMENTO ACOSTAMENTO)

• PR-K (Pista de J;lolamentoKILO)

• PR.A (Pista de Rolamento ALFA) - Trecho 3

• PR-G (Pista de Rolamento GOLF)

• PR.A TRECHO 3- ETAPA 7 (PR.V)

• GALERIA (CT-05, CT-09, CT-10 e CT-11)

Principais Caracteristlcas do Empreendimento:

•
•
•

•
•
•

•
•

•

Construção do Terminal de Passageiros 3 . TPS 3 com área de 189.494,15 m';

Instalação e Montagem de 20 pontes de embarque e desembarque de passageiros;

Instalação e Montagem de 53 elevadores, sendo 20 elevadores de pessoas, 20 elevadores de pessoas

panorámicos e 13 elevadores monta cargas robusto;

Instalação e Montagem de 21 escadas rolantes;

Instalação e Mo~tagem de 30 esteiras rolantes, velocidade 0,5m/seg

Instalação e Montagem de sistema automatizado de transporle e manuseio de bagagem (30 esteiras

rolantes);

Instalação e Montagem de 'sistema de refrigeração com capacidade para 1,706 TR

Instalação e Montagem de sis!ema informatizado de automação predial e de informações de operação e

segurança aeroportuária compos,tos por:

Sistema de detecção e alarme de incêndio; monitoramento e automatização do sistema de climatização e,
ventilação mecanica, sistema de BMS para as instalações elétricas e hidraulicas, controle de acesso e

sistema de CFTV, sistema de informação de voas FIDS,

Adequação do Sistema viário de acesso, sendo 76,709,53 m' de pavimento novo, inclusive urbanização e

sinalizações e horizontal e vertical; \{

Ampliação da infraestrutura interna de utilidades (rede de eletricidade, água, esgoto sanitário, drenagem de

águas pluviais e telecomunicações); 1 •

Construção e montagem da Central de Utilidades - CUT, com área de 4.302,23 m'; O OO61 ~)
Construção do Ediflcio Garagem. EDG, com área de 84,545,01,m'; (

'CARTÓRIO o 15 TABELIÃO DE NOTAS
Instalação e Montagem de 14 Subestações (13,8kV/380/220V) 'illiiL. , ", '" ,~jJ~[ç~;\!!lí\i9tal de 46 MVA

Adequação do Sistema de balizamento de patios e pistas par;~~M.w~:: eqJr!l11'óS.'diá7:e1lroportoclasse F
or'a.r. . --."' '" ... ,.

com instalação de novas sinalizações horizontais (luminárias -_xt1-e' ar a]5depista, ': <verticais (placas
~ ~o~

de indição de trafego). 1121. _~ ~~~
~6S>u«

•
•

•

•

•

•
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Interferências e Plano de Tráfego

Devido à alta intensidade de tráfego em direção ao Aeroporto, foi necessária a adoção de medidas mitigadoras

a fim de evitar impactos com relação ao aumento de caminhões e máquinas pesadas nas vias no entorno do

empreendimento. Tais medidas tiveram como principal fator evitar congestionamentos e incômodos à
população Iindeira e'usuários do aeroporto.

Os seguintes aspectos tornaram-se fatores importantes para minimizar o impacto das obras: a) construtivos. .
(mobilização, caminhos de serviços, tempo de construção e remoção de interferências juntos as

Concessionárias de Serviços Públicos), b) funcionais (segurança dos usuários, sinalização de obra e desvios

de trafego), c) ambientais (paisagem, limpeza, diminuição de poeiras e barulhos), para minimizar o impacto da

• obra no Aeroporto em operação.

Cuidados adicionais relacionados à segurança e continuidade dos trabalhos, incluiram projetos, planejamento e

execução de medidas mitigadoras para que, em hipótese alguma, a operação ou qualquer tipo de atividade

realizada no aeroporto fosse prejudicada durante a obra.

Outro fator relevante para minimizar o impacto.das obras junto ao aeroporto em operação, foi o treinamento e

capacitação de auxiliares de sinalização, coma função de controlar a interface entre veiculas, caminhões e

equipamentos da obra e aeronaves em trânsito na área de manobras,. Assim, todas as atividades foram

executadas com o Aeroporto em funcionamento e plena capacidade de operação.

Requisitos Técnicos

•
Todos os serviços foram realiza90s segundo as Normas Técnicas Nacionais e internacionais, Legislações

Especificas da Qualidade, Segurança e Meio Ambiente, Cláusulas Contratuais, Especificações da Contratante,

Projetos executivos~ Cronogramas, -compreendendo o fornecimento de toda mão de obra especializada,

materiais, transporte, equipamentos, ferramentas, e quaisquer outros elementos de apoio para perfeita

execução dos serviços. ' ~

•

3. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS

3.1 TERMINAL DE PASSAGEIROS 3 - TPS 3,

Descrição do Empreendimento:

~.

000816
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áreas técnicas e comerciais.

o partido arquitetônico adotado retrata a sobriedade caracteristica,da furção a qual o edifício é destinado. A

distribuição e dime~sionamento dos espaços internos se dão de torma a priorizar as áreas de circulação e

áreas comerciais integrando o Terminal de Passageiros aó conceito de "Aero Shopping".

o termo sustentabilidade é uma das premissas consideradas para concepção do Terminal de Passageiros 3. O

conceito é facilmente identificado nos critérios adotados para construção e operação do edifício a fim de

minimizar o consumo energético e impactos ambientais gerados pelo empreendimento como um todo:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientação e de(inição geométrica do edifício;

Aproveitamento da luz natural, e vistas ao exterior;

Reutilização de água de chuva e águas servidas;

Sistema de recuperação em instalações de climatização e ventilação;

Incorporação de sistemas de controle de iluminação;

Eleição de materiais sustentáveis;

Prevenção do efeito "ilha de calor";

Redução da contaminação luminosa;

Gestão sustentável dos residuos;

Além dos itens listados, vale citar que cobertura e fachada foram compostas por uma combinação de materiais

termoisolantes como: painéis de lã de rocha, painel sanduíche com preenchimento em Poliuretano e no caso

especifico da fachada, foi utilizado vidro insulado com PVB acústico que permite isolamento de até 45dB, além,
do baixo fator de transmissão de radiação que minimiza consideravelmente o ganho de calor, aumentando o~ ,
conforto dos usuários e reduzindo a necessidade de instalações de climatização.

A extensa cortina de vidro da fachada é suportada por estrutura metálica atirantada e composta por sistema

unitizado com caixilhos de aluminio e vidro que permitem aproveitamento da luz natural em todos os ambientes

comuns do terminal, enquanto as demais faces são executadas em alvenaria de bloco de concreto e revestidas

com Painel de Alumínio Composto (ACM) ou Painel Sanduíche.
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As Instalações Elétricas, Hidráulicas e Sanitárias, Águas Pluviais, Sistema de Proteção Contra Descargas

Atmosféricas e Sistema de Combate a Incêndio composto de rede de hidrantes, sprinklers e detectores de

fumaça e gás, foram executados seguindo as normativas vigentes.

Diligenciamento das aquisições, gerenciamento e apoio civil na execução das seguintes atividades: montagem

de 20 (vinte) Pontes de Embarque; 51 (cinquenta e um) eievadores de passageiros, sendo 18 (dezoito)

panorâmicos; 15 (quinze) esteiras de passageiros; 19 escadas rolantes. Saguão de embarque contendo 108

(cento e oito) balcões de check-in divididos em 03 (três) ilhas e Sistema de Bagagens (BHS) automatizado com,
capacidade para processar 5400 bagagens por hora, com 07 (sete) carrosséis de restituição. As edificações

são climatizadas por intermédio de sistema de ar condicionado com capacidade de 1.760 TR

Processador, Hotel e Conecto r

No Processador é concentrado o maior fluxo de passageiros, o que se deve a amplitude das áreas comuns,

áreas comerciais, áreas técnicas e saguão destinado aos balcões de "check-;n".,

A cobertura deste edifício é constituida por sete lâminas inclinadas cujo fechamento de vidro integrado

perpendicularmente as suas lalerais, contribui com o índice de iluminação zenital assim como as cfaraboias de

vidro instaladas também como componente do sistema.automático de exaustão do edifício.

Integrados ao Processador, temos o Hotel com acomodações destinadas ao uso de passageiros em trânsito e

o edifício Conectar que faz a ligação direta do mesmo com o Dique.

o Processador é uma edificação em 06 (cinco) nlveis, com suas funções assim distribuídas:

;n Joco e

Nível-S.70: Nível técnico e operacional;

Nlvel +0.00: Nivel de Desembarque;

Nível +5.00: Nível de desembarque e passarelas de conexão;

Nível +9.00: Nlvei de embarque e Áreas comerciais;

Nível +14.00: Áreas comerciais e Salas VIP's;

Nlvel +18.17: Unidades de trafamenfo de ar;

No nível -6,70 m, temos as lajes de subpressão e os

impermeabilizados, onde se localiza a área técnica do novo termi

•
•

Concessionáría do Aeroporto Internacional Guarulhos S.A.

Rodovia Hélio Smidt. sino., 2QAndar- caiX~,p,~~"" ~..r~"",,-~'~,,' "',i
Guarulhos - SP - CEP:07.190-1tiiil~_~,.r']

~~!!J'I1'-:,L ,:~-fI
.. ~;

: .~,,. ~

•
•

o método executivo para a fundação é de esfacas hélice contínua, com profundidade média de 18 metros e

blocos que fazem a distribuíção da carga dos pilares até as estacas. A estrutura é composta por pilares, vígas e

lajes pré-moldadas além de pilares moldados in loco para sustenta - da trutur I da cobertura. Nos ploco~> ' . '.
1 • . d'l' ARTÓRIQ o ISO TAS tÃO Df: NCT~ UO ( j tI1aforam executados cahces para o encaixe os pl ares pre-moldado . Av. Dr. Cafl1 o e Mele" R, w Q (.)

(!:sq.r;l~ R. ~ ;r;a')- 1.:3'J~5-051~2058-5101}
A~TENn l' - AulenliCO a PreS'1r.le:

1<, rep fica (~tr3'.~~. co',!orlJ"t
onr,nai

•
•
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Dique e Pré-Passarelas

o Dique é um edifício de forma totalmente ortogonal, interligado a 10 (dez) Pré-Passarelas, que por sua vez,

são diretamente conectadas às Pontes de Embarque e equipamentos acopláveis às aeronaves estacionadas.

Nele são realizadas as operações de embarque e desembarque de passageiros, conforme divisão em 04

(quatro) niveis:

• Nivel -6.70: Nivel técnico e operacional;

• Nivel +0.00: Embarque remoto "bus-pool", áreas técnicas e operacionais;

• Nivel +5.00: Desembarque;

• Nlvel +9.00: Embarque;

A fundação foi exe~utada em estacas de hélice contínua com blocos de fundação para a transferência das

cargas dos pilares. Nos blocos foram executados cálices para o enc~íxe dos pilares pré-moldados.

A fachada é composta em grande parte por cortina de vidro com perfis de alumínio, além das estruturas

auxiliares de aço galvanizado e vidro_Há também alguns trechos de tachadas cegas com blocos de concreto,

No dique estão localizadas as pontes de embarque e desembarque de passageiros, Foram construídas 10

pontes com uma estrutura mista de concreto e metálica, e fachada alternando entre o Muro Cortina e concreto

armado in loco.

Principais características e quantidades:

000619

• Processador:

• Dique:

• Hotel Lado Ar:

• Pré Passarelas:

• Fundações:

• Superestrutura:

• Cobertura:

• Refrigeração:

• Pontes de Embarque:

• Elevadores de Passageiros:

• Esteiras de Passageiros:

• Escadas Rolantes:

• Balcões de Check-in:

124.063,78 m';

52.922,72 m';

3.471,62 m';

8.98~:88 m';

Blocos de concreto apoiados sobre estacas tipo hélice contínua;

Peças pré-moldadas de concreto convencional e protendido;

Metálica Treliçada;

1.600 TRs;

20,00 unidades;

51,00 unidades;

15,00 unidades;

19,00 unidades;

108,00 unidades; IL~
8
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sobre atvenaria ou estrutura metálica;

Painel Sanduiche: 5.105,93 m' em módulos encaixados, formad

Estaca tipo hélice 0 60 cm para 1250 KN: 363,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa,

comprimento variável de 12,80 m a 20,20m, totalizando 5.983,15 m;

Estaca tipo hélice 0 70 cm para 1.700 KN: 459,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa,

comprimento variável de 13,80 m a 20,20m, totalizando 8.647,50 m;

Estaca tipo hélice '0 80 cm para 2.250 KN: 777,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa,

comprimento variávei de 13,50 m a 23,50 m, totalizando 14.136,80 m:

Estaca tipo hélice 0 90 cm para 2.850 KN: 703,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa,

comprimento variável de 13,20 m a 23,80m, totalizando 13.434,30 rr;

Estaca tipo hélice 0 100 cm para 3.500 KN: 845,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa,

comprimento variável de 13,20 m a 24,80m, totalizando 15.419,30 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 722,00 blocos, sendo 49 blocos de 02 estacas; 644 blocos de 04

estacas; 13 blocos de 05 estacas; 04 blocos de 06 estacas; 03 biocos de 10 estacas; 04 blocos de 16 estacas;

02 blocos de 22 estacas; 01 bloco de 46 estacas; 01 bloco de106 estacas; 01 bloco de 94 estacas, executados

em concreto fck 30 MPa;

Pilares: 841,00 unidades, sendo 219,00 pilares de'.b,80 m x '0,80 m, altura variável de 10,50 ma 16,83 m; 82

pilares de 1,20 m x 0,80 m, altura variável de 11,70m a 14,80 m; 04 pilares de 0,35 m x 0,35 m, altura 4,85 m;

536 pilares de 0,80 m x 0,80 m, altura variável de 2,38 m a 16,53 m, executados em concreto fck 50 MPa;

Vigas Travessas Pré-moldadas e protendidas: 2.394,00 vigas com peso variável de 2,42 a 10,00 tf/viga e 608

com peso variável de 10,00 a 38,62 tfIviga, executadas em concreto fck 50 Mpa, lançadas com guindaste

capacidade 70 1.

Laje Alveolar: 108.999,69 m', executadas com 0,25m de espessura em concreto fck 50 MPa.

Painéis de vidro Insulado (Muro Cortina): 2~.194,00 m', executados nas fachadas, Vidro insulado 32mm, de

controle solar - Refletivo Neutro, sendo: Vidro externo: LAMINADO incolor de 10mm, sendo: 6mm + PVB

incolor 0,76mm + 4mm, com camada de reflexão Low-e, na face 4 Camara de ar desidratado com 12 mm Vidro

interno: LAMINADO incolor de 10 mm, sendo: 4mm + PVB incolor 0,7~mm + 6mm, apoiados em estrutura ~

metálica.

Painéis de Alumínio Composto 4mm: 24.761,25 m', sistema ventilado fix eslrutura de alumínio

Oons' c;() 0/v.J , __

~

IJL
if'O.
C,)
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Forro Metálico: 101.757,00 m'. fixados em estrutura metálica, com manta de isolamento termoacústico.

Forro em gesso laminado: 9.411,26 m', fixados em estrutura metálica.

3.2 EDIFlclO GARAGEM - EDG-1

Descrição do Empreendimento:

Construção do Edificio Garagem - EDG-1, com capacidade para 2.644 (duas mil seiscentas e quarenta e

quatro) vagas para, estacionamento de veiculos e 107 vagas para motos, com área total construída de

84.545,01 m2
, divídida em 08 (oito) pavimentos_Sua entrada situa-se na cota -1,20m com sistema de cancelas

eletrônicas para controle de acesso e 02 rampas, uma de subida e outra de descida com largura livre de 5,50

metros. A altura entre os pisos da edificação é de 3,10 m e altura livre de 2,83 m. A edificação conta com

sistema automático indicativo de uso de vagas.

o pavimento do estacionamento composto por concreto polido, com pintura epoxi e sinalização horizontal. As

rampas receberam, um tratamento mecánico (vassourado) anti-derrapante e no ultimo nível foram

impermeabilizadas.

A cobertura foi executada com sistema de teiha sanduíche composta por: telhas inferiores trapezoidais em aço

galvatume com O,65mm de espessura; perfis cartola em aço galvanizado com O,95mm de espessura; uma

camada de lã de rocha de isolame.".tocom 50mm de espessura; distanciadores de alumínio extrudado com

altura de 200mm e telha superior zipa~~ de.alumínio com 1,OOmmde espessura.

• A fachada é composta em grande pa'rte por fechamento em chapa metálica perfurada e brlses metálicos

fixados com estrutura de aço galvanizado sobre alvenaria em btoCQE.de concreto.

,
Fechamento das áreas das escadas e rampas foi executado com revestimento de lâminas de alumínio do típo

"Brise Linear, com largura de 1OOmm,fixados através de Estrutura porta-painél de chapa de aço galvanizado

de seção em "U", fixada à estrutura portante através de parafusos, com uma separação máxima de 1000 mm.

•
Execução das Instalaçôes Elétricas, Hidráulicas e Sanitárias, Águ

composto de rede de hidrantes, sprinklers e detectores de fumaça
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Diligenciamento das aquisições, gerenciamento e apoio civil na execução de 06 (seis) etevadores de

passageiros.

Principais características e quantidades:

• Área Construida:

• Pavimentos:

• Fundações:

• Superestrutura:

• Cobertura Metáilca:

• Vagas de carros:

• Vagas de moto:

• Elevadores de Passageiros:

• Elevadores de Serviços:

• Escadas de Acesso:

84.545,01 m';

08 pavimentos

Blocos de concreto apoiados sobre estacas tipo héiice continua;

Peças pré-moldadas de concreto convencionat e protendido;

Gaivanizada com isolamento termoacústico;

2.644,00 unidades

107,00 unidades

5,00 unidades;

1,00 unidade;

6,00 unidades;

Estaca tipo hélice '0 60 cm para 1250 KN: 240,00 unidades, executadas com concreto lck 20 MPa,

comprimento variável de 12,00m a 19,00m, totalizando 3.958,73m;

Estaca tipo hélice 0 70 cm para 1700 KN:. 457,00 unidades, executadas com concreto Ick 20 MPa,

comprimento variávei de 14,00m a 18,00m, totalizando 7.920,46m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 192 blocos, sendo 102 Dlocos de 04 estacas de 0 70 cm; 21 blocos.'
de 02 estacas de 0 70 cm, 01 bloco 'de 5 estacas 0 70 cm, 50 blocos de 04 estacas de 060 cm; 16 blocos de

02 estacas de 060 cm e 02 blocos de 05 estacas de 060 cm; executados em concreto Ick 30 MPa;

Pilares: 192 unidades, dimensões 50 x 50 'cm, altura variável de 21,00m a 25,77m executados em concreto fck

50 MPa;

Vigas Pré-moldadas e Protendidas: 1.131,00 vigas, sendo 267 vigas com peso variável de 7,13 a 8,27 ti/viga e

864 vigas peso varillVel de 3,90 a 5,60 tfIviga , executadas em concreto fck 50MPa, lançadas com guindaste

capacidade 25 t.

Vigas Concreto Armado: 820,00 vigas com peso de 0,46 a 10,65 tI/viga, executadas em concreto fck 50MPa

Brises: 5.809,17 m', composto por painéis lineares lisos, encaixa

alumínio.

?,~

!~~
~g~
8°~

Concessionáriado Aeroporto Internacional sS.A. ~ 8~
Rodovia Hélio Smidt. sino., 21! Andar - Caixa ,,;......•.~.;-.~~------r-f'..

Guarulhos -SP - CEP: 07.190-100ra~1~1'1b~ ~ , ,;-O
@l~ ••.•~"" 'o' :lei
ii1~litrrENm:A%~-óif.:1 .
"'-~ ',"~i~~ '.

Laje Alveolar: 79.744,40 m' executadas em concreto lck 50MPa,

15.848,88m'
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Cobertura Metálica: 204.512,20 kg, em sistema de telha zipada, executada sobre estrutura metálica com perfis

laminados e soldados.

3.3 DUTY FREE

Descrição do Empreendimento

Construção do espaço destinado á implantação de Loja Comercial de Produtos Importados, denominada "Duty

Free" e Praça de Alimentação no Terminal TPS-2, com área total de 4.734,00 m2, distribuidos em 02

pavimentos.

No Pavimento Térreo se encontram as áreas destinadas Loja Comercial, Docas, Pátio de Serviços. No

Pavimento Superior estão a Praça de Alimentação e Área Concessão.

A fundação foi executada em estacas hélice continua monitoradas com cintas e blocos de fundação para a

transferência das cargas dos pilares. Nos blocos foram executados cálices para o encaixe dos pilares pré-

moldados. A superestrutura executada com peças pré-moldadas de concreto armado convencional e

protendido. As lajes são em concreto em placas alveolares e moldadas "in loco"

A fachada é composta por revestimentos em pastilhas ceramica, concreto aparente com acabamento em

vernis acrilico e vidros laminados .encaixados em perfis de aluminio anodizado fixados á estrutura de concreto

através de encaixes mecãnicos de aço.

Cobertura é plana e composta por uma laje alveolar pré-tensada apoiada em vigas pré-fabricadas de concreto.,
impermeabilizada com uma dupla lãmina asfáitica protegida com uma lãmina geolêxtil na sua face superior.

Diligenciamento das aquisições, gerenciamento e apoio civil na execução das seguintes atividades: Execução

das Instalações Elélricas, Hidráulicas, Sanitárias e Combate a Incêndio, condominiai de apoio para a área

edificada.

Principais características e quantidades:

• Área Construida total: 4.734,00 m2

• Pavimentos:

• Fundações:

• Superestrutura:

• Cobertura:

000623~
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Estaca tipo hélice l2f 50 cm para 900 KN: 19,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

de 14,45 m, totalizand0275,74 m;

Estaca tipo hélice l2l 60 cm para 1250 KN: 75 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

variável de 15,95 m a 17,85 m, totalizando 1.283,04 m;

Estaca tipo hétice l2l70 cm para 1700 KN: 44,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

variável 17,20 m e 17,35 m, totalizando 792,21 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 22,00 unidades, sendo 07 blocos de 04 estacas de l2l 70 cm; 12

blocos de 04 estacas de l2l 60 cm e 03 blocos com 04 estacas de l2l 50 cm, executados em concreto fck 35

• MPa;

Pilares: 22 unidades, dimensões 1,05 x 0,65 m, altura variável de 11,29 m a 13,20 m executados em concreto

fck 50 MPa;

Vigas Pré-moldadas e Protendidas: 54 vigas de comprimento variávet 7,32 m a 20,13 m, executadas em

concreto fck 50 MPa, lançadas com guindaste capacidade 70t

Laje Alveolar: 3.816,83 m' (360 placas), espessura de 0,25 m, executadas em concreto fck 50 MPa.

Laje de Piso Térreo:, 1.477,19 m', executada em concreto fck 25 MPa, espessura 0,10m, uso de tela Q 196 e Q

159, sobrepostas com no mínimo 30cm.

3.4 AMPLIAÇÃO E REFORMÃ TPS 1 E TPS 2• Descrição do Emp~eendlmenlo:

•

As ampliações e reformas dos Terminais .de Passageiros TPS-l e TPS-2, contemplam os seguintes serviços:

Ampliação e reforma de WCs (Asas A, B, C e D), Ampliação e Reforma do Embarque Remoto, Ampliação de

Sala de Raio X, Ampliação Conector TPS-2/ TPS-3, Ampliação TPS 2 - Asa D e Expansão da Área Comercial,

com área total ampliada de 4.395,45 m' e área total reformada de 1.100,35 m'. Detalhamento de projetos -

Elétricos e Hidrossanitários, Alarme/Ar Condicionado, Edificações.

Os serviços de ampliação e reformas foram executados em etapas:,

Serviços Preliminares: Demolição e remoção de entulhos, Remoção

Serviços Civis: Execução de alvenaria em blocos simples e dob ado

regularização, Execução de chapisco e massa única;
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• Serviços de Instalações Elétricas e Hidráulicas: Reforma de dutos de Ar Condicionado, Pontos de Luz/Força,

Pontos de Tomadas, Pontos de Água e Pontos de Esgoto, Instalação de Luminárias e Iluminação de

emergência.

Serviços de acabamentos em geral: Instalação de Esquadrias de Madeira, alumínio anodizado e metálicas,

execução de cerâmica em piso e paredes, instalações de Soleiras, rodapés, balcões em granito com cubas,

Instalação de forros em gesso, colocação de vidros e espelhos e exocução de pinturas e demais serviços.

Principais caracterfstlcas e quantidades:

• Sanitários - ampliação:

• Sanitários - reforma:

• Embarque Remoto - ampliação:

• Embarque Remoto - reforma:

• Saia Raio X - ampliação:

• Conectar TPS 2 fTPS 3 - ampliação:

• TPS 2 - Asa D - ampliação:

• Área Comercial - ampliação:

587,72 m'
464,12 m'

490,98 m'

636,23 m'
782,75 m'

1.506,65 m'

473,20 m'
554,15 m'

3.5 ESTACIONAMENTO PARA VElcULOS - TORRE DE CONTROLE
,.

Descrição do Empreendimento:

Execução de pavimentação no estacionamento para veiculas na área da Torre de Controle, com a

regularização e pavimentação do estacionamento existente (área de tresa), execução de acesso lateral às

docas e relocação de cerca.

Os serviços de ampliação e pavimentação foram executados em et~pas:

Serviços Preliminares: Relocação de Cerca, relocação de instalações elétricas, Remoção de grama, Demolição

e remoção de pavimento em concreto de peças articuladas, meio-fio de concreto e linha d'água

Serviços de Pavimentação: Execução base e sub-base de

pavimentação asfáltica (CBUQ);

Serviços de Drenagem, Sinalização e Urbanismo: execução de calç

e de
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execução de Meio-fio com linha d'água, pintura de demarcação de vagas, plantio de gramas.

Principais características e quantidades:

• Área Pavimentada:

• Acesso lateral ás docas:

3.6 BICIClETÁRIO

Descrição do Empreendimento:

9.226,05 m'

880,00 m'

Execução de abrigo com capacidade para 160 bicicletas, executado em estrutura metálica com tubos de 40 x

40m. pilares metálicos fixados em chapas de 50 x 50 cm e cobertura em telhas de policarbonato compacto com

área construida de 294,00 m'.

Principais caracterfsticas e quantidades:

• Área Construida:

• Cobertura:

294,00 m'

Policarbonato Compacto

3.7 REFORMA ESTACIONAMENTOS DE VElcUlOS - TPS-1 .ETPS-2

Descrição do Empreendimento:

Execução de reforma no estacionamento para veiculos do Terminal de Passageiros 1 e 2, com a ampliação de

áreas para novas vagas.

,
Para execução da ampliação, foram relocados postes de iluminação e luminarias, foram verificadas todas as

redes de instalações elétricas, hidráulicas, drenagem e combate à incêndio e remanejadas as interferências
existentes (rede de instalação elétrica) e a necessidade de desvio do fluxo de veiculos.

Os serviços de ampliação e pavimentação foram executados em etap

Serviços Preliminares: Remoção de grama, Demolição

articuladas. meio-fio'de concreto e linha d'água

000628

de peças
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Serviços Terraplenagem: Escavação e remoção de solo de 1'. Categoria. transoorte de material Dara bota-tora

oxecucão de subleito, execução de aterro compactado;

Serviços de Pavimentação: Execução base e sub-base de brita graduada, pintura de ligação e de

oavimentação asfáltica (CBUQ);

Serviços de Drenagem, Sinalização e Urbanismo: execução de calcada em concreto revestida com cimentado~

execução de Meio-fio com linha d'água, pintura de demarcação de vagas, plantio de gramas.

•
Principal Quantidade:

• Área Pavimentada: 7.532,85 m2

•

•

3.8 EDIFlclOS PASSARELAS DE CONEXÃO

3.8.1 EDIFíCIO PASSARELAS DE CONEXÃO - EDG-1 x TPS-3 (EDP-1)

Descrição do Empreendimento:

Construção do Prédio de Interligação entre Edificio Garagem - EDG1 e Terminal de Passageiros 3, com área

total construlda de 5.780,10 m2.~O edilício é composto por trés móduios sendo, um módulo paralelo ao edificio

Garagem permitindC?acesso ao mesmo, e dois módulos que o conectam perpendicularmente com o edificio

,PS-3. As duas passarelas são dotadas de esteiras rolantes, estão construldas no nivel +5,00 abaixo da cota

do viaduto e possuem seção interior de 8,00m de largura e pé direito de 2,50m.

As coberturas são constituldas por sistema de telha sanduiche composta por: telhas inferiores trapezoldals em

aço galvalume com O,65mm de espessura; perfis cartola em aço galvanizado com O,95mmde espessura; uma

camada de lã de rocha de isolamento com 50mm de espessura; distanciadores de aiuminio extrudado com

altura de 200mm e, telha superior zipada de aluminio com 1,00mm de espessura .. A estrutura metálica é

composta de chapas de ligação, perfis laminados e tubos do tipo ASTM A-572 e as tercas ZAR345

As fachadas das passarelas de conexão 10ram executadas com guarda corpo em vidro laminado 12 + 12

h=2,30m, encaixados em perfis de aço inoxidável. E sob os viadutos os guarda corpos possuem h=I,50m e

h=1,65m.

A fundação foi exec~tada em estacas hélice contínua, vigas de funda

para a transferência das cargas dos pilares .
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concreto armado e steel deck . Sobre o nivel +5.00 do módulo longitudinal foram executados pilares de perfii

metálico até às coberturas. As passarelas de conexão são compostas por pilares e capteis de concreto armado

e uma estrutura metálica formada por treliças metálicas apoiadas sobre os pilares de concreto, dispostos de

modo a respeitarem a circulação e estacionamento de veiculos à cota +0,00.

Execução das Instalações Elétricas, Hidráulicas e Sanitárias, Águas Pluviais e Sistema de proteção com para-

raios. Todo o edificio será protegido por sistemas de proteção contra incêndios (detecção e extinção), através

de mangotinhos e extintores de acordo com a normativa.,

Diligenciamento das aquisições, gerenciamento e apoio civil na execução de 04 (quatro) esteiras de

passageiros, 02 (duas) escadas rolantes e 02 (dois) elevadores.

Principais características e quantidades:

• Área Construida:

• Passarela de Conexão:

• Fundações:

• Superestrutura:

• Cobertura:

• Elevadores Panorâmicos:

• Esteiras de Passageiros:

• Escadas Rolant~s:

5.780,10 m';

686,40 m2 cada

Blocos de concreto apoiados sobre estacas tipo hélice contínua;

Concreto Armado Convencional e Protendido;

Metâlica Trapezoidat

02 unidades;

04 unidades;

02 unidades;

Estaca tipo hélice 0 60 cm para 1250 KN: 57,00 unidades, executadas com concreto fck25 MPa, comprimento
variável de 18,00 ma 24,00 m, totalizando 1.173,00 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 32,00 blocos, sendo 02 blocos de 03 estacas de 0 60 cm; 21
blocos de 02 estacas de 0 60 cm, 09 blocos de 01 estacas de 0 60 cm, executados em concreto fck 30 MPa;

Vigas de Fundação (baldrames): 31,00 vigas de comprimento variável de 4,80 m a 10,56m, executadas em
concreto fck 30 Mpa~ .,

Pilares: 30,00 unidades, sendo 07 pilares de 0 50 cm e 23 pilares de 0 70 em, altura variável de 4,66 m a 6,30
m executados em concreto fck 30 MPa;

Pilares Metálicos: 48,00 unidades, sendo 04 pilares, executados com tubo 0 355,6 x 12,5, apoiados em
pedestal de concreto com 0406,4 e espessura de 10 cm e 44 pilares tipo HP 250 x 62;

laje Mista: 1.801,04,m2, sendo executada em concreto armado fck 35

Cobertura: 3.342,60 m2, executada com telhas em alumlnio
dimensões variadas.

com
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3.8.2 EDIFfclO PASSARELA DE CONEXÃO -TPS-2 x TPS-3 (EDP-2)

Descrição do Empreendimento:

Construção do Edifício Passarela de conexão entre os Terminais de Passageiros 2 e 3, com área total

construída de 5.847,72 m2 e comprimento de 355,00m. A passarela encontra-se elevada em relação ao terreno,

tendo unicamente no piso térreo as escadas de evacuação e as salas para instalações. Seu piso de acesso se

dá no nivel +5,00 ch'egando e cobertura no nível 9,10 metros.

A cobertura foi executada em laje de concreto impermeabilizada com isolamento térmico de polietileno

extrudado, manta geotextil do tipo bidim, cascalho miúdo para proteção com espessura minima de 50cm e

acabamento em seixo rolado lavado com espessura total de 260mm.

As fachadas das passarelas de conexão foram executadas com uma estrutura metálica de sustentação,

revestídas com vidro insulado refletivo, Painel Sanduíche e chapas perfuradas de aço.

A fundação foi executada em estacas hélice continua, vigas e blocos de coroamento para a transferência das

cargas dos pilares. Nos blocos foram executados cálices para o encaixe dos pilares pré-moldados.

A superestrutura executada com peças de concreto armado convencional e protendido. As lajes mistas, em

placas alveolares com espessura de 25 cm e concreto armado com espessura de 32 em.

Execução das Instalações Elélricas, Hidráulicas e Sanitárias, Águas Pluviais e Sistema de proteção com para-

raios. Todo o edifício será protegi~o por sistemas de proteção contra incêndios (detecção e extinção), através

de mangotinhos e extintores de acordo com a normativa.

Diligenciamento das aquisições, g'erenciamento e apoio civil na execução de 04 (quatro) esteiras de

passageiros.

Principais características e quantidadé;;:

000629

Blocos de concreto apoiados sobre estacas tipo hélice contínua;

Concreto Armado Convencionai e Protendido;

Não Transitável em seixo roiado

5.847,72 m2

04 unidades;

02 unidades;

Concessionária do Aeroporto Internacion
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 2~ Andar - Cai

Estaca tipo Mlice 0 60 cm para 1250 KN: 32,00 unidades, execu

variável de 17,00 a 19,00m, totaiizando 578,00 m;

• Área Construída:

• Fundações:

• Superestrutura:

• Cobertura:

• Esteiras de Passageiros:

• Escadas Evacuação:

Estaca tipo hélice 0 70 cm para 1700 KN: 34,00 unidades, exe
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Estaca tipo hélice 080 cm para 2250 KN: 26,00 unidades, executadas com concreto fck 30 MPa, comprimento

variável de 18,00 m a 21,00 m, totalizando 535,00 m;

Estaca tipo hé'lice 0,90 cm para 2850 KN: 4,00 unidades, executadas com concreto fck 30 MPa, comprimento

de 24,00 m, totallzando 96,00 m;

Estaca tipo hélice 0100 cm para 3500 KN: 2,00 unidadas, executadas com concreto lck 30 MPa, comprimento

de 28,50 m, totalizando 97,00 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 27,00 blocos, sendo 08 blocos de 04 estacas de 0 60 cm; 07

blocos de 04 estacap de 070 cm, 02 blocos de 03 estacas de 0 70 cm, 02 blocos de 03 estacas de 0 80 cm,

05 blocos de 04 estacas de 0 80 cm, 02 blocos de 03 estacas de 0 100 cm, 01 blocos de 04 estacas de 0 90

cm executados em concreto fck 30 MPa;

Pilares: 27,00 unidades, 80 x 80 cm, com comprimento 11,55 m executados em concreto fck 50 MPa;

Vigas de Concreto Armado e Protendidas: 94,00 vigas, com comprimento variável de 8,16 m a 17,16 m e peso

variável de 20,22 fl 36,99 tflviga, executadas em concreto fck 50 Mpa, lançadas com guindaste com

capacidade 701.

Laje Alveolar: 1.801,04 m', sendo executada em concreto armado fck 35 MPa;

.
Painéis de Vidro: 1.510,00 m' executados nas fachadas, Vidro insulado 32mm, de controle solar - Refletivo

Neufro;

3.9 GALERIAS - CUT x TPS.3 x TPS.2

3.9.1 Galeria de Terminais (Túnel 01)

Descrição do Empreendimento:

Construção de Galeria de Ligação entre Terminal de Passageiros 3 e

com área total construída de 6.245,22 m' e comprimento de 337,20m.

Concessionária do Aeroporto Internacion
Rodovia Hélio Smidt. s/no., 2º Andar - Caixa r

Guarulhos - SP - CEP: 07.190-1

000630

futuro Dique 2 (2' fase de ampliação),
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A laje de cobertura da galeria foi executada com placas pré moldadas de 0,30 m e capa de concreto moldado

"in-loco" de 0,40 m e a laje inferior em concreto moldado "in-loco" com espessura de 0,70 m, em concreto fck

30 MPa. As juntas de concrelagem foram executadas aproximadamente a cada 10,50 m. As paredes externas

foram executadas em concreto fck 30 MPa moldadas "in loco" com espessura 0,45 m e as paredes internas

placas pré moldadas (fck 30MPa) com espessura deO,30m.

A escada tem dimensão de 5,75 m x 3,50 m e possui guarda corpo metalico com h=1,10 m e cobertura

metalica (chapa nervurada galvanizada) apoiada em estrutura metálica com chapas de ligação e perfis

lamínados em aço ASTM A 36.

Principais características e quantidades:

• Área Construída: 6.245,22 m';

• Comprimento: 337,20m

• Seção Transversal Interna: 69,80 m'

• Seção transversal Externa: 99,09 m'

• Estrutura: Pré-moldada e moldada "in loco";

Laje Pré Moldada: 468,00 placas pré-moldadas executadas em concreto fck 30 MPa, espessura 30 cm,

consumos: concreto: 1.662,01 m3; aço CA-50: 166.266,00 kg; Aço CP-190RB: 6.435,00kg;

Laje Cobertura moldada "in loco": 6.245,22 m' executadas em concreto Ick 30 MPa, espessura 40 cm;

Paredes Pré Moldadas: 323,00 placas pré-moldadas executadas em concreto fck 30 MPa, espessura 30 cm,

consumos: concreto: 1.164,86 mO;aço CA-50: 122.263,00 kg; Aço CP-190RB: 3.369,50kg;, . ,

Cobertura Metálica: 27,88 m' em telhas metálicas nervuradas galvanizadas.

3.9.2 Construção de Galeria de Acesso Subsolo TPS 3 (Túnel 02)

Descrição do Empreendimento: 000631
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A galeria do Eixo 8 possui comprimento de 224,50 m, sendo 94,30 m em forma de galeria e 130,20 m em

seção em forma "U", ambas em concreto armado com dimensões internas 17,45 m de largura e 4,00 m de

altura, seção transvérsal 33,25 m2 e externa de 53,71 m2, executada sobre camada de concreto magro, manta

geotextil e rachão travado e agulhado.

A estrutura em forma de gateria é fo,mada por uma laje inferior de espessura de 0,65 m, paredes de 0,50 m e

laje superior de 0,65 m. A laje de cobertura da galeria foi executada com placas pré-moldadas de 0,30 m e

capa de concreto moldado "in-loco" de 0,35 m, em concreto fck 30 MPa.

A estrutura em forma de "u" é formada por uma laje inferior de espessura de 0,70 m e paredes de 0,50 m, com

altura variável de 0,50m a 7,11 m, executados "in loco, em concreto fck 30 MPa

Principais características e quantidades:

• Área Constru ida Total: 3.635,89 m2;

• Comprimento Total: 450,50 m

• Seção Transversal Interna 33,25 m2

• Seção transversal Externa: 53,71 m2

• Estrutura: Pré-moldada e moldada "in loco";

Laje Pré Moldada: 64 placas pré-moldadas, área de 303,49 m2, executadas em concreto fck 30 MPa,

espessura 30 cm, consumos: concreto: 273,76 m3; aço CA-50: 24.748,00 kg; Aço CP-190RB: 260,00kg; forma:

1.175,98 m2;

Laje Cobertura moldada "in loco": 1.510,28 m2 executadas em concreto fck 30 MPa, espessura 40 cm;

Execução de meio fio: 885,00 m;

Execução de guarda corpo em aço galvanizad~: 452,56 m;

Pintura nas paredes: 3.770,18 m2, executadas em pinlura de epóxi a base de água.

3.9.3 Construção de Galeria de Ligação da CUT - TPS 3

Descrição do Empreendimento:

A Galeria CUT tem como objetivo a interligação do subsolo do processad

denominada "cur, com área total construída de 2.138,86 m2 e com Imento d

A Galeria encontra-se no nível -6,70 m e possui uma seção tra

concreto armado com dimensões internas 5,00 m de largura e

externa de 31,20 m', executada sobre camada de concreto
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A laje de cobertura da galeria loi executada com placas pré-moldadas de 0,25 m e capa de concreto moldado

"in-loco" de 0,35 m e a laje inferior em concreto moldado "in-loco" com espessura de 0,60 m, em concreto Ick

30 MPa. As paredes externas loram executadas em concreto fck 30 MPa motdadas "in loco" com espessura

0,50 m e as paredes internas em bloco de concreto.

As escada tem dimensão de 9,45 m x 3,95 m e possui guarda corpo metálico com h=1,10m e cobertura

metalica (chapa ne'rvurada galvanizada) apoiada em estrutura metálica com chapas de ligação e perfis

laminados em aço ASTM A 36.

• Principais características e quantidades:

• Área Construída Galeria:

• Comprimento:

• Seção Transversal Interna:

• Seção transversal Externa:

• Estrutura:

2.138,66 m'

295,66 m

20,00 m'

31,20 m'

Pré-moldada e moldada "in loco"

Laje Pré Moldada: 92 placas pré-moldadas executadas em concreto Ick 30 MPa, espessura 0,25 m, consumos:

concreto: 331,18 m'; aço CA-50: 36.070,00 kg; Aço CP-190RB: 465,00 kg;

Laje Cobertura moldada "in loco": 1.773,96 m' executadas em concreto fck 30 MPa, espessura 0,5 m,

totalizando 620,90m';

Laje Cobertura Pré Moldada": 1.773,96m' executadas em concreto fck 30 MPa, espessura 0,25 m;

• Execução de guarda corpo em aço galvanizado: 57,42 m;

"Cobertura Metálica,: 115,91 m', executadas com painel metálico tipo "sanduiche", lixadas em estrutura

metálica".

3.9.4 Construção de Galeria de Conexão TPS atual fjvD633

•

Descrição do Empreendimento:

A Galeria do Termi~al de Passageiros atual faz a ligação da Central de Utilidades - CUT existente com o

Terminal de Passageiros 3 - TPS-3. Possui área total construida de 4 ,17 m' 76,3 m de comprimento .
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A Galeria encontra-se no nlvel -6,70m, possui uma seção transversal definida como uma seção caixão em

concreto armado com dimensões internas 4,74 m de largura e 3,20 m de altura, seção interna de 15,17 m' e

externa de 26,98 m', executada sobre camada de concreto magro, manta geotextil e rachão travado e

agulhado. A galeria possui um fosso e 01 escada de acesso.

A laje de cobertura da galeria foi executada com placas pré moldadas de 0,20 m e capa de concreto moldado

"In-foco" de 0,50 m e a laje inferior em concreto moldado "in-loco" com espessura de 0,80 m, em concreto fck

30 Mpa. As paredes externas foram executadas em concreto fck 30 Mpa moldadas "in loco" com espessura

0,50 m.

As escada tem dimensão de 9,45m A 3,95m e possui guarda corpo metálico com h=1,10m e cobertura metalica

(chapa nervurada galvanizada) apoiada em estrutura metálica com chapas de ligação e perfis laminados em

aço ASTM A 36.

o fosso possui profundidade de 2,96 m, paredes laterais com 0,50 m e 0,80 m, executadas em concreto fck

30MPa e impermeabilizadas.

Na área da escada foi executada fundação foi executada em estacas hélice contínua 0 80 cm e 0 70 cm e

blocos de coroamento.

Principais características e quantidades:

• Área Construída Galeria: 405,17 m'

• Comprimento: 76,34 m
~

• Seção Transversal Interna: 15,17 m'

• Seção transversal Externa: _26,98 m'

• Estrutura: -Pré-moldada e moldada "in loco"

Estaca tipo hélice 12180 cm para 2250 KN:,2,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

11,00 m, totalizando 22,00m;

Estaca tipo hélice 12170cm para 1900 KN: 2,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, com(jiO'Ot'6 3 4
11,00 m, totalizando 22,00 m;

pceos~mos: concreto:

Blocos de ancoragem de concreto armado: 02 blocos, sendo 01 bloco com 02 estacas de 12170 cm e 01 bloco ~

de 02 estacas de 12180 cm, executados em concreto fck 30 MPa; \

Laje Cobertura moldada "in loco": 219,10 m3 executadas em co

Laje Pré Moldada: 405,17 m', executadas em concreto fck 30 M

81,03 m3;
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Construção da Cent~alde Utilidades - CUT, destinada à parte das instalações necessárias para a operação do
novo terminal. Nela se realiza a produção energética frigorifica para posterior distribuição ao terminal TPS3.

Esta edificação possui área total construida de 2.966,52 m', distribuida em 04 (quatro) pavimentos, sendo:

subsolo, térreo, piso intermediário e cobertura.

No subsolo (Cave): estão localizados os tanques de água para as torres de resfriamento (2x 700m3), o grupo

de bombeamento para fornecimento da água, grupo eletrógeneo de emergência e entrada dos cabos de média

tensão do anel de 1~.8 kV que alimenta os transformadores do piso térreo.

No Piso térreo estão localizadas as máquinas de resfriamento de água do TPS3, coletores hidráulicos e

bombas primárias e secundárias de abastecimento de água do terminal.

No primeiro piso estão as torres de resfriamento e .equipamentos de tratamento de água contra a bactéria

Legionella.

Entre a CUT e o TPS3 projetou-se uma galeria de interconexão pela qual se desenvolvem as redes hidráulicas

de água gelada e outras.

A fundação foi executada em estacas hélice continua com cintas e blocos de tundação para a transferência das

cargas dos pilares. Nos blocos foram executados cálices para o encaixe dos pilares pré-moldados. A

superestrutura executada com peças. pré-moldadas de concreto armado convencional e protendido. As lajes

são em concreto em,placas alveolares ..

