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b) o equipamento VAAGAA 1
centralizada ou local ite ce
(vinte) pontos de ace o des ri
licenças de software necess na

c) Deve ter capacidade máxima d suportar no mfnimo 250 (duzentos e cinquenta)
usuários conectados na rede Wlan.

d) Deve ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do
equipamento.

e) Possuir, no mfnimo, capacidade para 02 (duas) interfaces Gigabit Ethernet de Dl
(um) Gigabit por segundo (conector RJ-45) com capacidade para autosensing e full-
duplex. .

f) Possuir, no mfnimo, Dl ( uma) fonte de alimentação com seleção automática de
tensão ( 100-240 VAC) e 60 Hz.

g) Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo,
numa queda e posterior restabelecimento da alimentação elétrica, voltar à operação
normalmente na mesma configuração anterior à queda de alimentação.

h) Possuir LEDs para a indicação no mfnimo do estado de operação e atividade das
portas.

i) Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas com altura
máxima de 2 Us (duas unidade de rack), incluindo todos os acessórios necessários.

j} O Controlador WLAN deve ser capaz de controlar pontos de acesso nos padrões
802.l1a, 802.l1b/g e 802.lln simultaneamente.

k) Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo
a geração 'de traps.

I) Deverão ser realizados pelo "Controlador WLAN" procedimentos automáticos de
configuração, correção e aperfeiçoamento da cobertura e disponibilidade.

m) Deve ter a sua a potência de transmissão automaticamente ajustada pelo
"Controlador WLAN de forma a acomodar condições de alterações de rádio
frequência na rede WiFí, garantindo desta forma performance e escalabilidade.

n) Permitir a configuração dos pontos de acesso Wlan de forma que os mesmos
realizem o chaveamento (Switiching) local do tráfego de dados gerado pelos
usuários a eles associados, evitando que o tráfego de dados destes usuários
passem através do Controlador Wlan - operação em modo de "chaveamento de
tráfego Local".

o) Deve também permitir que seja implementado tráfego centralizado, ou seja, o tráfego
de controle e dos usuários da rede é enviado para o controlador Wlan.

p) Possuir pelo menos uma porta de console local para gerenciamento. ,~
q) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que ajusta ~ "

dinamicamente a sarda de potência dos pontos de acesso individualmente par ~
acomodar as condições de alterações da rede, garantindo a performance e
escalabilidade.

r) Implementar DHCP conforme RFC 2131.
s) Deve implementar IEEE802.l1e com WMM (WiFi Multimedia).
t) O equipamento deve ser capaz de