Execução de laje de subpressão, devido a natureza do terreno e do lençol freático, que produz corte de

umidade, mediante aplicação de uma lãmina auto adesiva de betume modificado com elastómero SBS, auto

aderente ao suporte de concreto pobre, uma prévia impregnação do mesmo com uma emulsão betuminosa

aniónica, e protegida com duas camadas (uma por cada lado)de geotêxtil antipunçoante de poliéster no tecido,

150 gim', pronto para verter o concreto da fundação. Por baixo do concreto pobre ter-se-á um enchimento de

0,20 m de espessura.

Execução Parede de Contenção (Muro Perimetral), comprimento de 166,56 m, altura de 5,60 m e espessura de

O,60mem concreto armado fck 30MPa.

"Brise Linear, com largura de 1OOmm,fixados através de Estrutu

de seção em "U", fixada à estrutura por/ante através de parafuso
,

A fachada é composta por painéis pré-fabricados de concre/
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estrutura de concreto através de encaixes mecânicos de aço. As fachadas das salas de trabalho serão

complementadas com um revestimento autoportante de gesso acartonado dupla placa (15+15) com 6 cm de lã

de rocha na câmara, mais pfaca cimenticia (12,5).

Cobertura é plana e composta por uma laje alveolar pré-tensada apoiada em vigas pré-labricadas de concreto.

impermeabilizada com uma dupla lâmina asfáltica protegida com uma lâmina geotéxtil na sua tace superior.

Execução das Instalações Elétricas, Hidráulicas e Sanitárias, Águas Pluviais e Sistema de proteção com para-

raios. Todo o editrcio será protegido por sistemas de proteção contra incêndios (detecção e extinção), através

de mangotinhos e extintores de acordo com a normativa.

Principais características e quantidades:

• Área Construída:

• Pavimentos:

• Fundações:

• Superestrutura:

• Cobertura:

2.966,52 m';

04 pavimentos

Bíocos de concreto apoiados sobre estacas tipo hêlice contínua;

Peças pré-moldadas de concreto convencional e protendido;

Placas.pé lajes aiveoiares;

Estaca tipo hélice 0 60 cm para 1.250 KN: 64,00 uniÇ!ades,executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

variável de 6,OOma 16,OOm,totalizando 1.014,OOm;

Estaca tipo hélice 0 70 cm para 1.700 KN: 48,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

variável de 17,OOma 18,00m, totalizando 958.00 m;

Estaca típo hélice 0 80 cm para 2,250 KN: 32,00 unidades, executadas com concreto fck 20 MPa, comprimento

variável de 18,OOma 19,OOm,totalizando 692,00m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 36,00 biocos, sendo 16 blocos de 04 estacas de 0 60 cm; 12

blocos de 04 estacas de 0 70 cm e 08 blocos de 04 estacas de 0 80 cm; executados em concreto fck 30 MPa;

Pilares: 36,00 unidades, sendo 04 pilares com altura de 6,23 m e 32 pilares de 16,27 m, com dim~' ffj G
60 cm executados em concreto fck 50 MPa; . .

Vigas Travessas Pré-moldadas e protendidas: 75,00 vigas, executadas em concreto fck 40 Mpa, lançadas

com guindaste capacidade 70 t.

Laje Alveolar: 4.302,23 m', com espessuras variáveis: 0,21 m, O,26m

MPa;

Parede de Contenção: 932,74 m', comprimento de 166,56 m,

Concessionária do Aeroporto Internacional
RodovIa Hého Smidt, sino., 2º Andar- Cabe
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Laje de Supressão: ~.393,57 m', executada em concreto armado com espessura de 0,50 m em concreto fck 50

MPa.

Reservatório: 2.228,41 m' de capacidade de reservação, com dimensões internas: 26,20 m x 19,78 m e h=

4,30 m, executado em concreto armado.

3.11 PÁTIOS DE AERONAVES

Foram construidos três pátios de aeronaves para as obras de Ampliação do Aeroporto Internacional de São

Paulo - Guarulhos, denominados: Pátios Juliet, Kilo e Lima.

A terraplenagem das áreas de trânsito e parada de aeronaves dos Pátios foram executadas com o objetivo de

proporcionar maior resistência de suporte do terreno para recebimento das camadas de pavimentação em

atendimento às nor~as vigentes, neste caso R8AC - 154.

3.11.1 PATIO LIMA

Terraplenagem

Para a construção do Pátio Lima foram realizadas a escavações de solo mole e posteriormente reaterro com

rachão travado e compactado preparando o terreno para execução da estrutura de pavimento, perfazendo uma

área total de 71.175,83 m2.

Principais quantidades:

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria:
•• Reaterro em rachão travado com BGS:

• Macadame Seco:

PaVimentação

138.792,87 m'

63.757,41 m'

30.057,07 m'

000637
o Pátio Lima foi construido com capacidade para 13 (treze) aeronaves do tipo 8-747-800/F ocupando uma

área de 71.175,83 m2, com extensão paralela à PR-A de aproximadamente 426 metros e profundidade variável
de até 230 metros, funcionando como estacionamento para os aviões que fic em solo aguardando o horário

da nova decolagem.,
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Principais quantIdades:
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• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - Binder:
• Pintura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante - CM-30:

3.11.2 PATIO JULIET E KILO

Terraplenagem

Descrição do Empreendimento:

3.558,79 m'

7.117,58 m'

213.527,49 m2

71.175,83 m2

No Pátio Juliet, os solos escavados abrangeram as áreas previstas para trãnsito e parada de aeronaves, via de

serviço e equipamentos de rampa, em uma área total de construção de 75.738,36 m2. No Pátio Kilo a execução

da terraplenagem foi realizada sob duas condições distintas, parte do pátio foi executado sob terrapleno já

executado anteriormente para atendimento do greide de projeto, e paralelamente a terraplenagem das áreas

restantes que completaram o pátio, em uma área total de construção de 222.658,10 m2•

Principais quantidades

Estacionamento de Aeronaves (.Via de Serviço

• Escavação mecanizada em soI01"/2' categoria e Rachão:

• Reaterro em rachão travado com BGS:

Trânsito de Aeronaves

• Escavação mecanizada em sol01"l2' cátegoria e Rachão:

• Reaterro em rachão travado com BGS:

Via de Serviço

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria e Rachâo:

• Reaterro em rachão travado com BGS:

Pavlmentaçâo

Para os pátios de aeronaves, os pavimentos foram diterenciados

áreas em trânsito de aeronaves, parada de aeronaves e via de cir

537.886,22 m'

686.625,0 m'

81.778,14 m'

251.392,05 m'

206.114,20 m'

29
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As estruturas de pavimento executadas tanto nas áreas de trânsito quanto nas áreas de parada de aeronaves,

tiveram como carregamento considerado as Aeronaves: AIR Bus A340-500/600 com 32tf por roda e Boeing

777-300 ER com 29,4 ti por roda e seguiram as orientações do RBAC-154,

•

Para construção do Pátio Juliet, parte do pavimento existente, foi demolida totalizando 46,950,81 m2, A

estrutura de pavimento flexível executada no Pátio Juliet para a área de Irânsito de aeronaves contempla uma

espessura de revestimento de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) - faixa 2 com 7,0 cm ; binder-

camada de ligação de CBUQ, faixa 7 com 7,0 cm; camada de PMQ (Pré Misturado à Quente), faixa A com 10

cm; camada de BGTC (Brita Graduada Tratada com Cimento) com 20 cm e camada de Macadame Seco com

30 cm, Entre as camadas betuminosas foi aplicada uma camada de pintura de ligação com RR-l C e sobre a

camada de BGS, foi executada uma camada de imprimadura impermeabilizante com CM-30,

Para a área de estacionamento de aeronaves, a estrutura de pavimento executada é composta por uma placa

de concreto (CCP) 'com 36,0 cm de espessura, concreto 4,50 Mpa na tração; camada de CCR (Concreto

Compactado com Rolo) com 18 cm; camada de BGS com 30 cm, Devido a distribuição das cargas nas placas

de concreto, algumas peças foram armadas e para isso foram utilizados aços CA-50-A e CA-60-B, fyk 5097 a

6116kgf/cm2•

•

As áreas denominadas como vias de circulaçã~; tiveram como estrutura de pavimento construida teve como

camada de revestimento 6,0 cm de camada CBUQ - faixa 2; 6,0 cm de Binder - camada de ligação; 20 cm de,
camada de BGS e 20 cm de camada de Macadame Seco, entre as carnadas betuminosas foi aplicada uma

camada de pintura de ligação com RR-1C e sobre a camada de BGS, foi executada uma camada de

imprimadura impermeabilizante com CM-30.

Devido ao Pátio ser parcialmente existente, para encaixe da estruturas e respeitando as novas caracteristicas

geométricas, em conformidade ao RBAC-154, foi executada a fresagem de 6,172,19 m2 e recomposto por uma

camada de 7,0 cm de CBUQ - faixa 2; até 7,0 cm de Binder - cam,~dade ligação e mais duas camadas de até

10 cm cada uma de PMQ sendo executada entre as camadas, pintura de ligação com RR-1C e entre a

estrutura existente tresada e a camada de PMQ, aplicada a imprimadura impermeabilizante com CM-30.

As estruturas de pavimento executadas para a construção do Pátio Kilo, lanlo da área de trânsito quanto da

área de parada de aeronaves, são exatamente as mesmas construidas para o Pátio Juliet.

Principais quantidades Pátio Juliet: 00.0639

17.

\
Q~~

W~'3
:U3~
~«lg

Concessionária do Aeroporto Internacional, uarulhos S.A. ~,,:;
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Demolição de Pavimento Existente:

Área de trânsito construida:

Área de estacionamento de aeronaves:

Via de serviço:

•
•

•
•

•
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Principais quantidades Pátio Kllo:

• Área de trânsito construída:

• Área de estacionamento de aeronaves:

• Via de serviço:

79.419,47 m2

86.860,70 m2

38.316,37 m2

Estacionamento de Aeronaves Pátios Jullet e Kllo:

• Concreto estrutural fctmk 4,5 MPa (Tração):

• Concreto Compactado com Rolo:

• Base/Sub base Brita Graduada Simples - BGS:

• Junta de Piso de Concreto:

• Armação aço CA-50/60:

42.154,27 m'

21.077,13 m'

35.128,56 m'

49.179,98 m

783.784,37 kg

Trânsito de Aeronaves Pátios Jullet e Kilo:

• Concreto Betuminoso Usínado à Quente:

• Concreto BetuminosoUsinado à Quente - Binder:

• Pré Místurado à Quente - PMQ:

• Base Brita Graduada Tratada com Cimento - BGTC:

• Sub Base Brita Graduada Simples - BGS:

• Macadame Seco:

• Píntura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação impermeabilizante - CM-30:

7.114,89 m'

7.114,89 m'

10.164,13 m'

20.328,27 m'

30.492,40 m'

30.492,40 m'

203\282,66 m2

101.641,33 m2

Via de Serviço

3.350,29 m'

3.350,29 m'

11.167,62 m'

11.167,62m'

55.838,11 m2

55.838,11 m2

Drenagem dos Pátios Juliet e Kilo

Para a drenagem construída nos pátios

estrutural fck 25 MPa e aço CA-50, além de canaletas do típo Ulma

de visíta e separador de hidrocarbonetos.

As galerias coletoras recolhem toda vazão (águas pluviais e água

• Concreto Betuminoso Usinado à llúente:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente- Binder:

• Sub Base Brita Graduada Simples - BG~:,
• Macadame Seco:

• Pintura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação impermeabilizante - CM-30:
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precipitação aumenta a água transborda e passa diretamente para a canaleta de águas pluviais. A canaleta de

hidrocarbonetos foi dimensionada para 15% da sua área de influência, enquanto que a canaleta de águas

pluviais foi executada para o restante da área.

o sistema de separação das águas pluviais e hidrocarbonetos foi executado em duas canaletas de concreto

poiimero, que ao se esgotar sua capacidade descarregam em coletores:

• Canaleta de concreto poiimero F150K para águas contaminadas por combustível dos aviões;

• Canaleta de concreto poiimero F300K para águas limpas;

Principais quantid~des:

Tubos PA-3 de concreto armado para drenagem:

• Tubulação 0 400:

• Tubulação 0 500:

• Tubulação 0 600:

• Tubulação 0 800:

• Tubulação 0 1000:

• Tubulação 0 1200:

787,30 m

203,91 m

299,54 m

377,.39m

309,31m

256,76 m

Tubos PA-4 de concreto armado p~r~ drenagem:

• Tubulação 0 400:

• Tubulação 0 500:

• Tubulação 0 600:

• Tubulação 0 800:

• Tubulação 0 1000:

• Tubulação 0 1200: ~

• Tubulação 0 1500: ,

Kananet

• Tubulação Kananet 04":

Canaletas Ulma

• Ulma F300K60R:

• Ulma F300KOOOR

• Ulma F300KOO~:

• Ulma F300K20R:

• Ulma F150KOOR:

651,47 m

476,16 m

326,22 m

241,67 m

367,69 m

413,33 m

363,76 m

10.149,16m

000641 ~

~
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3.12.1 PISTA DE TAXIAMENTO

Terraplenagem

Devido à previsão de operação de aeronaves de código F, a pista de taxiamento PR-A, precisou sofrer
readequações em atendimento às normas determinadas pelo RBAC-154. Esta readequação contemplou o
alargamento da pista e construção de acostamento, num total de 64:120,96 m'.

Foi executada também a retirada do aterro de sobrecarga existente na pista de taxiamento entre as estacas
227 a 241 com 14.462,89 m'.

Principais quantidades:

Acostamento I Pista

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria

• Reaterro em racMo Travado com BGS:

Pavimentação

48.751,27 m3

147.198,63 m3

Para a pista de taxiamento PR-A foram executadas diferentes estruturas visando o atendimento das condições

estabelecidas pelo RBAC-154 para operação de aeronaves Código F, abaixo são apresentadas as diferentes

situações:

• Trecho entre as ,estacas 261+5,915'e PR-P e em lrente ao Pátio Lima: foi executada fresagem da estrutura

existente na espessura de 1,5 cm e aplicação de revestimento asfáltico à quente com espessura de 3,0 cm.

Área de: 2.070,00 m'; O OO6 4 2

•
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• Trecho entre as, estacas 176+12,410 e 182+16,810: fresagem com espessura variável entre 10,0 e 15,0

cm; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 cm de espessura; camada de Binder de até 12,0 cm de

espessura, sendo aplicado em duas camadas; camada de PMQ de até 10,0 cm de espessura, além de

camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e sobre o pavimento existente. Área

fresagem: 3.11O,OOm';

• Trecho entre as estacas 182+16,810 e 185+0,000/192+10,000 a 194+12,500: fresagem com espessura

de 15,0 cm; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 cm de espessura; 'camada de Binder de até 6,0 cm de

espessura, além de camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e sobre o pavimento

existente. Área fresagem: 2.142,25m';

• Trecho entre as estacas 185+0,000 e 187+13,900/189+13,100 a 192+10,000: fresagem com espessura

variável entre 10,0 e 15,0 cm; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 cm de espessura; camada de Binder de

até 10,0 cm de espessura sendo aplicado em duas camadas; camada de PMQ de até 10,0 cm de

espessura, além de camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e sobre o pavimento

existente. Área fresagem: 2.770,00m';

• Trecho entre as estacas 187+13,900 a 189+1.3,100: fresagem com espessura variável entre 10,0 e 15,0

cm; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 cm de espessura; camada de Binder de até 12,0 cm de espessura

sendo aplicado em duas camadas; camada de PMQ de até 10,0 cm de espessura, além de camada de,
pintura de ligação entre as camadas betuminosas, e sobre o pavimento existente. Por tratar-se de uma

situação de transição de pavimento, foi aplicado Hatelit em ambas as bordas da estrutura. Área fresagem:

980,OOm';

• Trecho entre as estacas 194+12,500 e 198+0,000: fresagem com espessura entre 6,5 e 15,0 cm; camada

de CBUQ - faixa 2 com 6,5 cm de espessura, atém de camada de pintura de ligação entre as camadas

betuminosas e oobre o pavimento existente, Área fresagem: 1.687,50m';

• Trecho entre as estacas 198+0,000 e 202+0,000: fresagem com espessura variável entre 10,0 e 15,0 cm;

camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 cm de espessura; camada de Binder de até 12,0 cm de espessura,

sendo aplicado em duas camadas; camada de PMQ de até 30,0 cm de espessura, sendo aplicado em 3

camadas, além de camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e sobre o pavimento

existente. Área fresagem: 2,000,00m';

• Trecho entre as estacas 202+0,000 e 203+13,300/205+ 11,300 e

fresagem com espessura variável entre 6,5 e 15,0 cm; cam

espessura; camada de Binder de até 12,0 cm de espessura, se

PMQ de até 60,0 cm de espessura, sendo aplicado em 6 cama
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entre as camadas betuminosas e sobre o pavimento existente. Por tratar-se de uma situação de transição

de pavimento, foi aplicado Hatelit na borda esquerda da estrutur3.. Area Pavimentada: 3.880,OOm2;

• Trecho entre as estacas 203+13,300 e 205+11,300: Iresagem com espessura variável entre 10,0 e 15,0

em; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 em de espessura; camada de Binder de até 12,0 em de

espessura, sendo aplicado em duas camadas; camada de PMQ de até 60,0 em de espessura, sendo

aplicado em 6 camadas, além de camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e sobre o,
pavimento existente. Por tratar-se de uma shuação de transição de pavimento, foi aplicado Hatelit na borda

esquerda da estrutura. Area fresagem: 950,OOm2;

• Trecho entre as estacas 206+16,500 e 208+16,300: fresagem com espessura variável entre 10,0 e 15,0

• em; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,5 em de espessura; camada de Binder de até 12,0 em de

espessura, sendo aplicado em duas camadas; camada de PMQ de até 30,0 em de espessura, sendo

aplicado em 3 camadas, além de camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e sobre o

pavimento existente. Por tratar-se de uma situação de transição de pavimento, foi aplicado Hafelit na borda

esquerda da estrutura. Area fresagem: 995,OOm2;

• Trecho entre as estacas 217+0,000 e 225+0,000: fresagem com espessura entre 6,5 e 15,0 em; camada

de CBUQ - faixa 2 com 6,5 em de espessura; além de camada de pintura de ligação entre as camadas

betuminosas e s,obreo pavimento existente. Area fresagem: 4.000,OOm2;

•
• Trecho entre as estacas 134+6,971 e 136+4,971 /151+6,746 e 153+0,635/169+4,586 e 171+17,495:

demolição de pavimento existente na espessura mínima de 22,0 em; camada de CBUQ - faixa 2 com 5,0

em de espessura; camada de Binder com 10,0 em de espessura, sendo executada em duas camadas;

camada de PMQ com 10,0 em de espessura; camada de BOTC ~om 20,0 em de espessura, além de

camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e imprimadura ímpermeabílizante sobre a

camada de BGTC com CM-30. Area pavimentada: 3.119,95 m2;

Trecho entre as estacas 129+0,00 e 134+6,971 /136+4,971 e 146+1,939/149+19,044 e 151+6,746/

153+0,635 e 156+6,100/160+3,120 e 164+3,126/168+0,230 e 169+4,586/171+17,495 e 172+16,330:

demolição de pavimento existente na espessura mínima de 22,0 em; camada de CBUQ - faixa 2 com 5,0

em de espessura; camada de Bínder com 10,0 em de espessura, sendo executada em duas camadas;

camada de PMQ com 10,0 em de espessura; camada de BGTC com 20,0 em de espessura, além de

camada de pintura de ligação entre as camadas betuminosas e imprimadura Im ermeabllizante sobre a

camada de BGTC com CM-30. Área Pavimentada: 13.007,58m2; . - .. OOO644

1CART RIO DO 15° t EUÃO DE NOTAS .
Av. D Ca OSQde Mel. lB55
IEsQ. a FUllcha el.: 3045--05151305B 5100

Trecho entre as estacas 146+1,939 e 149+19,044 /156+6,1 e 160~' ,c'~,',ílA~:J.:~',$',~""+0,230:
s~r.Ia!Jo.dou fé

demolição de laje de concreto existente; camada de CBUQ - la
~o< ,,~

Binder com 10,0 em de espessura, sendo executada em duas c i1lllo1~10 em de!!~

Concessionária do Aeroporto Internacional ~. ~~!.r.o,~ih-._ ~ !Iif'j
Rodovia Helio Smldt, sino., 2º Andar - Caixa ~~.~oí~~~~h" G

Guarulho5 -SP - CEpo07.190-100"M _:# i!:~~~v ~!li ~~ti,'l!p ~:~<o ~
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espessura; camada de BGTC com 20,0 cm de espessura, além de camada de pintura de ligação entre as

camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGTC com CM-30. Área

Pavimentada: 5.780,73m'

3.12.2 INTERSECÇÕES

Pavimentação

Além da pista de taxiamento PR-A, outras pistas de taxiamento, as quais cruzam ou fazem a ligação com a PRo

B ou com os Pátios de Aeronaves .

• PR-K ligação PR.A com Pátio Kilo: camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura; camada de

Binder - faixa 7 com 7,0 cm de espessura; camada de PMQ com t 0,0 cm de espessura; camada de BGTC

com 20,0 cm de espessura; camada de BGS com 30,0 cm de espessura; camada de Macadame Seco com

30,0 cm de espessura, além de camada de pintura de ligação com RR.1C para aplicação das camadas

betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGTC com CM-30. Área pavimentada:

4.561,88m';

• PR-L / PR.M / PR.N: camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura; camada de Binder - faixa 7

com 7,0 cm de espessura; camada de PMQ com 10,0 cm de espessura; camada de BGTC com 20,0 cm de

espessura; camada de BGS com ,30,0 cm de espessura; camada de Macadame Seco com 30,0 cm de

espessura, além de camada de pintura de ligação com RR.tC para aplicação das camadas betuminosas e

imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGTC com CM-30. Área pavimentada: 9.800,00m';

•

•

•

•

PR-K ligação PR-A com PR-B: parede'de ~staca hélice com comprimento variável entre 4,0 e 6,0 metros e

Iil 600 mm; camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura; camada de Binder - faixa 7 com 7,0 cm

de espessura; camada de PMQ com t 0,0 cm de espessura; camada de BGTC com 20,0 cm de espessura;

camada de BGS com 30,0' cm de espessura; camada de Macadame Seco com 30,0 cm de espessura,

além de camada de pintu,';: de ligação com RR-tC para aplicação das camadas betuminosas e

imprimadura impermeabilizahte sobre a camada de BGTC com CM-30_Área pavimentada: 4.879,OOm';

::r-
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Principais quantidades PR-A (Pista I intersecções):

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ:

• Binder

• Pré Misturado à Quente

• Base Brita Graduada Tratada con1Cimento (4%) - BGTC:

• Sub base Brita Graduada Simples - BGS:

• Pintura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante - CM-30:

• Fresagem:

3.12.3 PR-AAcostamento

Pavimentação

0002'73
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12.468,39 m'

5.125,73 m'

5.125,73 m'

2.940,87 m'

5.598,35 m'

174.651,22 m'

9.576,40 m'

131.308,04 m'

Para os acostamentos da pista de taxiamento PR-A, também foram executadas diferentes estruturas visando o

atendimento das condições estabelecidas pelo RBAC-154 para operação de aeronaves Código F, e foram

construidos conforme apresentado abaixo:

• Trecho entre a~ estacas 261+5,915 e PR,P e em frente ao Pátio Lima: foi executada a aplicação de

revestimento asfáltico à quente com espessura de 1,5 cm; camada de CBUQ - faixa 2 com 6,0 cm de

espessura; camada de BGS com 15,0 cm de espessura, além da camada de pintura de ligação para

aplicação das camadás betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGS; Área:

1.078,05 m2

Para os demais trechos: camada de CBUQ - faixa 2 com 3,5 cm de espessura; camada de Binder - faixa 7

com 4,0 cm de 'espessura; camada de BGS com 15,0 cm de espessura, além de camada de pintura de

ligação para aplicação das camadas betuminosas e imprimad'Jra impermeabilizante sobre a camada de

BGTC com CM-30. Área: 2.902,45m2.

Principais quantidades PR.A (acostamento):

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ :

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - Binder:

• Base Brita Graduada Simples - BGS:

• Pintura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante - CM-30:

Concessionária do Aeroporto Internacional
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 29 Andar - caixa ~~

223,49 m'

278,63 m'
000646
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3.12.4 VIA DE SERViÇO PARALELA À PR-A

Terraplenagem
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----------

A terraplenagem executada para construção da via de serviço paralela à PR-A, fazendo conexão entre os

Pátios Kilo e Pátio Lima, teve um total de 14.712,38m2.

Principais quantidades:

•
Vias

• Escavação mecanizada em solo: /2' categoria 1'/2' categoria:

• Reaterro em rachão travado com BGS:

Pavimentação

26.748,98 m'

20.760,98 m'

A via de serviço executada tem 14.709,37 m' e a estrutura de pavimento é composta por: camada de CBUO-

faixa 2 com espessura de 5,0 cm; camada de BGS com 20,0 cm dE.espessura, além de camada de pintura de

ligação com RR-1C para aplicação das camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a

camada de BGTC cQm CM-30.

3.13 PISTA DE POUSO E DECOLAGEM PPD09l127R

Para os serviços de rejuvenescimento do pavimento da Pista de Pouso e Decolagem, foi executada tresagem

na espessura de 5,0 cm e recapeamento com 5,0 cm de camada de CBUO - faixa 2, com aplicação de pintura

de ligação com RR-1C em 24.000,00 m' de pista.

• Principais quantidades:

• Fresagem de Revestimento:

• Concreto Betuminoso Usinado à Oue~te - CBUO:

• Pintura de Ligação - RR-1C:

3.14 SISTEMA VIÁRIO

Descrição do Empreendimento:

24.000,00 m'

1.200,00 m'

24.000,00 m'

000647

•

o sistema viário do Aeroporto de Guarulhos foi adequado para à ligação da Rodovia Hélio Schmidt, com o

Terminal de Passageiros TPS-3 e o edifício garagem. O Sistema Viário inclui gui tes VI .

• Vias de acesso aos níveis de embarque e desembarque do novo

• Vias de acesso ao subsolo dos edifícios de garagem;

• Ampliação da Rodovia Hélio Schmidt e novos acessos;

•
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No acesso as áreas destinadas ao embarque e desembarque de passageiros tem tráfego exclusivamente de

veiculos leves. Co,:" isso foi adotado um pavimento para tráfego médio nessa região. E o trecho de

continuação da Rodovia Helio Schmidt, e o trecho próximo a rotatória apresentam um volume diário médio

significativo de lráfego de ônibus. Para esse tipo de pavimento foi ccnsiderado um tráfego pesado.,

Para a implantação das vias projetadas para o sistema viário de acesso às áreas de ampliação do aeroporto, a

terraplenagem teve como objetivo a retirada do solo mole existente no local.

Principais quantld~des:

Vias

• Escavação mecanizada em solo1'12' categoria 1'12' categoria

• Reaterro em rachão:

Acostamentos

• Escavação mecanizada em sol01'12' categoria 1'12' categoria

• Reaterro em rachão;

207.530,22 m'

229.927,36 m'

10.502,68 m'

13.653,48 m'

Para o Sistema Viário, foram propostas duas estruturas de pavimento em atendimento ao carregamento

previsto, onde as estruturas ficaram classificadas em Tráfego Pesado e Tráfego Meio Pesado executados em

76.709,53 m'.

• A estrutura de pavimento para tráfego pesado é composta por: camada de eBUO - faixa 3 com 4,0 cm de

espessura; camada de Binder 7' faixa 2 com 9,0 cm de espessura e executada em duas camadas; camada

de BGS com 15 cm de espessllra; camada de BGTC com 17,0 cm de espessura e camada de Macadame

Seco com 30 cm de espessura, além de camada de pintura cje ligação com RR-l C para aplicação das

camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGS com eM-30.

• A estrutura de p,avimento para tráfego meio pesado é composta por: camada de eBUO - faixa 3 com 4,0

cm de espessura; camada de Binder - faixa 2 com 4,0 cm de espessura; camada de BGS com 17 cm de

espessura, além de camada de pintura de ligação com RR-1C para aplicação das camadas betuminosas e

imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGS com CM-30.

Principais quantidades:

• Concreto Betuminoso Usinado à Ouente - eBUO;

• Base Brita Graduada Simples - BGS;

• Sub base Brita Graduada Tratada com Cimento (4%) - BGTC;

• Macadame Seco;

000648
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• Pintura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante. "~M-30:

159.358,84 m'

76.709,53 m'

3.14.1 TERRA ARMADA

No sistema viârio ainda foi executado o serviço de Terra Armada em 3.226,00 m', que inclui a construção do

muro armado em forma de escamas em concreto executado para contenção de talude reforçado por maciço

armado (solo reforçado com fitas metálicas) com aplicação de manta geotêxtil RT14.,

Foram construidos três muros: muro 05 com 127,14 metros de extensão; muro 06 com 15,78 metros de

extensão e muro 07 com 137,68 metros de extensão. As escamas de concreto foram executadas com 14 cm

de espessura, concreto fck ~ 25 MPa, resistência à compressão aos 7 dias ~ 16 MPa, e para armação utilizado

foi CA50-A.

Extensão total da terra armada: 280,60m.

,
QUADRO DE ÁREAS

TIPO DE MURO ALTURA (m) H TALUDE (m) AREA (m')

Greide 0,00 a 6,00 467,00

Greide , . 6,01 a 9,00 714,00

Greide 9,01 a 12,00 313,00.

Pé de talude ' 6,01 a 9,00 Oa3 139,00

Area totat 1.633,00
"

Principais quantidades:

000649

...r!s tipo hélice,':~;r~.

793 peças

14 peças

14 peças
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3.15 VIADUTO

• Escamas tipo padrão:

• Escamas especiais:

• Elementos de ângulo:

Descrição do Empreendimento:

Construção de Viaduto em curva, executado com fundações de c

superestruturas em concreto prê-moldado e convencional.



0002r77• GRUAIRPORT ",,"e"","lNl(llr .•..A(lot,Al
(l~SÃO PAuLO-~--"--,---- - -- -- "- - -"--

An -01.211.195/41/143)

---------

Foi executado em cinco trechos interligados, dos quais, três foram contemplados lateralmente com floreiras

constituldas por sistema 'Tec Garden" com plantio de vegetação de pequeno porte, revestida em chapa

metálica perfurada sobre estrutura metálica composta por tubos e chapas de aço ASTM-36.

Principais caracteristicas e quantidades:

• Comprimento tOlal: 907,44 m;

• Largura: 8,60m a 44,42 m

• Área de tabuleiro: 19.688,95 m2;

• Vão livre: 22,85 m (maior);

• Método executivo: laje sobre vigas (pré-fabricadas e moldadas in loco)• • Trem-tipo: classe 45, NBR 7188;

• Fundações: estaca tipo hélice continua monitorada

o viaduto foi executado em 05 tramos denominados Viadutos 01 a 05, com as seguintes caracteristicas:

3.15.1 Viaduto 01

Descrição do Empreendimento:

Implantação de viaduto com tabuleiro em concreto armado e protendido, com a execução inicialmente de

terraplenagem, acerto das cot~s de implantação. execução de estacas hélice, blocos de coroamento, pilares e

travessas, execução dos calç,?s, posicionamento dos neoprenes, lançamento das vigas pré-moldadas e

execução das transversinas, lançamento das placas pré-moldadas, execução das lajes e lajes elásticas,

execução das defensas e laje de aproximação.

• As vigas nos encontros apoios foram executadas in loco e as travl3ssas pré-moldadas. As pré lajes são em

placas pré-moldadas e nos encontros, ~oram executadas lajes ;elásticas para agilidades nos serviços e

diminuição das juntas de dilatação.

As vigas e travessas foram executadas no pátio industrial e transportadas até o local de utilização com a

execução de plano de rigging e carretas Tipo Dolly e posteriormente lançadas com guindaste com capacidade

para 25 t.

Principais características e quantidades: 000650

•
• Comprimento totai:

• Largura:

• Área de tabuleiro:

• Vãos livre:

• Método executivo:

135,74 m;

12,20m a 17,99m;

1.882,85 m';

22,58 m (maior);

laje sobre vigas (pré-fabri
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Estaca tipo hélice 0 100 cm (carga de trabalho de 3.900KN): 4,00 unidades, comprimento de 22,00 m,

totalizando 88,00m;

Estaca tipo hélice 0 90 cm (carga de trabalho de 3.150KN): 4,00 unidades, comprimento de 22,50m,

totalizando 90,00m;

Estaca tipo hélice 0 80 cm (carga de trabalho de 2.500KN): 29,00 unidades, comprimento variável de 18,00m a

21,50, totalizando 743,00m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 10,00 blocos, sendo 06 blocos de 03 estacas e 04 blocos de 04

estacas executados em concreto Ick 25 MPa;

Pilares 0 120 cm: 10,00 unidades, com altura variável de 3, 14m a 6,19m executados em concreto Ick 25 MPa;

Vigas Travessas Pré-moldadas e Protendidas:. 21 vigas de 20,40m com peso de 19,88 tflviga; 05 vigas de

14,40m com peso de 14,03 tf/viga e 06 vigas de 22,10m com peso de 21,54 tflviga, executadas em concreto

40MPa

Vigas Travessas nos Apoios: Apoio 01: viga de 12,20 m; Apoio 02: 12,93 m; Apoio 03: 13,97m; Apoio 04: 14,88

m; Apoio 05: 16,28 m e Apoio 06: 17,99 m, executadas em concreto 40 MPa;

Vãos entre pilares (comprimento): Vão 02:20,74 m; Vão 03: 15,46 m; Vão 04: 20,77 m; Vão 05: 22,58 m; Vão

06: 20,93 m;

Lajes Elásticas executadas in loco: Apoio 02: 31,49m2; Apoio 03: 37,74m2; Apoio 05: 53,89m2 e Apoio

06:40,25m2;

Laje de aproximação: dimensões: 12,23m x 4,00m e espessura de 0,30m, executada em concreto fck 25 MPa;

Pré laje com placas pré motdadas: 960 placas com dimensões variáveis executadas em concreto fck 35MPa.

3.15.2 Viaduto 02

Descrição do Empreendimento:

Implantação de viaduto misto, curvo e reto com tabuleiro em concr

independentes. com a execução iniciatmente de terraplenagem, ac,.

estacas hélice, blocos de coroamento, pilares e travessas, ex

000651
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neoprenes, lançamento das vigas pré-moldadas e execução das transversinas, lançamento das placas pré-

moldadas, execução das lajes e lajes elásticas, execução das defensas e laje de aproximação.

Os pilares foram executados in loco e devido ã diferença de niveis 'entre os tabuleiros da área de embarque e

desembarque, três pilares foram executados em duas fases, a primeira até a base da travessa intermediária e

a segunda até a viga travessa de apoio.

As vigas nos encontros apoios foram executadas in loco e as travessas pré-moldadas. As pré lajes são em

placas pré-moldadas e nos encontros foram executadas lajes elásticas para agilidades nos serviços e

diminuição das juntas de dilatação.

• As vigas e travessás foram executadas no pátio industrial e transportadas até o local de utilização com a

execução de plano de rigging e carretas Tipo Dolly e posteriormente lançadas com guindaste com capacidade

para 70 l.

Principais caracterfsticas e quantidades:

Pista Acesso ao Embarque/Desembarque (Pista Única- Apoio 7 ao 8):

•

•

• Comprimento total:

• Largura:

• Área de tabuleiro:

• Vão livre:

Pista Acesso ao Desembarque:

• Comprimento total:

• Largura:

• Área de tabu Ieira:

• Vão livres:

Pista Acesso ao Embarque:

• Comprimento total:

• Largura:

• Área de tabuleiro:

• Vão livres:

• Método executivo:

• Trem-tipo:

• Fundações:

23,99 m;

19,72m a 21,54m;

522,10 m2;

22,11 m (maior);

103,36 m;

10,35m a 11,88m;

999,36 m2;

21:21 m (maior);

148,40 m;

1O,35ma 15,09m;

1.382,99 m2;

20,30m (maior);

laje sobre vigas (pré-fabricada

classe 45, NBR 7188;

estaca tipo hélice continua

000652
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Estaca tipo héiice 0 100 cm (carga de trabalho de 3.900KN): 15,00 unidades, comprimento variável de 19,50 m

a 22,00 m, totaiizando 322,50 m;

Estaca tipo hélice 0 80 cm (carga de trabalho de 2.500KN): 57,00 unidades, comprimento variável de 18,00 m
a 21 ,50 m, totalizando 1086,50 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 21,00 blocos, sendo 13 blocos de 03 estacas e 08 blocos de 04

estacas, executados em concreto fck 25 MPa;

Pilares 0 120 cm: 21,00 unidades com altura variável de 2,93 m a 8,91 m executados em concreto fck 25 MPa;,

Vigas Travessas Pré-moldadas e Protendidas: 39 vigas de 20,40m com peso de 19,88 tflviga; 18 vigas com

medidas e pesos variáveis de 12,48m a 22,10m, executadas em concreto tck 40 Mpa;

Vigas Travessas nos Apoios: Apoio 07: viga de 19,72 m; Apoio 08: 21,55 m; Apoio 09: 2 x 10,35 m; Apoio 10: 2

x 10,35 m; Apoio 11: 2x 10,35 m e Apoio 12: 10,40 m e 10,35 m; P:poi013: 11,95 m; Apoio 14: 11,63 m; Apoio

15: 13,64 m; execut,adas em concreto Ick 40 MPa:

Vãos entre pilares Pista de Desembarque: Vão 08: 21,21 m; Vão 09: 20,30 m; Vão 10: 20,30 m: Vão 11: 20,30

m; Vão 12:15,72 m; Vão 14: 15,57 m; Vão 15.:19,93 m;

Vão entre pilares Pista de Embarque: Vão 07: 22,45m; Vão 08: 20,29 m; Vão 09: 20,30 m: Vão 10: 20,30 m;

Vão 11: 20,30 m; Vão 13: 15,72 m; Vão 14: 15,57 m; Vão 15: 19,93 m;

Lajes Elásticas exedutadas in loco: Apoio 08: 61,34 m'; Apoio 09: 2 x 18,63 m'; Apoio 10: 18,63 m' e Apoio 11:

18,63 m'; Apoio 12: 2 x 18,63 m.';Apoio 13: 25,69 m' e Apoio 15: 25,92 m' , executadas em concreto Ick

40MPa e espessura 0,15 m:

Laje de aproximação: dimensões: 12,69m x 4,00m e espessura de 0,30 m, executada em concreto Ick 25MPa:

Pré laje com placas pré moldadas: 1670 placas com dimensões variáveis executadas em concreto Ick 35MPa:

Piacas Pré Moidadas Laterais para defensa: 500 peças com medidas 1,00 m x 1,30 m x 0,07 m, executadas

em concrefo fck 25 MPa, consumo de concreto 0,1m3/placa e peso 255kg/placa

3.15.3 Viaduto 03

Descrição do Empreendimento:

Implantação de viaduto em concreto armado e protendido, com ,',

acerto das cotas de implantação, execução de esfacas héiice, bl

execução dos calços, posicionamento dos neoprenes, lançament

transversinas, lançamento das placas pré-moldadas, execução

000653
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As vigas nos encontros apoios foram executadas in loco e as travessas pré-moldadas, As pré lajes são em

placas pré-moldadas e nos encontros foram executadas tajes elásticas para agilidades nos serviços e

diminuição das juntas de dilatação.

As vigas e travessas foram executadas no pátio industrial e transportadas até o local de utilização com a

execução de piano de rigging e carretas Tipo Dolly e posteriormente lançadas com guindaste com capacidade

para 70 t

Ao longo do Viaduto 3 do lado direito, foi executado uma área de Passeio para Pedestres com 2,15m de

largura que liga o terminal 02 ao terminal 03. Para segurança dos usuários foram fixados gradis metálicos ao

iongo do trecho.

Principais caracterlslfcas e quantidades:

• Comprimento total:

• Largura:

• Área de tabuleiro:

• Vãos livre:

• Método executivo:

• Trem-tipo:

• Fundações:
f

155,16 m;

15,09ma 35,85m;

3.106,60 m';
22,65 m (maior);

laje sobre vigas (pré-fabricadas e moldadas in loco)

classe 45, NBR 7188;

estaca tipo hélice continua monitorada

Principais caracterlsticas e quantidades:

Estaca tipo hélice 0 100 em (carga de trabalho de 3.900KN): 3,00 unidades, comprimento de 23,50 m,

totalizando 70,50 m;

Estaca tipo hélice 0 80 em (carga de trabalho de 2.500KN): 51,00 unidades, comprimento variável de 19,00 m

a 24,OOm,totalizando 1.086,00 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 18,00 blocos, sendo 14 blocos de 03 estacas e 04 blocos de 04

estacas, executados em concreto fck 25 MPa;

000654
Pilares 0 120cm: 18,00 unidades com altura variável de 5,25 m a 9,02 m ex

Rodovia Hélio Smidt, s/no., 2!! Andar - Caixa
Guarulhos - SP - CEP: 07,190-100
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Vigas Travessas nos Apoios: Apoio 16: viga de 15,09 m; Apoio 17: 18,17 m; Apoio 18: 16,10 m; Apoio 19: 16,10

m; Apoio 20: 16,13 m e Apoio 21: 19,87 m, Apoio 22: 24,90 m, Apoio 23: 29,92 m e Apoio 24: 35,85 m,

executadas em concreto fck 40 MPa;

Vãos entre pilares (comprimento): Vão 16: 14,06 m; Vão 17: 18,60 m; Vão 18: 18,60 m; Vão 19: 18,60 m; Vão

20: 22,65 m; Vão 21: 17,65 m; Vão 22: 17,55 m; Vão 23: 17,65 m;

Lajes Elásticas executadas in loco: Apoio 17: 47,80 m'; Apoio 18: 40,80 m'; Apoio 19: 40,80 m' e Apoio 21:

46,74 m e Apoio 23: 47,94 m', executadas em concreto fck 40 MPa e espessura 0,15 m;

Pré laje com placas pré moldadas: 1902 placas com dimensões variáveis executadas em concreto fck 35 MPa .

Placas Pré Moldadas Laterais para defensa: 247 peças com medidas 1,00m x 1,30m x 0,07m, executadas em

concreto lck 25 MPll;, consumo de concreto 0,1m'/placa e peso 255 kg/placa

3.15.4 Viaduto 04

Descrição do Empreendimento:

Implantação de viaduto com tabuleiro em concreto armado e protendido, com a execução inicialmente de

terraplenagem, acerio das cotas de Implantação, execução de estacas hélice, blocos de coroamento, piiares e

travessas, execução dos calços, posicionamento dos apoios de neoprene, lançamento das vigas pré-moldadas

e execução das transversinas, !ançamento das placas pré-moldadas, execução das lajes e lajes elásticas,

execução das defensas e fixação de gradil.

As vigas nos encontros apoios foram executadas in loco e as travessas pré-moldadas. As pré-lajes são em

• placas pré-moldadas e nos encontr?s foram executadas lajes elásticas para agilidades nos serviços e

diminuição das juntas de dilatação.

000655

•

As vigas e travessas foram executadas no-pátio industrial e transportadas até o local de utilização com a

execução de Plano de Rigging e carretas Tipo Dolly e posteriormente lançadas com guindaste com capacidade

para 80 1.

Este trecho do Viaduto possui área de passeio para pedestres nas laterais e centro, acostamentos e 4 (quatro)

faixas de direção. Junto do acesso ao nível de embarque do Terminal de Passageiros 3 foi executada uma

cobertura metálica medindo 193,60m, a mesma possui sistema de telh . e composta por: telhas

alumínio extrudado com altura de 200mm e telha superior zlpad

Externamente a cobertura é revestida por Painel de Alumínio ComR
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• Comprimento total: 262,65 m;

• Largura: 40,54 m a 44,42 m;

• Área de tabuleir9: 11.217,42 m';

• Vãos livre: 22,85 m (maior);

• Método executivo: laje sobre vigas (pré-fabricadas e moldadas in loco)

• Trem-tipo: classe 45, NBR 7188;

• Fundações: estaca tipo hélice continua monitorada

Estaca tipo hélice 0 100 cm (carga de trabalho de 3.900KN): 26,00 unidades, comprimento variável de 20,00 m

a 27,50 m, totalizanao 612,00 m;

Estaca tipo hélice 0 90 cm (carga de trabalho de 3.150KN): 69,00 unidades, comprimento variável de 21,00 m

a 24,50 m, totalizando 1.566,00 m;

Estaca tipo hélice 0 80 cm (carga de trabalho de 2.500KN): 120,00 unidades, comprimento variável de 21,00 m

a 26,50 m, totalizando 2.864,00 m;

Blocos de ancoragem de concreto armado: 43,00m blocos, sendo 02 blocos de 03 estacas, 02 blocos de 02

estacas 14 blocos de 04 estacas, 03 blocos de 05 estacas, 21 blocos de 06 estacas e 1 blocos de 08 estacas,

executados em concreto fck 25 MPa;

Pilares 0120 em: 43,00 unidades, com altura variável de 6,87m a 11,65 m executados em concreto fck 25

MPa;

Vigas Travessas Pré-moldadas e Protendidas: 104 vigas de 20,40m com peso de 19,88 ti/viga; 28 vigas de

23,00 m com peso de 22,41 ti/viga, 30 vigas de 10,20 m com peso de 5,78 ti/viga e 15 vigas de 17,30 m com

peso de 16,86 tf/viga e 15 vigas de 23,50 mcom peso 22,90tl/m, executadas em concreto fck 40MPa;

Vigas Travessas nos Apoios: Apoio 24: 44,32 m; Apoio 26/25/29/32/33: 44,39 m; Apoio 27/28/30/31 /

34: 44,35m; Apoio 35/36: 40,25 m, Apoio 37: 40,34 m, executadas em concreto fck 40 MPa;

,
Vãos entre pilares (comprimento): Vão 24: 20,05 m; Vão 25: 17,20 m; Vão 26: 22,85 m; Vão 27: 10,70 m; Vão

28/29/31: 19,85.m; Vão 32/33: 20,20 m; Vão 34: 22,75 m; Vão 35: 20,25 m; Vão 35: 21 ,80 m;

Pré laje com placas pré moldadas: 6.388 placas com dimensões v

Concessionária do Aeroporto Internacional

00065G
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Laje de aproximaçãp: dimensões: 14,67 m x 4,00 m e espessura de 0,30 m, executada em concreto fck 25

MPa;

3.15.5 Viaduto 05

Descrição do Empreendimento:

Implantação de via9uto com tabuleiro em concreto armado e protendido, com a execução inicialmente de

terraplenagem, acerto das cotas de implantação, execução de estacas hélice, blocos de coroamento, pilares e

travessas, execução dos calços, posicionamento dos neoprenes, lançamento das vigas pré-moldadas e

execução das transversinas, lançamento das placas pré-moldad,is, execução das lajes e lajes elásticas,

execução das defensas e fixação de gradil.

As vigas nos encontros apoios foram executadas in loco e as travessas pré-moldadas. As pré lajes são em

placas pré-moldadas e nos encontros foram executadas lajes elásticas para agilidades nos serviços e

diminuição das juntas de dilatação.

As vigas e travessas foram executadas no pátio industrial e transportadas até o local de utilização com a

execução de plano de rigging e carretás Tipo Dolly e posteriormente lançadas com guindaste com capacidade

para 25 t.

Ao longo do Viaduto 5 do lado direito, foi executado uma área de Passeio para Pedestres com 2,15 m de

largura que liga o terminal 02 ao terminal 03. Para segurança dos usuários foi fixado gradil metálico ao longo

do trecho.

Principais caracterlsticas e quantidades:

Estaca tipo hélice 0 100 cm (carga de trabalho de 3.900KN):

totalizando 63,00m;

• Comprimento total:

• Largura:

• Área de tabuleiro:

• Vãos livre:

• Método executivo:

• Trem-tipo:

• Fundações:

Estaca tipo hélice 0

78,14 m;

8,60m a 8,95 m;

577,63 m2;

19,55 m (maior);

Laje sobre vigas (pré-fabricadas e moldadas in loco)

Classe 45, NBR 7188;

Estaca tipo hélice continua roonitorada



GRUAIRPORTA"'''''U",U, IN1CRI.','i(lOt.;ltt
Of Sl\() PAulO

000285

ATl- 01.211.195 (49/143)

.-- ~--------

comprimento de 20,00 m e 04 estacas com comprimento de 19,00 m, totalizando 76,00 m;,

Blocos de ancoragem de concreto armado: 05 blocos, sendo 01 blocos de 03 estacas, 04 blocos de 04

estacas, executados em concreto lck 25 MPa;

Pilares 0 120cm: 4,00 unidades, com altura variável de 4,94 m a 8,85 m executados em concreto fck 25 MPa;

'figas Travessas Pré-moldadas e Protendidas: 12,00 vigas de com;)rimentos variáveis de 12,19 m a 20,65 m

com executadas em'concreto fck 40 MPa;

Vigas Travessas nos Apoios: Apoio 38/39/40: 8,60 m; Apoio 41: 8,64 m e Apoio 42: 8,95 m, executadas em

concreto fck 40 MPa;

Vãos entre pilares (comprimento): Vão 39: 12,39 m; Vão 40: 19,55 m; Vão 41: 17,05m;

Lajes Elásticas exequtadas in loco: Apoio 39 /40: 15,48m', Apoio 41: 15,98 m, executadas em concreto lck 40

MPa;

Laje de aproximação: área: 33,30 m' e espessura de 0,30m, executada em concreto fck 25MPa;

Pré laje com placas pré moldadas: 247 placas com dimensões variáveis executadas em concreto fck 35MPa.

Placas Pré Moldadas Laterais para defensa: 70 peças com medidas 1,00 m x 1,30 m x 0,07m, executadas em

fck 25 MPa, consum'o de concreto 0,1m'/placa e peso 255kg/placa.

3.15.6 Floreira ,'.
Descrição do Empreendimento:

-'
Implantação de viaduto em concreto armado, com a execução inicialmente de terraplenagem, acerto das cotas

de implanlação, execução de estacas hélice, blocos de coroamento, pilares e travessas, execução dos calços,

posicionamento dos apoios de neoprene, lançamento das vigas pré-moldadas e execução das transversinas,

lançamento das placas pré-moldadas~ execução das lajes e lajes E,lásticas, execução das defensas e fixação

de gradil.
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Este trecho do Viadvto possui área de passeio para pedestres nas laterais e centro, acostamentos e 4 (quatro)

faixas de direção. Junto do acesso ao nivel de embarque do Terminal de Passageiros 3 foi executada uma

cobertura metálica medindo 193,60m, a mesma possui sistema de telha sanduiche composta por: telhas

inferiores trapezoidais em aço galvalume com 0,65mm de espessura; perfis cartoia em aço galvanizado com

0,95mm de espessura; uma camada de lã de rocha de isolamento com 50mm de espessura; distanciadores de

alumínio extrudado com altura de 200mm e telha superior zipada de aluminio com 1,00mm de espessura.

Externamente a cobertura é revestida por Painel de Aluminio Composto e forro metálico em réguas lineares.

- Permite o plantio de vegetação rasteira bem como arbustos e árvores de grande porte (dependendo da altura

do substrato utilizado);

- Possui um sistema de irrigação por capilaridade que economiza cerca de 30% de água potável em

comparação ao sistema de aspersão, pois armazena água pluvial;

- Utiliza um substrato com densidade de 500Kg/m3, gerando uma sobrecarga mais leve em relação a utilização

de terra;

Principais caracteristicas e quantidades:

• Comprimento total:

• Largura:

647,72 m;

1,90 m;

Estrutura Metálica: 1'99.012,50 kg com tubos e chapas em aço estrutura ASTM-36.

Chapas Metálicas Perfuradas: 5.272,82 m';

Caixa Tec Garden: 1.230,68 m', escutadas com dimensão de 50 x 50 cm.

3.16 PARADAS I?E ONIBUS - SHUTTLE BUS

Principais características e quantidades:

Execução no Terminal de Passageiro ,3,de corredor e abrigo para Parada de Onibus (Shuttle Bus). Foram

executadas 14 paradas de ônibus em 03 i1h'itsde concreto armado sobre aterro compaclado em solo, meio fio

em concreto e linha dágua, pintura de demarcação.

2.258,75m';• Área de cobertura total:

Os abrigos para Parada de ônibus foram executados em estrutura

concreto armado e, cobertura em concreto aparente com sistema Tec Gard

impermeabilização foram executadas proteção mecânica de 3,OOcm,m

aderidas com maçarico.
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• Largura: 6,50m;

• Comprimento: variável de 11,50 m a 70,00 m

• Método executivo: Laje sobre vigas

• Fundações: Sapatas isoladas e corridas

• Piso: Concreto aparente

Sapatas: 22,00 unidades, dimensão: seção 2,50 m x 1,40 m e comprimento variável de 10,00 m a 18,00 m,
executadas em concreto fck 35MPa. Consumo de concreto: 1.254,00 m'

Pilares: 66,00 unidades com 0 080cm, altura de 5,60 m, executados em concreto fck 35 MPa; Consumo de
concreto: 295,68 m';

Vigas: 103,00 unidades, sendo 20 vigas de 6,10 m, 18 vigas de lp,OO m, 04 vigas de 17,50 m, 04 vigas de
11,50 m e 04 vigas de 10,00 m, executadas em concreto fck 35MPa;,

Laje de cobertura: 1.190,22 m', executadas em concreto armado fck 35 MPa, regularizadas e
impermeabilizadas.

3.17 GEOTECNIA E CONTENÇÕES

3.17.1 Solo Grampeado

Descrição do reforço

Para implantação da nova loja do Duty Free foi projetado uma contenção de solo grampeado ao longo talude

da pista de acesso do Terminal de Passageiros 2 (TPS2).

A solução adotada, foi dividida em três trechos numerados a partir do TPS2. Em todos, a contenção é

constituida por chumbadores dispostos em malha retangular com espaçamentos de 1,2 m (V) e 1,5 m (H), com

os comprimentos variáveis em cada trecho. A face da contenção é de concreto projetado armado com

espessura de 8,00 cm.

O.....,.,,...." -)
,U~OUt

Devido à necessidade de elevação do greide da pista, foi implantado sobre a contenção de solo grampeado

uma nova contenção de terra armada, que serviu da via de ligação entre Terminais de Passageiros 2 e 3.

Deste modo, fez-se ,necessário reforçar a contenção de solo grampeado existente para suportar o aumento de

solicitação.

Para reforço foi adotado um sistema constituído por um conjunto ~e.ti~õ ~~t~noe atuando
• I _M\O li 't-f.•.•(l '~~,~51Je;,lsn'i\s&-ef\\e

sobre a face do solo grampeado por meio de uma placa de concreto~t!\"pJ't, d e 112Qcra,ro.~í!.VB1'lçarásobre a
1'." cI~ ,...). ~'\"''.l

canaleta existente, deste modo, a canaleta deverá ser relocada. l~~""é\"'~ t'~,\i.I~~.~",\\~ ";;s~
,)~,3. _ ~s~,

'~~i
~f,2
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Principais características e quantidades:

• Área do Muro: , 328,52 m';

• Comprimento do Muro: 60,60 m

• Tirantes 25 tf: 2.100,00 m;

• Comprimentos dos Tirantes: 9,50 m a 10,50 m;

• Quantidade de tirantes: 200,00 unidades

3.18 MACRODRENAGEM

• Descrição do Empreendimento:

AT1- 01.211.195 (52/143)

•

Macrodrenagem do sitio aeroportuário através de Canal em seção trapezoidal, com trechos revestidos (lateral e

fundo) com concreto armado, trechos revestidos com gabião e trechos com peças pré-fabricadas de concreto

armado, com seçõe,s simples, dupla e tripla devido à interferéncia com o tráfego da pista de rolamento das

aeronaves e sistema viário.

A estrutura possui um sistema separador de água e óleo (hidrocarbonetos), de forma a mitigar a contaminação

de seus afluentes e um dique ao longo de todo o Rio Baquirivu para a efetividade da solução do

macrodrenagem.

3.18.1 Pontilhão sobre o canal

Pontilhão sobre o canal iJe macrodrenagem, executada em estrutura metálica, guarda-corpo de proteção,

pavimentação em CBUQ, pir:.turade sinalização .

Principais caracterlsticas e quantidades:

•

• Comprimento total:

• Largura:

• Área de tabuleiro:

• Método executivo:

• Trem-tipo:

• Fundações:

4S,00m;

15,00 m

675,00 m';

laje sobre vigas metálicas (pré-fabricadas e moldadas in loco)

classe45, NBR7188;

estacas metálicas perfil CS500 x 17
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3.18.2 Galeria Celular GCD-02

Descrição do Empreendimento:

000289
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Galeria executada em aduelas pré-moldadas, assentadas sobre lastro de areia com espessura de 0,20m, e

protegidas com manta geotextil tipo RT -16, com sobreposição te 0,50 m para melhor proteção. Todo o

perlmetro da galeria é revestido com manta geotextil com sobreposição de 0,50 m sobre o terreno natural e

sobre a galeria.

Todo o canal esta eocecutado sobre embasamento constituido de uma camada de rachão travado e agulhado

na espessura de 0,4'0 m e uma camada de assentamento de areia de 0,20 m.

A laje superior e inferior da galeria potisuem esp. 0,40 m, paredes esp. 0,30m e as seguintes dimensões:

• Gaieria simples celular com seção 1 x (3,00 x 2,50m) = 140,00m

• Galeria dupla celular com seção 2x (3,00 x 2,50m) = 142,50m

• Galeria tripla celular com seção 3x (3,00 x 2,50m) = 391 ,32m

Seção da galeria 3,00 x 2,50m = 7,50m2 e extensão total de 673,82m

3.18.3 Transição da galeria pré-moldada para o canal trapezoldal

Descrição do Empreendimento:
,

Muro de Gabião: execução de muro em gabião tipo caixa sobre a galeria.

Dimensões: comprimento: 11,50 m, altura: 2,00 m e volume: 33,70 m'.

o •

Muro de Gabião: execução de muro de gabião tipo caixa na transição da galeria pré-moldada para o canal

trapezoidal. Dimensões:

• Muro 01: comprilnento: 23,00m, altura: 3,00m e volume: 264,50m' e

• Muro 02: comprimento 23,00m, altura: 2,00m e volume: 34,50m'

3.18.4 Canal Trapezoldal em Gabião (Colchão Reno) - CTP - 40

Descrição do Empreendimento:

comprimento de 3,OOm e 6,00m, largura de 2,OOm, malha hex

CO ,-,

o canal está revestido com manta geotêxtil RT 16 com sobrepo' o '~";5
'0'

O'."i o~ I"- .••• ''1I o . 1'\ Loo ••••••' ';.J \0/ . k••.



000290
AT1- 01.211.195 (54/143)

colchões foram usaoos grampos (1unidade a cada 2,0.0.m) com uso de vergalhões de diâmetro 9,50.mm de aço

CA-50., dobrado em formato de "U", com comprimento de 0.,50.m. Dimensões:

• Trecho 0.1: Comprimento: 342,0.0. m, berma: 7,0.0.m, altura: 2,50. m e seção 30.,0.0.m2;

• Trecho 0.2: Comprimento: 324,53 m; berma: 7,0.0.m, altura: 2,60. m e seção: 31,72 m2.

3.18.5 Canal TraP'fzoldal em Gabião (Colchão Reno) - CTP - 41

Descrição do Empreendimento:

Canal em Gabião: execução de canal trapezoidal (base e taludes) em colchão Reno, com espessura de 0.,17m,

comprimento de 3,0.0. m e 6,0.0. m, largura de 2,0.0. m, malha hexagonal de dupla torção, tipo 6 x 8, com 0

2,o.mm ptastificado, bordas com 0 2,4mm, taludes 1,5 H:1 V, assentados em camada de areia de 0.,20.m. Todo

o canal está revesti~o com manta geotêxtil RT 16 com sobreposição de 0.,50.m. Nos taludes para fixação dos

colchões foram usados grampos (1w';dade a cada 2,0.0.m) com uso de vergalhões de diâmetro 9,50.mm de aço

CA-50., dobrado em formato de "U", com comprimento de 0.,50.m. Di"nensões:

• Canal: Comprimento: 451 ,74m, berma: 5,0.0.m, altura: 2,60. m e seção: 23,14 m2•

3.18.6 Canal Trapezoidal em Gablão (Colchão Reno) - CTP - 42

Descrição do Empreendimento:

Canal em Gabião: execuçãó de canal trapezoldal (base e taludes) em colchão Reno, com espessura de 0.,17

m, comprimento de 3,0.0.m "'6,0.0. m, largura de 2,0.0. m, malha hexagonal de dupla torção, tipo 6 x 8, com 0

2,o.mm plastificado, bordas cóm0 2,4mm ,taludes 2H:1 V, assentados em camada de areia de 0.,20.m. Todo o

canal está revestido com manta geotêxtil RT 16 com sobreposição de 0.,50.m. Nos taludes para fixação dos

colchões foram usados grampos (1unidade a cada 2,0.0.m) com uso de vergalhões de diâmetro 9,50. mm de aço

CA-50., dobrado em formato de "U", com comprimento de 0.,50.m. Dimensões:

,
• Canat: Comprimento: 40.0.,97 m, berma: 7,0.0.m, altura: 2,60. m e seção: 31,72 m2;

3.18.7 Canal Trapezoidal em Concreto - CTP - 42

Concessionária do Aeroporto Internacional d u hos S.A. . i'\i.i\\\.õ .
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 29 Andar-Caixa P~~Q~i:::''''', !\ .-r". - \ -) . ~

Guarulhos-SP - CEP; 07,190-100 ~~~~:d:dO ... ,-
. . e

l!J~.l!J , f'oi'. . .. ~ I"l"':''j1'.l .., ".' . _', • >lU'ma~a~j; A"'~;"";="'~" :/~:,::." ..., - ~

Descrição do Empreendimento:

MPa, espessura de 0.,12 m, taludes 1H:1V e 1,5H:V. Todo o

constituído de uma camada de rachão travado e agulhado na es e

de 0.,0.5m.
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Nos taludes para drenagem foram instalados a quinconcio, tubos perfurados de PVC 0 100 mm ao longo do

canal

• Canal (1 H ;1V); Comprimento; 460,00 m, berma: 7,00 m, altura; 2,50 m e seção; 23,75 m2;

• Canal (1,5 H ;1V); Comprimento: 1.060,30 m, berma: 7,00 m, alt'Jra; 2,50 m e seção; 26,88 m2

3,18.8 Travessia do Canal CTP - 40 em galeria celular

Descrição do Emp~eendimento;

Galeria executada em aduelas pré-moldadas, assentadas sobre lastro de areia com espessura de 0,20 m, e

• protegidas com manta geotêxtil tipo RT -16, com sobreposição de 0,50 m para melhor proteção. Todo o

perimetro da galeria é revestido com manta geotêxtil com sobreposição de 0,50 m sobre o terreno natural e

sobre a galeria.

Todo o canal esta executado sobre embasamento constituído de uma camada de rachão travado e agulhado

na espessura de 0,4'0 m e uma camada de assentamento de areia de 0,40 m.

Na transição do canal foram executados muros de ala na entrada e saída das galerias em concreto pré-

moldado fck 30 MPa, com dimensões; base; 3,00m e espessura O,30m e paredes h=3,10 m a 3,30 m e

espessura 0,30 m e comprimento de 9,OO.m;Total de muro: 08 unidades

Todas as aduelas foram dimensionadas estruturalmente para uma altura de revestimento! solo sobre a galeria

de 0,20 m < Ht < 1,GOme carga de trem tipo TB-45. A laje superior e inferior das aduelas possuem esp. 0,40 m,

paredes esp. O,30me as seguintes di,;,ensões:

• •
•
•
•

Galeria TV GRU-1: comprimento; 19,50 m, dimensões 2,50m x 3,OOm- quantidade de aduelas 57 aduelas;

Galeria TV GRU-2; comprimento: 21,50m, dimensões 2,50 m x 3,00 m - quantidade de aduelas 63 aduelas;

Galeria TV OBRA-1: comprimento: 21,50m, dimensões 2.50m x .3,00 m- quantidade de adueias 63 aduelas;
.' \

Galeria TV GRU,-3:comprimento: ?2,78 m, dimensões 2,50 m x 3,00 m- quantidade de aduelas 78 aduelas;,

Extensão total da Galeria: 95,28 m

•
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3.19 URBANIZAÇÃO

Descrição dos Serviços:

Urbanização do sitio aeroportuário, com a execução de calçadas e Iravessias para pedestres, plantio de

gramas e mudas de arvores, sistema de iluminação externo com postes e luminárias, placas de sinalização e

comunicação, cercas divisórias e de segurança, construção de meio-fio e linha d'água.

3.20 PR-Q (Pista de Rolamento QUEBEC)

Terraplenagem

Devido à previsão de operação especiais do aeroporto a pista de rolamento PR-Q precisou sofrer

readequações. Esta readequação confemplou a conformação do pavimento da pista e construção de

acostamento, num total de 21.097,61m'.

Acostamento

Principais quantidades:

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria

• Reaterro em rachão:

Pavimentação Pista e Acostamento

2.816.90 m'

2.189,37 m'

Para a pista de rolamento F:_~-Q,~foi executada fresagem na espessura de 5,0 cm e recapeamento com 5,0 cm

de camada de CBUQ - faixa~, co.maplicação de pintura de ligação com RR-1C em 18.308,60 m' de pista.

Nos acostamentos, foram executádas .camada de CBUQ - faixa 2 com 3,5 cm de espessura; camada de

Blnder - faixa 7 com 4,0 cm de espessura; camada de BGS com 15,0 cm de espessura, além de camada de

pintura de ligação para aplicação da~ ,;amadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada

de BGS. Area: 2.789,01m'.

Principais quantidades PR.Q (Pista / Acomodação):

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ:

• Binder

• Sub base Brita Graduada Simples - BGS:

• Pintura de ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeablllzante - CM-30:

• Fresagem:
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Balizamento / Sinalização

Execução do sistem,ade balizamento das pistas para atender requisitos de aeroporto classe F com instalação

de novas sinalizações horizontais (luminárias de eixo e borda de pistas) e verticais (placas de indicação de

trafego).

3.20.1 VIA DE SERViÇO PARALELA A PR.Q

Terraplenagem
,

A terraplenagem executada para construção da via de serviço paralela à PR-Q. que dá continuidade a via de

serviço paralela à PR-A, teve um lotai de 4.541,75m2.

Principais quantidades:

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria:

• Reaterro em rachão travado com BGS:

Pavimentação

4.700,71 m3

3.565,27 m3

A via de serviço executada tem 4.541,75 m' e a estrutura de pavimento é composta por: camada de CBUQ-

faixa 2 com espessura de 5,0 cm; cam~da de BGS com 20,0 cm de espessura, além de camada de pintura de

ligação com RR-1C para aplicação das' camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a

camada de BGTC com CM.30.

Principais quantidades via de serviço paralela à PR.Q:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ:

• Sub base Brita Graduada Simples - BGS:

• Pintura de Ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante - CM-30:

• Gramado:

3.20.2 PPO 09L27R (ALARGAMENTO ACOSTAMENTO)

Terraplenagem

Devido à previsão de operação especiais do aeroporto a pista de r

readequações. Esta,readequação contemplou o alargamento da pi

de 48.133,92m'.

O""r.~"~i 4 \. ,h: "v v ~ IJ'"

224,09 m3

908,35 m3

4.541,75 m2

4.541,75 m'

11.885,29 m'

..,~ .
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PrincipaIs quantidades:

Acostamento

Principais quantidades:

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria

• Reaterro em rachão:

Pavimentação do Acostamento

000294
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28.680,35 m'

25.029,64 m'

Para o alargamento do acostamento da PPD09L27R, foi executada camada de CBUQ - faixa 2 com 3,5 cm de

espessura; camada de Binder - taixa 7 com 4,0 cm de espessura; camada de BGS com 15,0 cm de espessura,

além de camada de pintura de ligação para aplicação das camadas betuminosas e imprimadura

impermeabilizante sobre a camada de BGS. Área: 48,133,92m2•

Principais quantidades:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ :

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - Binder:

• Base Brita Graduada Simples - BGS:

• Pintura de ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante - CM-30:,

Balizamento I Sinalização

1.684,69 m'

1.925,36 m'

7.220,09 m'

46.133,92 m2

48.133,92 m2

Execução do sistema de balizamento das pistas para atender requisitos de aeroporto ciasse F com instalação

de novas sinalizações horizo~tais (luminárias de eixo e borda de pistas) e verticais (piacas de indicação de

trafego).

3.21 PR-K (Pista de Rolamento K!LO)

Terraplenagem

Devido à previsão de operação especiais do aeroporto a pista de rolamento PR-K precisou sofrer

readequaçães. Esta readequação contemplou o alargamento da pista e construção de acostamento, num total

de 5.294,58m2,

PR-K ligação PR-A com PR-B

Pista e Acostamento

O
", ;" C" c'. ,~U, .. " I

••' ".J
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Principais quantidades:

• Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria

• Reaterro em rachão:

Pavimentação
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4.058,50 m3

46.843,00 m3

Para a adequação da pista de rolamento PR-K, visando o atendimento das operações, foram realizadas as

seguintes situações:

Para a pista de rolamento foi executada camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura; camada de

Binder - faixa 7 com 7,0 cm de espessura; camada de PMQ com 10,0 cm de espessura; camada de BGTC

• com 20,0 cm de espessura; camada de BGS com 30,0 cm de espessura; camada de Macadame Seco com

30,0 cm de espessura, além de camada de pintura de ligação com RR-1C para aplicação das camadas

betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGTC com CM-30. Área pavimentada:

2.632,30 m2.

Nos acostamentos, foram executadas camada de CBUQ - faixa 2 com 3,5 cm de espessura; camada de

Binder - faixa 7 com 4,0 cm de espessura; camada de BGS com 15,0 cm de espessura, além de camada de

pintura de ligação p~ra aplicação das camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada

de BGS. Área: 2.662,28 m2•

Principais quantidades:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ :
( .

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - Binder:

•
•
•

Base Brita Graduada Simples - BGS:
, "

Pintura de Ligação - RR-1C; .

Imprimação Impermeabilizante -:;CM-30:
l, _/

277,44 m3

290,75 m3

1.189,03 m3

7.926,88 m2

5.294,58 m2

Balizamento I Sinalização

Execução do sistema de balizamento das pistas para atender requisitos de aeroporto classe F com instalação

de novas sinalizações horizontais (luminárias de eixo e borda de pistas) e verticais (placas de indicação de

trafego).

3.22 PR,A (Pista de Rolamento ALFA) - Trecho 3

Devido à previsão de operação especiais do aeroporfo a pista
readequações. Esta,readequação contemplou o alargamento da

de 63.254,97 m2.
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3.23 PR.G (Pista de Rolamento GOLF)

Terraplenagem

Devido à previsão de operação especiais do aeroporto a pista de rolamento PR-G precisou sofrer

readequações. Esta readequação contemplou o alargamento da pista e construção de acostamento, num total

de 24.881 ,28m'.

Principais quantidades:

•
Acostamento e Pista

• Escavação mecanizada em soI01'/2' categoria 1'/2' categoria

• Reaterro em rachão:

Pavimentação Acostamento e Pista

1.925,75 m'

1.339,72 m'

•

Para a adequação da pista e acostamento PR-G foram executadas diferentes estruturas visando o atendimento

das operações, abaixo são apresentadas as diferentes situações:,

• Trecho de recuperação de pista: loi executada fresagem da estrutura existente na espessura de 28,5 cm e

recapeamento com 7,0 cm de camada CBUQ - faixa 2; camada de Binder - faixa 7 com 12,0 cm de

espessura; camada de PMQ variável, .além de camada de pintura de ligação para aplicação das camadas

betuminosas e imprimadura impermeabiiizante. Área: 14.916,28m2.

• Trecho de pista nova: camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura; camada de Binder com 7,0...
cm de espessura; camada de PMQ com 10,0 cm de espessura; camada de BGTC com 20,0 cm de

espessura; camada de BGS com 30,0 cm de espessura, além de camada de pinfura de ligação entre as

camadas betuminosas e iiT!primadura impermeabilizante sobre a camada de BGTC com CM-30. Área

Pavimentada: 388,00m';

• Trecho de acostamento existente que vira pista: foi executada fresagem da estrutura existente na

espessura de 25,5 cm e recapea;TierÍto com 7,0 cm de camada CBUQ -Iaixa 2; camada de Binder - faixa

7 com 15,0 cm de espessura, além de camada de pintura de ligação para aplicação das camadas

betuminosas e i:nprimadura impermeabiiizante. Área: 2.385,00m2.

•

•

•
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Principais quantidades:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ :

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - Binder:

• Pré-Misturado a Quente - PMQ

• Base Brita Graduada Simples - BGS:

• Pintura de ligação ~ RR-1C:

• Imprimação Imp~rmeabilizante - CM-30:

• Fresagem

• Gramado

Balizamento I Sinalização

000298
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1.566,40 m'

2.429,93 m'

2.916,84 m'

277,43 m'

93.773,76 m'

1.867,24 m'

6.846,40 m'

14.640,07 m'

Execução do sistema de balizamento das pistas para atender requisitos de aeroporto classe F com instalação

de novas sinalizações horizontais (luminárias de eixo e borda de pistas) e verticais (placas de indicação de

trafego).

3.24 PR.A TRECHO 3 • ETAPA 7

Para atendimento das demandas do .aeroporto a pista de rolamento PR-A TRECHO 3 - ETAPA 7 precisou

sofrer readequações. Esta readequação contemplou o construção de pista e acostamento; recuperação de

pista existente, num total de 8.766,02 m' e aterro lateral mais plantio de grama com 25.630,87m'

Acostamento / Pista

Principais quantidades:

•
•

Escavação mecanizada em so101'/2' categoria 1'/2' categoria

Reaterro em rachão:

1.564,78 m'

4.635,31m'

Aterro Lateral

Principais quantidades:

• Escavação mecanizada em solol '/2' categoria 1'/2' categoria

• Reaterro em Soio:

Pavimentação Pista e Acostamento

Para a pista PR-A trecho 3 - etapa 7 foram executadas diteren

operações, abaixo são apresentadas as diferentes situações:
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• Trecho de recuperação de pista: foi executada fresagem da estrutura existente na espessura de 5,0 cm;

camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura. Área Pavimentada: 7.493,30m';

• Trecho de pista nova: camada de CBUQ - faixa 2 com 7,0 cm de espessura; camada de Binder com 7,0

cm de espessura; camada de PMQ com 10,0 cm de espessura; camada de BGTC com 20,0 cm de

espessura; camada de BGS com 30,0 cm de espessura, aiém de camada de pintura de ligação entre as

camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante sobre a camada de BGTC com CM-30. Área

Pavimentada: 644,34m';

• No novo acostamento, foram executadas camada de CBUQ - iaixa 2 com 3,5 cm de espessura; camada

de Binder - faixa 7 com 4,0 cm de espessura; camada de EGS com 15,0 cm de espessura, além de

camada de pintura de ligação para aplicação das camadas betuminosas e imprimadura impermeabilizante

sobre a camada de BGS. Área: 628,38m2.

Principais quantidades:

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - CBUQ :

• Concreto Betuminoso Usinado à Quente - Binder:
• Pré-Misturado a Quente - PMQ

• Base Brila Graduada Simples - BGS:

• Pintura de ligação - RR-1C:

• Imprimação Impermeabilizante - CM-30:

• Fresagem

• Gramado

Balizamento I Sinalização i

659,67 m'

76,68 m'

240,54 m'

223,13 m'

14.871,35 m'

1.272,72 m'

585,77 m'

25.630,87m'

Execução do sistema de balizamento das pistas para atender requisilos de aeroporto classe F com instalação

de novas sinalizações horizontais'(luminárias de eixo e borda de pistas) e verticais (placas de indicação de
trafego).

,

3.25 GALERIA (CT-05, CT-09, CT-10 e CT-11)

Descrição do Empr,eendlmento:

Descrição:

Galeria executada em aduelas pré-moldadas, assentadas sobre

protegidas com mahta geotextil tipo RT -16, com sobreposição
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perímetro da galería é revestido com manta geotextil com sobreposição de 0,50 m sobre o terreno natural e

sobre a galeria.

Todo o canal esta executado sobre embasamento constituido de uma camada de rachão travado e agulhado

na espessura de 0,50 m e uma camada de assentamento de areia de 0,20 m.

A laje superior e inferior da gaieria possuem esp. 0,20 m, paredes esp. 0,20m e as seguintes dimensões:

• Trecho A - Galeria (Ct-05) simplesl x (2,25M X 1,80M) = 345,00m

• Trecho B - Gaieria (Ct-09) dupla 2 x (2,00M X 1,60M) = 253,00m

• Trecho A - Galeria (Ct-l0) dupla 2 x (2,25M X 1,80M) = 484,00m

• Trecho A - Galeria (Ct-ll) dupla 2 x (2,25M X 1,80M) = 280,00m

Extensão total de 1.362,00m

4. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS

4.1. Distribuição e~ média tensão, Subestações transformadoras Incluindo QDP's, Geradores e No-

break's (SAI):

A alimentação elétrica foi executada através de 3 anéis de média tensão de 13.8kV com designação Al. A2 e

A3, com condutores unipolares isolados em EPR de 7,8!15kV e 240 mm' de seção Ale A2 e 300m' o anel

A3, que dividem-se para energizar (14) Subestações Elétricas Transformadoras, identificadas pelos tag's:

• EDP2-SETl .Localizado no nível +0,00 do Edifício Passarela 2.

• TPS3-SETl Localizado no nivel -6,70 do Processador.

• TPS3-SET2 Localizado no nível -6,70 do Processador.

• TPS3-SET3 Localizado no nível-6,70 do Processador .

• TPS3.SET4 Localizado no nivel-6,70 do Processador.

• TPS3-SET5 Localizado no nivel -6,70 do Processador .

• TPS3.SET6 Localizado no nlvel +0,00 do Processador.

• TPS3-SET7 Localizado no nível -6,70 do Dique.

• TPS3-SET8 Localizado no nivel +0,00 do Dique.

• TPS3-SET9 Localizado no nível +0,00 do Dique.

• TPS3-SET10 Localizado no nivel-6,70 do Dique.

• SVI.SETl Localizado no Sistema Viário.

• CUT1-SETl

• CUT1-SET2
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Todas as subestações são equipadas com retificador-carregador-bateria a tensão de 125 VDC para

fornecimento de energia elétrica aos sistemas de controle, motorização e sistemas auxiliares para os diferentes

equipamentos das cabines de média tensão.

Os anéis de Média Tensão ligam-se no grupo de cabine de 13,8kV de cada Subestação. Os conjuntos de

cabines estão formados por uma (1) cabine de entrada, uma (1) cabine de saida, uma (1) cabine de proteção

geral e duas (2) ou ~3)cabines de proteção de transformador segundo o tipo de SET. Os transformadores são

interligados aos painéis de media tensão através de cabos isolamento de EPR de 1x95mm' de seção e através

de barramentos blindados aos quadros distribuição principais (QPON).

Foram instalados dois (2) transformadores a seco, Classe 15 KV de 300kVA para subestação EDP2-SET1, com

as cargas equilibradas, dois (2) transformadores a seco, Classe 15 KV de 300kVA para subestação SVI1-

SET1, três (3) transformadores a seco, Classe 15 KV de 1000 kVA para subestação TPS3-SET1, as

subestações TPS3-$ET2, SET3 e SET5 foram compostas por três (3) transformadores a seco, Classe 15 KV

de potencia 1250kVA cada um. Dois (2) transformadores funcionarão conectados enquanto o terceiro será na

reserva para qualquer um dos outros dois. As subestações TPS3-SET4 e SET6 estão compostas por dois (2)

transformadores a seco, Classe 15 KV de 2000 kVA cada, e por sua vez as subestação TPS3-SET7 e SET1O

cada com dois (2) 1ransformadores a seco, Classe 15 KV de 1500kVA, subestações TPS3-SET8 e SET9 cada

com dois (3) transformadores a seco, Classe 15 KV de 1500kVA onde o terceiro será reserva, três (3)

transformadores a seco, Classe 15 KV de 2.oPOkVApara a subestação CUT1-SET2. A subestação CUT1-SET1

foi composta por dois (2) transformadores a seco, Classe 15 KV de 1250 kVA cada. A alimentação dos

transformadores até aos Quadros de Distribuição Principal foi executado mediante barramento blindados de
aluminio.

Para caso de situação de e'mergência por corte de fornecimento no nivel em media tensão, foram

instalados Grupos Geradores. Dieseis que fornecem energia elétrica nessas condições a lodos os

sistemas essenci~is que se determinaram. Foram instalados, um (1) Grupo Gerador de 1000kVA

que atende a subestação TPS3-SET1; três (3) Grupos Geradores de 1260kVA que atendem as

subestações TPS3-SET2; SET5 e S.ET9; quadro (4) Grupos Geradores de 1500kVA que atendem

as subestações TPS3-SET3, SET4, SET6 E SET8; um (1) Grupo Gerador de 200kVA que atende a

subestação CUT1-SET1; um (1) Grupo Gerador de 125kVA que atende a subestação EDP2-SET1; e que

por sua vez, distribuem energia através dos Quadros de Distribuição Principal Essencial (QDPE)
para as cargas essenciais.

Para todas as subestações que possuem Grupo Gerador Jiesel,

alimentação ininterrupta (UPS- No Break) conectadas aos uadros

(QOPI), equipados com conjunto de baterias para 11
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4.1.1. Alimentadores Elétricos - Cabos e Barramentos blindados e Quadros de distribuição

Foram divididos em dois tipos de Ouadros de distribuição principais subdivididos em três cargas:

• Ouadros de distribuição principais de 380V: OPN, OPE e OCO

• Ouadros de distribuição secundários de 380V: OSN, OSE e OSI,

Foram fornecidos e instalados 406 quadros que fazem distribuição da energia pelos prédios de apoio e o

terminal de passageiros e locados em salas elétricas, todos identificados com fabricante, modelo e data de

fabricação, instalados barramentos blindados de aluminio, e cabeamento com infra estrutura. Ao total foram

instalados 2.929,90m de barramento blindado.

4.1.2. Forças e T~madas:

Os principais equipamentos instalados de força são (Infraestrutura e cabo):

• Ventiladores para exaustão de fumaça (fornecimento essencial).

• Ventiladores pressurização escada (fornecimento essencial).

• Equipamento climatização (Fancoil tipo gabinete, fancolete, damper cortafogo, exaustor, ventilador de

insuflação, bombas de água de condensação ...) (fornecimento normal).

• Equipamento plomeria (fornecimento normal).

• Equipamento esgoto (fornecimento essencial).

• Sistemas de transporte de pessoas (Fornecimento essencial)

• Equipamento de equipamentos de segurança e controle dos viajantes, câmeras CCTV, controle de acesso

e sistema de gerenciamento. (fornecimento Interrupto).

,
Foram instalados os seguintes tip9s de tomadas (Infraestrutura e cabo):

• Tomada monofásica com terminal de.aterramento h = 0,30 m; 10 A-• Tomada monofásica com terminal de aterramento 10 A, integrado em móveis (sobrepor).,
• Tomada monofásica com terminal de aterramento 10 A, 250 V, IP65, h = 0,3 m a prova de água.

• Tomada trifásica de sobrepor bloqueio mecânico, 16 A, 3P+T, 16 A, a prova de água.

• Tomada monofasica a prova de água com terminal de aterramento 10 A.

• Tomada monofásica com terminal de aterramento para publicidade e informação.

• Tomada monofásica de sobrepor com terminal de aterramenlo para pu . formação.

• Tomada monofásica com terminal de aterramento h = 1,20, 10 A.

• Tomada monofásica com terminal de aterramento h = 2,20, 10 .

• Tomada monofásica 2P+T, 10 A, com terminal de aterram nto

(174x186x88 mm).
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• Tomada monofásica 2P+T, 10 A, com terminal de aterramento (dispensado r) em caixa a embutir

(174x186x88 mm).

• Tomada monofásica 2P+T, 10 A, com terminal de aterramento (dispensado r papel) em caixa a embutir

(174x186x88 mm), h = 1,30 m.

• Tomada monofásica 2P+T, 10 A, com terminal de aterramento (sabonera) em caixa de embutir

(174x186x88 mm), h = 0,95 m,

• Tomada monofásica 2P+T, 10 A, com terminal de aterramento (sensor descarga WC) em caixa de embutir

(174x186x88 mm).

• Caixa para piso elevado (h = 75 mm) formada por 2 tomadas 10 A, 2P+T de uso normal e 2 tomadas 10 A,

2P+T de uso pala SAI (Vermelho).

.• • Caixa de conlrapiso com saida para eletroduto formada por 2 tomadas 10 A, 2P + T de uso normal e 2

tomadas 10 A, 2P+T de uso para SAI (Vermelho).

4.1.3. Instalação de Iluminação

o sistema de ilun:inação fornecido e executado constituido por luminárias distribuídas uniformemente,

utilizando-se luminárias de aito rendimento e eficiência, atentando para a economicidade de energia, com

reatores eletrônicos de alto fator de potencia e com filtro de harmônicas e lâmpadas econômicas e eficientes.

Ao todo foram instaladas mais de 21.000 luminárias e mais de 600.000 m de cabos lançados para atender as

luminárias de emergência e uso normal.

interna do Terminal de Passageiros 3 foram instalados luminárias com lâmpadas

• Luminária vedada de embutir em forro de gesso para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W (2xT-26

32W). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

Refletor em alumínio anodizádo .de alto brilho e difusor em vidro temperado transparente. Sistema de

manutenção inferior, com moldur? em chapa de aço parafusada na cor branca, Equipada com porta-

lâmpada antivibratórío em policarqonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos

contatos, Incluin'do .tomada de corrente 2P+T 10A em perfilado ou electrocalha, cabo multipolar 0,6/1 kV e

plugue. Fornecida com lâmpadas, reatâncía eletrônica HFP, material acessório de instalação e montagem.

• Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado para 1 lâfnpada fluorescente tubular de 28W (1xTL-5

28W). Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrost' óxi-pó na cor branca.

Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto br" . Equip porta-lâmpada ~

antívibratório em policarbonato, com trava de segurança e pro ção contr~.. 71i~nos contato, I

o pO \'J 1~5 ~'j&-'J'f:l1J
Incluindo tomadfl de corrente 2P+T 10A em perfilado ou electr aIM??êaoo" ,~,611\;}<Ve p.

",!_1J(.'~' •.•j'~(~\' • "'.ll'Õ,,,OÜr (,()(lIOIrl\

Fornecída com lâmpada, reatância eletrôníca HFP, material ace ,!>~~";,.;;"',,::,;\fli,'ontê9"" . :r
• Luminária quadrada para embutir para 3 lâmpadas fluorescent tu~I,1!.f:',S'd 14W - ':)~~). Carcaça t?

de aço galvanizado, aro posHacado e óptica de alumínio. Difus roieção IPl:sQ\.Fornecida ,!9
Concessionária do Aeroporto Internaciona GUõrUlhosS.A. .....~.......... "

Rodovia Hélio Smidt, sIno., 22 Andar- caiX~\i.i~9f~ii.õ...N@Kiin.!im.~.'''~-..-; ~.,~\~ ~:
Guarulhos- SP - CEP:07.190.1(:~~.,.,~...tlõl Im~t.t{ ,•.'"ll~~•.~.t>::l

!!l~:l!J .,) . I"'~ '067;;;;"~._.,),..,. ,-',r . U
~_".; .' "i.o (o , .•....

,,1ill _".J6 '.:~".! í; \...;( d

Para iluminação

fluorescentes.

•

•
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•

•

•

com reatância eletrônica HFP. material acessório de instalação e montagem, Incluindo tomada de corrente

2P+TIDA em perfilado ou electrocalha, cabo multipolar 0,6/1 kV e plugue. Fornecida com lâmpadas,

reatância eletrônica HFP, material acessório de Instalação e montagem.

• Luminária para embutir para 6 lâmpadas fluorescentes tUbulares de 14W (6xTL-5 14W). Carcaça de

alumínio anodizado, óptica de mlcroprismas de pollcarbonato e quadro de policarbonato translucido,

Incluindo tomada de corrente 2P+TIDA em perfilado ou electrocalha, cabo multipolar 0,6/1 kV e plugue.

Fornecida com lãmpadas, reatância eletrônica HFP, material acessório de instalação e montagem.

• Luminária pendente ou de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W (2xT-26 32W).

Corpo em policarbonato injetado e retletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura

eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em policarbonato injetado e texturizado de alto impacto com

acabamento externo liso e estabilizado para raios UV. Vedação em poliuretano contínuo e grau de

proteção IP-65. Possui fechos e prensa-cabo injetados em nylon (para cabos de 0 6 a 12 mm.). Instalação

em perfilado po~suspensão tipo gancho 1-14Equipada com porta-Iámpada antivibratório em policarbonato,

com trava de segurança e proler~o contra aquecimento nos contatos. Incluindo tomada de corrente 2P+T

1DA em perfiiado ou electrocaiha, cabo multipolar 0,611kV e plugue. Fornecida com lâmpadas, reatância

eletrônica HFP, material acessório de instalação e montagem.

• Luminária vedada de sobrepor para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W (4xT-26 32W). Corpo e

refletor removfvel em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxipó na cor

branca. Difusor em vidro temperado transparente, com moldura basculante em chapa de aço na cor branca

e fechos rápidos. Equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e

proteção contra aquecimento nos contatos. Incluindo tomada de corrente 2P+TIDA em perfilado ou

electrocalha, cabo multípolar 0,611kVe plugue. Fornecida com lâmpadas, reatância eletrônica HFP.

• Luminária tipo downlight para embutir para 1 lâmpada fluorescente compacta de 26W (1xPL-C/2P 26W).

Quadro de montagem de injeção. Óptica superior de alumínio brilhante puro. Óptica inferior e caixa porta

lâmpadas de policarbonato, fornecida com lâmpada, reatância e'letrônica HFP.

• Luminária tipo downlight de sobrepor para 2 lâmpadas fluorescente compactas de 32W. (2xPL-TI/4P

32W). Refletor de alumínio metalizado. Quadro de montagem e caixa porta equipamentos de chapa de

aço. fornecida com lâmpadas. reatância eletrônica HFP.

• Luminária tipo downlight de sobrepor para 1 lâmpada fluorescente compactas de 32W. (lxPL-TT/4P 32W).

Refletor de aluminio metalizado. Quadro de montagem e caixa porta equipamentos de chapa de aço,

Fornecida com lâmpada. reatâncía eletrônica HFP.

•

•

0006'1"1
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para 1 lãmpada Mastercolour 250W. (1xCDM-T 250W). Carcaça com placa, base moldada por injeção com

cobertura de alumlnio embutido vidro endurecido termicamente e junta de silicone resistente ao calor.

• Luminária pendente do tipo industrial para 1 lâmpada Mastercolour (lxCDM.T 150W). Constituída por um

corpo em aluminio fundido, reflelor em aluminio repuxado com grau de pureza de 99,85% e fechamento

em vidro temperado, Incluindo tomada de corrente 2P+T 10A em perfilado ou electrocalha, cabo multípolar

0,6/1 kV e plugue. Fornecida com lâmpada.

• Luminária redonda para embutir para LED (3 LUXEON) carcaça de alumínio anodízado polido e

policarbonato. Óptica de policarbonato, Fornecida com lâmpadas. Projetor de sobrepor IP66 para LED

(18xLED-HB 31,3W). Carcaça de alumínio fundido e cobertura de vidro temperado. O compartimento está

equipado com um anel de acessórios com 3 parafusos para fixar lentes de difusão, refletores e outros

acessórios, Incluindo tomada de corrente 2P+T 10A em perfilado ou electrocalha, cabo multipolar 0,611kV

e plugue. Fornecida com lâmpadas.

Para iluminação pública foram instaladas lâmpadas de 250 W de valor de sódio de alta pressão. IP 66. Corpo

Refletor em alumínio anodizado de alta pureza. Vidro plano temperado à alta pressão em 4 mm (FG).

Adaptador para montagem: escovado que garante melhor quaiidade na superfície do aluminio. Clip de

fechamento em aço inoxidável em aluminio injetado e pintado. Montagem em poste vertícal. Incluindo

acessórios de montagem e fixação no poste, lãmpada de vapor de sódio de alta pressão de 250 W e reator

para este tipo de Lâmpada. Projetor estanque (IP 65) pela iluminação pública. Lâmpadas de 400 W de vapor

de sódio de alta pressão. Composto por'um corpo de duas peças em liga de alumínio injetado galvanizado. O

corpo contém um refletor em alumínio polido quimicamente e anodizado assim como a placa porta acessórios

elétricos. O difuso r em vidro temperado é selado na tampa através de junta de silicone. O garfo de fixação

possui um disco graduado que permite a regulação precisa da orientação no local. Montagem em anel em

poste de aço. Incluindo acessórios de montagem e fixação no poste, lâmpada de vapor de sódio de alta

pressão de 400 W. Luminária pela ilumi~ação de zonas públicas. Refletor com revestimento branco e feixe

assimétrico ou bidir~cional. Lâmpádade iodeto metálico de 250 e/ou t50 W e reator para este tipo de lãmpada.

Luminária estanca (IP 65) para duas lãmpadas fluorescentes de 36 W tipo TL-D, Luminária estanca (IP 65)

para duas lâmpadas fluorescentes de 36 W tipo TL-D, Luminária estanca (IP 65) de emergência. Bloco

autônomo (autonomia de uma hora), para uma íâmpada fluorescente de 11W tipo TC-S.

4.2. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAfS SERViÇOS REALIZADOS DE INSTALAÇÕES SISTEMA DE
BALIZAMENTO

4.2.1. Instalações 'Sistema de balizamento de aeronaves e Iluminação de
Pátios e Pistas:

Sistema de Iluminação composto pela instalação de:

• 1067,00 luminárias de balizamento noturno,;

• 27,00 painéis de sinalízação vertical de pátio e pista;

oturno e Vertical de
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• 61,00 projetores de vapor sódio alta pressão de 1000 W, distribuídos em onze (11) torres de iluminação de

pátio. Em cada torre foram instalados dois (2) quadros de baixa tensão IP 65.

Foram instalados também os equipamentos descritos:,

• luminária lED Elevada de lateral de pista de rotamento, tipo ETES/171O;

• Luminária LED embutida de lateral de pista de rolamento tipo 1LTO-55-T;

• Luminária LED embutida de ponto intermediário de espera, unidirecional;

4.3. DESCRIÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE SISTEMA DE ATERRAMENTO

4.3.1. Sistema de 'rede de aterramento.

Foram efetuadas as instalações das ligações a terra mediante as lerragens das lajes e as barras dos pilares e

blocos, os quais loram soldados com saldas exotérmicas, a conexão e:1tre as BAP e as barras dos pilares

goram feitas mediante placas de aço CA-25 das caracteristicas afeitas por norma (NBR 7480). A malha de aço

das tajes é de CA-25 de retícula 1Ox1Ocm e eletrosolada para garantir a continuidade elétrica em todos os

pontos. Foram unid~s à malha de aterramento:

• Os chassis e bastidores dos aparelhos de manobra;

• Os envolventes dos conjuntos de armários metálicos;

• As portas metálicas;

• As vedações e cercas metálicas;

• A estrutura metálica (colunas, suportes, pórticos, etc.);

• As blindagens metálicas dos cabos;

• As tubulações e condutos metálicos;

• As cubas dos transformadorés, motores e outras máquinas;

Ligados diretamente à terra sem uni~esdesmontáveis são:

• Os neutros dos transformadores; ,

• Os elementos dl?derivação a terra dos seccionadores de ligação à terra;

• As tomadas de terra dos pára raios e auto válvulas para eliminação de sobre tensões ou descargas

atmosféricas.

Foram aterrados todos os motores, equipamentos, partes metálicas, Quadro

sisfema de iluminação, incluindo iluminação pública. Foram utilizados cab

e conexões com solda exotérmica.

4.3.2. Proteção Catódica

Foi executado o sistema de proteção Catódica que evitará a corros
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que este estará rodeado por um médio eletrólito que provoca a oxidação do ferro evitando a decomposição.

4.4. DESCRiÇÃO SI:JMARIA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS DE SISTEMA ELETRONICOS

4.4.1. Execução dos serviços de Infraestrutura em geral dos Sistemas Eletrônicos relacionados a seguir

• Iluminação de Painel de Fachada;

• SIV - Sistema Informativo de Vôo;

• CFTV - Circuito Fechado de TV (Vigilância);

• Sislema de Data e Hora Universais;,
• Sonorização;

• Sistema de rádio comunicação Aeroportuária;

• Sistema de Inspeção de Passageiros e Bagagens de Mãos;

• Telefonia e Rede de Dados;

• Sistema de Docagem de Aeronaves;

• Sistema de Inspeção de Bagagem Despachada;

• Sistema de Alarme e Detecção de Intrusos I Controle de Acesso;

• Sistema de Inspeção de Carga Aérea;

• Sistema de Gerenciamento de Utilidades e Energia;

• Sistema de Controle de Ar Condicionado;

• Sistema de Gerenciamento de energia Elétrica;

• Sistema de Autqmação Predial e Informaçôes de Operação e Segurança Aeroportuária;

• Sistema de Esteiras de bagagem despachada;

• Infraestrutura para sala de TI;

• Detecção de Alarme de incêndio; com cerca de 3000 pontos .

4.5. DESCRiÇÃO SUMARIA DO SISTEMA ESTEIRA DE BAGAGENS,

4.5.1. Descrição do Sistema de bagagens

Sistema de Bagagens

O Sistema de Bagagens (BHS - Baggage Handling System) é um processo de

de controle e automação. Como qualquer sistema de automação, ele

elementos atuadores e sistemas de controle e supervisão.

Devido a grande movimentação nos complexos aeroportuários, a

tempo de conexão entre voos, e a implantação de um sistema
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transferência com o mfnimo de perda (extravio) dos volumes transportados.

o BHS é um sistema industrial próximo daquele encontrado no centrode triagem dos correios, ou nos centros

de expedição de mercadorias dos grandes distribuidores.

o BHS é responsável pela identificação. controle e segurança das bagagens durante o transporte.

esta dividido em 7 (seis) zonas distintas:,

- Registro de bagagens (Check-in): as bagagens são introduzidas no sistema no momento em que as mesmas

são despachadas no embarque;

- Registro de bagagens para passageiros em trânsito (Recheck-in): as bagagens são introduzidas no sistema

no momento em que as mesmas são despachadas na conexão;

- Controle de segurança (Security): as bagagens passam por um controle de segurança em mâquinas de raios-

X e tomógrafos e se necessário em último estágio a mesma é encaminhada para a área de reconciliação de

bagagens onde é aberta;

- Triagem (Sorting): as bagagens são despachadas em direção à zona de preparação referente ao vôo para o

qual são destinadas;

- Transferência de vôos (Transfer-Unload): as bagagens em conexão são introduzidas no Sistema de Bagagens

pelas esteiras Transfers para serem verificadas pelo sistema de segurança (raio-x e tomógrafo) para posterior

triagem no Sorter;

- Despacho de bagagens antecipado (EBS - Early Baggage Storage): com a armazenagem de bagagem

adiantada os passageiros podemdespachar sua bagagem horas antes do vôo. A bagagem é armazenada em

uma matriz de armazenamento de alta performance e conduzida no intervalo de tempo correto ao vôo
correspondente.

- Carrosséis: As bagagens dos passageiros que desembarcam são retiradas da aeronave e colocadas em

esteiras que as levarão até os carrosséis na área de desembarque para posteriormente serem retiradas pelos
passageiros.

Principal Característica:

• Capacidade de processamento de 5.400 bagagens hora;

• Check-in - 90 posições distribuídas em três ilhas;

• Recheck-in - 18 posições;

• Sorter - 02 conjuntos (Sistema de Classificação de Bagagens);

• Chutes - 21 Conjuntos (Descarga do Classificador de b

transportadoras);

Concessionária do Aeroporto Internacional os S.A.
Rodovia Hélio Smldt, sIno., 2º Andar- ca,,' ...."",O:"~~... "ltfrc'P.1r.- N~t-..~t

,il> .'''0 e 10__ o ana
Guaruthos- SP - CEP: 07.190-f~..••..,.:,~." ôtB-:a-j.

1iJ~1!l
000681 ~¥l' ,

dI""



000309

• GRU'AIRp. ORTA'''''''""'', IN1(RUA(I[}t;Al
(jf S~O PAULO-----~---

• Transler - 02 esteiras transler para bagagens em conexão;

• Reclaim - 07 carrosséis na área de embarque;

• Equipamentos de Raio X - 5 unidades;

• Tomógrafos - 02 unidades;

• Scanner - 184 unidades (responsável pela leitura de código de barras)

• Sistema de Con;ando e Controle "Scada" (Sistema Operacional)

4.6. DESCRiÇÃO SUMARIA DO SISTEMA DE PONTES DE EMBARQUE:

• 4.6.1.Slstema de Pontes de Embarque

An - 01.211.195 (73/143)

•

•

Gerenciamento de i"stalação do sistema e equipamentos eletromecãnicos para as pontes de embarque

O terminal conta com 20 (vinte) Pontes de Embarque tendo como principai característica:

• 02 Túneis - comprimento máximo entre 41.00m e 45,00m;

• 03 Túneis - comprimento máximo entre 38,00m e 44,00m

4.7. DESCRiÇÃO SUMARIA DO SISTEMA DE ESCADAS ROLANTES:

i.
4.7.1. Sistema de Escadas Rolantes:

Gerenciamento de instaiação do sistema e equipamentos eletromecãnicos para as escadas rolantes. Foram
instaiadas 21 (vinte e uma), classificadas em três tipos de acordo com suas dimensões e tipologias:,

Modelo Velino, com velocidade de O,5m/seg,

• Desnivel de 4,00m: 5,00 unidades; "

• Desnivel de 5,00m: 14.00 unidades;

• Desnivel de 9,OOm:2,00 unidades.

4.8. DESCRiÇÃO SUMARIA DO SISTEMA DE ESTEtRAS ROLANTES:

4.8.1. Sistema de Esteiras Rolantes:

Concessionária do Aeroporto Internacional

000682
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Modelo IwalK - Velocidade 0,5 m I seg - fosso de 400mm - 07 unidades, sendo:

• Comprimento 60,00 m: 6,00 unidades

• Comprimento 30,00 m: 1,00 unidade
,

Modelo Orinoco • Velocidade 0,5 m/seg - fosso de 1.050mm - 23 unidades

• Comprimento 63,00 m: 4,00 unidades

• Comprimento 50,00 m: 8,00 unidades

• Comprimento 68,00 m: 1,00 unidades

• Comprimento 24.00 m: 3,00 unidades

• Comprimento 31,00 m: 1,00 unidades

• Comprimento 33,00 m: 1,00 unidades

• Comprimento 42,00 m: 3,00 unidades

• Comprimento 62,00 m: 1,00 unidades

• Comprimento 60,00 m: 1,00 unidades

• Comprimento 71,00 m: 2,00 unidades

4.9. DESCRiÇÃO SUMARIA DO SISTEMA DE ELEVADORES:

Gerenciamento de instalação do sistema e equipamentos eletromecãnicos para os elevadores, Foram
instaladas 53 (cinquenta e três) elevadores, classificados em nove tipos de acordo com sua capacidade e
tipoiogia: ,_

• Elevador para transporte de 'pessoas, com velocidade de 1,0 ml seg, sem casa de máquinas, com mator

VF2 regenerativo e célula cie~cargaLWT, Tipo A-I, 630 kg (8 pessoas): 12,00 unidades;

• Elevador para transporfe de pessoas, com velocidade de 1,0 ml seg, sem casa de máquinas, com mator

VF2 regenerativo e célula de carga LWT, Tipo 8-1,1000 kg (13 oessoas): 5,00 unidades;

• Elevador para transporte de pessoas, com velocidade de 1,6 ml seg, sem casa de máquinas, com motor

VF2 regenerativo e célula de carga LWT, Tipo C-1, 1200 kg (16 pessoas): 3,00 unidades;

• Elevador Panorãmico para transporte de pessoas, com velocidade de 1,0 ml seg, sem casa de máquinas,

com motor VF2 regenerativo e célula de carga LWT, Tipo 8-2, 1000 kg (13 pessoas): 14,00 unidades;

•

• Elevador Panorâmico para transporte de pessoas, com velocidad

com motor VF2 regenerativo e célula de carga LWT, Tipo D-2,

• Elevador Monta Cargas Robusto, próprio para tráfego pesad

máquinas, com (!lotor VF2 regenerativo e célula de carga L

•
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• Elevador Hidráulico Monta Cargas Robusto, próprio para tráfego pesado, com velocidade de 1,0 ml seg,

com motor hidráulico HDI Tipo F-3, 4500 kg: 1,00 unidade;

4.10. DESCRIÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE SISTEMA DE AR

CONDICIONADO E VENTILAÇÃO

4.10.1. Sistema de Ar condicionado e Ventilação

A da instalação de' climatização é dotar o Aeroporto de condições de ambiente confortáveis que permitam

desenvolver a atividade aeroportuária em condições aceitáveis, através do controle e manutenção da

temperatura, umidade, ventilação, circulação do ar, odores e ruido nas diferentes zonas e espaços. O alcance

da instalação do Ar condicionado estende-se as instalações de climatização incluídas Central de Utilidades

(CUT) do terminal TPS3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos:

• Produção e distr.ibuiçãode água gelada;

• Climatização das salas ocupadas: Estas salas serão dotadas de equipamento de expansão direta, de

sistema de VRF;

• Climatização da sala técnicas de SAI e 1elecomunicações: Estas salas serão clímatizadas mediante

equipamentos de climatização de precisão, compostos por unidades interiores do tipo armário com controle

de Temperatura e umidade, acompanhadas de unidades exteriores independentes que têm a função de

evacuação de calor das salas técnicas;

• Ventilação de s~las técnícas.
(

Foram instalados quatro (4) torres de resfriamento na Centrai de Utilidades 1, que servirão para baixar a

temperatura de 35'C de água quel1te produzida nos condensadores para 5 ou 6 'C, e voltar aos condensadores

e retomando o ciclo do sistema de resfriamento; Foram instalados cinco (5) Chilers que servirão para remover

o calor da água através da compressão de vapor.

4.10.2. Sfstema de 'Ar Condicionado e renovação de ar Fan-Coils

O Sistema de ar condicionado nos ambientes de circulação é concebido por equipamentos de expansão

indireta (resfriamento por água gelada) tipo Fan-Coil, onde a rede de distribuição de ar refrigerado ou tratado é

realizada por meio de dutos em chapas em aço galvanizado alojados sobre o forro, isolados termicamente por

manta de lã de vidro revestida com papel aluminizado, dutos estes que volume constante

(VAC - Reguladores de vazão) para regulagem de cada ambiente, o e estas

ar, criando assim um controle de climatização, em determinados ' mb\lml~
C;\Rl dQSO

pois não necessitam devido ao conceito de projeto. ".o •.~ .
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em projeto,

Os equipamentos tipo Fan-Coils servem também como sistema de renovação de ar externo tratado para

Fancoletes, ou seja, a rede de distribuição de ar refrigerado é realizado 'por meio de dutos onde os mesmos

são encaminhados para que o ar tratado seja tomado pelo sistema de retorno dos fancoletes,

O retorno de ar dos Fan-Coils são conforme projetos, em alguns locais são realizados através de plenum entre

laje e forro com caplação de ar feita por grelhas instaladas em pontos estratégicos e em outros casos o retorno

é realizado por intermédio de dutos em chapa de aço galvanizado que são encaminhados entre Fan-Coils e

grelhas.

Foram instalados cinquenta e oito (58) Fan Coils que foram distribuidos pelo Terminal de Passageiros 3,

4.10.3. Sistema de Ar condicionado Fan & Colltlpo Baby - "Fancoletes"

O Sistema de ar condicionado para salas fechadas em ambientes onde há controle individual são concebidos por

equipamentos de expansão indireta (resfriamento por água gelada) do tipo Fan & Coil Baby (Fancoletes), onde a

rede de distribuição de ar refrigerado pelos mesmos é realizada por meio de dutos fabricados em painéis de lã de

vidro (tipo Climaver) alojados sobre forro distribuindo o ar para os difusores dos ambientes. Cada Fancolete é

controlado individualmente em cada ambiente através de um controle remoto sem fio, para ajuste de

velocidade do ar e t~mperatura.

Foram instalados setecentos e quarenta e quatro (744) Fancoletes que foram distribuídos pelos Terminal de
Passageiros 3

TABE!-A DE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO

ITEM DESCRiÇÃO SISTEMA POTENCIA
(kW p/TR)(kW)

1 CH-CUT-LO-Ol Produção de gua Gelada 1000 284,35

2 CH-CUT-LQ-02 Produção de gua Gelada 1000 284,35

3 CH-CUT-LO-Q3 Produção de gua Gelada 1000 284,35

4 CH-CUT -LO-04 Produção de gua Gelada

S CH-CUT -LO-OS Produção de gua Gelada

R
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o sistema ar externo de renovação e ventilação mecânica é constituido de caixas de ventilação, que captam o ar
externo e leva até os ambientes necessários por meio de dutos em aço carbono. Estes sistemas são utilizados

conforme projetos em áreas onde não há renovação natural em alguns locais o sistema renova o ar dos Sistemas

de VRF (EDP-2).

4.10.5. Sistema Exaustão de áreas e salas especifica seca, sanitários e Vestiários

o sistema de exaustão das áreas, sanitários e vestiários ocorrem através de exaustores centrífugos e axiais, por

intermédio da rede de dutos que retiram o ar com odor e impurezas e renova o ar ambiente pela admissão que

acontece entre frestas das portas e abertura de paredes.

4.10.6. Sistema VRF (Volume Refrigerante Variável)

o sistema de ar condicionado nas áreas do EDP2, Pontes de embarque e vestiários é constituldo por

equipamentos de expansão direta (Fluido refrigerante Gás) tipo VRF, onde existe uma unidade condensadora

externa para múlflplas evaporadoras, onde a rede de distribuição de ar refrigerado é realizado por meio de dutos

em chapas em aço galvanizado alojados sobre o forro, dutos estes que recebem registros nos colarinhos de saida

para regulagem de cada ambiente, onde estas mesmas ajustam a saida de ar nos difusores, criando assim um

controle de climatização. Cada unidade evaporadora esta Instalada em um ambiente especifico onde a mesma

através de um controle remoto se'm fio pode ser ajustada a velocidade do ar e temperatura.

Foram instalados sessenta e quatro ,(64) VRF que foram distribuidos pelo Terminal de Passageiros 3,

4.10.7. Sistema Split

o sistema de ar condicionado nas áreas do almoxarifado (Processador nível -6,70) é constituído por equipamentos
de expansão direta (Fluido refrigerante Gás) tipo Split, onde existe uma unídade condensadora externa para uma

evaporadora, onde a distribuição de ar refrigerado é realizada diretamente da evaporadora para o ambiente. Cada

unidade evaporadora esta instalada em um ambiente especificoa onde a mesma alravés de um controle

remoto sem fio pode ser ajustada a velocidade do ar e temperatura.

4.10.8. Ventiladores de Túnel TIpo Jet-Fan

, ,
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fumaça do pavimento.

Foram instalados seis (6) Jet-tan que foram distribuidos pelo Túrlel 2 e processador(entrada e saida para

doca).

4.11. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE SISTEMA DE EXTRAÇÃO

DE FUMAÇA E PRESSURIZAÇÃO DE ESCADA DE EMERGl!:NCIA

4.11.1. Sistema Extração de Fumaça e Pressurização de Escada de Emergência

o sistema de pressurização de escadas é constituído por ventiladores centrífugos localizado nas casas de

maquinas especificas para cada escada, esle sislema consiste em dois ventiladores um operante e um reserva por,
escadas consideradas como rota de fuga de segurança contra incêndio, são nove escadas no prédio processador

e seis escadas no prédio dique.

Os ventiladores funcionam insuflando ar por meio de dutos de alvenaria (caixas de escada) instalada em pontos

estratégicos por grelhas, garantindo a pressão positiva na parte interna das escadas não deixando assim a fumaça

penetrar na escada.

O acionamento do sistema é feito por meio de alarme de incêndio (automático), pelo botão liga em cada casa de

maquinas ou pela botoeira de emergência localizada na sala de bombeiros no prédio dique entre os eixos BH/32-

33. O desligamento é feito apenas pelo botão desliga em cada casa de maquina.

Foram instalados trinla e dois (32) ventiladores que ficam localizados no nível -6,70, dos prédios Dique e

Processador.

,
O sistema de pressurização esta previsto que se houver qualquer falha no ventilador selecionado, o reserva é

acionado automaticamente pelo pressostato diferencial instalado em c.adaum deies.

O sistema de extração de fumaça foi projetado para atender áreas especificas onde não há janelas e aberturas

para salda da fumaça no combate a incêndio, neste projeto todo o sistema atende somente o subsolo do

empreendimento (-6,70 prédio processador e prédio dique) o mesmo é concebido por ventiladores centrífugos,

onde no prédio proc~ssador há uma casa de maquinas com quatro ventiladores, sendo dois para ventilação do

ambiente (um operante e um reserva) e dois (um operante e um reserva) para extração da fumaça. No prédio

Dique existem duas casas de maquinas de ventilação e duas casas de maquinas de extração de tumaça, onde

existem dois ventiladores em cada casa de maquinas (um operante e um rva). siste de ventilação e

extração de fumaça é concebido por meio de dutos em chapa de aço arbono Dr . .(~st rtb~m isoiamento
:íOR\O60 e'o ~B~5 'j~'j8-'j'ClÍl

manta !iremaster de lã cerâmica anti chama (conforme memorial des iti~e:;..nl. ,:ri~ ..• ~'iO'~prme projeto,
(E::,o..c!a-Rt ç,;' ",u';- ."da, coll10

onde o mesmo é distribuido em locais chamados de zonas, em c d -' . '-m~áampe[,,' corta para
,,;OP' '. lsr;r.\a.lO." ; . .d; ~

ventilação e um para'extração de fumaça que somente se abre em c e~Ii'" n ia n e~r~. O dampet?

,,~'" J%""-. ~2~
Concessionária do Aeroporto Internacional de rulhos S.A. '

Rodovia Hélio Smldt, sIno., 22 Andar - ca\i!-',I . ~--~Çi~kJ~~N~~'.'F::"~":~\S_'6"'"'''',
GuaruJhos-SP - CEP: 07.190,R . ~,... :....,c<" OO~." em ~ ,; (o~-,~Sy.) 09.N.,...., r.o :1 5 •- _. ~'u00068'1 ~) .','2. ~pc.' (j 78
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tipo corta fogo foi instaiado com atuador eletrônico acionado pelo sistema de incêndio (automático). Em cada área

foram instaladas grelhas de insufiamento e extração da fumaça conforme modelo e quantidade que esta

especificada em projeto para atender a vazão de ar necessária.,

o acionamento do sistema de extração de fumaça é realizado por meio de alarme de incêndio (automático).

Foram instalados trinta e dois (32) ventiladores que ficam localizados no nível -6,70, dos prédios Dique e

Processador.

4.12. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE SISTEMA DE

INSTALAÇÕES HIDRAULlCAS.

Foram executadas 3 redes separativas de saneamento: água pluviais. esgoto e água cinzas. As águas cinza e

pluviais serão reutilizadas, dentro do edifício, como água não potável. :

4.12.1. Águas Pluviais

Para captação de água pluvial, foi instalado o sistema coletor EPAMS e direcionado ao tanque de tratamento

de águas para a sua posterior reutilização, ou evacuará para a rede exterior, no caso dos tanques de

tratamento não admitirem mais volume de água o sistema permitirá a utilização de 50% da água pluvial. Toda a

rede de drenagem foi executada para poder conduzir a vazão de ponta de chuva. Caso os reservatórios

estejam completamente che~os;com a intensidade pluviométrica considerada de 202 I/s.

4.12.2. Prediais Ág~ae Esgoto.'

As instalações e ao sistema de fornecimento de abastecimento de água (potável e não potável), são consideradas

a ligação de água potável, pressurização, rede interior de distribuição de água e rede interior de áreas molhadas.

As redes do tipo fechadas foram executadas linhas aéreas fíxadas em pipe rack do TPS-3 e na galeria de conexão

ao CUT,As demais linhas são enterradas' Houve a instalação de válvulas de sectorização para poder isolar a linha

em caso de avaria elpu manutenção, sem necessidade de cortar todo o fornecimento.

Ambas as redes serão dotadas de um sistema de tratamento, Instalados sistema de água potável no consumo dos

aparelhos sanitários, com exceção das bacias sanitárias e mictórios, que utilizarão do sistema de água de

descargas provenientes da rede de água não potável tratada. Também é utilizada água potável nos equipamentos

de climatização.

No edifício process~dor foram impiantadas zonas de sanitários nos'

Partindo de todas essas zonas úmidas projetou.se uma rede indepe

águas até ao subsolo do edillcio. Para além dos banheiros implanta

para os quais foram projetados tubos de queda de esgoto, preve
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•

•

implantados pequenos banheiros que necessitarão de uma rede de evacuação. Os locais comerciais que contarão

com tubo de queda ae esgoto, foram selecionados em função dos pontos de água estimados para cada um dos

locais.

A partir dos pisos superiores projetou-se uma série de tubos de queda e coletores horizontais que conduzirão as

águas de esgoto desde os pisos superiores até ao teto do subsolo. Todos os deslocamentos horizontais possuem

os aclives mínimos indicadas na norma NBR 8160. O material utilizado foi PVC rigido. Todos os tubos de queda da

rede de esgoto estão interconectados ao teto do subsolo de forma a ligar com os poços de visita da rede exterior,
de drenagem. No processador do TPS-3 existem redes de esgoto exteriores nas fachadas norte, sul e oeste, pelo

que praticamente todos os coletores horizontais que foram projetados e que recolhem os tubos de queda dos pisos

superiores, podem evacuar de forma gravitacional até às redes exteriores de urbanização. Foram executados

poços de bombeamento que evacuará as águas ate a rede exterior de urbanização. Os poços de recalque estão

equipados com duas bombas sem uma reserva de acordo com os requerimentos da NBR 8160, possuem também

válvulas de retenção (tipo boia) e registros de gaveta para eVITaro retorno da água ate às bombas e para se poder

cortar a instalação no caso de operações de manutenção ou avaria. No subsolo foram executados poços de

recalque equipados com duas bombas que serviu de solução á falta de cota geométrica. Por esta razão foram

projetadas válvulas de 3 vias nas saida dos poços de águas cinzentas, para poder derivar a água a cada um dos

possiveis destinos dependendo do estado de enchimento do reservatório de águas cinzentas.

A rede de esgoto gravitacional no processador consiste basicamente dos seguintes elementos:

• Ramais de descarga desde os aparelhos sanitários.

• Coletores e subcoletores de saneamento

• Tubos de queda

• Caixas sanfonadas em banh'eiros (com grelha nas principais baterias de lavatórios)

Foram previstas recolhas das águas nas seguintes zonas:

• Rodoviário e cais de carga

• Banheiros

• Zonas de Vestiários

• Salas de bombeamento

• Depósito de Lixo

• Vestiários e banheiros em Sala Refrigerada de Almoxarifado

•
4.12.3. Sistema de 'Tratamento de Agua

Composto por tratamentos diferenciados de adição de produto

bombeamento, transferência e filtragem caso sejam águas pluviais o

sistemas independentes:

c juntos de
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• Tanques de captação das águas cinzentas: Tratamento de adição de produtos químicos antiespumantes e

antioxidantes.

• Tanques de captação das águas pluviais: Tratamento dá adição de cloro e filtragem mediante

recirculação.

PROCESSADOR:

• Tanques de captação das águas cinzentas: Tratamento de adição de produtos químicos antiespumantes e

antioxidantes.

• Tanques de captação das águas pluviais: Tratamento de adição de cloro e ligeira filtragem mediante

recirculação.

• Tanque geral para as águas pluviais: Tratamento de adição de cloro e floculante. forte filtragem no envío ao

tanque geral de agua recuperada.

• Tanque geral para as águas cinzentas: Tratamento de adição de antíespumante, antioxidante, cloro,

coagulante, f1oculante, colorante e forte filtragem no envio ao tanque geral de água recuperada.

• Tanque geral de água recuperada: Tratamento de adição de cloro

• Tanque geral de água potável: Tratamento de adição de cloro

• Tanque geral de água da rede contra incêndios: Tratamento de adição de cloro

CUT:
;"

•
•

Tanque geral de água rec.uperada para torres de resfriamento: Tratamento de adição de cloro .

Todos os tanques são locâliz~dos nos subsolos dos distintos edífícios .

Foram executadas as seguintes atividades:

• Fabricação, fornecimento, transporte para obra e colocação da instalação na sua localização definitiva,

segundo os desenhos de obra, e dos componentes descritos em especificação das condições técnicas;

• Interligações à rede elétrica e de controle;

• Fornecimento dos produtos químicos para a colocação em marcha;

• Desenho com o esquema da instalação para pendurar na sala técnica da instalação;

• Colocação em Marcha (PEM), funcionamento e programação da instalação;

• Interfaces de comunicações para integração no sistema de controle e ge

as unidades;

• Configuração junto do contratado para o sistema de controle

(8MS);

• Permissões e licenças da aplicação ínformática de gestão do
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• Fornecimento, instalação e montagem do sistema de distribuição de tubulações hidráulicas de

inlerconexão entre os componentes e os tanques de armazenamento assim como as válvulas indicadas

nos esquemas, elementos de campo, instrumentação e regulação do afluente aos tanques;

• Instalação e montagem das conexões pneumáticas entre compressores, painéis e válvulas de manobra;

• Infraestrutura el~trica de alimentação a quadros elétricos e de controle dos distintos sistemas incluindo os

seus componentes;

• Instalação e montagem de instrumentação de campo, sondas, válvulas motorizadas, manómetros,

termómetros, contadores, incluindo cabeamento de controle e comunicação entre os equipamentos e a

canalização. Tudo isto fará parte do alcance do instalador contratado para a instalação de controle
centralizado.

Equipamentos instalados para o funcionamento do sistema de trttamento:

82000691
Concessionária do Aeroporto Internaclona

Quatro (4) Analisador de Cloro com sonda de medido de cloro tipo Amperométrico, pressão máxima de 1

bar, intervalo de medida de 0.5 ppm, 'conjunto hidráulico com filtro de malha de 3/4", proteção elétrica de
IP-65, ALIMENTAÇÃO 220V 50Hz.

Nove (9) bomba~ dosadoras, sendo duas (2) de desinfecção e sete (7) de cloração .

Um (1) Controle de rH (analisador do redução e oxidação] com pressão máxima de 7 bar.

Três (3) bombas dosadoras (antioxidante) contrapressão de 18 bar, com poteneia elétrica de 12W .

Três (3) bombas dosadoras (anti espumante) contrapressão de 18 bar, com potencia elétrica de 12W.

Uma (1) bomba dosadora (co!orante), contrapressão de 18 bar, com potencia elétrica de 12W.

Duas (2) bombas dosadoras (t1,?culante),contrapressão de 18 bar, com potencia elétrica de 12W.

Uma (1) bomba ,dosadora (coagulante), contrapressão de 18 bar, com potencia elétrica de 12W.

Dez (10) bombas centrifugas sendo, seis (6) respectivas à atluente ao filtro, pressão de 2,5 bar. E quatro
(4) de pressão de 2 bar.

Duas (2) bombas de recirculação de á~ua potável sanitária, pressão de 0,7 bar e capacidade de 24,5m'/h .

Uma (1) bomba de recirculação rede de incéndios pressão de 0,6 bar e capacidade de 6m'/h .

Duas (2) bombas de recirculação de rede de águas recuperadas, pressão de 0,7 bar e capacidade de
12,5m'/h.

Um (1) Filtro auto Iimpante, com capacidade de 45m'/h .

Um(l) Filtro auto limpante, com capacidade de 100m'/h .

Dois (2) filtro multimédia com vazão de 50m'/h e pressão de 6 bar, c 'e!i\& filtragem de 3,42m2.

Quatro (4) tiltro multimédia com vazão de 10m'/h e press' de 1 ~g fieie de filtragem de
00 's o~~~~\ .,,!;t'"O,78m2, 9.,.o~~o~"'.,' :.~Q~~t.1l ao fOI \Ol1'l\1l

>1.01.('; Ijl..~u""',~' .' ":~~\i\03 ",úJ''''
\'t-..~a.d",1\C"C I 'a •.... o~p..l.r'~ ..1 ..• "", \ •..•'l
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4.13. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE SISTEMA DE GAS

COMBUSTlvEL

o número total de depósitos fornecido e instalado é de quatro (4) unidades de 2.500 kg de capacidade, um total de
10.000 kg. De acordo com o consumo de gás fornecido é de (395,5 m3/h GN). o consumo de GLP passa a ser 321
kglh.

Os principais componentes instalados foram:

• Reguladores de pressão

• Manômetros

• Válvulas

• Filtros

• Sensores e alarmes para a detecção de vazamento, interligado ao SDAG (Sistema Detecção Automática

Gases)

• Sistemas de medição de vazão

As válvulas de bloqueio utilizadas na rede de distribuição interna são do tipo esfera, globo e registro de macho.

4.14. DESCRiÇÃO SUMARIA DOS PRINCIPAIS SERViÇOS REALIZADOS DE SISTEMA DE COMBATE A
INC~NDIO

Sendo o primeiro aeroporto do Brasil a possuir o A.V.C.B. (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros).

O sistema de combate a incêndi~ foi constituldo pelos equipamentos abaixo:

.' .
Extintores de Incêndio: Foram instalados seiscentos e sessenta é sete (667) extintores de incêndio sendo

quinhentos e vinte e dois (522) extintóres portáteis de pó ABC, trinta (30) extintores sobrerrodas carga de pó

ABC, setenta (70) extintores portáteis carga de dióxido de carbono (CO), quarenta e cinco (45) extintores

sobrerrodas carga de dióxido de carbono (Cá):
"

Hidrantes: Foram in~talados trezentos e sessenta e nove (369) hidrantes duplo, cento e quatro (104) hidrantes

simples doze (12) hidrantes urbanos com um total de quatrocentos e trinta e cinco (435) mangotinhos e mais

de três mil (3000) manômetro.

Bicos de Sprinkler: Foram instalados vinte mil quinhentos sessenta e um (20.561) bicos de sprinlker, sendo

doze mil novecentos e setenta e um (12.971) tipo sprinkler montante, se

(7449) sprinkler pendentes, e cento e vinte (120) tipo sprinkler later .

As redes de tubulaçôes contra incêndio interior foram exec

ranhurada (rolled grooved) para diâmelros de DN25 e maio

roscadas.

000692
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Foram instaladas um grupo de bombas de pressão que alimentam os sistema de combate contra incêndios

que encontram-se rta zona do processador. numa sala de abrigo de bombas no piso -6.70m no TPS3. Este

grupo de bomas de pressão são compostos por três grupos independentes: BHU para hidrantes urbanos. BHI

para hidrantes interiores, e BCA para chuveiros automáticos. Cada grupo de bomba será composto por três (3)

bombas:

• Uma bomba principal elétrica do tipo centrifuga horizontal de sucção frontai.

• Uma bomba principal elétrica de reserva da anterior do tipo centrifuga horizontal de sucção frontai..
• Uma bomba secundária Jockey (BJ-01). sendo que está manterá a pressão na rede hidráulica de chuveiros

automáticos e hidrantes quando não exista fogo. Será do tipo centrifuga horizontal muti etapa. com uma

vazão não superior a 1.2m3/h.

Para identificação de rota de fuga. hidrantes. extintores, alarmes o locais perigosos foram fornecidas placas

iuminescentes e luminárias de emergência autônomas.

Principais Equipamentos

Houve acompanhado desde a fabricação afé a entrega ao cliente com participação da montagem e do

comissionamento dos equipamentos descritós:

• Ponte de Embarque; com um total de vinte (20) instaladas;

• Esteira Rolante; 'com um total de trinta (30) instaladas;

• Escada Rolante; com um total ~e vinte e uma (21) instaladas;

• Elevador de pessoas (panorâmiço); total de vinte (20) instaladas;

• Elevador de pessoas (inox); total de vinte'(20) instaladas;

• Elevador de carga (inox); total de treze (13) instaladas .
.--
•5. MEIO AMBIENT.E:

o empreendimento contou com uma estrutura para controle e ações ambientais, que foi responsável pelo

cumprimento de todas as exigências ambientais impostas pelo contrato e pela legislação ambiental vigentes.

Seu objetivo principal foi propor medidas preventivas elou corretivas. de modo a evitar que as atividades

gerassem não conformidades.

Os aspectos mais importantes do Sistema de Gestão ambiental foram'

5.1. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)

Para o gerenciamento dos residuos sólidos e liquidos gerados

identificação, classificação. segregação, acondicionamento. t
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Todas as operações de manuseio, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final de resíduos

sólidos e líquidos foram executados atendendo aos requisitos contratuais, nonmas da ABNT e legislações

específicas de ãmbito Federal, Estadual e Municipal.

Para o tratamento e a destinação final, o REUSO e a RECICLAGEM tiveram preferência sobre as demais

alternativas de tratamento e disposição final.

Visando atender todos os requisitos legais e práticas sustentáveis, adotou-se a coleta seletiva, para maximizar

o aproveitamento de materiais recicláveis, reduzindo a destinação final de residuos em aterros iicenciados para

• tal.

5.2.Sustentabilldade

Diversas ações sustentáveis foram implementadas na obra de Ampiiação do Aeroporto Internacional de

Guarulhos, tendo o entendimento e reconhecimento de que os recursos naturais são finitos e prevendo a

integração entre economia, sociedade e meio ambiente. Foi desenvolvido e estimulado as ações ambientais

sustentáveis, privilegiando os aspectos sociais, econômicos, culturais, bióticos e ambientais, estabelecendo um

novo cenário para o processo de desenvolvimento.

•

•

A obra sempre buscou por soluções voltadas a uma produção mais iimpa. Desde o início, estas ações foram

encaradas como desafios e oportunidades de melhoria, onde planos e procedimentos foram implantados

visando contribuir com a minimitação da utilização de recursos naturais, ou seja, redução do desperdício e, por

fím, buscando uma produção mais iimpa ..

Dentre as ações, destacam-se o reuso d~ água, substítuição de combustíveis fósseis e reuso e reciclagem de

resíduos gerados peia obra.

As ações sustentáveis tiveram inicio em todas as etapas da obra, sendo que todas que foram implantadas

continuam em operação. Os principais impactos da obra foram identificados e ações foram propostas para sua

mitigação e/ou minimização. Sendo eles:

Geração de resfduos: A gestão de residuos teve como meta destinar ambientalmente os resíduos sólidos

gerados nas diversas frentes, atendendo sempre o conceito dos 5 R's (Reduzir, Reutilizar, Recuperar, Renovar

e Reciicar);

Consumo de água: Baseados no consumo interno de água, várias

diminuir o consumo deste bem precioso e reutilizá-Ia em divers

nenhum processo. Neste caso, nas usinas de produção de mass

umectação e lavagem das vias internas da obra, foram priorizado

Concessionáría do Aeroporto Internacional lhos S:A. _.....
Rodovia Héllo Smidt, s/no., 22 Andar - ~.~S'irfi~õ'-<--;~ •.•,;;':....\t\O

Guarulhos-SP-CEP;07.19r:f!iI.l~ d("', :_ I
00'.00!.cJ!J000694 ~-
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Emissão de contaminantes atmosféricos: A diminuição e/ou a eliminação de contaminantes na atmosfera

como 802 e/ou poeiras impactam diretamente na qualidade de vida dos colaboradores e da comunidade do

entorno. Estas ações de reduções contribuíram para a diminuição de diversos problemas de saúde e

contaminação de solo e água. Por isso a opção de substituição de óleo diesel 8500 (500 ppm de 8) pelo 810

(10 ppm de 8).

,
5.3. Plano de Atendimento a Emergência (PAE)

Teve como objetivo principal definir ações, procedimentos, recursos humanos e materiais, entre outros,

necessários ao atendimento às emergências, tanto de segurança do trabalho e saúde ocupacional como de

meio ambiente, identificadas nos diferentes cenários, prevendo ações que minimizem ao minimo ou eliminem

os riscos potenciais de lesões, mortes, danos à propriedade, ao Meio Ambiente e a toda comunidade, de

influência direta, de~envolvendo ações em conjunto com os órgãos das esferas Federal, Estadual, Municipal e

com a sociedade em geral, para adoção de medidas cabíveis no controle a emergências.

Periodicamente o Plano de Emergência foi testado (simulado), e após cada teste ou cada ocorrência real, foi

analisada criticamente através da observação das ações do procedimento de atendimento a emergência.

o Plano analisou os riscos inerentes a, cada ponto sensivel levantado e previu todas as ações a serem

desenvolvidas para peutralizar ou minimizar as consequências de acidentes, proteger a vida humana, a fauna e

a 110ra,descontam inação e recuperação do meio ambiente e proteção da propriedade particular. Teve como

objetivo, o intuito de treinar, 'organizar, orientar, facilitar, agilizar e uniformizar as ações necessárias às
"

respostas de controle e combate as ocorrências anormais,

5.4. Levantamento de Aspectos e Impactos

Foram identificados e avaliados' os aspectos ambientais gerados nas diversas atividades realizadas, .
determinando os aspectos que tenham ou possam ter impactos significativos sobre o meio ambiente e

gerenciando os aspectos e impactos' ambientais significativos/criticas visando assegurar a prevenção da
"

poluição e a melhoria contínua do sistema de Gestão, É um instrumento preventivo muito usado nas políticas

de meio ambiente e gestão ambiental.

5.5. Requisitos Legais e Outros Requísltos

A gestão sobre requisitos iegais e outros requisitos, tem por objetivo analisar e garantir, através de ferramentas

gerenciais, o conhecimento e a conformidade

identificação de novos requísitos legais até a

conformidade .

000695
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5.6.Gestão de QSMS - QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

O Sistema de Gestão de QSMS contemplou o acompanhamento, validação e monitoramento dos MATERIAIS

e SERViÇOS considerados críticos para realização do empreendimento.

Foram elaborados todos os documentos (procedimentos de execução de serviço, procedimentos operacionais,

formulários e registlos) pertinentes ao escopo contratual. Totalizando: procedimentos eiaborados: 186,00 e

formulários elaborados: 402,00.

Por se tratar de uma gestão integrada, todos os setores do empreendimento foram estruturados de maneira a

atender os requisitos normativos, legais e contratuais. Setores prioritários como Suprimentos e Projetos

executaram suas atividades ligadas diretamente ao QSMS.

5.6.t. Controle Tecnológico

Durante a execução da obra todos os serviços e materiais considerados como criticos para o empreendimento

foram monitorados e acompanhados.

o controle tecnológico foi realizado diretamente nas seguintes áreas da construção civil:

•
•
•
•
•
•

Estruturas metáUcas;

Acabamentos;

Pavimentação;

Terraplenagem;
".Estrutura de Concreto Armado;

Instalações (hidráulicas, elétricas, ar condicionado e refrigeração) .

Este monitoramento'to; realizado através de:

• FVS (Ficha de Verificação de SerViços): 32.372 FVS's geradas;

• FVM's (Ficha de Verificação de Maii3riais): 11.331 FVM's geradas;

• Metrologia: foram controlados 2.400 equipamenlos quanto à sua condição de uso e calibração;

• Controle tecnológico: realizado diariamente pela equipe de campo OAS (com seus devidos registros),

juntamente com,empresas especializadas em cada serviço.

• Inspeções em fábricas durante a produção dos materiais a serem empregados na obra.

5.6.2. Manual do Proprietário

especificas da ABNT:

000696
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• ABNT NBR 14037 - Diretrizes para elaboração de Manais de uso, operação e manutenção das editicações

- Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos;

• ABNT NBR 5674 - Manutenção de Edilicações - Requisitos para o sistema de gestão de manutenção;

• ABNT NBR 15575-1 - Edificações Habitacionais - Desempenho (Parte 1: Requisitos Gerais).

Este documento foi enviado para o proprietário para que o mesmo pudesse efetuar a continuidade dos serviços

pertinentes à operação do Aeroporto.

5.6.3. Data Book

Foi elaborado o Data book da obra e encaminhado para o cliente. Esta documentação é o resguardo técnico da

obra.

• Composição do documento: 2.000 pastas AZ x 3 vias= 6.000 pastas

6. SERViÇOS PRELIMINARES

Para a execução dos serviços foi necessária a implantação de diversas áreas de apoio (canteiro e pátios

industriais), que foram localizadas de maneira a atender as várias frentes de trabalhos, em conjunto com

planejamento técnico, a logística e a necessidade dos recursos de canteiros e pátios industriais:

6.1. Canteiro

o canteiro de obras foi executado seguindo os padrões de qualidade e sustentabilidade, proporcionando maior

redução de consumo de energia e reuso de água, contemplando:

000697

• Portaria com controle de acesso:

• Escritórios:

• Salas de reuniões:

• Refeitórios:

• Sanitários e vestiários:

• Olicinas:

• Laboratório de controles tecnológicos

• Estacionamentos para velculos leves e pesados,

• Bicic/etário

• Escritório da fiscalização

• Salas de treinamento

• Auditório

• Viveiro



• Áreas de coleta seletiva

• Áreas de vivência
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As edificações civis contemplam a execução das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, águas pluviais,

telefonia e dados ,(lógica), combate a incêndio, sistema de proteção contra descarga atmosférica, ar

condicionado, comunicação visual e sistema de segurança.

6,2, Instalações Industriais

Foram instaladas duas Centrais dosadoras e Misturadoras e uma Central de Pré Moldado. As instalações,
abrangeram as fundações, instalações hidráulica e elétrica, automa£-ãoe montagem mecânica das Centrais.

,
Seguem abaixo as características:

6.3. Usinas de concreto:

As usinas estão instaladas na obra de ampliação do Aeroporto Internacional de Guarulhos em nome da

empresa OAS S.A. A licença de operação nO15006285 foi obtida em 13 de março de 2013, pela Companhia de

Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB) do estado de São Paulo e com validade até 13 de março de

2017.

Nas usinas foi instalado um sistema de reaproveitamento de água em cada unidade.

6.4, Central de Pré Moldado: '.
".

A central de Pré Moldados é có,;,posta pelos pátio de estocagem de armação, central de corte e dobra e

armação de aço, laboratório para controle tecnológico, área de pátio de estocagem de vigas e pré Lages, pátio

de fabricação e protensão. Equipada com um pórtico de apoio para movimentação das formas e para, -
movimentação das vigas no pátio de es!oque.

.••/ ,-

7, RESUMO TOTAL DAS PRINCIPAIS ~REAS

• Processador: 124.063,78 m'

• Hotel: 3.471,62 m'

• Dique: 52.922,72 m'

• Pré Passarelas: 8.989,88 m'

• Central de Utilidades CUT: 2.966,52m2

• Edifício Garagem: 84.545,0Im'

• Edifício Passarela 1: 5.780,10m'

• Edifício Passarela 2: 5.847,72m'
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o Prédio da CUT: 2.966,52 m'

o Galeria de iigação dos terminais (Túnel 01): 6.245,22 m'

o Galeria de acesso ao subsolo TPS e rampa (Túnel 02): 3.635,89 m'

o Galeria de ligação CUT (Túnel 03): 2.138,86 m'

o Galeria TPS atual (Túnel 04): 405,17m'

o Estacionamento da Torre: 9.226,05 m'

o Estacionamento TPS-1rrpS-2: 7.532,85 m'

o Bicicletário: 294,00m'

o Parada de Onibws (Shuttle bus): 2.258,75 m'

o Sistema Viário: 76.709,53m'

8. RESUMO TOTAL DAS PRINCIPAIS QUANTIDADES

".
Escavação mecanizada em s;>101'/2'categoria e rachão na seção:

Fornecimento e compactação"de rachão:

Transporte de Solo:

Binder:

20.221.608,88 kg

15.668,21 m'

48.691,07 m'

182.394,34 m'

66.970,48 m'

102.093,63 m

7.503.558,80 kg

235.616,93 m'

52.167,41 m'

2.143.428,40 m'

1.699.824,44 m'

1.640.211,40 m' x km

40.061,96 m'

54.903,63 m'

26.502,29 m'

215.035,16 m'

41.574,78 m'

221.926,27 m'

--

000699

Aço CA-50/CA-60 (pré-moldado + in loco):

Concreto fck 10 Mpa (Magro):

Concreto estrutural fck 20 Mpa (Estacas):

Concreto estrutural fck 30 Mpa (Estruturas):

Concreto estrutural fck 35 Mpa:

Estaca hélice contínua:

Estrutura Metálica:

Lajes Pré moldadas:

Revestimento em ACM:

Fresagem:

Forro Metálico:

Vidro Insulado:

CBUO:

PMO:

BGS:

BGTC:o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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9. EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

01. Plataformas Tipo Tesoura: 341 ud
02. Plataforma Articulada: 488 ud

03. Caminhão Munck 4 t 040 ud
04. Caminhão Basculante 120ud

05. Caminhão Basculante Toco: 002 ud
06. Caminhão Carroceria: 030 ud
07. Caminhão Espargidor: 002 ud
08. Caminhão Guindauto: 052 ud

09. Caminhão Pipa: 012 ud

10. Carreta: 009 ud
11. Compressor De Ar Diesel: 023 ud
12. Empilhadeir:;!: 010 ud

13. Escavadeira Hidráulica: 021 ud

14. Grupo Gerador: 075 ud
15. Guindaste: 008 ud
16. Manipulador Telescópico: 031 ud

17. Mini Carregadeira: 040 ud

18. Mini Escavadeira: 007 ud

19. Motoniveladora: 003 ud

20. Pavimentadora de Concreto: 002 ud
21. Retro Escavadeira:

; 014 ud
22. Rolo Compactador: 020 ud.
23. Torre De Iluminação: 036 ud
24. Trator De Esteiras:

,
007 ud

25. Trator De Pneus: 004 ud
26. Vibro Acabadora Asfáltica: 008 ud
27. Guindastes:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

000700
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Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

Guindaste:

10. FONTES DE RECURSOS

Consórcio GRUPAR (Invepar I ACSA) Ilnfraero

11. EFETIVO MOBILIZADO

Efetivo OAS:

001 ud (Modelo liMO, capo351, marca XCMG)

001 ud (Modelo QY35KS, capo35 t, marca XCMG)

001 ud (Modelo WD61546266/2200, capo 70 t)

004 ud (Modelo QY70K, capo 70 t, marca XZJ5430JQZ70K)

002 ud (Modelo STC800, capo 70 t, marca SANY)

001 ud (Modelo PBT 45.000, capo 70 t, marca SANY)

001 ud (Modelo QY 65K, capo 70 t, marca liMO XCMG)

001 ud (Modelo LTM1220, capo 80 t, marca liMO L1EBHERR)

001 ud (Modelo LR 11000, capo 1000 t, marca L1EBHERR)

001 ud ( Modelo LR 1750, capo 7001, marca L1EBHERR)

Total de horas trabalhadas: -14.922.781,71 hh
I.

Efetivo terceirizado:

,
Total de horas trabalhadas: 6.120.776,00 hh

PLANILHA COM OS PRINCIPAIS SERViÇOS EXECUTADOS:

001.01.01
001.01.02

001.01.03

001.01.04

001.01.05

001.01.06

001.01.07

001.01.08

001.01.09

001.01.10

,Canteiro Administrativo

Canteiro Institucional

Canteiro Operacional (Sustentável)

Canteiro Industrial - Pré-Moldado

Canteiro lndustrial- Central de Concreto

Canteiro Avançado - TP5

Canteiro Avançado - EOG

Canteiro Avançado - PÁTIO,
Rede de Instalaçl'lo Elétrica Provisória

Canteiro Operacional (TerceIros)

Concessionária do Aeroporto Internaciona uarulhos S.A.
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 2º Andar - S~.'","-~..~.co t;m~~.o.1..-.

Guarulhos - SP - CEP: 07.19rill1l.~e .
~l!J .
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M2 2.967,00

M2 541,00

~

M2 14.935,00

M2 12.000,00

M2 3.000,00

2.666.67

.r~
2.666,67

2.666,67

3.491,00
}

4.000.00 O

Ifl~
~92
(j
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001.02.01.01

001.02.01.01.01

001.02.01.01.02

001.02.01.01.03

001.02.01.01.04

001.02.01.01.05

001.02.01.02

001.02.01.02.01

001.02.02

001.02.02.01

001.02.02.01.01

001.02.02.01.01.01

001.02.02.01.01.04

001.02.02.01.01.05

001.02.02.01.01.08

001.02.02.01.02

001.02.02.01.02.01

001.02.02.01.02.02

001.02.02.01.03

001.02.02.01.03.01

001.02.02.01.03.02

001.02.02.01.03.03

001.02.02.01.03.04

001.02.02.01.03.05

001.02.02.01.03.06

001.02.02.01.03.07

001.02.02.01.03.08

OO1.tJ2.02.01.04

001.02.02.01.04.01

001.02.02.01.04.02

001.02.02.02

001.02.02.02.01
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Sistema de Pistas - 09L/Z7R
Revitalização do Pavimento
Fresagem de Pavimento (até 5 cm)

C8UQ - Fornecimento e Aplicação

Oemolicao de pavimento asfaltico pa ra Bota.Fora

,sInalização Horizontal/Vertical

Pintura de ligação

Gramado
Grama em placas

~atio, Taxls e Saidas Rapldas
Estacionamento de Aeronaves (Pav. Rígido)
Escavação e limpeza
pemolicao de pavimento asfaltlco pa ra Bota-Fora

Contenta0

Escavação MecanIzada em Solo

Transporte de Solo

Aterro
Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

Fornecimento, espal~amento e compactação de rachão

,pa:"im~n!~ção
Reforço do sub.lelt~ .

Brlta Graduada Simples - BGS

Concretofck 35 MPa,-bombeável- Pátio Rlgldo

Junta - Piso de Concreto

Concreto fck 35"MPa, bombeável • Pátio Rigido [CeR)
~.

Armação aço CA-5.0/GO- Pátio de Concreto
-~

Junta Fungenband 0-22,
Forma - Estrutura

SInalização e Infraestrutura do Balizamento,
Sinalização Horizontal IVertical (Pátios e Pistas)

Bali1:amento de Pista (construção civil)

Transito de Aeronaves (Pavimento Flexivel)
Escavação

000329
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M2 24.000,00

M3 1.200,00

M3 1.200,00

M2 400,00

M2 24.000,00

M2 8.861,86

M3 22.943,65

M2 5.250,00

M3 76.050,00

M3XKM 114.075,00

M3 53.235,00

M3 32:4.215,00

M2 119.352,43

M3 35.805,73

M3 42.967,04

M 44.625,58

M3 21.483,44

KG 783.784,37

M 2.074.•62

M2 1.638,33

M2 32.162,00

M2 119.352,43

001,02.02.02.01.01

001.02.02.02.01.02

001.02.02.02.02

001.06.02.03.02

001.02.02.02.04.12

001.02.02.02.03

001.02.02.02.03.01

001.02.02.02.03.02

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (1,5km)

Aterro
Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Drenagem

Caixa de canal drenagem linear projetada

Canal de Drenagem. Tipo UlMA

M3
M3XKM

48.859,20

73.288,80
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001.02.02.02.03.03

001.02.02.02.03.04

001.02.02.02.03.05

001.02.02.02.03.06

001.02.02.02.03.'07

001.02.02.02.03.08

001.02.02.02.03.09

001.02.02.02.03.10

001.02.02.02.03.11

001.02.02.02.03.12

001.02.02.02.03.13

001.02.02.02.03.14

001.02.02.02.03.15

001.02.02.02.03.16

001.02.02.02.04

001.02.02.02.04.01

001.02.02.02.04.02

001.02.02.02.04.03

001.02.02.02.04.04

001.02.02.02.04.05

001.02.02.02.04.06

001.02.02.02.04.07

001.02.02.02.04.08

001.02.02.02.04.09

001.02,02.02.04.10

001.02,02.02.04.11

001.07,07.01.01

001.02.02.02.05

001.02.02.02.05.01

001.02.02.02.05.02

001.02.02.03

001.02.02.03.01

001.01.02.03.01.01

Coletor projetado 0 400

Coletor projetado 0 500

Coletor projetado 0 600

Coletor projetado 0 BOO

Coletor projetado 0 1000

Coletor projetado €I 1200

Coletor projetado «11500

Caixa de Drenagem (1,30 x 1,30 m)

Poço visita (2,00 x 1,60 m)

Separador hidrocarbonetos projetado

Tubo de Dreno Corrugado Perfurado - 6 paI.

;Tubode Dreno Corrugado Perfurado - 4 pol.

Manta Geotextil RT16

Escada Marinheiro de Acesso ao Poço de Visita

Pavimentacao'

Reforço do sub-lelto

Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

Brita Graduada Simples. BGS

,BritaGraduada Tratada com Cimento (4%). BGTC

ImprimaÇão

BINDER- Fornecimento e Aplicação

Pintura de ligação

CART. Camada Anti-Reflexão de Trincas (Hatelite)

CBUQ. Fornecimento e Aplicação

Pré-Misturado'a Quente (PMQ)

Macadame Hidráulico-- .:;

Fornecimento, esp~hamento e compactação de Rachão - Terceirizado

SinaUzaçã~~ Infrâe~trutura do Balizamento
Balizamento de Pista (construção civil)

Sinalização Horizontal IVertical (Pátios e Pistas)- ..••
Canal de Macro Drenãgem~-
TRECHO A - Galeria Concreto ICT-02)

Escavação

- - - - -

M 1.558,91

M 620,61

M 616,17

M 635,65

M 680,50

M 684,99

M 357,01

UN 140,00

UN 67,00

UN 6,00

M 9.483,88

M 10.307,70

M2 13.447,22

KG 12.150,00

M2 90.958,00

M3 27.287,40

M3 27.287,40

M3 18.191,60

M2 90.958,00

M3 6,367,06

M2 181.916,00

M2 9.095,80

M3 6.367,06

M3 9.095,80

M3 27.287,40

M3 104.765,90

M2 90.958,00

M2 45.479,00

1.344,07

6.720,34

102,600,00

46.578,87

1.304.208,31

46.578,87

~~
"80,00 G.~
Cf

1

M3

M3

M3XKM

001.02.02.03.01.03.01 Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

001.07.01.02.01 Fornecimento, espalhamento e de Rachão

001.02.02.03.01.02.02 Brita Graduada Simples. BGS

001.01.01.03.01.03 'Estrutura de Concreto

001.02.02.03.01.01.01 'Escava~o Mecanizada em Solo

001.02.02.03.01.01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km)- Terceirlzado

001.02.02.03.01.01.03 Descarga e espalhamento em bota.fora

001.02.02.03.01.01.04 Reforço do sub-leito

001.02.02.03.01.01 Aterro

000703
•



000331
ATl- 01.211.195 (95/143)

001.02.02.03.01.03.02 Formade Madeira

001.02.02.03.01.03.03 Armacao aco CA-SO/GO- Estrutura

001,02.02.03.01.03.04 Tampão de Ferro Fundido

001.02.02.03.01.03.05 Manta Geotextil RT16

001.02.02.03.01.03.06 Aduela - Forneclmento e Aplicação

M2

KG

UN
M2

M

80,00

8.000,00

8.00

12.015,16

1.606,35

Manta Geotextil RT16

001.02.02.03.02

001,02.02.03.02.01

001.02.02.03.02.01.01

001.íJ2.02.03.02.01.02

001.02.02.03.02.01.03

001.02.02.03.02.01.04

001.02.02.03.02.02

001.02.02.03.02.02.01

001.02.02.02.02.02

001,02.02.03.02.02.03

001.02.02.03.02.02.04

001.02.02,03.02.02.05

001.02,02,03.02.02.06

001.02.02.03.03

001.02,02.03.03.01

001.02.02.03.03.01.01

001.02.02.03.03.01.02

001.02.02.03.03.01.03

001.02.02.03.03.01.04

001.02.02.03.03.02

001.02.02.03.03.02.01

001.07.04.02.02

001.02.02.03.03.02.03

001.02.02.03.03.02.04

001.02.02.03.03_02.05

001.02.02.03.03.02.06

001.02..02.03.04

001.02.02.03.04.01

001.02.02.03.04.01.01

001.02.02.03.04.01.02

001.02.02.03.04.01.03

001.02.02.03.04.01.04

001.02.02.03.04.02

001.02.02.03.04.02.01

001.02.03.07.01.04

001.02.02.03.04.02.03

001.02.02.03.04,02.04

TRECHO B - Canal Enrocamento (CT-40)

Escavação
Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km)- Terceirizado

Descarga e espalhamento em bota.fora

Reforço do sub-Ielto

Enrocamento
Concreto fck 10 MPa, convencional - lastro de Magro

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Armacao aro CA-SO/60. Estrutura

Concreto fck 10 MPa, convendonal-lastro de Magro

Manta Geotextil RT16

Gabião - Fornecimento e Montagem

TRECHO C - Canal Enrocamento (CT-41)

Escavaçã~_

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Terceirizado

Descarga e espálhamento em bota-fora

Reforço do sub~to

Enrocamento
Concreto fck 10 MPa, oonvencional- Lastro de Magro .
Fornecimento, espalhámerUo e compactação de Rachão - Tercelrizado~
Armacao aro CA.50/60,~ Estrútura

Concreto fck 10 MPa, convencional - Lastro de Magro
,,";.;-

Gabião - Fornecimento e Montâgem

TRECHO O - Canal Enrocamento (CT-42)

,Escavação
Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão [28km). Terceirizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Reforço do sub-Ieito

Enrocamento

Concreto fck 10 MPa, convencional. Lastro de Magro

,Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão - N

Armacao aco (A-SO/60. Estrutura

Concreto fck 10 MPa, convencional- Lastro de Magro

M3 25.011,07

M3XKM 700.310,07

M3 25.011,07

M2 11.201,47

M3 560,07

M3 79.803,36

KG 2.168,25

M3 4,39

M2 11.201,47

M2 11.201,47

M3 17.132,08

M3XKM 479.698,14

M3 17.132,08

M2 7.672,78

M3 383,64

M3 60.464,00

KG 1.925,72

M3 3,01

M2 7.672,78

M2 7.672,78

M3 14.959,14

M3XKM 187.588,98

M3 6.699,61 \M2 6.699,61

334,98

<f453.842,71

1,681,47

2,63 ,~
()jJ

'(~5
()
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6.699,61

6.699,61

M2

M2

M3 126.721,32

M3XKM 3.579.383,08

M3 63.466,58

M2 10.699,67

M3 53.524,28

M3 1.013,78

KG 144.850,94

M3 2.350,31

M 312,85

M 1.608,96

M2 9.385,61

M3 15.529,48

M3XKM 194.741,12

M3 6,955,04

M2 6,955,04

M3 347,75

M3 49.826,00

KG 1.745,58

M3 2,73

M2 6.955,04

M2 6.955,04

M3 15.227,22

M3XKM 426.362,04

M3 15.227,22

M2 2.824,00

M3 47.920,00

M3 564,80

30,00

30,00

"
001.02.02.03.06.01.03 Descarga e esp'alhámento em bota.fora.•
001.02.02.03.06.01.04 Reforço do sub-leito

001.02.02.03.06.02 Enrocamento

001.02.02.03;07 GALERIA DE CONCRETO - Passagens

001.02.02.03.07.01 Escavação

001.02.02.03.07.01.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.02.02.03.07 .01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão {28km) ~Terceirizado

001.02.02.03.07.01.03 Descarga e espalhamento-em bota-fora

001.02.02.03.07.01.04 Reforço do sutJ..leito

001.02.02 ..03.07.02 Aterro
001.07.05.02.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de Rachão 4 Terce'

001.02.02.03.07.02.02 BrUaGraduada Simples - BGS

001.02.02.03.07.03 Estrutura de Concreto

001.02.02.03.05.03.01 Concreto fck 10 MPa, convencional- lastro de Magro

001.02.02.03.05.03,02 Armacao aco CA-SO/60- Estrutura

001.02.02.03.05.03.03 Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

001.02.02.03.05.03.04 Junta. Piso de Concreto

001.02.02.03.05.03.05 Barbacan PVC100 mm (premissa: dist 5m entre tubos)

001.02.02.03.05.03.06 Manta Geotextil RT16

001.02.02.03.06 TRECHO F - Canal Enrocamento (CT-42)

001.02.02.03.06.01 Escavação

001,02,02.03.06.01.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.02.02.03.06.01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão f28km). Terceirizado

001.02.02.03.05.03 Estrutura de Concreto

001,02.02.03.06.02.06 Gabião - Fornecimento e Montagem

001.0Z.0Z.03.0S TRECHO E - canal de Concreto (CT-42l

OOL02.02.03.0S.01 Escavação

001.02.02.03.05.01.01 Escavação Mecanizada em 5010

001.02.02.03.05.01.02 Transporte de 5010 e/ou Rachão (28km) - Tercelrizado

001.02.02.03,05.01.03 Descarga e espalhamento em bota.fora

001.02.02.03.05.01.04 Reforço do sub.lelto

001.02.02.03.05.02 Aterro

001.02.02.03.04.02.06 Gabião - Fornecimento e Montagem

001.02.02.03.07.03.01 Concreto fc" 30 MPa, bombeável- Estrutura

001.02.02.03.07.03.02 Form<lde Madeira

001.02.02.06.02.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.02.03.04.02.05 Manta Geotextil RT16

f
001.02.02.03.06.02.01 Concreto fck 10 MPa, convencional ~Lastro de Magro

001.02,02.07.02.01 Fornecimento, espalhamento' e compactação de rachão

001.02.02.03.06.02.03 Armacao aco CA~50/60~Estrutura
~. -.-

001.02.02.03.06.02.04 Concreto fck 10 MPa, convenclonál- lastro de Magro

001.02.02.03.06.02.05 Manta Geotextil RT16



• 000333
ATl-01.211.195 (97/143)

001.02.02.03.07.03.06 Aduela • Fomeclmento e Aplicação

001.02.02.03.07.03.03 "rmacao ato (A-SO/50. Estrutura

001.02.02.03.07.03.04 Tampão de Ferro Funrlirlo

001.02.02.03.07.03.05 Manta Geotexti! RT16

001.02.02.03.08 EMBOCADURA DECONCRETO

001.02.02.03.08.01 Escavação

001.02.02.03.08.01.01 EscavaçãoMecanizada em Solo

001.02.02.03.08.01.02 rran.sporte de Solo e/ou Rachão (28km)- Terceirizado

001.02.02.03.08.01.03 Descarga e espalhamento em bota.fora

001.02.02.03.08.01.04 Reforçodo sub-leito

001.02.02.03.08.02 Aterro

~- - - - - - - ...

KG 3.000,00

UN 3,00

M2 4.473,97

M 642,16

I
I M3

14.178,35

M3XKM 396.993,67

M3 14.178,35

M2 1.477,30

41.684,88M3Fornecimento, espa'hame~to e compactação de rachão

Estrutura de Concreto
001.03.05.03.02.01

001.02.02.03.08.03• 001;02.02.03.08.03.01 Concreto fck 10 MPa, convencional-lastro de Magro

001.02.02.03.08.03.02 Armacao aco (A-SO/60 - Estrutura

001.02.02.03.08.03.03 Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estruturil

001.02.02.03.08.03.04 Manta Geotextll RT16

M3

KG
M3

M2

164,78

276.909,65

2.769,10

639,45

001.02.02.03.09

001.02.02.03.09.01

001.02.02.03.09.02

001.02.02.03.09.03

001.02.02.03.09.05

001.02.02.03.09.06

001.02.02.04

GRAMAS

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo (28km) - Tercelrlzado

Descarga e espalhamento em bç.ta-fora

Fornecimento, espalhamento de Solo

Grama em placas

Complementação PRA (Pav. Fieí<jvel)

M3

M3XKM

M3
M3

M2

9.273,'24

259.650.74

9.273,24

13.877,64

34.666,32

•

•

001.02.02.04.01

001.02.02.04.01.01

001.02.02.04.01.02

001.02.02.04.01.03

001.02.02.04.02

001.02.02.04.02.Q1

001.02.02.04.03

001.02.02.04.03.01

001.02.02.04.03.02

001.02.02.04.03.03

001.02.02.04.03.04

001.02.02.04.03.05

001.02.02.04.03.06

001.02.02.04.03.07

001.02.02.04.03.08

001.02.02.04.04

001.02.02.04.04.01

001.02.02.04.04.02

Escavação
Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo (2Bkm) - Terceirilado

Descarga e espalhamento em bota.fora
•Aterro

'Fornedmento, espalhamento e compactação de Solo

Pavimentação
Reforço do sub-leito

Bri13Graduada Simples' BGS

Brita Graduada Tratada com Cimento (4%) - BGTC

Imprimação

BINDER- Fornecimento e Aplicação

Pintura de ligação

Pre-Misturado a Quente {PMQl

CBUQ- Fornecimento e Aplicação

Pavimentação Recapeamento
I Fre.sagem de Pavimento (até 5 em)

ICBUQ- Fomecimento e Aplicação

00 ""JO' r."UI O

M3 30.373,81

M3XKM 850.466,61

M3 30.373,81

M3 21.120,59

M2 22.205,39

M3 4.053,65

M3 2.168,52

M2 22.205,39

M3 1.321,92

M2 36.662,19

M3 1.445,68

M3 994,04

M2 119.890,04 "T"'";)'..•..5.994.50 (._

~
'(~7
()
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5.994,50

119.890,04

M3

M2

M3 2.700,00

M3XKM 75.600.00

M3 2.700,00

UN 1,00
M 814,00

M3 314,50

KG 6.919,00

UN 44,00

UN 44,00

UN 2,00

M3 1.003,75

M2 222,75

M3 22,28

M2 451,00

KG 42.240,00

M3 314,88

M2 528,00

M3 688,88

M3XKM 28.105,00

M3 1.003,75

M 2.620,00

UN 131,00

UN 20,00

KG 60.879,68

M2 63.757,59

M3 145.109,96

M3XKM 4.063.078,87

M3 145.109,96

M3 1.862,G7

M 92.084,83

M3 40.042,84
,PAVIMENTAÇÃO

Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

Fornecimento, espalhamento e compactação de rach

Descarga e espalhamento em bota-fora

Demolicao de pavimento asfaltico para Bota-Fora

00070"

LImpeza e Desmatamento do Terreno (e=4Ocm)

Escavação Mecanizada em Solo

ApJloamento de fundo de vala

Concreto fck 10 MPa, convencional. Lastro de Magro

Arrasamento de cabeça de estaca

Caixa de Passagem - Sistemas Elétricos

Realocação de IntérferêncJas . Sistemas Elétricos

Descarga e espalhamento em bota-fora,
Redes e Posteamento

Armação aço (A-SO/GO . Estacas

Execução de estaca hélice contínua O",70cm

Concreto fck 20 MPa, bombeado ~ Estacas

Forma. Fundação

Armacao aco (A-SO/GO ~ Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

Impermeabllllante Neutrol

Ensaios de integridade de estaca jPIT)

Estaqueamento

Mobilização de equipamento para estaca hélice

Escavação Mecanizada eem Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão {28km) - Terceirizado

Descarga e espalhament.? em bota.fora

Escavação Mecanizada em Solo

Blocos de Ancoragem

Prova de carga dinâmica em estacas

Demolicao de pavimento asfaltico para Bota.Fora

Pintura de ligação
I' -'" "

Iluminação do Pátio

Escavação (Abertura de Valas)

Trânsito e Acostamento "deAeronaves - Código F
EscAvAçÃo \.;

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - TerceiriZ<ldo

,Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

Posteamento ~ Fabricação e Montagem--Estrutura Metálica - Cobertura.

.
ATERRO

001.02.02.05.01.03

001.02.02.05.02

001.02.02.05.01.02

001.02.02.05.02.01

001.02.02.05.02.02

001.02.02.05.02.03

001.02.02.05.02.04

001.02.02.05,02.05

001.02.02.05.02.06

001.02.02.05.02.07

001.02.02.05.03

001.02.02.05.03.01

001.02.02.05.03.02

001.02.02.05.03.03

001.02.02.05.03.04

001.02.02.05.03.05

001.02.02.05.03.06

001.02.02.05.03.07

001.02.02.05.03.08

001.02.02.05.03.09

001.02.02.05.03.10

001.02.02.05.04

001.02.02.05.04.01

001.02.02.05.04.02

001,02.02.05,04.03

001.02.02.05.04.04

001.02.02.06

001,02.02,06.01

001.02.01.06.01.01

001.02.02.06.01.02

001.02.02.06.01.03

001.02.02.06.01.04

001.02.02.06.01.05

001.02.02.06.02

001.02.02.06.02.01

001.03.05.02.02.01

001.02.02.06.03

001.02.02.04.04.03

001.02.02.04.0<1.04

001.02.02.05

001.02.02.05.01

001.02.02.05.01.01

•

•

•



001.02.02.06.03.01

001.02.02.06.03.02

001.02.02.06.03.03

001.02.02.06.03.04

001.02.02.06,03.05

001.02.02.06.03.06

001.02.02.06.03.07

001.02.02.06.03.08

001.02.02.06.04

001.02.02.06.04.01

001.02.02.06.04.01.01

001.02.02.06.04.01.02

001.02.02,06.04.01.03

001.02.02.06.04.01.04

001.02.02.06.04.02

001.02.03.05.05.04

001.02.02.06.04.03

001.02.02.06.04.03,01

001.02.02,06.04.03,02

001.02.02,06.04.03.03

001.02.02.06.04,03.04

001.02.02.06.04,03.05

001.02.02.06.04.03.06

001.02.02.06.04.03.07

001.02.02.06.04.03.08

001.02.02.06.04.03.09

001,02.02.06.04.03 .10

001,02.02.06.05

001.02.02.06.05.01

001,02,02.06.05.02

001.02.02.07

001.02.02.07.01

001.02.02.07.01.01

001.02.02.07.01.02

001.02.02.07.01.03

001.02.02.07.01.04

001.02.02.07.02

001.02.02.02.02.01

001.02.02.07.03

001.02.02.07.03.02

001.02.02.07.03.03

001.02.02.07.03.04

GRUAIRPORTA'""'"''''INmH~",rl[}t,A\
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Reforço do sub-leito

Brita Graduada Simples - BGS

Brlta Graduada Tratada com Cimento (4%). BGTC

lmprimação

BINOER~Fornecimento e Aplicação

Pintura de ligação

I
~BUQ - Fornedmento e Aplicação

Pré-Misturado a Quente (PMQ)

I
FRESAGEM ERECOMPOSiÇÃO DE ASFALTO - PR-A (Trecho 2B)

Escavação
Demolicao de concreto armado Inclusive remoção para bota-fora

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de solo e/ou Rachão (28km)

Descarga e espalhamento em bota-fora

'Aterro

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão ¥ Noturno

Pavimentação
I Drenagem a02-aOB

Fresagem de Pavimento

Brita Graduada Simples. BGS

Brita Graduada Tratada com Cimento (4%). BGTC

Imprimação

Pintura de ligação

'1 P~é-Misturado a Quente IPMQ)

I.
B;~DE.~. ~ornecimento e Aplicação .

CDUQ";'F9rnecimento e Aplicação

I Reforço'~b$ub.leito
ISINAlIZAÇi\Ó E INFRAESTRUTURA DO BALIZAMENTO

- .I ~lizam~nto de ;is~a (~nstruçilo civil) -

Sinalização Horizontal / VerticallPátios e Pistas)

PÁTIO LIMA

Escavação

I
Es~avação Mecanizada ~m soio

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km)- Terceirizado

Descarga e espalhamento em bota.fora

,Demolicao de pavimento asfaltico para Bota-Fora

Aterro

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Pavimentação
Brita Graduada Simples - BG5

] I-mprimação

"I B1NDER- Fornecimento e Aplicação

000'708

000335
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M2 101.010,89

M3 20.739,63

M3 7.450,66

M2 101.010,89

M3 5.158,03

M2 138.264,19

M3 4.839,25

M3 3.725,33

M3 1.030,40

M3 4.736,10

M3XKM 132.610,73

M3 4.736,10

M3 34.786,84

M 780,00

M3 3.154,70

M3 515,20

M3 257,60

M2

I
2.223.52

M2 94.640,85

M3 3.611,36

M3 3.371,42

M3 2.717,75

M2 2.576,00

M2 101.010,89

M2 56.029,01

I M3 138.792,87

M3XKM 3.886.200,36

I M3 138.792,87

M3 3.559,00 \93.814,48

34.698,66

~
108.433,30 -f::/"]

.•...

W & 99
(j
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001.02.02.07.03.05

001.02.02.07.03.06

001,02,02,07.04

001.02.02,07.04.01

001.02.02,07.04.02

001.02.02.07.04.03

001.02.03

001,02.03,01

001.02.03.01,01

001.02.03.01.01.01

001,02.03.01.01.04

001.02.03.01.01.05

001.02.03,01.01.06

Pinturade ligação

csuo - Fornecimento e Aplicação

Sinalização e Infraestrutura do Balizamento

Balizamento de Pista lconstrução civil)

Sinalização Horizontal/Vertical (Pátios e Pistas),
Alambrado (Fornecimento e Instalação)

READEQUAÇÃO DO CONTRATO

PR,Q (Pista de Rolamento QUEBEC)

PISTA DE ROLAMENTO

Fresagem de Pavimento (ate 5 cm)

Pinturade ligação

CBUQ. Fornecimento e Aplicação

Sinalização Horizontal/ Vertical

M2

M3

M2
M2
M

M2

M2

M3

M2

216.866,60

5.421,67

35.590,00

35.590,00

687,00

18.308,60

18.916,10

998,30

2.542,50

M3 2.816,90

M3XKM 78.873,20

M3 2.816,90

M3 2.189,37

M2 2.789,01

M3 418,35

M2 2.789,01

M3 111,56

M2 2.789,01

M3 97,62

001.02.03.01.02 ALARGAMENTO ACOSTAMENTO

001.02.03.01.02.01 Terraplenagem

001.02.03,01.02.01.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.02.03.01.02.01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão(28km) - Terceirizado

001.02.03.01.02.01.03 Descarga e espalhamento em bota-fora

001.02.02.03.01.02.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.01,02.02 'Pavimentação

001.02.03.01.02,02,01 Reforço do sub-Ieito

001.02.03.01.02.02,02 8r1taGraduadaSimples. BGS

001.02.03.01.02.02.03 Imprlmação

001.02.03.01.02.02.04 81NDER- Fornecimento e Aplicação

001.02.03.01.02.02.05 Pinturade ligação

001.02.03.01.02.02.06 CSUQ. Fornecimento e Aplicação
F

001.02.03.01.03 MIA DE SERJIÇO

001.02,03.01.03,01 Te~raplenage",!.<

001.02.03.01.03.01.01 EscavaçãoMecanizada em.Solo

001.D2.03.01.03.01.02 Transporte de Solo e/ou RacMo (28km)- Terceirizado

001.D2.03.01.03.01.03 Descarga e espalhamento em bota-fora
r

001.03.02.D2.02.D2 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão.

M3

M3XKM

M3

M3

4.700,71

131.619,92

4.700,71

3.565,27
001.02.03.01,03.02 Pavimentação

...

000709

001.02.03,01.03.03.01 Drenagem superficial

001.02.03.01.03.04 ~lnalização Viária

001.02.03.01.03.04.01 Sinalização Horizontal/ Vertical

1.271,69

4.541,75

908,35

4.541,75

4.541,75

227,09

. ~~.
681,26 fê

.'~.{IV
'(J 100

M2
M3

M2

M2
M3

M2

Drenagem001.02.03.01.03.03

001.02.03.01.03.02.01 ,Reforçodo sub-leito

001.02.03.01.03.02.02 BrltaGraduadaSimples - BGS

001.02.03.01.03.02.03 Imprimação

001.02.03.01.03.02.04 Pinturade ligação

001.02.03.01.03.02.05 CSUQ- Fornecimento e Aplicação
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001.02.03.01.04 Cerca Definitiva

001.02.03.01.04.01 CercaOperacional

001.02.03.01.05 Aterro para Regularização

001.02.03.01.05.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

001,02.03.01.07 ,Área Gramada

001.02.03.01,07,01 Gramaem placas

001,02,03.01.08 Llmpeza de Obra

001.02.03.01.08.01 limpezade Obra(Infra)

001.02.03.02 PPD 09L27R

001.02.03.02.01 ALARGAMENTO ACOSTAMENTO

001.02.03.02.01.01 Terraplenagem

00l.02.03.02.0Ull.Ol Escavar;:ioMecanizadaem Solo. Noturno,
001.02.03.02.01.01,02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km)~Terceirizado

001.02.03.02.01.01.03 Descarga e espalhamento em bota-fora

001.03.05.01.02.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.02.01.02 Pavimentação

001.02.03.02.01.02.01 Reforço do sub-leito

001.02.03.02.01.02.02 BritaGraduada Simples - BGS- Noturno

001.02.03.02.01.02.03 Imprimação

001.02.03.02.01.02.04 ~Intura de ligação

001.02.03.02.01.02.05 B1NDER.Fornecimento e Aplicação

001.02.03.02.01.02.06 cauo -Fornecimento e Aplicação. Noturno

001.02.03.02.01.03 Sinalização Viária

001.02.03.02.01.03.01 SinalizaçãoHorizontal/Vertical

001.02.03.02.02 Área Gramada
001.02.03.02.02.01 Grama em ,placas

001.02.03.02.03 I timp.eza7i';~bra_.
001.02.03.02.03.01 limpeza de Obra (h,fraj~,-~..
001.02.03.03 PR-K (Pista de Róilimento KILO)- -
001.02.03.03.01 PISTA DE ROLAMENTO

OOQ337
An-01.Z11.195 (101/143) ,

M 476,00

M3 11.000,00

M2 11.885.29

I M2 24.280,76

I M3 28.880,35

M3XKM 808.649,86

M3 28.880,35

M3 25.029,64

M2 48.133,92

M3 7.220,09

M2 48.133,92

M2 48.133,92

M3 1.925,36

M3 1.684,69

M2 6.735,96

M2 8.861,86

M2 48.133,92

001.02.03.03,01.01 Terraplenagem

001.02.03.03.01.01.01 Escavação Mecanizada em 5010
4- ••..

001.02.03.03.01.01.02 Transporte de 5010e/ou Rachão f28km) - Tef(eirizado

001.02.03.03.01.01.03 Descarga c espalhamento em bota~fora

001.02.03.03.01.02 Pavimentação

001.02.03.03.01.02.01 Reforço do sub-leito

001.02.03.03.01.02.02 Macadame Hidráulico

001.02.03.03.01.02.03 BritaGraduada Simples - BGS

001.02.03.03.01.02.04 Imprimação

001.02.03.03.01.02.05 BINDER.Fornecimento e Aplicação

001.02.03.03.01.02.06 'pintura de tlgação .

001.02.03.03.01.02.07 Pré-Misturado a Quente (PMQ)

000'710

M3 3.948,45

M3XKM 110.556,60

~

M3 3.948,45

M2 2.632,30

M3 789,69

~

M3 789,69

M2 2.632,30

184,26 ..,..
5.264,60 :~
263,23 .

~

~
(fãl
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001.02.03.03.01.02.08

001.02.03.03.Q1.03

001.02.03.03.01.03.01

001.02.03.03.01.04

I
ceuQ. Fornecimento e Aplicação

Drenagem

Drenagem superficial

Sinalização Viária

M3

M2

184.26

737,04

001.02.03.03.01.04.01 Sinalização Horizontal/ Vertical M2 394.85

001.02.03.03.02

001.02.03.03.02.01

001.02.03.03.02.01.01

001.02.03.03.02.01.02

001.02,03.03.02.01.03

001.03.02.01.02.02

001.02.03.03.02.02

001.02.03.03.02.02.01

001.02.03.03.02.02.02

001.02.03.03.02.02.03

001.02.03.03.02.02.04

001.02.03.03.02.02,05

001.02.03.03.02.02.06

001.02.03.03.02.03

001.02.03.03.02.03.01

001.02.03.03.03

001.02.03.03.03.01

001.02.03.03.04

001.02.03.03.04.01

001.02.03.03.04.02

001.02.03.03.04.03

001.02.03.03.04.04

001.02.03.03.05

001.02.03.03.05.01

001.02.03.03.06

001.02.03.03.06.01

001.02.03,03.06.01.01

001.02.03.03.06.01.02

001.02.03.03.06.01.03

001.02.03.02.01.01.04

001.02.03.03.07

001.02.03.03.07.01

001.02.03.03.08

001.02.03.03.08.01

001.02.03.04

OD1.02.03.04.Dl

001.02.03.04.01.01

ALARGAMENTO ACOSTAMENTO,
Terraplenagem
Escavação Mecanizada em Solo

--I Tran.spo-~ede Solo e/ou Ra~h5o (28lem) - Terceirlzado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Pavimentação
Reforço do sub-leito

'BritaGraduada Simples - 8GS

Imprimação

BINDER- Fornecimento e Aplicação

Pintura de ligação

CBUQ - Fornecimento e Aplicação

Sinalização Viária
Sinalização Horizontalj Vertical

'ÁreaGramada
Grama em placas

Fresagem e Recapeamento
Fresagem de Pavimento {até 5 cm)

Pintura de ligação

CSUQ-'Fornecimento e Aplicação

Sinalização Horizontal/ Vertical

Demolição ~D.~~~vl~entação
Demolicao de concreto a rmado inclusive remoção para bota-fora

REFORÇO DE'FUNDAÇÃO..,.. .•.
Escavação

r
Escavação Mecanizada 'em Solo

Transporte de Solo e/o~-Rat~ (28km)- Tercelrizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

,Fornecimento, espalhamento e compactaç.iio de rachão - Noturno

Aplicação de Geogrelha Tipo Hatelit

CART- Camada Anti-RefleKão de Trincas (Hatelite)

Limpeza de Obra

Ilimpeza de Obra (l~fra) .

PR-A (Pista de Rolamento ALFA) - Trecho 3

1

_Recu~eração d~ pavi~ento (Elevação de Grei
,Fresagem de Pavimento [até 5 cm)

M3 2.688,90

M3XKM 75.289,28

M3 2.688,90

M3 21.757,43

M2 2.662,28

M3 399,34

M2 2.662,28

M3 106,49

M2 2.662,28

M3 93,18

M2 399,34

M2 2.492,00

M2 560,23

M2 560,23

M3 19,61

M2 84,03

M3 1.872,12

M3 4.686,43

M3XKM 131.220,04

M3 4.686,43

~

M3 4.686,43

M2 562,00

,t~
M2 5.294,58

./'

~.
• M2 S6,0I2,70O '

!"J ~
-'O~ :,..I~;.>4
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001.02.03.04.01.02

001.02.03.04.01.03

001.02.03.04.01.04

001.02.03.04.01.05

001.02.03.04.01.06

Ipintura de ligação

Pré-Misturado a Quente (PMQI

BINOER- Fornecimento e Aplicação

CBUQ- Fornecimento c Aplicação

Sinalização Horizontal/Vertical

M2

M3

M3

M3

M2

241.808,50

5.095,60

2.777,50

2.787,70

7.898,12

000'112

001.02,03.04.05.01 CART. Camada Anti-Reflexão de Trincas (Hatelite)

001.02.03,04.06 Demolição de P~vimentação
001.02.03.04.06.01 Oemolicao de concreto armado Inclusive remoção para

001.02.03.04.07 Limpeza de Obra

001.02.03.04.03.02.04 Imprlmação

001.02.03.04.03.02.05 Pré-Misturado a Quente (PMQ)

001.02.03.04.03.02.06 Pintura de ligação

001.02.03.04.03.02.07 BINDER- Fornecimento e Aplisação

001.02.03.04.03.02,08 cauo. Fornecimento e Aplicação

001.02.03,04,03.03 Sinalização Viária
001.02.03.04.03.03.01 Sinalização Horizontal/Vertical

001.02.03.04.04 ,ÁreaGramada
001.02.03.04.04.01 Grama em placas

00'.02.03.04.05 Aplicação de Geogrelha Tipo Hatelit

M3 7.676,81

M3XKM 214.950,57

M3 7.676,81

M3 19.998,98

M3 1.086,34

M2 7.242,27

M3 289,69

M2 36.211,35

M3 253,48

M3 1.122,20

M3XKM 31.421,64

M3 1.122,20

M3 16.996,76

M2 1.079,04

M3 323,71

M3 215,81

M2 1.079,04

M3 107,90

M2 2.158,08

M3 75,53

M3 75,53

M2 161,86

M2 48.643,44

M2 6.814,28

1.368,68 if~;:;

4"
'Q
(103

tlftJ

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Terceirlzado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Pavimentação
Brita Graduada Simples - BGS

\mprlmação

Descarga e espalhamento em bota-fora

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

iTransporte de Solo e/ou Rachão (2Bkm) - Terceirizado

Reaterro

Escavação Mecanizada em Solo

ALARGAMENTO ACOSTAMENTO

Escavação
Escavação Mecanizada em Solo

B1NDER• Fornecimento e Aplicação

Pavimentação
Reforço do sub.leito

Brita Graduada Simpl.es. BGS

Brita Graduada Tratada com Cimento [4%)- BGTC

Pintura de ligação

(BUQ - Forneclmento e Aplicaçilo

IPISTADEROLAMENTO - Placa de ConcretoEscavação

001.02.03.04.03.02.01

001.02.03.04.03.02.02

001.02.03.04.03 .02.03

001.02.03.04.02

001.02.03.04,02.01

001.02.03.04.02.01.02

001.02.03.04.03.02

001.02.03.04.02.01.03

n01.02.03.04.02.02

001.02.03.07.03.04

001.02.03.04.02.03

001.02.03.04.02.03.01

001.02.03.04.02.03.02

001.02.03.04.02.03.03

001.02.03.04.02.03.04

001.02.03.04,02.03,05

001.02.03.04.03

001.02.03.04.03.01

001.02.03.04.03.01.01

001.02.03.04.03.01.02

001.02.03.04.03.01.03

001.02.02.03 .OS.02.01

001.02.03.04.02.01.01
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001.02.03.04.07.01 Limpeza de Obra (Infra) M2 59.993,97

"T",...,.
772,97 ~

4.337,14 ~

ã41
~

M2

M3 4.251,40

M2 74.080,00

M3 2.458,40

M3 1.790,10

M3 895,10

M3 61,30

M2 3,492.00

M3 35.90

M3 140,60

M3 36,80

M2 9.173,90

M3 150,30

M3 211,80

M3 479,48

M3 194,12

M3 58,24

M3 48,53

M2 388.24

M2 1.164,72

M2 287,08

M3 77,60

M3 38,80

M3 27,16

M3 27,16

M3 1.446,27

M3 1.145,60

M3 214.80

M2 1.432,00

M2 1.432,00

M3 57,28

M3 50,12

Pintura de ligação

000713

Sobreposição devido a Fresagem de Faixas
Fresagem de Pavimento Asfáltico.

001.02.03.07.01.06
001.02.03.07.01.06.01

001.02.03.07.01.06.02

001.02.03.07 Pi.'ta de Rolamento GOLf (PR.G)

001.02.03.07.01 PR.G • ETAPA01

001.02.03.07,01.01 paviment.ação Pista

001.02.03.07.01.01.01 Fresagem de Pavimento Asfáltrco

001.02.03.07.01.01.02 Pintura de ligação

001.02.03.07.01.01.03 Pré-Misturado a Quente IPMa)

001.02.03.07.01.01.04 BINOER~Fornecimento e Aplicação

001.02,03.07.01.01.05 CBUQ- Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.01.02 Pavimentação Pista faixa de 4,SOm
001.02.03.07.01.02.01 Fresagem de Pavimento Asfáltico

001.02.03.07.01.02.02 Pintura de ligaçllo

001,02,03.07.01.02.03 IEUNDE~~Fo~neClmento e Aplicação
001.02.03.07.01.02.04 CaUo.- Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.01.03 Pavimentação Acostamentos
001.02.03.07.01.03.01 Fresagem de Pavimento Asfáltlco

001.02.03.07.01.03.02 Pintura de ligação

001.02.03.07.01.03.03 BINDER - Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.01.03.04 CBUQ. Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.01.04 'PIsta Nova a ser Implantanda
001.02.03.07.01.04.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.02.03.07.01.04.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.07.01.04.03 Macadame Hidráulico

001.02.03.07.01.04.04 Brita Graduada Simples. BGS

001.02.03.07.01.04.05 Imprimação

001.02.03.07.01.04.06 Pintura de ligaç'ão

001,02,03.07.01.04.07 CART - Camada Anti.Renexão de Trincas (Hatelite)

001.02.03.07.01.04.08 Brlta Graduada Tratada com Cimento (496)- BGTC

001.02.03.07.01.04.09 Pré-Misturado a Quente (PMQ)

001.02.03.07.01.04.10 BINDER - Fornecimen'fo e Aplicação

001.02.03.07,01.04.11 CBUQ - Fornecimento e Aplicação
"-.r .

001.02.03.07.01.05 Pavimentação Acosta:inentos alargamento
001.02.03.07.01.05.01 Esca~ção M'ecanizada em 'stlo '-

001.02.03.07.01.05.02 fornecimento, espalhamento e compactação de rachl'lo

001.02.03.07.01.05.03 Brita Graduada Simples - BGS

001.02.03.07.01.05.04 Imprimação

001.02.03.07.01.05.05 PIntura de Hgaç:!o

001.02.03.07.01.05.06 61NDER- Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.01.05.07 cauQ. Fornecimento e Aplicação
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001.02.03.07.01.06.03 BrNDER- Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.01.06.04 Pré.Misturado a Quente (PMQl

001.02.03.07.01.06.05 CSUQ - Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07,01.07 Pavimentação Canteiro
001.02.03.07.01.07 .01 fresa~~mde Pavimento Asfáltlco

001.02.03.07.01.07.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de Safo

001.02.03.07.01.07.03 Grama em placas

001.02.03.07.02 RESTAURAÇÃO (PRG X TLV)

001.02.03.07,02.01 Fresagem de PavimentoAsfáltko

001.02.03.07.02.02 csua - Fornecimento cAplicação
001.02.03.07.02.03 BINDER- Fornecimento e Aplicação• 001.02.03.07.02.04

001.02.03.07.02.05

Pré.Misturado a Quente (PMQ), -
Pintura de ligação

M3 94,25

M3 125,67

M3 77,64

M3 989,00

M3 751,20

M2 14.640,07

M3 734,93

M3 146,99

M3 293,97

M3 293,97

M2 11.758,88

•

•

001.02.03.07.06 Intervenção profunda

001.02.03.07.06.01 Transito aeronave cod F

001.02.03.07.06.01.01 Brlta Graduada Simples. BG5

001.02.03.07.06.01.02 Imprlmação

001.02.03.07.06.01.03 Pintura de ligação

001.02.03.07.06.01.04 BINDER- Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.06.01.05 '(SUQ. Fornecimento e Aplicação

001.02.03.07.06.01.06 Demolição de Pavimentação

001.02.03.08 PR-A TRECHO 3 - ETAPA 7 (PR-V)

001.02.03.08.01 PR-V - ETAPA 01

001.02.03.08.01.01 Terraplenagem e Pavimentação (Área já demolida)

001.02.03.08.01.01.01 Escavação Mecanizada em 5010

001.02.03.04.03.01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirlzado

001.02.03.04.03.01.03 bescarga e espalhamento em bota.fora

001.02.03.08.01.01.03 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.08.01.01.02 Complemento de Poço de Visita Semi Acabado

001.02.03.08.01.02 Trânsito de Aeronaves cód. F

001.02.03.08.01.02.01 Macadame Hidráulico

001.02.03.08.01.02.02 Brita Graduada Simples. BGS"

001.02.03.08.01.02.03 Brita Graduada Tratada com timento 14%)- BGTC

001.02.03.08.01.02.04 lmprlmação

001.02.03.08.01.02.05 Pintura de ligação

001.02.03.08.01.02.06 Pré-Misturado a Quente IPMQ)

001.02.03.08.01.02.07 BINDER - Fornecimento e Aplicação

001.02.03.08.01.02.08 (8UQ - Fornecimento e Aplicação

OC1.02.03.08.01.03 Acostamento de Aeronaves c6d. F

001.02.03.08;01.03.01 Brlta Graduada Simples - BGS

001.02.03.08.01.03.02 }mprimação

001.02.03.08.01.03.03 Pintura de ligação

M3 14,10

M2 47,00

M2 94,00

M3 3,29

M3 3,29

M2 47.00

M3 788,62

M3XKM 22.081,64

M3 788,63

M3 2.715,94

UN 4,00

M3 92,96

M3 80,83

M3 68,71

M2 404,16

M2 1.212,48

M3 40,42

M3 32,33

M3 28,29

M3 57,67 ..,..
2 384,46 Q'

,
M2 768,92 ?P:";' O.0'5 ~.1::, •...

,;t '2.~ jÂ3~
l1J"?



001.02.03.08.01.03.04

001.02.03.08.01.03.05

001.02.03.08.01.04

001.02.03.08.01.04.01

001.02.03.08.01.04.02

001.02.03.04.03.01.02

001.02.03.04.03.01.03

001.02.03 .08.01.04 .03

001.02.03.08.01.05

001.02.03.08.01.05.01

001.02.03.08.01.05.02

001.02.03.08.01.05.03

001.02.03.08.01.05.04

001.02,03.08.01.05.05

001.02.03.08.01.05.06

001.02.03.08.01.05.07

001.02.03.08.01.05.08

001.02.03.'08.01.06

001.02.03.08.01.06.01

001.02.03.08.01.06.02

001,02.03.08,01.06.03

001.02.03.08.01.06.04

001.02.03.08.01.05.05

001.02.03.08.01.07

001.02.03.08.01.07.01

001.02.03.08.01.07.02

001.02.03.08.01.07.03

001.02.03.08.01.07.05

001.02.03.08.01.08

001.02.03.08.01.08.01

001.02.03.08.01.08.02

001.02.03.08.01.08.03

001.02.03.08.01.08.04

001.02.03.08.01.09

001.02.03.08.01.09.01

001.02.03.08.01.10

001.02.03.08.01.10.01

001.02.03.06

001.02.03.06.01

001.02.03:06.01.01

001.02.03.06.01.01.01

001.02.03.06.01.01.02

BINDER - Fomecimento e Aplicação

ceuQ - Fornecimento e Aplicação

pavimentação (Encaixes nos 2 lados do Trecho Dem_olido)
Demollcao de concreto armado Inclusive remoção para bota-fora

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de 5010 e/ou Rachão (2Bkm) + Terceirizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Trânsito de Aeronaves cód. F
Macadame Hidráulico

Brlta Graduada Simples - BGS

Bnta Graduada Tratada com Omento {4%) - BGTC

Imprimação

Pintura de ligação

P~.Misturado a Quente (PMQ)

BINDER - Forneclmento e Aplicação

CBUQ - Forneclmento e Aplicação

Acostamento de Aeronaves cód. F
Brita Graduada Simples + 8G5

Imprimação

Pintura de ligação

81NOER- Fornecimento e Aplicação

CBUQ - Fornecimento e Aplicação

Pavimentação Área Pista Existente
'Fresagem de Pavimento Asfáltico

~intura de tiga:~.o

Pré-Misturado\a Quente (PMQ)

(BUQ - Forneclmento e Aplicação
., y-
Aterro e Grama.Lateral
limpeza de Obra (Infra)

Escavação Mecanizada em Solo

fornecimento, espalhamento e'compactação de 5010

Grama em placas

Sinalização
Sinalização Horizontal! Vertical

Balizamento
Balizamento de Pista (construção civil)

GALERIA(CT-OS,CT-09, CT-10 e CT-ll)

;TRECHOA - Galeria (CT-05)

Escavação
Escavação Mecanizada em Solo

Escavação Mecanizada em Rachão - Terceirizado

000342
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- - -

M3 15,38

M3 13,46

M3 484,09

M3 2.149,40

M3XKM 18.110,40

M3 484,09

M3 1.667,89

M3 55,24

M3 48,04

M3 40,83

M2 240,18

M2 720,54

M3 24,02

M3 19,21

M3 16,81

M3 36,59

M2 243,92

M2 487,84

M3 9,76

M3 8,S4

M3 585,77

M2 11.681,57

M3 176.10

M3 592,57

M3 10.938,70

M3 10.116,27

M3 53.795,41

~

M2 25.630,87

M2 8.766,02

8.766,02

~
/ ..,..

1.105,73 ~.
~377,78 :::>.jJ

'O
f06
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001.02.03,06.01.01.03 ;Transporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

001.02.03.06.01.01.0/1 Transporte de 5010 e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

001.02.03.06.01,01.05 Descarga e espalhamento em bota-fora

001.02.03.06.01.01.06 Reforço do sub-lelta

M3XKM

M3XKM

M'
M2

4.450,50

41.538,00

1.483,50

1.259,25

001.02.03.06.01.02 Reaterro
001,02.02.03.07.02.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.06.01.02.02 Fornecimento, espalha menta e compactação de Solo

M'
M'

9.605.22

10.038,36

001.02.03.06.01.03.01 Concreto fck 10 MPa, convencional-lastro de Magro

001.02.03.06.01.03.02 Aduela. Fornecimento e Aplicação (1,25m)( I,SOm)

,
001.02.03.06.02.01.04 Transporte de Solo c/ou Rachilo (28km). Terceirizado

001.02.03.06.02.01.05 Descarga e espalhamento em bota-fora

001.02.03.06.02.01.06 Reforço do sub-leito

001.02.0'.06.02 TRECHOB- Galeria (CT-09)
001.02.03.06.02.01 Escavação

001.02.03.06.02.01.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.02.03.06.02.01.02 Escavação Mecanizada em Rachão. Terceirizado

001.02.03.06.02.01.03 Transporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

•
001.02.03,06.01.03 ,Estrutura de Concreto

M'
M

M'
M'

M3XKM

M3XKM

M'
M2

63,83

345,00

1.103,08

371,91

4.424.97

41.299,72

1.474,99

1.239,70

001.02.03.06.02.02 Reaterro
001.03.02.01.05.01.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.06.02.02.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

M'
M3

7.238,41

3.363,00

001.02.03.06.02.03 Estrutura de Concreto
001.02.03.06.02.03.01 toncreto fck 10 MPa, convenclonal- lastro de Magro

001.02.03.06.02.03.02 Aduela - Fornecimento e Aplicação (2,DOm)(l,60m)

M'
M

63.25

253.00

001.02.03.06.03.01.06 Reforço do sub-lelto

001.02.03.06.03.02 Reaterro

000716

6.569,72

8.221,00

62.64

4811,00

Jl
'O
(i07

869,40

301,00

1.099,68

368,88

4.405,68

41.119,68

1.468,56

1.229.60

M'

M'

M3

M'

M3

M

M3

M'
M2

M3XKM

M'
M3XKM

TRECHOt..:.Galerla ICT-IO)

Escavação ~~.•.

001.02.03.06.03
001.02.03.06.03.01

001.02.03.06.03.03.01 Concreto fck 10 MPa, convencional -lastro de Magro

001.02.03.06.03.03.02 Aduela - Fornecimento e Aplicação (l,60m)( l,GOm)

001.02.0'.06.04 TRECHOO • Galeria (CT-11)
001.02.03.06.04.01 Escavação
001.02.03.06.04.01.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.02.03.06.04.01.02 Escavação Mecanizada em Rach:lo. Terceirizado

001.02.03.06.03.01.03 Transporte de Solo e/ou Rãchão (1,5km)

001.02.03.06.03.01.011 'rransporte de 50to e/ou Rachão (28km). Terceirizado

001.02.03.06.03.01.05 Descarga e espalhamento em bO,ta-fora

001.02.03.06.03.01.01 Escavação Mecanizada em Solo,.
001.02.03.06.03.01.02 Escava~o Mecanizada' em Rachão - Tercelrizado,.

Concessionária do Aeroporto Intern
Rodovia Hélio Smidt, sino., 29 Andar

Guarulhos - SP - CEP:

001.02.03.03.06.01.011 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.02.03.06.03.02.02 Fornecimento. espalhamento e compactação de Solo

001.02.03.06.03.03 Estrutura de Concreto

•

•
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001.02.03.06.04 ,01.03

001.02.03.06.04.01.04

001.02.03.06.04.01.05

001.02.03.06.04.01.06

001.02.03.06.04.02

001,02.03.05.02.01.04

001.02.03.06.04 ,02.02

001.02,03.06.04.03

00 1.02.03 .06.04.03.01

001.02.03.06.04.03.02

Transporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

Transporte de Solo e/ou Rachão (2Bkm) - Terceirizado

pescarga e espalhamento em bota.fora

Reforço do sub.lelto

Reaterro
Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão - Noturno

Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

Estrutura de Concreto

Concreto fck 10 MPa. canvenaonal • Lastro de Magro

Aduela - Fornedmcnto e Aplicação (1,15m x 1,80m),

M3XKM 3.511,20

M3XKM 32.771,20

M3 1,170,40

M2 1.001,00

M3 5.693,18

M3 8.664,55

M3 SO,40

M 280,00

UNID 42,00

UNID 13,00

UNIO 5,00

M3 72,86

KG 2.623,10

M2 96,66

M3 8,74

KG 873.68

M2 63,56

M3 23,80

M 132,00

UN 1,00

M2 4.729,55

M3 53.842,71

M3XKM 1.507.595,89

M3 53.842.71

M3 5.418,00

M3 10.719,0]

M3XKM 300.132,25
c

10,719,01 ~
4.914,73 ~(,:

Escavação Mecanizada em Solo

PR-K (Pista de Rolamento KILO)

000717

Forma ~Estrutura

Forma - Estrutura

irransporte de Solo e/ou Rachão j28km)- Terceirizado

Coletor projetado 01000

E.Sgotament; DIÁ~,:acom Bomba Submersa
Esgotamento D'Á~uaCom Bomba Submersa

Limpeza de Ob~~

limpeza de Obra (Jnfral

Complemento de Galeria "in loco"
Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

Armacao aco CA~50/60~Bloco

\nterligação Coletores

Cimbramento Metálico

CAIXAS E POÇOS DE VISITA

Caixa de Drenagem

Caixa de Drenagem (1,30 x 1,30 m)

Poço visita (2,00 x 1,60 m)

Poço visita projetado 11,80x 3,20 ml

ISarjetão I Laje de Aproximação
I Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura,
Armacao aco CA-50/60 ~Estrutura

Descarga e espalhamento em bota-fora

Fornecimento, espalhamento e compactação de rach

IPR-A (Pista de Rolamento ALFA) - Trecho

REFORÇO DE TERRAPLe~AGEM DAS PISTAS

PPD 09L27R ~~ _
_ .. .•• -4!:

IEscavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachao (28km) ~Tercelnzado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Fornecimento, espalhamento e compactação de Rachão ~Terceirizado

001.02.03.06.05

001.02.03.06,05.01

001.02.03.07.01.02

001.02.03.07.01.03

001.04.05.03.03

001.02.03.07.02

001.02.03.07.02.01

001.02.03.07.02.02

001.02.03.07.02.03

001,02.03.04.02.02.01

001.02.03.07.03

001.02.03.06.05.01.01

001,02.03.06.05.01.02

001,02.03.06.05.01.03

001.02.03.06.05.02

001.02.03.06.05.02.01

001.02.03.06.05.02.02

001.02.03.06.05.02.03

001.02.03.06.05.03

001.02.03.06.05.03.01

001.02.03.06.05.03.02

001.02.03.06.05.03.03

001.02.03.06.05.03.04

001.02.03.06.05.04

001.02.03.06.05.04;01

001.02.03.06.05.05

001.02.03.06.05.05.01

001.02.03.06.05.06

001.02,03.06.05.06.01

001.02.03.07

001.02.03.07.01

001.02.03.07.01.01
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Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão M3 4.736,10

;:fS:;r;RMI,~AISp(Pt~S~~~IRCl.~~ ._
REFÓRMATPS1 e 2. . . .• . -"

001.02.03.07.03.01

001.02..03.07.03.02

001.02.03.07.03.03

001.02.02.06.04.02.01

001.03.01

fscavação Mecanizada em Solo

iTransporte de Solo e/ou Rachão (28km) ~Terceirlzado

Descarga e espalhamento em bota-fora

M3

M3XKM

M3

17.288,72

484.084,27

17.288,72

Arrasamento de cabeça de estaca

10,00 "' •••
C-

2.868.00jj....'

/~R"~
&09

2.00

848,45

2.438,90

2.886,70

9.147,50

4.169,20

236.74B,67

1.005,00

11.723,38

1.000,00

30,00

M2 587,72

M2 464,12

M2 56,78

M2 1.098,61

M2 490,98

M2 636,23

M2 782,75

M2 473,20

M2 1.506,65

M2 554,15

UN
M
M

M
M JM

KG

UN
M3
UN
UN
UN
M

Fixo
M3 13.132,72

M3 23.039,86

M3XKM 394.864,96

M2 2.424,00

M3 14.102,32

M3XKM 34.559,79

Fixo
M3 10.878,71

M3 4.691,98

Execução de estaca hélice continua D=70cm- ,.
Execução de estaca hélice conti{lua D=80cm

Execução de estaca hélice contrnua D=90cm

Execução de estaca hélice contrnua D=100cm

Armação aço (A.SO/GO - Estacas

Embarque Remoto. Reforma (Itens 5, 6, 7 e 9)

Concreto fck 20 MPa, bombeado. Estacas

Ensaios de integridade d.c estaca (PIT)

Prova de carga dinâmica em estacas

Prova de carga estáticu r:/ ~stacas

Embarque Remoto - Ampliação (Itens 8 elO)

Nova Ampliação (TPS 2 ASA O)

Conectar TPS.2 / TPS.3

.ExpansãoÁrea Comercial- TPS.2

Ampliação'TPS 3 + Hotel(Ladoar)
Dique

Escavação
Escavação Mecanizada em 5010

Escavação Mecanizada em Rachão

Transporte de Solo e/ou Rachão {28km)- Terceirizado

~rmpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm}

Descarga e espalhamento em bota-fora

Sala de Ralo X

Diwldag " 32mm

Mobilização de equipamento para estaca hélice
..• r-- ';

i
Execução de estaca hélice continua D=60cm

Ampliação dos WCs (Embarque Asas A, B, (e D)

,Reformas dos WCs {~mbarque Asas A, a, c e Dl
,Biciletário

Estacionamento

Transporte de Solo e/ou Rachão (1,5km)

Reaterro ~
I ca~~~, transporte'; 'compa~ção de Solo

Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão
- - t'- ~ .

Estaqueamento . , r--- - "",

001.03.01.01

001.03.01;06

001.03.01.02

001.03.01.03

001.03.01.04

001.03.01.05

001.03.01.07

001.03.01.08

001.03.01.09

001.03.01.10

001.03.02

001.03.02.01

001.03.02.01.01

001.03.02.01.oL01

001.03.02.01.01.02

001.03.02.01.01.03

001.03.02.01.01.04

001.03.02.01.01.05

001.03.02.01.01.06

001.03.02.01.02

001.03.02.01.02.01

001.02.02.03.08.02.01

.(101.03.02.01.03

001.03.02.01.03.01

001.03.02.01.03.02

. 001.03.02.01.03.03

001.03.02.01.03.04

001.03.02.01.03.05

001.03.02.01.03.06

001.03.02.01.03.07

001.03.02.01.03.08

001.03.02.01.03.09

001.03.02.01.03.10

001.03.02.01.03.11

001.03.02.01.03.12

001.03.02.01.03.13
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001.03.02.01.03.14

001.03.02.01.04

001.03.02.01.04.01

001.03.02.01.04.02

001.03.02.01.04.03

001.03.02.01.04.04

001,03.02.01.04.05

001.03.02.01.04.06

001.03.02.01,04.07

001.03.02.01.04.08

001.03.02.01.04.09

001.03.02.01.04.10

,-------_._-

Diwida8 \li 36mm

Blocos de Ancoragem I Contenção
Escavacao Mecanlca e Manual de solo

Apiloamento de fundo de vala

Concreto fcll: 10 MPa, convencional. lastro de Magro

forma - Fundação

Armacao aco CA-SO/60 • Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

lmpermeabilizante Neutrol

Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo elou Rachão (2Bkm). Tercelrlzado

Descarga e espalhamento em bota-fora

- - - - - - - - -
M 1.936,00

Fixo

M3 9.732,48

M2 6.034,04

M3 482,72

M2 9.286.70

KG 1.217.436,11

M3 9.585,00

M2 6.663,46

M3 3.245,07

M3XKM 272.509,57

M3 9.732,48

,
001.03.02.01.05.01.07 Concreto fc.k 30 MPa, bombeável . Estrutura

001.03.02.01.05.01.08 Junta Fungenband 0-22

001.03.02,01.05.01.09 Junta - Piso de Concreto

001.02.03.01.03.01.04 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.03.02.01.05.01.02 Bnta Graduada Simples. BGS

001.03.02.01.05.01.03 Concreto fck 10 MPa, convencionaI. Lastro de Magro

001.03.02.01.05.01.04 Aplicação de sistema de impermeabilização com manta PEAD

001.03.02.01.05.01.05 Forma - Fundação

001.03.02.01.05.01.06 Armacao aco tA-50/60 - Bloco

001.03.02.01.05

001.03.02.01.05.01

,Estrutura Moldada In loco

Laje de Sub pressão Fixo

M3

M3
M3
M2

M2

KG

M3

M

M

3.565,27

2.895,36

1.447,68

16.648,35

11.421,30

749.201,00

7.139,40

260,40

260,40

001.03.02.01.05.02.04 Aplicação de .sIstema de Impermeabilização com manta PEAD

001.03,02.01,05.02.05 Andaime Metálico

001.03.02.01.05.02.01 Forma. Estrutura

001.03.02,01.05.02.02 Armacao aco éA~SO/60- Bloco
r

001.03.02.01.05.02.03 Concreto fck 30 MPá, bombeável- Estrutura. .

3.268,26

6.618,00

36.969,65

487,68

60.511,50

2.122,20

474,39

5.093,28

11.421,30

307.105,00

3.470,48

6.512,03

3.470,48

356.529,60

153.787,79

KG

M3

Fixo

M2

KG

M3
M2
M3

Fixo
M3
M3

M2

M3
M3
KG

M3

.luÀO E N01'\S
,V~'!)5 ~,I)(I

.lel.:3(ll Ple~n,e
O • ~a acon10(lTIe
Ita elll3 '
óO\)I~. 'i'g~

.~O, ,
•
.~o••.•
=t~S

Concessionária do Aeroporto Interna ulhos S.A. :>,u4

ROdOViaHéIiOS.m..idt'S/nO"2!!And -C~;'. ~ •. ~.~N.•;; ... -i...,'''Guarulhos-SP-CEP:07.190r. ,,-' "''',,~: . . <, /tIiO
~ ~. al ~ 06'"') ..-, .-~:; :\ ~,. I.~.~,"-~ii

Ou '''; i - J g.EtI~

Concreto fck 30 Mpa, bombeável. Capeamento

Poço de Recalque

Parede de Contenção

Armacao aco CA.50/60. Capeamento l'lx 70kg/m3)

Tratamento Superfldal de Concreto

Estrutura Pré-Moldada ..

PILAR Pré Moldado DIQUE - Fabricação, Transporte e Montagem- - -
VIGA Pré Moldado DIQUE - FabrjCáç~O, Transporte e Montagem

LAJE Pré Moldado DIQUE. FatSricação, Transporte e Montagem

PAINEL Pré Moldado DIQUE. Fabricação, Transporte e Montagem

Grout para regularização, solldarizaçãoe apolo de pré-moldados

Armacao aco CA.SO/60 - Pré-capeamento

Concreto fck 30 Mpa, bombeávef - Chaveteamento

Escavação Mecanizada em Solo

001.03.02.01.06.05

001.03.02.01.06.06

001.03.02.01.06.07

001.03.02.01.06.08

001.03.02.01.06.09

001.03.02.01.06.10

001.03.02.01.07

001.03.02.01.07.01

001.03.02.01.06

001.03.02.01.06.01

001.03.02.01.06.02

001.03.02.01.06.03

001.03.02.01,05.02

001.03.02.01.06.04
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001.03.02,01.09.04.04 Revestimento Ceramlco

001.03.02,01.09.04.03 Pintura PVAlátex sobre massa corrida

000720

M2 10.500,38

M2 102,06

M2 11.133,60

M2 33.692,27

M2 54.780,77

M2 2.781,79

M2 22.015,76

M 2.165,70

M2 19,921,24

M2 15.570,69

M2 6.631,16

M2 679,78

M 3.111,11

M 540,00

89.651,74 A89.651,74

66,247,22
.';:'

26~;

"'"/}
(1'11

M2 150,00

M3 15,00

M2 576,60

KG 17.218,00

M3 180,03

M2 245,85

M3 563,07

M3 22.291,33

M3 796,12

Fixo

KG 956.503,08

KG 1.013.500,00

M2 21.907,61

M2 5.195,48

UN 48,00

KG 691.428,00

M3 102,40

KG 143.456,00

M2 16.148,16

-,

ACABAMENTOS
Impermeabilização
'Impermeabllizaçao com Manta Asfáltlca

Estrutura do Pipe Rack

DIQUE- Estrutura Metálica {39 kg/m1) com pintura intumescente

Estrutura Metálica I Cobertura

Contraplso (regularizâção para piso cerâmico)

Alvenaria de bloco de concreto esp, 14 cm•Alvenaria de bloco de concreto esp, 19 cm
f_

Revestimento de P.iso

Alvenaria

Fechamento Acústico

ImpermeabJ1lzacao de poço de elevadores

DIQUE. Estrutura Metálica Auxiliar (10,S8 Kg/m1
)

DIQUE. Cobertura (Telhas/Calha/CumieirajRufos)

Alucobond (ACM). Fornecimento e Instalação

DIQUE- Extração de fumaça + Controle Pneumátlco

PONTEDE EMBARQUE- Estrutura Metálica

SeilCoRolado

Concreto fcle:30 MPa, bombeável - Estrutura

Ilmpermeabllizante Neutrol

,Reaterro Manual Compactado

Escavação Mecanizada em 5010

Descarga e espalhamento em bota-fora

I
Apiloamento de fundo de vala

Concreto fcle10 MPa, convencional. lastro de Magro

Forma de Madeira

Armacao aco (A-50/60 - Bloco

001,03.02.01.09,03.03 Piso em Granito

001.03.02.01.09.03.04 Soleira em granito

001.03.02.01.09.03.05 Revestimento de Poliuretano Vermeího {epóxlj
•001,03.02.01.09.03.06 Piso elevado com acabamento vinilico

001.03.02.01.09.03.07 Piso vlnmco (Fornecimento e Apllcacao)

001.03.02.01,09.03.08 Revestimento em Aro Inox Fornedmento e Instalação

001.03,02.01.09.03.09 dunta Fungenband 0-22

001.03,02,01.09.03.10 Junta de Dilatação 6FT 200

001.03.02.01.09.04 RevestImento de Parede

001.03.02.01.08.07

001.03.02.01,09,03.02 'Piso em cerâmica

001.03.02.01,08,08

001.03.02.01,08.09

001.03.02.01.09

001.03.02.01.09.01

001.03.02.01.09.01.01

001.03.02.01.09.01.02

001.03.02.01.09.02

001,03,02.01.09.02.01

001.03.02.01.09.02,02

001.03.02.01.09,03

001.03.02.01 ,09,03.01

001.03,02.01.09.04.01 Chapisco interno

001.03.02.01,09,04.02 Emboco Interno

001.03.02.01,07.09

001.03.02.01.07.10

001.03.02.01.08

001.03.02.01.08.01

001.03.02.01.08.02

001,03.02.01.08.03

001.03.02.01.08.04

001.03.02.01.08.05

001,03.02.01.08.06

001.03,02.01.07.08

001.03.02.01.07.02

001.03.02.01.07.03

001.03.02,01.07.04

001.03,02,01.01.05

001.03,02,01.07.06

001.03.02.01,07,07
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001.03.02.01.09.06.07 Portél de vidro

001.03.02.01.09.06.06 Porta de alumlnio

OOUI3.02.01.09.09 Equipamentos e Acessórios

- - - -

M2 10.161,17

M2 603,97

M2 50.006,43

M2 2.013,49

M2 423,75

M2 20.383,24

M2 4.329,00' ~

M2 5.105,93

M2 1.171,72

M2 17.537,46

M2 20.380,55

UN 388.97

UN 338,00

M2 1.820.91

UN 904,11

M2 10.996,78

M2 718,58

M2 2.383,82

M2 3.895,45

M2 45.040,00

M2 19.374,76

M2 8.791,00

M 1.209,37

UN 10,00

UN 160,00

M2 296,74

UN 10,00

UN 20,00
UN 136,00

UN 72,00

\M2 143,89

UN 10,00

185,00
I53,00

~

170,00

91.00 .•-
136,00 C',.:;

J~.
9:8112

louças e Met_a~~
Bacia sanitária p;ra PNÉIncluindo assento plástico

Baciasanitária con~~nclonal incluindo assento plástico

001.03.02.01.09.08

001.03.02.01.09.08.01

001.03.02.01.09,08,02

000721

001.03.02.01.09.08.03 Bancada em granito cinza, Incluindo frontão e sala

001.03.02.01.09.08.04 Barra de apoio para lavatório
"' ....

001.03.02.01.09.08.05 Barra de apolo horizontal de'0,80m,.acabamento cromado
••

001,03.02.01.09.08.06 Cuba de embutir oval branca para lavatório.

001.03.02.01.09.08.07 Olspenser para papel toalha

001.03.02.01.09.08.08 Espelho

001.03.02.01.09.08.09 lavatório com coluna

001.03.02.01.09.08.10 Suporte bancada tipo mão francesa

001.03.02.01.09.08.11 Mictório com kit de instalação

001.03.02.01.09.08.12 Porta papel higiênico

001.03.02.01.09.08.13 Saboneteira para sabão liquido

001.03.02.01.09.08,14 Torneira de mesa

001.03.02.01.09.07.05 Tabka Metálica Pin~ada--

001.03.02.01.09.07.01 Forro Gesso acartonado

001.03.02.01.09.07.02 Forro Metálico

001.03.02.01.09.07.03 ~anta lã de Rocha Ensacada - 2Smm 32KgJm3

001.03.02.01.09.07.04 Painel Fenó,Iico(Fornecimento e Instalação)-~

001.03.02,01,09.06.04 Porta corta fogo 0,9Dx2,10 com acabamento em esmalte sintético com sinalização

001.03.02.01.09.06.05 Vidro Insulado

001.03.02.01.09.06.03 Caixilho de aluminio

001.03.02.01.09.05 ,Pinturas

001.03.02.01.09.05,01 Pintura esmalte slntetlco em superfide de madeira

001.03.02.01.09.05.02 Verniz Acrílicosobre concreto

001.03.02.01.09.05.03 Pintura Acrílica para parede

001.03.02.01.09.06 Esquadrias e Vidros

001.03.02.01.09.06.01 Porta pronta semloca revest. com 1amin.melamlnlco 0,9Ox2.10m

001.03.02.01.09.06.02 Porta pronta semloca revest. com lamin. melaminico 1.60x2.10m

001.03.02.01.09.04.05 Alucobond (ACM). Fornecimento e Instalação

001.03.02.01.09.04.06 Brise externo. Tipo G1

001.03.02.01.09.04.07 Revestimento com Pintura epoxl

001.03.02.01.09.04.08 Divisória em Granito (Fornecimento e Instalacao)

001.03.02.01.09.04.09 Manta lã de Rocha Ensacada - 25mm 32Kgfm3

001.03.02.01.09.04.10 OryWall-Fornecimento e Instatacao

001.03.02.01.09.04.11 Argamassa Monocamada

001.03.02.01.09.04,12 Telha Sanduiche ~Fornecimento e instalacao

001.03.02.01.09.07 ForrO
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001.03.02.01.09.09.01 Guarda Corpo de Vidro

001.03.02.01.09.09.02 Corrimão (Fornecimento e Instalação)

001.03.02.01.09.09.03 Guarda-corpo (aço inox)

001.03.02.01.09.09.04 Divisóriade Vidro

001.03.02.01.09.09.05 OlvlsóriaMelamínica

M 3.857,30

M 1.076,91

M 617,00

M2 I 4.502,71

M2 1.826,52

001.03.02.02.02 ,Reaterro

001.03.02.02.02.01 Carga, transporte e COl11r,;,ctaçãode Solo

001,02.02.03.06.02.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.03.02.02.03 Estaqueamento

001.03.02.02.03.01 Moblllzação de equipamento para estaca hélice

001.03.02.02.03.02 Execução de estaca hélice continua D=60cm

001.03.02.02.03.03 Execução de estaca hélice contInua D=70cm

001.03.02.02,03.04 Execução d'e estaca hélice contInua D=80cm, ~
001.03.02.02.03.05 ,Execução de 'estaca hélice continua D=90cm

001.03.02.02.03.06 Execução de estacã hélice contrnua D=100cm

001.03.02.01.09.10 Limpeza e Check List Fina-' de Obra

001.03.02.01.09.10.01 limpeza de Obra

001.03.02.01.09.10.02 Check tist Final de Obra (DIQUE)- MO

001.03.02.01.09.10,03 Check Ust Final de Obra (DIQUE). MAl

001.03.02.01.09.10.04 Check Ust Final de Obra (DIQUE)- EOPTO

001.03.02.02 Processador
001.'03.02,02.01 Escavação

001.03.02.02.01.01 Transporte de Solo e/ou Rachão (1,5km)

001.03.02_02.01.02 Escavação Mecanizada em Solo

001.03.02,02.01.03 Escavação Mecanizada em Rachão

001,03,02.02.01.04 limpeza e Desmatamento do Terreno {e=40cm)

001.03,02,02.01.05 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

001.03.02.02.01.06 Descarga e espalhament9 em bota.fora

63,250,56

63.250,56

63.250,56

63.250,56

M2

M2

M2

M2

M3XKM 43.879,57

M3 19.502,03

M3 29.253,05

M2 15.203,00

M3XKM 716.330,44

M3 25.583,23

M3 13.201,04

M3 3.477,52

UN 3,00

M 5.134,70

M 6.208,60

M 11.250,10

M 4.286,80

M 11.230,50

KG 560.315,51

M3 21.043,63

UN 2.137,00

UN 2.137,00

UN 61'1,00

~

UN 21,00

M 5.640,00

M 3.808,00

Fixo

~

M3 21.211'1,88

M2 10.230,50

1.023,06 ..,..
10.230,50 " )'

M2 ri'1797#
~w -t-Ui13

000722

Ensaios de Integridade de.estaca (PIT)

Concessionária do Aeroporto Internaci
Rodovia Hélio Smidt, s/no., 2º Andar - 'ij.,.

Guarulhos - SP - CEP: 07.190~-_

Dlwldag 0 32mm

Concreto fck 10 MPa, convencional. lastro de Magro

Escavacao Mecanlca e Manual de solo

Dlwidag" 36mm

Blocos de Ancoragem I Contenção

Arrasamento de cabeça de estaca

Prova de carga dinâmica eÍYlestacas

Prova de carga estática p/ estacas

Armação aço CA-50/60. Estacas

Concreto fck 20 MPa, bombeado. Estacas

Apiloamento de fundo de vala

001.03.02.02.03.13

001.03.02.02.03.14

001.03.02.02.04

001.03.02.02.04.01

001.03.02.02.04.02

001.03.02.02.01'1.03

001.03.02.02.04.04

001.03.02.02.04.05

001.03.02.02.03.12

001.03.02.02,03.07

001.03.02.02.03.08

001.03.02.02.03.09

001.03,02.02,03.10

001.03.02.02.03.11
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001,03,02.02.05.01.07 Junta Fungenband 0.22

001.03.02.02.05.01.08 Junta. Piso de Concreto

001.03.02,02.05,02 Parede de Contenção

001.03.02.02.05.02.01 Forma - Estrutura 10.443,20

310,382,59

3,210,34

5.183,61

3.210,34

7.570,32

363.375,36

2.271,10

43,20

3.628,80

25,92

2.271,10

500,00

5.000,00

5.000,00

~
3.813,39

11.534,40

108.999,69 q1.949,60

480,00

"'"223.839,44 ,~.

7.340,58

2.936,24

29.362,31

3.181,89

1.479.494,00

14.463,13

1.543,98

1.895,18

FI.o

M3
M3
M2

M2
'G
M3

M

M

FI.o

M2

'G
M3

M2

M3
FI.o

M2

KG

M3
M2

'G
M3

M3
FI.o

M3

M2

'G
Fixo

M3

M3

M2
M3
M3
'G
M3

.- - - - -'
'G 2.301.639,90

M3 19.532,91

M2 13.311,47

M3 6.757,44

M3XKM 404.808,32

M3 14.457,44

Impermeabilizante Neutrol

Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

Armacao aco CA-50/60 • Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Descarga e espalhamento em bota-fora

'Estrutura Moldada in loco
I

laje de Subpressão

001.03.02.02.04.06

001.03.02.02.04.11

001.03.02.02.05

001.03.02.02.05.01

001.03.02,02.05,02.02 Armacao ato CA-50/60 - Bloco

001.03.02.02.05.02.03 Concreto fck 30 MPa, bombeável4 Estrutura

001.03.02.02.05.02,04 Aplicação de sistema de impermeabilização com manta PEAD

001.03.02.02.05.02.05 Andaime Metálico

001.03.02.02.05.03 Pilar (Moldado In Loco)
001.03.02.02.05.03.01 Forma de Madeira

001.03.02.02.05.03.02 Armacao atO (A-SO/60. Estrutura

001,03.02.02.05.03.03 Concreto fck 30 MPa, bombeâvel- Estrutura

001.03,02,02,05.03,04 Forma. Fundaç;io

001.03,02.02.05.03.05 f'rmacao aco CA4~0.!.60.~Estrutura

001.03.02,02.05.03.06 Concreto fek 30 MPa, bOlllbeável- Estrutura

001.03.02,02.05.03.07 Cimbramento Metálico

001.03.02.02,05.04 lajes pré-Moldadas,~~.reas comerciaisl
001,03.02..02.05.04.01 Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

001,03,02.02.05,04.02 LAJEPré Moldado PROCESSADOR.Fabricação, Transporte e Montagem

001.03.02.02.05.04.03 Armacao aco CA.50/60. Estrutura

001.03.02.02.06 Estrutura Pré-Moldada,

001.03.02.02.06.06

001.03,02.02.06.07

001.03.02.02.04.07

001.03.02.02.04.08

001.03.02.02.04.09

001.03.02.02.04.10

001.03.02.02.06.01 PIlARPré Moldado PROCESSADOR- Fabricação, Transporte e Montagem

001.03.02.02.06.02 VIGAPré Moldado PROCESSADOR- Fabricação, Transporte e Montagem

001.03.02.02.06.03 LAJEPré Moldado PROCESSADOR- Fabricação, Transporte e Montage

001.03.02.02.06.04

001.03.02,02.06,05

001.03.02.02.05.01.01 8rita Graduada 51mples - 8G5

001.03.02.02.05.01.02 Concreto fck 10 MPa, convendonal-lastro de Magro

001.03.02.02.05.01.03 Aplicação de sistema de Impermeabilização com manta PEAO

001.03.02.02.05.01.04 Forma - Fundação

001.03.02.02.05.01.05 Armacao aco CA-50/GO- Bloco

001.03.02.02.05.01.06 Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura



000351

,.

001.03.02.02.06.08

001.03.02.02.06.09

001.03.02.02.06.10

001.03.02.02.07

001.03.02.02.07.01

001.03.02.02.07.02

001.03.02.02.07.03

001.03.02.02.07.04

001.03.02.02.07.05

001.03.02.02.07.06

001.03.02.02.07.07

001.03.02.02.07.08

001.03.02.02.07.09

001.03.02.02.07.10

001.03.02.02.08

001.03.02.02.08.01

001.03.02.02.08.02

001.03.02.02.08.03

001.03.02.02.08,04

001.03.02.02.08.05

001.03.02.02.08.06

001.03.02.02.08.07

001.03.02.02.08.08

001.03.02.02.08.09

001.03.02.02.08.10

001.03.02.02.08.11

001.03.02.02.08.12

001.03.02.02.08.13

001.03.02.02.08.14

001.03.02.02.08.15

001.03.02.02.08.16

001.03.02.02.08.17

001.03.02.02.09

001.03.02.02.09.01

GRUA IRPORT """"""", fNl{Rt~'''(Iot;r.t
Of SÃO PAl,!lO

Armacao aco CA.sO/60 - Capeamento (Tx 70kBlm3)

Concreto fck 30 Mpa, bombeável- Capeamento

Tratamento Superficial de Concreto

Poço de Recalque
Escavação Mecanizada em Solo

Apl1oamento de fundo de vala

Concreto fck 10 MPa, convencional - Lastro de Magro

Forma de Madeira

Armacao aco CA-50/5O - Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Impermeablllzante Neutrol

Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo e/ou Rachão 128km) - Tercelrizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Estrutura Metálica I Cobertura
'PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 kg/m2) com pintura !ntumescente

PROaSSADOR- Estrutura Metálica Auxiliar (lO,aa Kgfm:l)

PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 Kg/m1) - Marquise viaduto

PROCESSADOR - Cobertura (Telhas/calha/Cumieira/Rufos)

PROCESSADOR - Cobertura (Telhas/Calha/Cumielra/Rufos) - Marquise viaduto

Alucobond (ACM) - fornecimento e Instalação

PROCESSADOR - Clarabóia de vidro

Fechamento Acústico

PROCESSADOR - ~xtração de fumaça + Controle Pneumatlco

PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 Kg/m1
) - Marqulse Hotel

•PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 Kg/m1
) - Processador x Dique

PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 Kg/m1) - Passarela RS

PROCESSADOR :.Estrutura Metálica (49 Kg/m1) - Sistema de BaBagens

PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 Kg/mJ) - Rampa de Acesso HelicoIdal

PROCESSADOR - Estrutura Metálica (49 Kg/mJ)_ Elevadores Panorâmicos,,' -"" _ ..
PROCESSADOR - Estrutú~~Úetálica (49 Kg/mJ) - Totens

•
Estrutura do Pipe Rack

ACABAMENTOS

Impermeabilização

ATl- 01.211.195 (115/1431 !

- " -

KG 1.368.451,DO

M3 19.549,30

M2 112.378,50

Fixo

M3 1.313,58

M2 259,30

M3 25.93

M2 951,86

KG 30.945,00

M3 307,14

M2 444,38

M3 878,55

M3XKM 12.180,84

M3 435,03

Fixo

KG 1.929.000,00

KG 428.420,00

KG 263.610,00

M2 32.111,42

M2 4.605,00

M2 16.540,54

UN 149,00

M2 16.148,16

UN 181,00

KG 22.165,48

KG 71.848,10

KG 96.244,30

KG 412.868,70

KG 27.044,16

KG 82.105,00

KG 68.470,90

KG 282.507,71

001.03.02.02.09.01.01 Impermeabilização com Manta Asfáltlca

001.03.02.02.09.01.02 Impermeab11lzacao de poço de elevadores

M2

M2

12.254,29

-587,74

786,77

599,01

77.519,13 .~. RI
C' VI

111'1]11'06 .0
:./

.,~_-t

~

ó1s

M2

000724

Revestimento de Piso
Contraplso (regularização para píso cerâmico)

t\lvenãrla

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm - Duplo

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 cm

001.03.02.02.09.02.02

001.03.02,02,09.02.03

001.03.02.02.09.03

001.03.02.02.09.03.01

001.03.02.02.09.02

001.03.02.02.09.02.01
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001.03.02.02.09.08.03 Forro Gesso acartonado

001.03.02.02.09.05 Pinturas

001.03.02.02.09.03.11 Revestimento em Aco lnox - Fornecimento e Instalação

M2 15.036,90

M2 24.196.63

M2 51.463.56

M2 398,18

M2 36.652,52

M 15.529,03

M2 12.326,26

M2 811,15

M2 2.583,44

M2 3.178,73

M 5.967,00

M 1.260,00

M2 135.646,70

M2 135.646,70

M2 135.646,70

M2 102,03

M2 16.954,54

M2 43.983,48

M2 9.447,50

M2 l.008,02

M2 19.113,D3

M2 2.445.92

M2 281.967,15

M2 1.921,07

UN 2.996,25

M2 3.061,98

UN 327,97

UN 300,00

M2 1.058.99

~

M2 10.198,00

UN 1.661,79

M2 1.514,89

M2 5.515,81 j56.717,00

21.448,45

10,570,00
Q'

1.423,89 <S
j'
~8-

Ü16

000'725

Concessionária do Aeroporto Internac' rulhos S.A.
Rodovia Hélio Smldt, sIno., 2º Andar - ~l.-:."""~.• ~."";""'"

Ih ..,' ~~oTee:t
Guaru os - SP- CEP:07 .19~ .... ~~, ..

I!J~I!J . ~
~ '-,

Porta de aluminio

Pintura Acrílica para pól ede..
Divisórias
Divisória em Gr;nltó fFor[ledmento e lnstalacao)
. ~. ... .

Porta de divisória 'Neocom acabamento em laminado melamfnico • 0,GOx2,OOmcom dobradiças
de
Esqua~~.iase Vidros

001.03.02.02.09.07.02 Porta pronta semioca reve~t. com lamin. melaminico 1,GOx2,10m

001.03.02.02.09.07.03 'porta pronta semioca revest. com lamln. melamfnico 0,90x2,lOm

001.03.02.02.09.07.04 PORTAde aço - colocação e acabamento

001.03.02.02.09.07.05 Vidro Insulado

001.03.02.02.09.03.05 Piso vinilico (Fornecimento e Aplicacao)

001.03.02.02.09.03.06 Revestimento de Poliuretano Vermelho lepóxi)

001.03.02.02.09.03.07 Soleira em granito

001.03.02.02.09.03.08 Revestimento com Pintura epoxi

001.03.02.02.09.03.09 Plurigoma - Fonecimento e Instalacao

001.03.02.02.09.03.10 Piso vinilioo (Fornecimento e Aplicacao)

001.03.02.02.09.08.04 Forro Metálico

001.03.02.02.09.08.05 Manta lã de Rocha Ensacada - 25mm 32Kg/m3

001.03.02.02.09.08.06 Painel Fe"ólico (Fornecimento e Instalaçao)

001.03.02.02.09.08.07 Tabica Metálica Pintada

001.03.02.02.09.07

001.03.02.02.09.07.01

001.03.02.02.09.07.06 -Porta corta fogo 0,90x2,10 com acabamento em esmalte sintético com sinalização

001.03.02.02.09.07.07 Porta de vidro

001.03.02.02.09.08 Forro

001.03.02.02.09.05.01

001.03.02.02.09.06

001.03.02.02.09.06.01

001.03.02.02.09.04.08 Manta lã de Rocha Ensacada - 2Smm 32Kg/m3

001.03.02.02.09.04.09 OryWall * Fornedmento e lnstalacao

001.03.02.02.09.04.10 Argamassa Monocamada

001.03.02.02.09.03.12 Junta Fungenband 0*12

001.03.02.02.09.03.13 Junta de Dilatação GFT200

001.03.02.02.09.04 Revestimento de Parede

001.03.02.02.09.04.01 Chapisto interno

001.03.02.02.09.04.02 Emboco interno

001.03.02.02.09.04.03 Reboco interno

001.03.02.02.09.04.04 Brlse externo *Tipo Gl

001.03.02.02.09.04.05 Alutobond (ACM)- Fornecimento e Instalação

001.03.02.02.09.04.06 Revestimento com Pintura epoxl

001.03.02.02.09.04.07 Revestimento Ceramito

001.03.02.02.09.06.02

001.03.02.02.09.03.02 Piso elevado com acabamento vinilico

001.03.02.02.09.03.03 Piso em cerâmica

001.03.02.02.09.03.04 Piso em Granito,
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001.03.02.02,09.09 louças e Metais

001.03.02.02.09.09.01 Bacia sanitária para PNEincluindo assento plástico

001.03.02.02.09.09.02 Bacia sanitária conllencional incluindo assento plástico

001.03.02.02.09.09.03 Bancada em granito cinza, incluindo frontão e saia

00l.03.02.0~.09.09.04 Barra de apoio para lavatório

001.03.02.02.09.09.05 Barra de apolo horizontal de O,BOm,acabamento cromado,
001.03.02.02.09.09.06 Cuba de embutir oval branca para lavat6rio.

001.03.02.02.09.09.07 Oispenser para papel toalha

001.03.02.02.09.09.08 Espelho

001.03.02.02.09.09.09 Suporte bancada tipo mão francesa

001.03.02.02.09.09.10 Mictório com kit de instalação

001.03.02.02.09.09.11 Porta papel higiênico

001.03.02.02.09.09.12 Saboneteira para sabão liquido

001.03.02.02.09.09.13 Torneira de uso geral [para tanque)

001.03.02.02.09.10 Equipamentos e Acessórios

001.03.02.02.09.10.01 Guarda Corpo de Vidro

001.03.02.02.09.10.02 Guarda-eorpo (aço inoKj

001.03.02.02.09.10.03 Corrimão (Fornecimento e Instalação)

001.03.02.02.09.10.04 Canaleta com grelha projetada

001.03.02.02.09.11 limpeza e Check L1stFinal de Obra
001.03.02.02.09.11.01 limpeza de Obra

001.03.02.02.09.11.02 Chec1cUst FInal de abril (PROCES)-MO

001.03.02.02.09.11.03 Check lIst Final de Obra (PROCES)- MAT

001.03.02.02.09.11.04 Check Ust.Flnal de Obra (PROCES).EQPTO

001.03.02.03 Hotel (Ladõ Ar) .

001.03.02.0:3.(11 Estaqueamento'

UN 60,00

UN 527,00

M2 1.004,95

UN 26,aO

UN 52,00

UN 793,00

UN 136,00

M2 198,21

UN 1.164,00

UN 160,00

UN ns,oo
UN 182,00

UN 793,00

M 1.868,92

M 597,71

M 777,24

M 3.875,96

M2 126.243,59

M2 126.243,59

M2 126.243,59

M2 126.243,59

1,00

1.180,83

1.537,92

18.007,51

UN

M3
M3
M3

M2 1.140,53

~

M2 1.802,07

2.230,31

2.230.31 .,2.230,31

3.342,90

~,

/í
(}17

Chapisco Interno

Revestimento de Parede

Mobilização de e~pamento para estaca hélice

£strulura Pré,IVi.oldada

PILARPré Moldado HOTEL.Fabricação, Transporte e Montagem

000726

Alvenaria de bloco de concreto esp.14 cm

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 cm

Emboco Interno

Reboco interno

VIGAPré Moldado HOTEl: F~qricação, Transporte e Montagem

LAJEPré Moldado HOTEl- f.abricação, Transporte e Montagem

Acabamentos

Alvenaria

Revestimento de Piso

I
~ont~aPi.SO(regUla~~za5ãopa.~apiso cerâmico)

PONTE DE EMBARQUE

001.03.02.03.01.01

001.03.02.03.02

001.03.02.03.02.01

001.03.02.03.02.02

001.03.02.03.02.03

001.03.02.03.03

001.03.02,03.03.01

001.03.02.03.03.01.01

001.03.02.03.03.01.02

001.03.02.03.03.02

001.03.02.03.03.02.01

001.03.02.03.03.02.02

001.03.02.03.03.02.03

001.03.02.03.03.03

001.03.02.03.03.03.01

001.03.03
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001.03.03.01 Estaqueamento

001.03.03.02.03 Concreto fck 10 MPa, eúlllfencional-l3stro de Magro

001.03.03.02.04 Forma - Fundação

001.03.03.02.05 Armacao aco (A-SO/GO- Bloco..
001.03.03.02.06 Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

001.03.03.02.07 Impermeablllzante Neutrol

001.03.03.02.08 Reaterro Manual Compactildo

001.03.03.02.09 Transporte de Solo elou Rachão (28km) - Terceirizado

001.03.03.02.10 Descarga e espalhamento em bota-fora

001.03.03.01.06 Ensaios de integridade de estaca (PIT)

001.03.03.01.07 prova de carga dinâmica em estacas

001.03.03.01.08 Prova de carga estática pl estacas

001.03.03.02 Blocosde Ancoragem

001.03.03.02.01 Escavação Mecanizada em Solo

001.03.03.02.02 Aplloamento de fundo de vala

UN 1,00

M 3.104,00

KG 58.004,80

UN 160,00

M3 2.437,88

UN 160,00

UN 5,00

UN 2,00

Fixo

M3 5.317,88

M2 1.210,00

M3 121,00

M2 1.600,00

KG 270.852,00

M3 2.000,00

M2 1.600,00

M3 880,00

M3XKM 124.260,53

M3 4.437,88

Mobllização de equipamento para estaca hélice

Arrasamento de cabeça de estaca

Concreto fck 20 MPa, bombeado. Estacas

Execução de estaca hélice continua D=10Ocm

Armação aço CA.50/60 - Estacas

001,03.03.01.01

001.03.03.01,02

001.03,03.01.03

001.03.03.01.04

001.03.03.01.05

001.03.04 CUT (CENTRAL DE UTILIDADES)

001.03.04.01 ESCAVAÇÃO

001.03.04.02 REATERRO

,
001.03.04.01.01 Escavação de solo mole

001.03.04.01.02 Transporte de Solo elou Rachão (28km) - Terceirlzado

001.03.04.01.03 Descarga e espalhamento em bota.fora

001.03.04.02.01 Cilrga, transporte e compactação de Solo-001.02.02,03.04.02.02 Fomecimento, es"pal~~mento e compactação de rachão

001.03.04.03 ESTAQUEAMENTO

001.03.04.03.01 Mobilização de equip'a~ento p~ra estaca hélice, .
001.03.04.03.02 Execução de estaca hélice continua D=GOcm

M3 9.582,38

M3XKM 268.306,50

M3 9.582,38

M3 1.610,00

M3 3.349,80

UN 2.00

M 2.664,00

KG 1.099,31

UN 144,00

M3 40,72

UN 144,00

UN 4,00

1,00

m768,90

441,50

44,15
.,...

•

751i'Clcf
;:ro.

'CU8
(j

Escavação Mecanizada em Solo

Forma - Fundação

ConcretO fck 10 MPa, convencional. lastro de Magro

000727

Concreto fck 20 MPa, bombeado - Estacas

Ensaios de integridade de estaca (PIT)

BLOCOS DE ANCORAGEM

Arrasamento de cabeça de estaca

Prova de carga dinâmica em estacas

Prova de carga estática p/ estacas

Aplloamento de fundo de vala

Armação aço (A-50/GO- Estacas001.03.04.03.03

001.03.04.03.04

001.03.04.03.05

001.03,04.03.06

001.03.04.03.07

001.03.04.03.08

001.03,04.04

001.03.04.04.01

001.03.04.04.02

001.03.04.04.03

001.03.04.04.04
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2.096,34

226,42

1.903,49

2.2SS,31 cr :-
l"

11
Z
'119'&

M3 2,990,00

M3 134,18

M2 .1.341,76

M2 536,70

KG 67,088,00

M3 670,88

M2 896,49

KG 49.306,95

M3 448,25

M2 896,49

M3 448,25

M2 157,78

KG 6.311,25

M3 63,11

M3 78,66

M3 208,54

M2 4.193,03

M3 1.466,60

M3 34,56

KG 19.204,08

M3 1.677,21

KG 117.404,70

M3 1.677,21

M2

KG 83.170,08

M3 686 •.90

M2 829.60

M3 I 308,00

M3XKM 12.905,20

M3 460,90

Concessionária do Aeroporto Interna uarulhos S.A.
Rodovia Hélio Smldt, sino., 29 Andar-ca~Q~"'- .."_. ,.

Guarulhos -SP - CEP: 07.190-f~ ..:::; li

C!I:tC!l '. .. I .. "" '(O)RJ
000728 ~

REVESTIMENTO DE PISO

Reaterro Manual Compactado

Concreto fck.30 Mpa, bombeável • eapeamento

Impermeabilização com Manta Asfáltica

Impermeabilizacao de áreas frias

ACABAMENTOS

IMPERMEABILIZAÇÃO

.concreto fck 10 MPa, convenàonal4 lastro de Magro

Fornedmento, espalhamento e compactação de rach:lo

Grout para regularizaçiio. solidarlzação e apolo de pré-moldados

PILARPré Moldado eUT. Fabricação, Transporte e Montagem

VIGAPré Moldado CUT• Fabricação, Transporte e Montagem

LAJEPré Moldado CUT::.Fabricaçao, Transporte e Montagem~ .-
PAINEl Pré Moldadõ em - Fabricação, Transporte e Montagem,

Armacao aco (A-SO/60 - Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

impermeabllizante Neutrol

ESTRUTURA MOLDADA IN LOCO

LAJE DE SUBPRESSÃO

BASE PARA EQUIPAMENTO

Aplicação de sistema de impermeabilização com manta PEAD

Forma - Fundação

Armacao aco (A-50/60 4 Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Aplicação de sistema de impermeabilização com manta PEAO

Andaime Metálico

f"rmacao aco CA-50/60 4 Bloco

Concreto fel<.30 MPa, bombeável - Estrutura

Forma. Estrutura

PAREDE DE CONTENÇÃO

Transporte de 5010 e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 cm

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm

Armacao aco CA-SO/60- Pré-eapeamento

Concreto fel<.30 Mpa, bombeável- .chavetearnento-.
Armacao aco CA-50/GO- cap~amento (h 70kgJm3)

. -l:,,_

:ALVENARIA

Forma - Fundaç~o

Armacao aco CA-SO/60- Estrutura

Concreto fel<.30 MPa, bombeável . Estrutura

. ESTRUTURA PR~.MOLDADA

001.03.04.04.05

001.03.04.04.06

001.03.04.04.07

001.03.04.04.08

001.03.04.04.09

001.03.04.04.10

001.03.04.05

001.03.04.05.01

001.03.04.02.02

001.03.04.05.01.02

001.03.04.05.01.03

001.03.04.05.01.04

001.03.04.05.01.05

001.03.04.05.01.06

001.03.04.05.02

001.03.04.05.02.01

001.03.04.05.02.02

001.03,04.05.02.03

001,03.04.05.02.04

001.03.04.05.02.05

001.03.04.05.03

001.03.04.05.03.01

001.03.04.05.03.02

001.03.04.05.03.03

001.03.04.06

001.03.04.06.01

001.03.04.06.02

001.03.04.06.03

001.03.04.06,04

001.03.04.06.05

001.03.04.06.06

001.03.04.06.07

001.03.04.06.08

001.03.04.06.09

001.03.04.07

001.03.04.07.01

001.03.04.07.01.01

001.03.04.07.01.02

001.03.04.07.02

001.03.04.07,02.01

001.03.04.07.02.02

001.03.04.07.03
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6,00

1,00

56,00

248,72

14,49

30,00 ...,.
83,53 "::J'

- I''':::
205.~78 Cli

'"fi
(j
;'!;o..

''Í20
Ü

283,49

649,01

339,81

30,46

279,82

351,46

2.226.27

3.377,72

38,20

174,80

3.843.08

10,71

456,38

621,73

434,58

301,46

1,00

709,83

3.106;47

5.101,26

5.101,26

3.979,03

699,86

70,36

1.661,50

1.832,80

2.682,79

1,351,70

256.27

538,70

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M

M2

M2
M2

M

M3
M2

M2
M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

M2

M2

M2

M2

M2

Concessionária do Aeroporto Internacio uarulhos S.A.
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 2~Andar- CaJx~,~""",!G~ ,.~'., ~

Guarulhos-SP-CEP:07.190.1é."""" '::'«'.- .... r:1'~?>
[!J~,~[!J ,,_ At>1 J~

000729 ~~
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Manta lã de Rocha Ensacada - 25mm 32Kg/m3
-,;, .--

Piso em cerâmica '

Forro Gesso acartonado

lmpermeabiliZiln~e Neutrol

Revestimento com Pintura epoxi

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 cm

Revestimento em Aco Inox. Fornecimento e Instalação

Seixo Rolado

Piso em cerâmica

Revestimento em ceramlca branco 20x20 cm

Piso em Granito

Revestimento em Aco Inox - Fornecimento e Instalação

Canaleta com grelha projetada

Revestimento Ceram!co

Verniz Acrlticosobre concreto

Piso vinHico(Fornecimento e Aplicacao)

Revestimento de Pollurelano Vermelho (epóxi)

Pintura Acrílica para parede

Emboco interno

Contrapiso (regularização para piso cerâmico)

Soleira em granito

Piso elevado com acabamento vlnilico

Placa de -concreto

Brise externo. Tipo G1

Chaplsco Interno

Revestimento com Pintura epoxl

REVESTIMENTO DE PAREDE

y

Dry Wall- Fornecimento e Instalacao

Porta corta fogo O,90x2,lO com acabamento em esmalte sin

Canaleta com grelha projetada

DIVISÓRIAS

FORRO

Porta de ferro

PORTAde aço. colocação e acabamento

Portão de Acesso

,Reboco interno

Pintura PVAlátex sobre massa corrida

Divisória em Granito (Fornecimento e Instalacao)
- --

Porta de divisória Neocom acabamento em lam!nado melamrnico - O,6Ox2,00mcom dobradiças
de
ESQUADRIAS EVIDROS

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm, - .

001.03.04.07.03.10

001.03.04.07.03.11

001.03.04.07.03.12

001.03.04.07.04

001.03.04.07.04.01

001.03.04.07.04.02

001.03.04.07.04.15

001.03.04.07.03.08

001.03.04.07.04.03

001.03.04.07.04.04

001.03.04.07.04.05

001.03.04.07.03.06

001.03.04.07.03.07

001.03.04.07.04.06

001.03.04.07.04 ..07

001.03.04.07.04.08

001.03.04.07.06.02

001.03.04.07.03.09

001.03.04.07.04.09

001.03.04.07.04.10

001.03.04.07.04.11

001.03.04.07.04.16

001.03.04.07.05

001.03.04.07.05.01

001.03.04.07.05.02

001.03.04.07.06

001.03,04.07.06.01

001.03.04.07.03.01

001.03.04.07.03.02

001.03.04.07.03.03

001.03.04.07.03.04

001.03.04.07.03.05

001.03.04.07.04.12

001.03.04.07.04.13

001.03.04.07.04.14

001.03.04.07.07

001.03.04.07.07.01

001.03.04.07.07.02

001.03.04.07.07.03

001,03.04.07.07.04

001.03.04.07.07.05

001.03.04.07.07.06



001.03,04.07,07.07

001.03.04.07.07.08

001.03.04.07.07.09

001.03.04.07,08

001.03.04.07,08.01

001.03,04.07.08,02

001.03.04.07.08.03

001.03.04.07.08.04

001.03.04.07.08.05

001.03.04.07.08.06

001.03.04.07.08.07

001.03.04.07.08.08

001.03.04.07.08.09

001.03.04.01.09

001.03.04.07.09.01

001.03.05.

001.03.05.01

001.03.05.01.01

GRII.AIRPORTA'''''''""'"INl£~t~.AtIOt;M.
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Envidraçados de janela deslizante, incluindo perfis de alumfnlo e vidro transparente

Calhas metálica

Guarda-corpo (aço inox)

LOUÇAS E METAIS

Porta pape! higiênico

Bacia sanitária convencionaI Incluindo assento plástico

Barra de apoio para lavatório

Saboneteira para sabão líquido

Espelho

lavatório com coluna

Torneira de mesa

Corrimão (Fornecimento e Instalação)

Dispenser para papel toalha

liMPEZA

Limpeza de Obra

GALERIAS

Galeria de ligaç~~ dos Te.rminals
Escavação

00035'1
ATl- 01.211.195 (121/143)

M2 18,72

M 227,92

M 28,40

UN 3,00

UN 3,00

UN 1,00

UN 3,00

M2 1,98

UN 3,00

UN 3,00

M 24,95

UN 3.00

M2 117,88

M' 56.657,64

M3XKM 1.586.413,92

M3 42.992,00

M3XKM 64.488,00

M3 56.657,64

M3 2.587,75

M3 5.723,40

M3 30.549,68

M3 1.303,44

M 784,64

KG 3.054.967,91

M3 1.513,12

~

M3 538,05

M2 47.765,96

M2 16.686,63

M3 30.549,68

001.03.05.01.01.01

001.03.05.01.01.02

001.03.05.01.01.03

001.03.05.01.01.04

001.03.05.01.01.05

001.03.05.01.02

001.03.05.04.02.01

001.03.05.01.02.02

001.03.05.01.03

001.03.05.01.03.01

001.03.05.01.03.02

001.03.05.01.03.03

001.03,05.01.03.04

001.03.05.01.03.05

001.03.05.01.03.06

001.03.05.01.03.07

001.03.05.01.03.08

001.03.05.01.03.09

001.03.05.01.04

001.03.05.01.04.01

001.03.05.01.04.01.01

001.03 .05 .01.04.01.02

001.03.05.01.04.02

001.03.05,01.04.02.01

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (28Iem)- Terceirizado

,Escavação Mecanizada em Rachão

Transporte de Solo e/ou RacMio(1,5km)

Descarga e espalhamento em bota-fora

IR~aterro
Fornecim~nto, espalhamento e compactação de rachão

Carga, transporte e compactação de Solo

Estrutura dê Concreto
-'_.,.- ..•..

Concreto fdc 30 MPa, bombeável- Estrutura, .
.-~-

Concreto tek 10 MPa, ~onvencíonal- Lastro de Magro

Junta Fungenband 0.22

Armacao aco CA-SO/60=,Estruwra',..
PRt-lAJE Pré Moldado GAlERI.ATERMINAI$-fabricação, Transporte e Montagem

PAINELPré Moldado GALERIATERMINAIS- Fabricação, Transporte e Montagem

Forma - Estrutura

Aplicação de sistema de impermeabililélção com manta PEAD,
Cimbramento Metálico

Acabamentos
Esquadri~s e Vidros

PORTAde aço - colocação e acabamento

Equipamentos e.Acessórios
Corrimão (Fornecimento e Instalação)

000'730

UN 7,00

12,18
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001.03.05.01.04.02.02 Estrutura Metálica - Cobertura

001.03.05.01.04.02.03 Guarda-corpo(aço inole)

KG

M

1.391,21

13,55

001.03,05,02

001,03:05.02.01

001.03.05.02.01.01

001.03.05.02.01.02

001.03.05.02.01.03

001.03.05.02.01.04

001,03.05.02,01.05

001,03.05.02.01.06

001.03.05.02.02

Galeria de Ligação da CUT-TPS

Escavação
Escavaçâo Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) ~Terceirlzado

Escavação Mecanizada em Rachão

Descarga e espalhamento em bota.fora

Contencao

'Transporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

Aterro

M3 51.555,45

M3XKM 1.445.379,64-

M3 1.218,08

M3 51.555,45

M2 650,00

M3XKM 1.827,12

001.02.03.01.02.01.04 Forneomento, espalhamento e compactação de rachão M3 2.189,37

001.03.05.02,03

001.03.05.02.03.01

001.03.05.02.03.02

001.03.05.02.03.03,

001.03.05.02.03.04

001.03.05.02.03.05

001.03.05.02.03.06

001.03.05.02.03.07

001.03.05.02.04

001.03.05.02.04.01

001.03.05.02.04.02

001.03.05.02.04.03

001,03,05.02.04.04

001.03,05.02,04.05

001,03.05,02.04.06

001.03.05.02.04.07

001.03.05.02.04.08

001.03.05.02.04.09

001.03.05,02.04.10

001.03.05.02.04.11

001.03.05.02.04.12

001.03.05.02.04.13

001.03.05.02.04.14

001.03.05.02.04.15

001.03.05.02.04.16

001.03.05.02.04.17

001,03.05.02.04.18

001.03.05.02.04.19

001.03.05,02.04.20

001.03.05.02.04.21

Estrutura de Concreto
Concreto fck 10 MPa, convencional - lãstro de Magro

Concreto fck 30 MPiI. ~ombeável. Estrutura

Junta Fungenband 0-22

Armacao aco CA.50f60. Estrutura

Forma - Estrutura

Aplicação de sistema de impermeabilização com manta PEAD

Cimbramento Metálico

Acabamentos
Estrutura Metálica. Cobertura

Revestimento de Poliuretano Vermelho (epóxi)

pintura PVA látex sobre massa corrida

Contrapiso (reg,~larização para piso cerâmico)

Revestimento com Pintu"ra epoxi--
Canaleta D=2OCm (Fo'rr~edmento e assentamento)

calhas metálica

limpeza de Obra

PORTA de aço. colocação e,acabamento

- --
Alvenaria de bloco de ooncret9 esp ..19 em. , .
Porta corta fogo 0,90x1,10 com acabamento em esmalte sintético com sinalização

Piso elevado com acabamento vinilico

caixilho de alumlnio

Cobertura Metálica (Telha/CalhafCumeelra/Rufo)

Vernizes para batente de madeira

Forro Gesso acartonado

Pintura Acrnica para parede

•
Corrimão (Fornecimento e Instalação)

Forro Metálico

Guarda-eorpo (aço Inox)

Verniz a base D'água

000731

M3
M3

M

KG

M2

M2

M3

KG

M2

M2

M2
M2

M

M

M2

M2

M2

UN
M2
M2
M2

M2

404,42

4.268,88

168,00

435.426,30

8.289,28

8.644,18

6.202,56

4.218,55

1.597,50

5.262,30

1.624,59

1.598,72

705,95

28,77

1.640,42

36.36

1.980,88

14,00

\27,09

6,25

48,16

45,00

60,00

A187,86

19,14

42,75

57,42 _. '::J'
1.433~57 :?

Uu
Z

Q.
'(1,22
U

1
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001.03.05.02.04.22 ;relha Sandulche - Fornecimento e Instalacao M2 115,91

000732

001,03.05,04.03.01 Concretofck 10 MPa, convencional-lastro de Magro

001.03.05.04.03.02 Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

001.02.03.03.02.01.04 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.03.05.04.02.02 ;Transporte de Solo e/ou Rachão (1,5km)

001.03.05.04.02.03 Reaterro Manual Compactado

001.03.05.04.02.04 Manta GeotextJ1RT16

001.03.05.04.03 Estrutura de Concreto

M2 8.730,00

M3 60.593,64

M3XKM 1.696.621,19

M3 60.593,64

M3 2.150,00

M3 806,90

M3 4.256,81

KG 500.002,52

M2 9.953,90

M2 5.863,62

M3 4.478,18

M 147,30

KG 151.200,00

M3 2.520,00

M 93,33
M 800,00

M2 2.800,00

M2 35,00

M 234,88

M2 3.770,18

I
M3 25,99

M2 376,53

M2 9.380,00

M3XKM 120.286,32

M3 4,145,33

M3 4.145,33

M3 2.089,89

3.881.£3

M3 573,60

M2 567,00

z:r-
M3 ':~J!M3

.:.)
X'fi:823

Escavação •- •....
Demolicao de pavimento asfaltico para Bota.Fora

Aterro

Junta - Piso de Concreto

Contencao

limpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm)

Aplicação de sistema de Impermeabillzaç.l!o com manta PEAD

Forma - Estrutura

Contencao

Revestimento com Pintura epoxi
'/

Galeria de Conexão - TPSatual

Guarda-corpo (aço Inox)

Portão de Acesso

Acabamentos
limpeza de Obra

Fornecimento e assentamento guia de concreto

Galeria de Acesso ao subsolo TPSe Rampa
Escavação

Transporte de Solo e/ou Rachão 128km) - Terceirizado

~terro
Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

Estrutura de Concreto

Descarga e espalhamento em bota-fora

Junta Fungenband 0-22

Armaçlio aço CA-SO/GO.pátIo de Concreto

Concreto fck 35 MPa, bombeável. Pátio Rrgido

Concreto fck 10 MPa, convencional - lastro de Magro

Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

Armacao aco CA-50/60 - Estrutura

Escavação Mecanizada em Solo

,
Cimbramento Metálico

,
Transporte de 5010e/ou Rachão'(28km) - Terceirizado
. . . . r

Escavação Mecanizada em 5010

Descarga e espalhamento em bota-fora

001.03.05.03.03.02

001.03.05.03.03.0~

001.03.05.03.03.04

001.03.05.03.03,05

001.'03.05.03.03.06

001.03.05.03.03.07

001.03.05.03.03.08

001.03.05.03.03.09

001.03.05.03.03.10

001.03.05.03.03.11

001.03.05.03.04

001.03.05.03.04.01

001.03.05.03.04.02

001.03.05.03.04.03

001.03.05.03.04.04

001.03.05.03

001.03.05.03.01

001.03.05.03.01.01

001.03.05.03.01.02

001.03.05.03.01.03

001.03.05.03.01.04

001.03.05.03.02

001.05.01.02.01

001.03.05.03.03

001.03.05.03.03.01

001.03;05.04

001.03.05.04.01

001.03.05.04.01.01

001.03.05.04.01.02

001.03.05.04.01.03

001.03.05.04.01.04

001,03.05.04.01.05

001.03.05.04.01.06

001.03.05.04.02



001.03.05.04.03.03

001.03.05.04.03.04

001.03,05,04.03.05

001.03.05.04.03.06

001.03.05.04.03.07

001.03.05.04.03.08

001.03.05.04,03.09

001.03.05.04.04

001.03.05.04.04.01

001.03.05.04.04.02

001.03.05.04.04,03

001.03.05.04.04.04

001.03.05.04.04.05

001.03.05,04.04.06

001.03.05,04.04.07

001.03.05.04.04.08

001.03.06

001.03.06.01

001.03.06.01.01

001.03.06,01.02

001.03.06.01.03

001.03.06.01.04

001.03.06.01.05

001.03.06.01.06

001.03.06.01.07

001.03.06,01.08

001.03.06.02

001.03.06.02.01

001.03.06.02.02

001.03.06.02.03

001.03.06.02.04

001.03.06.02.05

001.03.06.02,06

001.03.05.02,07

001.03.06.02.08

001.03.06.02.09

001,03.06.02.10

001.03.06.03

001,03.06,03.01

001.03.06.03.02

001.03.06.03.03

001,03.06,03,04

GRUAIRPORT "'''"''U","INlrR'~'l,(lnt,t\l
Of SM) PAUL()

Armacao aco CA.50/60. Estrutura

Forma - Estrutura

Aplicação de sistema de impermeabilização com manta PEAD

Cimbramento Metálico

Junta Fungenband 0.22

Concreto fck 30 Mpa, bombeável - Chaveteamento

Armacao aco CA-50/GO- Pré-capeamento

Acabamentos
Junta - Piso de Concreto

Chaplsco interno

Reboco interno

Contraplso (regularização para piso cerâmico)

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 cm

porta corta fogo 0,9OX2,10com acabamento em esmalte sintético com sinalização

Pintura esmalte sintetico em guarda corpo

Pintura PVAlátex sobre massa corrida

PASSARELAS (TPS-2 com TPS-3) - Eopoi

Estaqueamento

Mobilização de equipamento para estaca hélice

Execução de estaca hélice continua D=GOcm

Armação aço CA-50/bv - Estacas
.'
Arrasamento de cabeça de estaca

Concreto fck 20 MPa, bombeado - Estacas

Ensaios de Integridade de estaca (PIT)

Prova de carga"dinâinica em estacas

Prova de carga'estática p/ estacas•.," .
Blocos de Ancoragem- .-
Escavação Mecanizada em Solo

ApHoamento de fú~do de vala

Concreto fck 10 MPa, convenoonal- lastro de Magro

Forma - Fundação ..
Armacao aco CA-50/GO. Bloco

•Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

Impermeabllizante Neutrol

Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo elou Rachão (28km) - Tercelrizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Estrutura Pré-Moldada
PILARPré Moldado PASSARELA- Fabricação, Transporte e

PRÉ-LAJEPré Moldado PASSARELA.Fabricação, Transporte

Armacao aco (A-SO/60. Capeamento (Tx70kg/mi)

Grout para regularização, solidarização e apoio de pré.mol

000733

000360
AT1- 01.211.195 (124/143)

KG 76.711,32

M2 1.420,58

M2 374,92

M3 1.065,44

M 35,48

M3 53,83

KG 5.383,00

M 137,90

M2 449,66

M2 449,66

M2 312,84

M2 224,83

UN 8,00

M 40,00

M2 449,66

UN 1,00

M 3.108,00

KG 11,072,46

UN 168,00

M3 461,35

UN 168,00

UN 6,00

UN 2,00

M3 598,75

M2 397,32

M3 39,73

M2 453,60

KG 17.858,40

M3 178,58

M2 453,60

M3 420,17

M3XKM 16.765,06

M3 598,75

~
M3 418,00

3 1.130,70 ..,..
41,80
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Concessionária do Aeroporto Internacio.n~l d.e....G.u~rulho.~.\tiií
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Piso em Granito

KG 20.714,42

M3 1.809,12

KG 126.638,40

M3 1.809,12

KG 10.000,00

KG 70.000,00

M2 100,00

M2 315,68

M2 529,55

M2 636,118

M2 412,88

M2 320,77

M2 193,39

M2 337,82

M2 851,93

M2 1.510,00

KG 6.66g,17

UN 3,00

M2 128,45

M2 81,00

M2 3.450,62

M2 2.236,29

M2 2,236,29

M2 3.009,67

M2 1.515,32

M2 710,00

~

M SO,12

M2 2.970,00

2.023,73 162,64

2.494,90

4.507,00 ..,..
107,11 .~..~

'-Forro

Contrapiso (regularização para piso cerâmico)

Revestimento de Poliuretano Vermelho (epóxi)

Piso elevado com acabamentovlnilico

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm

Guarda-corpo laço inox)

Vernizes para batente de màdeira ~
~..'''-

Painel Fenólico (Fornecimento e Instalação)

Equipamentos e Acessórios.-' .~

Verniz Acrfllcosobre concreto

Forro Gesso acartonado

Pintura PVAlátex sObre massa corrida

Forro Metálico ~aI

Armacao aco CA-50/60- Pré-capeamento

Concreto fck30 Mpa, bombeável - Chaveteamento

Armacao aco CA-50/60. capeamento (Tx70kg/m3)

Concreto fck 30 Mpa, bombeável- Capeamento

Porta corta fogo 0,9OX2,10com acabamento em esmalte sintético com sinalização

PORTAde aço. colocação e acabamento

Envidraçados de Janela deslizante, incluindo perfis de alumlnio e vidro transparente

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm - Duplo

Pilar auxiliar metálico para fixação do vidro

Chapisco interno

Revestimento em Aco I~o'l(- Fornecimento e Instalação

Pintura Acrltica para parede

ACABAMENTOS

Revestimento de Parede

EsquadrIas e Vidros
Vidro Insulado

Revestimento com Pintura epoxi

Divisória em Granito (Fornecimento e Instalacao)

Telha Sanduiche. Fornecimento e instalacao

Verniz Acrllicosobre concreto

Alucobond (ACM)- Fornedmento e Instalação

Estrutura Metálica
PASSARELATPS2!TPS3- Estrutura Metálica (120 Kgjm1

)

PASSARELATPS2/TPS3- Estrutura Metálica Auxiliar f2,5 Kg/mZ
)

PASSARELATPS2fTPS3- Cobertura (Telhas/Calha/Curnleira/Rufos)

.limpeza
limpeza de Obra

Revestimento de Piso

001.03.06.05.02.01

001.03.06.05.02.02

001.03.06.05.02.03

001.03.06.05.02.04

001.03.06.05.02.05

001.03.06.05.03

001.03.06.05.03.01

001.03.06.05.03.02

001.03.06.05.03.03

001.03.06.05.03.04

001.03.06.05.03.05

001.03.06.05.04

001.03.06.05.04.01

001.03.06.05.04.02

001.03.06.05.05

001.03.06.05.05.01

001.03.06.05.06

001.03.06.05,06.01

001.03.06.05.06.02

001.03.06.05.06.03

001.03.06.05.06.04

001.03.06.05.06.05

001.03.06,05.06.06

001.03.06.03.05

001.03.06.03.06

001.03.06.03.07

001.03.06.03.08

001.03.06.04

001.03.06.04.01

001.03.06.04.02

001.03.06.04.03

001.03.06.05

001.03.06.05.01

001.03.06.05.01.01

001.03.06.05.02

001.03.06.05.01.02

001.03.06.05.01.03

001.03.06.05.01.04

001.03.06.05.01.05

001.03.06.05.01.05

001.03.06.05.01.07

001.03.06.05.01.08

l
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Canaleta com grelha projetada

Revestimento em cera mica branco 2OX20 cm

Seixo Rolado

M2 746,94

M 1.162,88

M2 2.907,20

M3 348,86

M3 784,00

M 366,18

M3 470,20

M2 859,74

M3 88,08

M3 253,78

M3 566,38

M2 775,37

M2 1.101,09

M3 34,41

KG 2.963,75

M2 530,29

M2 74,86

M2 19,07

M2 181,95

M2 53,91

M2 167,31

M2 53,91

M2 53,91

M2 72,59

~

M2 72,59

M2 167,31

M 5,78

UN 8,00

5~
UN 10,00

7,00

8,00 .~

8,00
,.
••

:..>gji26

'.

000735

Concessionária do Aeroporto Internacio
Rodovia Hélio Smidt, sIno., 2" Andar- C~

Guarulhos - SP - CEP: 07.19&'

l:Ill!l
I!l~l

Chaplsco Interno

Rede de Utilidades

Reboco Interno

Emboco interno

Jmpermeabl1ização com Manta Asfáltlca

Concreto fck 10 MPa, convendonal- Lastro de Magra

,
Verniz Acrflico sobre conc!eto.

r<C-- ~

Revestimento de Piso --, !
Contrapiso (regularização pafã piso cerâmico)

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm

~lvenaria de bloco de r- "lcreto esp. 19 cm
~-

Revestimento de Parede

casa de LixoIAbrigo de Gás
Estrutura de Concreto

Rufo de chapa galvanizada

DUFRV

Serviços Iniciais

carga, transporte e compactação de Solo

!apume de Fechamento

Demolicao de pavimento asfaltico para Bota-Fora

Demolicao de pavimento Intertravado inclusive remoça0 para bota-fora

Demolicao de concreto armado Inclusive remoção para bota-fora

Demollcao de parede existente Inclusive remoção para bota-fora

Demol1cao de forro existente Inclusive remoção para bota-fora

Estrutura Metálica I Cobertura
Cobertura MeMllca (Telha/calha/Cumeelra/Rufo)

Alvenaria

Piso em cerâmica

Poço de visita !ti 100

Caixa de Esgoto lxl m

,caixa de Drenagem. 2,4 X 2,4 M

Caixa de Drenagem - 1X 1M

Caixa de Drenagem. 1,40 X 2,00 M

.
Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Armacao aco CA-SO/60 - Estrutura

Forma. Fundação

I
Alvenaria de bloco de concreta esp. 19 em

Cobertura

Junta. Piso de Concreto

001.03.06.05.06.07

001.03.06.05.01

001.03.06.05.07.01

001.03.06.05,07.02

001.03.06.05.01.03

001.03.06.05.07.04

001.03.06.05,07.0S

001.03.07

001.03.07.01

001.03.07.01.01

001.03.07.01.02

001.03.07.01.03

001.03.07.01.04

001.03.07.01.05

001.03.07.01.06

001.03,07.01.07

001.03.07.02

001.03.07.02.01

001.03.07.02.01.01

001.03.07.02.01.02

001.03.07.02.01.03

001.03.01.02.02

001.03.07.02.02.01

001.03.07.02.03

001.03.07.02.03.01

001.03.07.02.03.02

001.03.07.02.04

001.03.07.02.04.01

001.03.07.02.04.02

001.03.07.02.04.03

001.03.07.02.04.04

001.03.07.02.05

001.03.07,02.05.01

001,03.07.02.05.02

001.03.07.02.05.03

001.03.07.02.05.04

001.03.07.03

001.03.07.03.01

001.03.07.03.02

001.03.07.03.03

001.03.07 .03.04

001.03.07.03.05

•

•

•
l
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- - - - - -- - - -

M 138,54

M 145,42

M 39,80
M 293,m

UN 40,00

M2 1.125,50

M3 246,76

M3 50,91

M3XKM 6.909,29

M 1.712,62

M 225,10

M 195,40

M3 37,75

I
UN I 1,00

M 275,74

M 1.283,04

M 792,21

KG 15.580,02

UN 138,00

M3 721,79

UN 138,00

UN 4,00

UN 1,00

M3 1.077,74

M2 419,22

M3 41,92

M2 986,04

KG 366.612,63

~

M3 525,47

M2 805,65

M3 470,20

M3XKM 17.010,84

001.03.07.03.06

001.03.07.03.07

001.03.07.03.08

001.03.07.03.09

001.03.07.03.10

001.03.07.03.11

001.03.07.04

001.03.07.04.01

001.03.07.04.02

001.03.07.04.03

001.03.07.04.04

001.03.07.04.05

001.03.07.04.06

001.03.07.04.07

001.03.07.05

001.03.07.05.01

001.03.07.05.02

001.03.07.05.03

001.03.07.05.04

001.03.07.05.05

001.03.07.05.06

001.03.07.05.07

001.03.07.05.08

001.03.07.05.09

001.03.07.05.10

001.03.07.06

001.03.07.06.01

001.03.07.06.02

001.03.07.06.03

001.03.07.06.04

001.03.07.06.05

001.03.07.06,06

001.03.07,06.07

001.03.07.06.08

001.03.07.06.09

001.03.07.07

001.03.07.07.01

001.03.07.07.02

001.03.07,07.03

001.03.07.07.04

001.03.07.08

001.03.07.08,01

GRUAIRPORT AlHO""""
.

1N1(ln~A(lOt;Al
Of SÃO PAULO

I
Coletor de concreto 0 600

Cotetor de concreto O800

toletor de Ferro Fundido 0150

Coletor de Ferro Fundido 0 300

Tampão de Ferro Fundido

Contencao

Solo Grampeado

Escavação de solo mole

Carga, transporte e compactação de Solo

iTransporte de Solo e/ou Rachão (28km). Tercelrizado

Tirante em solo

DHP - Dreno Horizontal Profundo

canaleta D=20cm (Fornecimento e assentamento)

Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estruturil

Estaqueamento
Mobilizaç:lo de equipamento para estaca MUce

,Execução de estaca hélice contrnua D=-60cm

Execução de estaca hélice continua D=60cm

Execução de estaca hélice continua D=-70cm

Armação aço (A.50/60 • Estacas

Arrasamento de cabeça de estaca

Concreto fck 20 MPa, bombeado. Estacas

Ensaios de Integridade de estaca (PIT)

Prova de carga dinâmica em estacas
'.
Prova de carga estática p/ estacas

Blocos de Ancorngem
•• 4 __•••••• _

Escavação Mecanlzada.em Solo

Aplloamento de fundo d~ala

Concreto fck 10 MPa, conve~c1onal: Lastro de Magro

Forma. Fundação

Armacao aco (A-50/60 - Bloc£,
Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estiutura

Impermeabilizante Neutrol

Reaterro Manual CQmpactado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Terceirizado

Estrutura de Concreto
Concreto fck 3D MPa, bombeável. Estrutura

Armacao aco CA-SO/60. Estrutura

~orma - Fundação

Apoio Neoprene Fretado

Estrutura Pré-Moldada
PILAR Pré Moldado DUFRV. Fabricação, Transporte e Mo

M3
KG

M2

M3

4.873,76

407.366,42

11.761,19

61,98
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Limpeza

limpeza de Obra M2 1.477,19

AREAS¥ADICi.<?!'!_AIS~~RVIÇ~AE~~9!!UÁR'P.S::II..-. • ..-:
Terraplenagem

34,97

33.657,14

942.399,92

33.657,14

M2 1.503,85

M2 201,02

M2 1.511,83

M2 1.857,05

M2 2.131,59

M2 2.180,76

M2 2.122,58

M 50,41

M2 218,40

M2 825,40

M3 23,13

M3 70,06

KG 10.509,13

M2 62,46

M3 839,42

M2 1.477,19

KG 69.951,77

M3 259,13

KG 6.584,97

M3 94,07

KG 115.884,00

KG 7.153,33

M2 2.861,33

M3 577,71

M3

- ...~,,.,.,..
Forro Gesso acartonado

Forro

Pavimentação

Descarga e espalhamento em bota.fora

Reforço do sub-leito

Brlta Graduada Simples - BGS

OemoUcao de pavimento asfaltl00 para Bota-Fora

000737

forro Metálico - C2

Piso em Granito

--Rodapé do terraço de 10cm - fornecimento e instalação

Piso em Granito

Impermeabilização com Manta Asfáltlca

VIGAPré Moldado DUFRY- Fabrtcação, Transporte e Montagem

LAJEPré Moldado DUFRY- Fabricação, Transporte e Montagem

Armacao aco CA-50/GO - Pré-capeamento

Concreto fck 30 Mpa, bombeável . Chaveteamento

Armacao aco CA-sa/60. Capeamento (Ix 70kg/ml)

Concreto fck 30 Mpa, bombeávcl. Capeamento

Estrutura Metálica I Cobertura
DUFRV.Estrutura Metálica (40,50 kg/m1)

DUFRY- Estrutura Metálica Auxiliar (2,50 Kg/m1)

DUFRY.Cobertura ITelhas/Calha/Cumieira/Rufos)

Concreto fck 30 MPa, bombeável - Estrutura

Revestimento de -PIso

Revestimento em pastilhas esmaltada em paredes

VernIzAcrllleosobre concreto
.-~.•..-

Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 em

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 em

Revestimento de Parede

Alvenaria

Forma - Fundação

,Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Raehão (28km) - Terceirizado

:ACABAMENTOS
Impermeabilização

I
~rout para regularização, solldarlzação e apolo de pré-moldados

Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Armacao aco (A-50/60 • Estrutura

001.04.01

001.04.01.01

001.04.01.02

001.04.01.03

001.04.01.04

001.04.02

001.04.02.01

001.04.02.02

001.03.07.08.09

001.03.07.08.10

001.03.07.08.11

001.03.07.09

001.03.07.09.01

001.03.07.09.02

001.03.07.09.03

001.03.07.09.04

001.03.07.10

001.03.07.10.01

001.03.07.10.01.01

001.03.07.10.02

001.03.07.10.02.01

001.03.07.10.02.02

001.03.07.10.03

001.03.07.10.03.01

001.03.07.10.03.02

001.03.07.10.04

001.03.07.10.04.01

001.03.07.10.04.02

001.03.07.10.04.03

001.03.07.10.05

001.03.07.10.05.01

001,03.07.10.05.02

001.03.07.10.06

001.03.07.10.06.01

001.03.07.08.08

001.03.07.08.02

001.03.07.08.03

001.03.07.08.04

001.03.07.08.05

001.03.07.08.06

001.03.07.08.07
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_.~~vim_entaç~~~_
Fornectmento, espalha.mento e compactação de Solo

001.04.02.03

001.04.02.04

001.04.02.05

001.04.02.06

001.04.02.07

001.04.03

001.04.03.01

001.04.04

001.04.04,01

001.04.05 --o

001.04.05.01

001.04,05.01.01

001.04.05.01.02

001.04.05.01.03

001.04.05.01.04

001.04.05.01.05

001.04.05.02

001.04.05.02.01

001.04.05.02.02

001.04.05.02.03

001.04.05,02.04

001.04.05.03

001.04.05.03.01

001.04.05.03.02

001.02.02.03.02.02.02

001.04.05.03.04

001.04.05.03.05

001.04.05.03.06

001.04.05.03.07

001.04.05.03.08

001.04.05.04

001.04.05.04.01

001.04.05.05

001.04.05.05.01

~
VOl.0S.01

001.05.01.01

001.05.01.01.01

001.05,01,01.02

001,05.01,01.03

001.05.01.03

001.05.01.03.01

Imprimação

Pintura de ligação

CBUQ- Fornecimento e Aplicação

Macadame Hidráulico

BINDER• Fornecimento e Aplicação

Drenagem

prenagem superficial

Sinalização de Via

Sinalização Horizontal/Vertical

PISTA.PARÂlELA-ÀPR-A(Vi~'deServiço)

Terraplenagem

Escavação Mecanizada em Solo. Terceirizado

Transporte de solo e/ou Rachão (2&km)

.I~escarga e espalhamento em bota.fora

Reforço do sub.leito

Fornedmento, espalhamento e compactação de S.olo

Drenagem

Tubo de Dreno Corrugado Perfurado. 6 paI.

Brita Graduada Simples. BGS

Manta Geotextif RT16

Pontilhão (Cocho velho)

Macadame Hidráulíco ~

Fornecimento, espalhamehto e ~oinpactação de rachão

Brlta Graduada Simples. IJGS ,
Imprimação

BINDER.Fornecimento e Aplicação

'pintura de ligação

(BUQ - Fornecimento eAplicação

Sinalização

Sinalização Horizontal/Vertical (Pátios e Pistas)

Gramado

Grama em placas

E~ACION~~EN~_
Edifiélo Garagem 01 c EDGl .. .
Terraplenagem

Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

Descarga e espalhamento em bota-fora

Estaqueamento

1_ ~~~iij~a~o _~~_~_~i~a~~nt~ ~a~ e~~ca hilice

00J738

M2
M2
M3
M3
M3

M2

M2

I M3
M3XKM

M3
M2
M3

M
M3
M2
M

M3
M3
M3
M3
M2
M3
M2
M3

M2

M3

UN

74.318,00

74.318,00

4.459,08

14,863,60

4.459,08

17.628,84

42.787,32

11.828,63

331.201,57

11.828,63

15.430,00

68.5i2,6S

3.086,00

1.110,96

5.554,80

1.812,00

1.920,00

1.806,00

1.904,25

3.989,00

15.430,00

541,80

24.460,00

.861,80

7.104,42

198.923,76

7.104,42
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001.05.01.03.02 Execução de estaca hélice contInua D=60cm M 3.958,73

001.05,01.03.03 Execução de estaca hélice continua D=70cm M 7.920,46

001.05.01.03.04 Armação aço CA-SO/GO - Estacas KG 110.976,22

0Ol.0S.{]1.03.05 Concreto fck 20 MPa, bombeado - Estacas M3 4.167,46

001.05.01.03.06 Arrasamento de cabeça de estaca UN 699,00

001.05.01.03.07 [nsalos de Integridade de estaca IPIT) UN 699.00

001.05.01.03.08 Prova de carga dinâmica em estacas UN 21,00

001.05.01.03,09 Prova de carga estática pl estacas UN 7,00

001.'05.01.04 Blocos de Ancoragem

001.05.01.04.01 Escavação Mecanizada em Solo M3 1.666,20

001.05.01.04.02 Aplloamento de fundo de vala M2 2.198,74

001.05.01.04.03 Concreto fck 10 MPa, convencional. Lastro de Magro M3 318,76

001.05.01.04.04 forma - Fundação M2 3.369,91

001.05.01.04.05 Armacao aoo CA-50/GO- Bloco KG 214.633,00

001.05.01.04.06 Concreto kle 30 MPa, bombeável - Estrutura M3 2.105.15

001.05.01.04.07 Impermeablllzante Neutrol M2 2.922.96

001.05.01.04.08 Reaterro Manual Compactado M3 736,27

001.05.01.04.09 Transporte de 5010 e/ou Rachão (28km)- Terceirizado M3XKM 26.037,99

001.05.01.04.10 Descarga e espalhamento em bota-fora M3 929,93

001.05.01.05 .Estrutura de Concreto
001.05.01.05.01 Tratamento Superfidal de Concreto M2 88.491,00

001.05.01.06 Estrutura Pré-Moldada

001.05.01.06.01 PILARPré.Moldado EDG1- Fabricação. Transporte e Montagem M3 1.293.60- _. ..••... - ... .. .
001.05.01.06.02 VIGAPré-Mold~~o"EDGl - Fabricação. Transporte e Montagem M3 3.611.69

001.05.01.06.03 LAJEPré-Moldado EDG1. Fabricação, Transporte e Montagem M2 79.744,40,.'
001.05.01.06.04 Grout para regufarizâçã:o, solidarização e apoio de pré-moldados M3 92,16

"", -
001.05.01.06.05 ~rmacao aco CA-SO/GO-..Pré-capeamento KG 38.442.89

001.05.01.06.06 Concreto fck 30 Mpa. bombêavel- Chaveteamento M3 453,16

001.05.01.06.07 Armacao aco CA-SO/60 • (ap~metíto (Tx70kg/mS) KG 403.778,90.
001.05.01.06.08 Concreto tek 30 Mpa, bombeável- Gaj:ieamento M3 5.768,27

001.05.01.06.09 Junta - Piso de Concreto M 35.641,76 \001.05.01.01 Estrutura Metálica / Cobertura

001.05.01.07.01 EOGl- Estrutura Metálica (17.44 Kg/m1) KG 169.697.20
001.05.01,07.02 EOG1• Cobertura (Telhas/Calha / Cumlelra / Rufos} M2 9.728,40

001.05.01.07.03 Cobertura Termo Isolante (Fornedmento e Instalação) M2

I
9.332,00

001.05.01,08 COMPLEMENTOS (Acabamentos)

001.05.01.0B.Ol Impermeabilizaç;:iu
001.05.01.08.01.01 Impermeabilização com Mania Asfáltica 1.162,80
001.05.01,08.02 Alvenaria
001.05.01.08.02.01 Alvenaria de bloco de concreto esp. 14 cm 408,59
001.QS.01.Q8.02.02 Alvenaria de bloco de concreto esp.19 cm 5.912.09

001.05.01.08.03 J Reve~_imento de Piso
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M2 212,92

M2 486,07

M2 276,59

M2 10.276,67

M2 80.538,92

M 538,92

M2 6.372,40

M2 6.372,40

M2 1.556,16

M2 1.556,16

M2 4.816,25

M2 4.816,25

M2 3.112,31

M2 6.394,00

M2 5.809,17

M 28.000,00

M 2.389,51

M2 7.372,80

M2 130,33

M2 9.635,49

M2 114.206,15

UN 140,00

M2 189,20
UN 27,00

M2 35,89

UN 114,00

UN 31,00

M2 189,00

M2 141,13

M 2.389,51

M 11.191,04

M2 I 130,33

M2 459,43

M2 105,48

< -r,'
52,00 4-=-
9,00 ç'
~
(Íj
~,;r;O,

8131

UN
UN

Pintura esmalte sintetico em pilares h=1,20m

Chapa Metálica Perfurada (Fornecimento e Instalação)

Contra piso (regularização para piso cerâmico)

Piso em cerâmica

Piso em cerâmica antldesllzantc de Dimensões 30x3Ocm - assentado

Piso elevado com acabamento vinllico

Chapisco externo

Chaplsco Interno

Emboco externo

Emboco Interno

Reboco interno

Pintura látex PVAem forro de gesso

Pintura PVAlátex sobre massa corrida

Pinturas

Revestimento Ceramico

Brise externo - Tipo 61

Revest1mento de Parede

Oivlsória em Granito'(Fomeclmento e Instalacao)

Porta de divis6ria
P

Neo~m~cabamento em laminado melamínlco - O,GOx2,OÓmcom do'bra"diças
de •.•,
Esquadrias e Vidros

VernIz a base D'água

Pictograma de Deficiente
-i.:. N- _

DIvisórias

Porta corta fogo 0,9Dx2,10 com acabamento em esmalte sintético com sinalização

Porta pronta semioca H;Vt,'!St.com lamln. melaminico O,90x2,lOm

Pintura acrl1lcade demarcação de área

Pintura esmalte slntetico em guarda corpo

Forro Gesso acartonado

caixilho de aluminlo

Forro Metálico. C2

Revestimento com Pintura epoxi

Soleira em granito

Bacia sanitária convenclonal1nclulndo assento piá tico

Bacia sanitária para PNEincluindo assento plástico

000740

Forro Metálico

Porta de alumlnlo

lJorta de ferro

Guarda-corpo (aço inox)

Corrlm.3o (Fornecimento e Instalação)

Forro

, .
Reboco externo

louças e Metais

001.05.01.08.08

001.05.01.08.07

001.05.01.08.07.01

001.05.01,08.07.02

001.05.01.08.07.03

001.05.01.08.07.04

001.05.01.08.07.05

001.05.01.08.07.06

001.05.01.08.07.07

001.05.01.08.06.02

001.05.01.08.04.01

001.05.01.08.03.06

001.05.01.08.04

001.05.01.08.04,04

001.05.01.08.04.05

001.05.01.08.04.03

001.05.01.08.08.01

001.05.01.08.08.02

001.05.01.08.08.03

001,05.01.08.09

001.05.01.08.09.01

001.05.01.08,09.02

001.05.01.08.04.02

001.05.01.08.03.01

001.05.01.08.03.02

001.05,01,08.03.03

001.05.01.08.03.04

001.05.01.08.03.05

001.05.01.08.04.06

001.05,01.08.04.07

001.05.01.08.04.08

001.05.01.08.04.09

001.05.01.08.0$

001.05.01.08.05.01

001.05.01.08.05.02

001.05.01.08.05.03

001.05.01.08.05.04

001.05.01.08.05.05

001.05.01.08.05.06

001.05.01.08.05.07

001.05.01.08.06

001.05.01.08.06.01
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Torneira de mesa

Lavatório com coluna

M2 476,89

UN 65,00

M2 12,15

UN 65,00

UN 32.00

UN 127.00

UN 97,00

UN 21,00

M2 89.206,15

M2 17.942.39

M 112,39

M 140,14

M 48,75

M 99,59

M 36,67

M 36,76

M 140,22

M 107,94

UN 32,00

UN 10,00

M2 6.356.26

M3 15.624,00

M2 5.250,00

M2 6.717,00

M3 1.343,40

M3 1.343,40

~

M2 6.717,00

M2 13.434,00

M3 960,00

M2 3.500,00

3.750,00 54
1.482,00 ::'.

......

COBERTURA - SHUTTLE BUS

Fundação

000741

Pintura de ligação

CBUQ~Fornecimento e Aplicação

Piso Intertravado de Concreto. 50 MPa (e=10crn)

Sinalização e I~fraestrutura do Balizamento
Sinalização Horizontal I Vertical

limpeza
.Limpezade Obra

Sinalização e Infraestrutura do Bal1z~mento
Sinalização Horizontal I Vertical

Dispenser para papel toalha

Barra de apoio horizontal de 0,80m, acabamento cromado

Drenagem

DRENAGEM

Escavação Mecanizad ••"'11 Solo

Suporte bancada tipo mão francesa

lmprimação

I
Bancada em granito cinza, incluindo frontão e saia

Cuba de embutir oval branca para lavatório.

Espelho

Cotetor projetado jI 400

I C~I~tor ~r~jetado ., 500

IColetor projetado" 600

I
Coletor projetado., 800

~oletor.projetado" (11000

Coletor projetado 0 1200

Coletor projetado" 1500

Coletor projetado" 1800

Caixa de Drenagem (1,30 x 1,30 m)

Boca de lobo

'E~t~cionamento'~ ÔNIBUS ESPECIAIS I SHUTTLE BUS

I
Terraplenagem -~-

Reforço do sub~leito

carga, transporte e compacta.çSo ~e Solo
• ,*,.-0' 1r"

Drenagem superficial

IPav~me_ntação
Reforço do sub.leito

Brlta Graduada Simples - BGS

Brita Graduada Tratada com Cimento {4%). BGTC

001,05.01.08.12

001,05.01.08.11

001.05.01.08.10.01

001.05.02.04.01

001.05.03

001.05.03.01

001.05.03.01.01

001.05.01.08.11.01

001.05.01.08.09.06

001.05.01.08.09.07

001.05.01.08.09.08

001.05.01.08.09.09

001.05.01.08.09.10

001.05.01.08.10

001.05.01.08.12.05

001.05.01.08.12.06

001.05.01.08.12.07

001.05.01.08.12.08

001.05.01.08.12.09

001.05.01.08.12.10

001,05.02

001.05.02.01

001.05.02.01.01

001.05.02.01.02

001.05.02.02

001.05.02.02.01

001.05.02.03

001.05.02.03.01

001.05.02.03.02

001.05.02.03.03

001.05.02.03.04

001.05.02.03.05

001.05.02.03.06

001.05.02.03.07

001.05.02.04

001.05.01.08.09.05

001.05.01.08.12.04

001.05.01.08.09.03

001.05.01.08.09.04

001.05.01.08.12.01

001.05.01.08.12.02

001.05.01.08.12.03
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001.05.03.01.02

001.05.03.01.03

001.05.03.01.04

001.05.03.01.05

001.05.03.01.06

001.05.03.01.07

001.05.03.01.08

001.05.03.01.09

001.05.03.01.10

001.05.03.02

001.05.03.02.01

001.05,03,02,02

001.05.03.02.03

001.05.03.02.04

001.05,03.02.05

001.05.03.02.06

001.05.03.03

001.05.03.03.01

Apiloamento de fundo de vala

'~ncreto fck 10 MPa, convencional - Lastro de Magro

Forma. Fundação

Armacao aco CA-50/60 - 810co

Concreto fck 30 MPa, bombeá .••el- Estrutura

ImpermeablHzante Neutrol

Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

l)escarga e espalhamento em bota-fora

Estrutura
Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Junta Fungenband 0-22

Armacao aco (A-SO/60 • Estrutura

Forma - Estrutura

Aplicação de sistema de Impermeab11lzação com manta PEAD

Cimbratnento Metálico

~aisagis!110
Paisagismo 5huttle 8us {CaixaTecGarden + Bancos)

M2 585,00

M3 123,75

M2 900,00

KG 114.000,00

M3 1.254,00

M2 900,00

M3 342,00

M3XKM 9.576,00

M3 342,00

M3 800,46

M 96,46

KG 873,23

M2 2.388,54

M2 2.414,00

M3 10.863,00

M2 2.258,75

5.481,60

61.393,92

2.192,64

1,00

12.432,00

3,690,82

88.579,64

672,00

672,00

20,00

6,00

4.316,16

2.035,68

\407,14

2.486,40

150.521,60

1.505,22

f~
2.486,40

2.810,94

UN

M3

UN
UN
UN

UN
M

M3

KG

M3

M2

M3

M2

KG

M2

M3XKM

Escavação Mecanizada em 5010

Apiloamento de fundo de vala

Concreto fck 10 MPa, convencional. Lastro de Magro

Prova de carga estática p/ estacas

Blocosde Ancoragem

Reaterro Manual Compactado

~nsaios de integridade de estaca (PID

Prova de carga dinâmica em estacas

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizad

Concreto fck 20 MPa, bombeado ~Estacas

Armação aço CA-Sa/60 - Estacas

Concessionária do Aeroporto Inter on Guàrulhos S.A.
Rodovia Hélio Smidt, s/no., 29 Andar -~. '.'ZÉ""".:.o "~::J-')'~.'---

Guarulhos - SP- CEP;07.1fi.i,*-~:t ...• -*~••

l!l!ll!l PfE . ",.. ,,"/jIJ
000742 &~.I c~~.~~
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Mobilização de equipamento para estaca hélice

Execução de estaca hélice continua D=60cm

PASSARELA(EDG1 ao TPS3) • EDPOl

1I.mpez~d~.:erreno
limpeza e Desmatamento do Terreno (e=IlOcm)

Transporte de Solo e/ou Rachão [28km)- Terceirizado

Estaqueamento

Arrasamento de cabeça de estaca

pescarga e espalhamento em bota-fora

Forma - Fundação,
Armacao aco CA-50/60. Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável. 'Estrutura

lmpermeabilizante Neutrol

001.05.04

001.05.04.03.03

001.05.04.01.02

001.05.04.03.04

001.05.04.03.05

00l.05.D4.03.06

001.05.04.03.07

001.05.04.03.08

001,05,04.03.09

001.05.04.01,03

001.05.04.02

001.05,04.02.01

001.05.04.02.02

001.05.04.02.03

001.05,04.02.04

001.05.04.02.05

001.05.04.02.06

001.05.04.02.07

001.05,04.02.08

001.05.04.03

001.05.04.03.01

001.05.04.03.02

001.05.04.01

001.05.04.01.01



001.05.04.03.10

001.05.04.04

001.05.04.04.01

001.05.04.04.03

001.05.04.04.04

001.05.04.04.05

001.05.04.04.06

001.05.04.04.07

001.05.04.05

001.05.04.05.01

001.05.04.05.02

001.05.04.05.03

001.05.04.05.04

001.05.04.05.05

001.05.04,05,06

001.05.04,05.07

001.05.04.05.08

001.05,04.05.09

001.05,04.05,10

001.06

001.06,01

001.06,01.01

001.06.01.01.01

001.06.01.01.02

001.06.01.01.03

001.06.01.01.04

001.06.01.01.05

001.06,01.01.06

001.06.01.01.07

001,06,01.01.08

001.06.01.01,09

001.06,01.02

001.06.01.02.01

001.06.01.02,02

001.06.01.02.03

001.06.01.02.04

001.06.01.02.05

001.06.01.02,08

001.06.01.02.09

001.06.01.02.10

001.06.01.02.11

001.06.01.02.12

GRUAIRPORT "'"""""IN1ER'-Irt{lO'jr.t
Of Sil.(:J PAULO-_ ... _----

Descarga e espalhamento em bota-fora

Estrutura Pré-Moldada
PILARPré-Moldado - Fabricação, Transporte e Montagem

LAJEPré.Moldado. Fabricação, Transporte e Montagem

ArmaCéloaco (A.50/60. Pré-eapeamento

Concreto fck 30 Mpa, bombeável- Chaveteamento

Armacao aco (A-S0/60 - Capeamento (Tx70kgjmJ)

Concreto fck 30 Mpa, bombeavel. Capeamento

Estrutura Metálica / Cobertura
PASSARELAEDG1/TPS. Estrutura Metálica {120Kg/m2)

PASSARELAEDGl/TPS. Estrutura Metálica Auxiliar (1,5 Kg/m2)

PASSARELAEDGl/TPS - Cobertura (Telhas/Calha/Cumleira/Rufos)

Vidro Insulado

forro Metálico 4 Bl

Piso em Granito

Alucobond (ACM). Fornecimento e Instalação

Brise externo. Tipo 61

Painel Fenólico {Fornedmento e Instalação)

Grelha com Cantoneira {aço inox}
....

ACESSOS E VIARIOS

Viadutos

'Estaqueamento
Limpeza e Desmatamento do Terreno (e""40cm)

Mobillzação de equipamento para estaca hélice

Execução de estaca hélice contínua D""100cm

Concreto fck 20 MPa, bombeado. Estacas

Armação aço (A.50/60 - Estacas

I ;~sa~ento de cabeça de e~taca

Ensaios de lntegrid<lde de estaca (PIT)

Prova de carga dinâmica em est<lC<lS

Prova de carga estática p/ estac<ls

Blocos de Ancoragem

Escavação Mecanizada em Solo

Apiloamento de fundo de vala

Concreto fck 10 MPa, convencional. Lastro de Magro

forma. Fundação

Armacao aco CA-SO/60- Bloco

Concreto fck 30 MPa, bombeável4 Estrutura

lmpermeabilizante Neutrol

Reaterro Manual Compactado

Transporte de Solo e/ou Rach50 (28km) - Terceir'izad

Descarga e espalhamento em bota.fora

000743

000370
AT1- 01.211.195 (134/143)

M3 4.316,16

M3 187,00

M2 3.426,00

'G 15,691,08

M3 1.370,40

KG 95.928,00

M3 1.370,40

I
'G 289.943,40

'G 17.630,00

M2 3.342,60

M2 705,88

M2 3.552,02

M2 5.123,63

M2 3.000,00

M2 171,63

M2 702,58

I~ 615,29

M2 2.793,12

UN 5,00

M 8,140,00

M3 4.089,54

KG 368.058,25

UN 440,00

UN 440,00

UN 13.00
UN 4,00

M3 3.025,88

M2 2.327,60

M3 440,11

M2 1.987,20

'G 171,072,00

M3 1.710,72

3,701,25

1.315,15

1.710,72

U'
~

.'" lJjp 9:
8134
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ATl- 01.ZU.195 (135/143)

10.502,68

294.075,04

10.502,68M3

M3

M3 I 12.288,73

KG 83.729,56

KG 1.470.659,94

M2 60.055,95

M 9.364,41

DM3 481,55

M2 6.941,19

M3 2.623,60

M3 1.354,37

M2 101581,92

M2 5.159,29

KG 258.059,50

M3 1.361,15

M3XKM

M3 207.530,22

M3XKM 5.810.846,16

M3 207.530,22

M2 24.211,86

I M3 20.753,02

I
M3 670,88

M3 10.376,51

M2 69.176,14

M2 138.353,48

M3 8.992,98

M3 11.760,05

M2 3.226,00

UN 743,00

V. 1,00

M2 6.911,67

000744

Escavaçã_oMecanizada em So~o . . _ ""

Transporte de Solo e/ou Rachão /28km)- TerceirizadO( .

Descarga e espalhamento em bota-fora C,A.R"'(ORlO ;1~5 5-Q5\~305&-!I'OO
. '" eI_JG4 3 l'fUente

Drenagem (Esq.tU çl.O _ ulenl:a <.co\Clme

. \p Q!lI~li<.a ui~,.a ' 'ulU-l""
\ Qfi9ln lll)(e 0\3(\0, ~ ~

'"5 UtÚU\1 ~~~
Concessionária do Aeroporto Internaci e Juarulhos S.A. :;~\í

Rodovia Hélio Smidt, s/no., 29 Andar _:- ,,~P""'l1V.~....L.,.....-.-=~lJ

GUarUlhos-SP-CEP:07.1,a~~~ ~ lO- , :~~
~.ílii" -,,"
~'ol: .'
IiJJ~ .....c.

Canaleta com grelha projetada

Acostamento Vias

Terraplenagem

Fornec e Instai de Sinalização Vertical •. Suporte

Sinalização Horizontal/ Vertical

Sinalização e Infraestrutura do Balizamento
Aplicação de Tacha Refletiva Monod. com pino e cola

Pavimentação sobre Terra Armada

Bma Graduada Tratada com Cimento (4%)- BGTC

Lastro de Pedra Rachão

Macadame Hidráulico

Pavimentacao

D_r~!I_~~~m
Drenagem superficial

Sinalização Horizontal/ Vertical

VIGAPré Moldado VIADUTO- Fabricação, Transporte e Montagem

PRÉ-lAJEPré Moldado VIADUTO.Fabricação, Transporte e Montagem

Verniz a base D'água

Apoio Neoprene Fretado

Forma - Fundação

Junta - Piso de Concreto

f'plicação de sistema de Impermeabilização com manta PEAD

PROCESSADOR- Estrutura Metálica Auxiliar (10,88 Kg/m1)

CSUQ- Fornecimento e Aplicação

Vias

Terraplenagem
Escavação Mecanizada em Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão j28km) - Terceirizado

Complementos (Viaduto)

Tela Soldada Q-196 - Fornec1mento e Aplicação (Ix 3,l1kg/ml)

Armacao aco (A-50/GO. Estrutura

Estrutura de Concreto
Concreto fck 30 MPa, bombeável- Estrutura

Descarga e espalhamento em bota-fora, ..

Brita Graduada Simples - BGS

Imprlmação, .
Pintura de ligação

CBUQ. Fornedmento c Aplicação

001.06.02.04.03

001.06.03

001.06.03.01

001.06.03.01.01

001.06.03.01.02

001.06.03.01.03

001.06.03.02

001,06.03.02.01

001.06.01.03.07

001.06.01.03.01

001.06.01.03.02

001.06.01.03.03

001.06.01.03.04

001.06.01.03.05

001.06.01.03

001.06.01.03.06

001.06.01.03.08

001.06.01.03.09

001.06.01.03.10

001.06.01.04

001.06.01.04.01

001.06.01.04.02

001.06.01.04.03

001.06.02

001.06.02.01

001.06.02.01.01

001.06.02.01.02

001.06.02.01.03

001,06.02.02

001.06.02.02.01

001.06.02.03

001.06.02.03.01

001.03.04.05.01.01

001.06.02.03.03

001.06.02.03.04

001.06.02,03.05

001.06.02.03.06

001.06.02.03.07

001.06.02.03.08

001.06.02.04

001.06.02.04.01

001.06.02.04.02
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000745

001.06.03.02.02 Coletor projetado ~ 400 M 1.813,52

001.06.03,02.03 Coletor projetado 0 500 M 343.58

001.06.03.02.04 Coletor projetado 0 600 M 771,42

001.06.03.02.05 Coletor projetado 0 800 M 694,37

001.06.03.02.06 Coletor projetado 0 1000 M 836,77

001.06.03.02.07 Coletor projetado 0 1200 M 76,86

001.06.03.02.08 Coletor projetado 01500 M 419,30

001.06.03.02.09 calxa de Drenagem (l,30 x 1,30 m) UN 214,00

001.06.03.02,10 Poço visita Tipo 2 (2,40 li: lADm) UN 21,00

001.06.03.03 Pavimentacao
001.06.03.03.01 Macadame Hidráulico M3 2.100,54

001.02,03.06.01.02.01 l=ornecimento, espalhamento e compactação de rachão M3 627,90

001.06.03.03.04 Brita Graduada Simples - BGS M3 2.100,54

001.06.03.03.05 Imprimação M2 10.502,68

001.06.03.03.06 Pintura de ligação M2 21.005,36

001.06.03.03.07 (BUQ - Fornecimento e Aplicação M3 2.100,54

001,06.03.03.08 Tela Soldada Q-196 - Fornecimento e Aplicação (Tx3,l1kg/mJ) KG 43.194,44

001.06.03,03,09 Concreto fck 10 MPa, convencional. lastro de Magro M3 2.050,27

001.06.03.03.10 8(l(a de lobo UN 362,00

001.06.03.03.11 Fomecimento e assentamento guia de concreto M 14.139,48

001.06.03.04 Sinalização e Paisagismo
001.06.03.04.01 5inallzaç30 Horizontal/Vertical M2 6.227,92

001.06.03.04.02 Paisagismo M2 150.993,61

001.06.03.04.03 Grama em placas M2 12.531,97

~ ;~~,RA~~~~1t!..~~l.~~~~', •--001.07.01 Área '02 (26.435 m2)

001.07.01.01 Terraplenagem -Troca de solo
001.07.01.01.01 Descarga e espalhamento em bota-fora M3 111.133,84

001.07.01.01.02 Escavação Mecanizada em Solo - Terceirlzado M3 107.029,84

001.07.01.01.03 limpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm) M2 10.260,00

001.01.01.01.04 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado M3XKM 3.111.747,44

001.07.01.02 Mate~ial drenante até a cota 738,00
001.02.03.06.02 .02.01 romeClmento, espalhamento e compactação de rachão M3 619,85

001.07.01.03 Aterro compactado até a cota 739,28

001.07.01.03.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo M3 32.832,00

001.07.01.03.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km)- Tercelrlzado M3XKM 919.296,00

001.07.02 Área 03A (13.932 m2)

001.07.02.01 Retlrada de rachão executado
001.07.02,01.01 Escavação Mecanizada em Rachão - Terceirlzado M3 76.368,00

001.07.02,01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Tercelrlzado 114.552,00

001.07.02.02 Retirada de solo

001.01.02.02.01 Umpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm) M2
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001.07.02.02.02 Escavação Mecanizada em Solo. Terceirlzado

001.07.02.02.03 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

001.07.02.02.04 1ransporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

001.07.02.03 Retirada de Aterro

001.07.02.03.01 Escavação Mecanizada em Solo - Tercelrizado

001.07.02.03.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

001,07.02.03.03 Transporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

001.07.03 Área 03B (23.877 m2)
001.07,03.01 Retirada de rachão executado
001.07.03.01.01 Escavação Mecanizada em Rachão - Tercelrizado

001.07.03.01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Tercelrlzado

001.07.03.02 Retirada de ,solo
D01.D7.D3.02.01 limpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm)

001,07.03.02.02 Escavação Mecanizada em Solo - Terceirizado

D01.07.03.02.03 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Terceirizado

001.07.03.02.04 Transporte de Solo e/ou Rachão (l,Skm)

001.07.03.03 Retirada de Aterro
001.D7.03.03.01 Escavação Mecanizada em Solo - Tercelrizado

001.D7.03.03.02 Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

D01.D7.03.03.03 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Tercelrlzado

D01.07.03.03.04 Transporte de Solo e/ou Rachão 11,5km)

001.07.04 Area 04 (18.996 m2)
001.07.04.01 Terraplenagem. Troca de solo
001.07.04.01.01 Descarga e espalhamento em bota-fora

001.07.04.01.02 'Escavação Mecanizada em Solo - Terceirlzado

001.07.04.01.03 Limpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm)

001.07.04.01.04 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

001.07.04.02 Materlal drenante até a cota 738,00

001.07.04.02.01 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

001.02.03.06.03.02.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.07.04.03 Aterro compactado até a cota 739,28

001.07.04.03.01 Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

001.07.04.03.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Tercelrizado

001.07.05 Area OS(11.968 m2)
001.01.05.01 Terraplenagem - Troca de solo
001.07.05.01.01 Descarga e espalhamento em bota.fora

001.07.05.01.02 limpeza e Desmatamento do Terreno (e=40cm)

001.07.05.01.03 Escavação Mecanizada em Solo - Terceirlzado

001.07.05.01.04 ;rransporte de Solo e/ou Rachão (28km)- Terceirizado

001.07.05.02 Material drenante até a cota 738,00

001.07.05.02.01 Transporte de Solo e/ou Rachão (2Bkm) - Terceirizad

001.02.03.04.03.01.04 Fornecimento, espalhamento e compactação de ra

OOiJ3'13

ATl- 01.211.195 (137/143)

M3 24.437,76

M3XKM 898.087,68

M3XKM 32.074,56

M3 36.274,80

M3XKM 54.412,20

M3XKM 36.274,80

M3 84.616,00

M3XKM 126.924,00

M2 22.178,DO

M3 27.077.12

M3XKM 1.006.552,96

M3XKM 35.948,32

M3 32.353,20

M3 16.504,DO

M3XKM 1.368.001,6D

M3XKM 48.857,2D

M3 52.822,85

M3 46.776,45

M2 15.116,00

M3XKM 1.479.039,80

M3XKM 90.696,00

M3 614,80

M3 19.348,48

M3XKM 541.757,44

M3 I 44.326,00

M2 11.980,00

~

M3 39.534,00

1.241.128,00

7l88~

~

M3 539,52 Ú '

,
(j

"'7'"
~

tyJ '8137
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Aterro compactado até a cota 739,28

0003'74

ATl- 01.211.195 (138/143)

M2 14.405,00

M3 50.067,00

M3XKM 1.563.212,00

M3XKM 55.829,00

M3 19.676,40

M3XKM 550.939,20

M3XKM 19.676,40

001.07.05.03.01

001.07.05.03.02

001.07.06

001.07.06.01

001.07.06.01.01

001.07.06.01.02

001.07.06.01.03

001.07.06.01.04

001.07.06.02

001.07.06.02.01

001.07.06.02.02

001,07.06.02.03

001.07.07

001.07,07.01

fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km). Terceirizado

A~ea08
Terraplenagem - Troca de solo
limpeza e Desmatamento do Terreno (e=4OCm)

Escavação Mecanizada em Solo - Tercelrfzado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

ifransporte de Solo e/ou Rachão (1,Skm)

Retirada de Aterro
Escavação Mecanizada em Solo - Terceirizado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Tercelr1zado

Transporte de Solo e/ou Rachão (1,5km)

Are~01/10/12 - Fechamento do Canal Existente do Exército
Aterro

M3

M3XKM

15.334,40

429.363,20

001.02.03.06.04.02.01 lornecimento, espalhamento e compactação de rachão

001.07.07.01.02 Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) 4 Tercelrlzado

001.07.07.01.03 Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

001.07.07.01.04 Escavação Mecanizada em Solo - Tereeirizado

001.07.07.01.05 Descarga e espalhamento em bota-fora

M3
M3XKM

M3

M3
M3

501,'20

2.045.012,84

38.787,67

73.036,17

73.036,17

001.07.08

001.07.08.01

001.07.08.01.01

001.07,08.01.02

001.07,08.01.03

001.07.08.01,04

001,08

001.08.01

001.08.02

001.08.03

001.08.04

001.08.05

001.08.06

001.08.07

001.08.08

001.08.09

001.08.10

001.08.11

001.08.12

001.08.13

001.08.14

001.08.15

~rea 14 - Recomposição ~e Solo
Terraplenagem -Troca de solo- _ ..-.", _.- - --
Escavação Mecanizada em Solo - Tercelrizado

Transporte de Solo e/ou Rachão (28km) - Terceirizado

Transporte de Solo e/ou Rachão (1,5km)

Fornecimento, espalhamento e compactação de Solo

GERENCIAMENTO / APOIO CIVIL

Concreto fck 30 MPa, bombeável 4 Estrutura

Forma - Estrutura

Alvenaria de bloco de concreto esp. 19 em

Emboco Interno

Reboco interno

Demolicao de concreto armado inclusive remoção para bota-fora

Demollcao de parede existente Inclushle remoção para bota-fora

Chaplsco interno

Bnta Graduada Simples - 8GS

Remanejamento de Rede de Hidráulica

Remanejamento de Rede de Esgoto

Remanejamento de Rede de Drenagem

Remanejamento de Rede de Dados

Remanejamento de Rede de Elétrica

Remanejamento de Rede de Telefonia

M3 24.780,00

M3XKM 208.152,00

M3XKM 26.019,00

M3 24.780,00--- _________ - 0'-

---,----
M3 859,00

M2 3.435,96

M2 8.589,92

M2 4.294,96

M2 4.294,96

M3 859,00

M2 8.589,92

M2 8_589,92

M3 34.359,64

\3.220.653,94

4.629.667,87

3.824.515,75

2.415.501,82

?'~
1.811.630,90

."...~
'('}
(;íl38
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001.08.16

001.08.17

001.08.18

001.08.19

001.08.20

00UJ8.21

Remanejamento de Rede de Queroduto

Fornedmento de MaterIal para Acessos e Bases

carregamento de Material para Acessos e Bases

Transporte de Material para Acessos e Bases

Compactação de Material para Acessos e Bases

Espalhamento de Material para Acessos e Bases

vs
M3

M3

M3
M3
M3

2.012.921,21

110.168,00

110.168,00

110.168,00

110.168,00

110.168,00

001.09.01

Manutenção de Acessos e Bases M3 110.168,00

~ÇOS'ADlCIONAIS ECHECKL1ST!TERCEIROS~.'--:
Ched:: llst da Obra Vil 1,00

001.09.02

001.09.03

Contingência

Materiais de Faturamento Direto

vs
vs

9.000.000,00

11.000.000,00

" .

Declaramos que todas as atividades vinculadas à execução da Obra foram desenvolvidas dentro do prazo
contratual, satisfatoriamente, em conformidade com as normas técnicas de qualidade ,e segurança exigidos
pelo Contrato e pelas normas de Engenharia vigentes na República Federativa do Brasil e que durante a
execução dos trabalhos e entrega da Obra, a CONSTRUTORA OAS S.A. não cometeu nenhum tipo de
infração resultada em multas, penalidades, sanções e/ou execução de garantias, de acordo com a
regulamentação de contratos vigentes.

"

DECLARAÇÃO DE EQUIPE DA OBRA

CREA72.724-D/MG

CREA5063840534/SP

001.

002.

003.

004.

005.

006.

007.

008.

009.

Adalberto CarlosB. do Nascimento

Aida Fabiana Mendes Bernabe

Ailton Placido Firmino

Alexandre Martlni R.da Silva

Ana Dea Lopes Loures

Andresa Gonçalvesdos Santos

Antõnio Carlos do Nascimento

Antônio Carlos Passos

Antônio Carlos Pereira

Resp.de Controle de Qualidade 111

Resp.de Meio Ambiente I

Mestre de Obras I

Resp.de Produção

Médica do Trabalho

Resp.de Instalações CREAS062781505/5P

Gerente de Contrato 111 CREA17640-D/BA

Superintendente Operacional CREA14.827/BA

Resp.de Instalações CREA0682367649/SP

010. Antônio Pachecode Oliveira

011. Arthur de Oliveira Venuto

012. Augusto CesarC.de Queiroz

013. Bernardo FalcãoMaciel

014. Bruno Ferreira Caramez

015. Bruno Maia Lima
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Resp. Administrativo Financeiro 111

Resp. Administrativo Financeiro 11

CREA 13.224/BA

CAU A33417-0/SP

CREA5069085148-D/SP

CREA 5061671756/SP

CREA 5060150305/SP

CREA 5062145718/5P

CAU A44503-7/RJ

CAU 5060197182/SP

CREA 5068920492/5P

CREA 5062560424/SP

CREA 5063602721/SP

CREA BA12741

CAU A84835-2/SP

CREA5068968838-D/SP

CREA 5069086775/SP

CREA5061610286-D/SP

CREA 5063037191/5P

CAU A72082-8/SP

Diretor Superintendente

Resp. de Planejamento 11

Resp. de Planejamento

Resp. de Instalações I

Resp. de Produção I

Médica do Trabalho

Mestre de Obras I

Resp. de Equipamentos 111

Resp. de Arquitetura I

Resp. de Produção 111

Gerente de Contrato 11

Resp. de Planejamento I

Resp. de Projetos I

Resp. de Produção

Resp. de Arquitetura

Mestre de Obras I

Resp. de Arquitetura 11

Resp. de Projetos I

Resp. de Planejamento

Resp, de Planejamento 11

Resp. de Produção I

Gerente de Contrato 111

Resp. Administrativo Financeiro 11

Superintendente Operacional CREA 22.731-D/PE

Resp. de Instalações I CREA 116.816/MG

Diretor CREA 4.005/BA

016. Caio Lima Lopes de Oliveira

017. Carlos Augusto V.B. F. de Carvalho

018. Carlos Alberto Ribeiro Brito

019. Carlos Henrique Barbosa Lemos

020. Carolina Ciola Fonseca

021. Carolina Ferreira de Oliveira

022. Celso Silva Santana

023. Christina Gordilho Tavares

024. Daniele Pimentel Maciel

025, Dario Agostinho de Santana
,

026. Eduardo Boccardo Alves

027. Eduardo Ferreira da Silva

028. Eduardo Peres Praskurim

029. Eli Andrade da Silva

030. Elison da Silva Calil

031. ElmQ José de Souza

032. Eric Mancinelli

033. Erica da Silva Ozébio

034. Eziquiel de Assis Costa

035. Fabiano Pellegrinl

036. Fabio Marques do Carmo

037. Felipe Marcondes Citti

038. Fernando Antônio Conde Baeta Costa

039. Fernando Clemência da Silva

040. Fernando Reato Chede

041. Francisco Germano Batista Silva

042. Fred,erico A. A. da Silva Mascarenhas

043. Geraldo Correia Santos

044. Gilson Paulo da Rocha

045. Hellen Cristina Cruz Rodrigues

046. Henrique Portela F. de Carvalho

047. Hugo Cavalcanti Reis Simões

048. Ingo' Hulsen Lemos N. Filho
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049. Israel Leonardo Ferreira lima Médico do Trabalho

050. Ivan Ribeiro Gomes Resp.1 de sMs I CREA S069177846/SP

051. Jacques Andrade Antipoff Gerente de Contrato 111 CREA 81169-D/MG

052. Jairo Alves da Silva Mestre de Obras

053. Janio Miranda de Santana Resp. de Qualidade I

054. Jano Andrade Freire Resp.1 de SMs 111 CREA 0600S34630/SP

055. João Batista Henrique Ramos Mestre de Obras I

056. João Maria da Silva Mestre de Obras I

057. João Paulo Almeida Melo Resp. de Produção
,

058. João Sales dos Santos Mestre de Obras I

059. Joaquim Gomes da Silva Filho Mestre de Obras I

060. Joel Ferreira de Oliveira Mestre de Obras 111

06lo José Araujo de Paula Contador 111

062. José Eduardo Grieco Gerente Adm. Financeiro

063. José,Giovanni de L. Almeida Gerente de Planejamento I CREA 9.447/GO

064. José Rafael Goes Pereira Resp. de Produção II CREA s061769200/SP

065. José Simão de Oliveira Filho Resp. de Arquitetura 111 CAU 27297-3/8A

066. Jucicleide Dias da Cruz Resp. de Produção I CREA s0691801S8jSP

067. Juliana Moreira da Silva Resp. de SMS I CREA s069221s70jSP

068. Julio Cachoeira da Silva Mestre de Obras I

069. Jura~i Florêncio de Souza Superint. de Equipamentos CREA 060190186sjSP

070. Leandro Rosa Barbosa Resp. de Planejamento 11 CREA s069213732jSP

071. Leonardo Machado Borges Resp. de Produção 11 CREA BA 56550

072. lindon Johnson Viana Avelino Resp. de Projetos 11

073. Lucas Morales Jau Resp.Planej"mento 11 CREA s062997286jSP

074. Luc'\s Oliveira Barbosa Resp. de Produção I CREA BA 73079

07S. Lucas santanna Villas Boas Resp. de Planejamento I CREA s069180204jsP

076. Lucas Tunis Martins Veloza Resp. de Produção 11 CREAs0629s3368-DjSP

077. Luis Roberto Souza lima

078. Luiz Carlos Vieira

079. Luiz Gonzaga de Araujo

080. Luiz 'Henrique Miguel

08l. Manfred Senno Zenzinger
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082. Manuela Correia R de Freitas Resp. de Qualidade 11 CREA 5069211165/5P

083. Marcelo Fernandes Picinin Resp. de SMS 11 CREA 5069221600/SP

084. Marcelo Ramos Santos Resp. de Produção 111 CREA 32368-D/BA

085. Marcelo Salvanini Gerente de Contrato 111 CREA 5060400S60/SP

086. Marcelo Vidal Marques Resp. de Instalações I CREA S069445S35/SP

087. Marcia Rodrigues Granja Médica do Trabalho

088. Marco Antônio Andrade Resp. de Instalações 111 CREA 26.183-D/PR

089. Marco Antônio Dias Resp. de Suprimentos 111

090. Marco Antônio Fonseca Médico do Trabalho

091. Marcos de Paula Silveira Resp. de Diligenciamento I

092. Marcos Thadeu Menezes Freire Resp. de Produção 111 CREA 5069183724/SP

093. Mario Sérgio Sarpa Correia Resp. de SMS II CREA5060353900-D/SP

094. Mario Tito Fortes Resp. de Instalações 11 CREA S061900409/SP

095. Mauro Jorge Ribeiro dos Santos Mestre de Obras 111

096. Olimpio Cardoso Tanuri Resp. de Produção 111 CREA 22.S22-D/PE

097. Paulo Henrique M. Bernardes Resp. de Produção CREA5063443S24-D/SP

098. Paulo Pereira Lima Mestre de Obras I

099. Paulo Ronaldo Fazenda da Silva Resp. de Montagem 111

0100. Petre Vi orei Andrei Gerente de Diligencíamento CREA 0600374204/SP,
0101. Rafael de Andrade CateUi Ramos Resp. de Planejamento 11 CREA S062396801/SP

0102. Rafael Gonçalves Pousada dos Santos Resp. de PrC'dução I CREA S068906539/SP

0103. Rafael Ribeiro Paganeli Resp. de Prúdução I CREA 5063603143/SP

0104. Raimundo da Conceição Silva Resp. de Instalações 111 CREA S069180492/SP

0105. Raimundo Nonato Costa Santos Mestre de Obras 11

0106. Raimundo Oliveira de Melo Mestre de obras 111

0107. Ricardo Bergamaschl Resp. de Planejamento I

0108. Roberta de Oliveira Maranhão Resp. de Arquitetura I

0109. Roberto Thadeu Silva Azevedo Resp. de produção 111

0110. Robledo Leandro Martins Moraes

0111. Rodolfo Lanfranchi Rodrigues
,

0112. Rodolfo Maciel Rodrigues

0113. Rodrigo José da Silva

0114. Rodrigo Karkoski
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Resp. Administrativo Financeiro 111

Resp. Administrativo Financeiro I

Resp. de Suprimentos I

•-)- '..I~.

•

0115.

0116.

0117.

0118.

0119.

0120.

0121.

0122.

0123 .

0124.

0125.

0126.

0127.

0128.

0129.

0130.

Rodrigo Pedroso da Luz

Rubens Castro Carvalho

Sandro Ricardo Almada

Sérgio Magalhães Delgado

Sérgio Ricardo C. Monteiro

Simone Rozan! C. L. Legramandi

SirJeuma Mendes Pereira

Suzana Araujo Menezes

Tacio Fentanes B. Guimarães

Thiago Ferreira de Oliveira

Thiago Santos da Silva

Valquiria Aparecida Feltrim

Valtércio da Rocha Passos

Vicente Amorim Junior

Vitor Cardoso Santana

William Urbano Bertaiolli

Resp. de Produção 11

Resp. de produção li

Resp. de Produção

Gerente de Contrato li

Resp. de SMS 111

Resp. de Planejamento li

Resp. de Produção 'li

Resp. de Produção I

Resp. de Produção

Resp. de Produção 111

Gerente de QSMS I

Mestre de Obras II

Gerente de SMS I

0003'79

AT1- 01.211.195(143/143)

CREA 0400000114929-MG

CREA 38.228-D/BA

CREAS062766172-D/SP

CREA 38.774-D/BA

CREA 35.728-D/BA

CREA 5062895132/SP

CREA 52.158/BA

CREA BA 66131

CREA S069246S64/SP

CREA 16.204-D/PA

CREA S061361110/5P

CREA 5069175767/SP

•
Guarulhos, 25 de Fevereiro de 2016

/})r;Iu~ c:fl;J õZ
CEciLIA SCHIANTA MAGNAVITA

Diretora de Gestão de Projetos

•

Engenheira Civil

CREA n' 1529410

CPF 169.735.1B5-91

143
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ENVELOPE 02 - TERMO DE ENCERRAMENTO

À
COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N." 01/2017

Objeto: Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão de
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas no Estado de Goiás, tudo
com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT

o CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa líder SHOPPING DO

CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJnº 07.917.303/0001-12, com

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 6º andar - Vila Olímpia - São Paulo - 5P - CEP:

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de

Nº O'l3.3 o encerramento do presente envelope de Nº 2 - DOCUMENTAÇÃO DE

HABILITAÇÃO - CADERNO 2.

São Paulo 04 de janeiro de 2018.

CONS RCIOVAPTVUPTCIDA ÃO'
Empresa líder: SHOPPIN DO CIDADÃO SERViÇO E INFORMÁTICA S.A.

oon. H~".utOJ
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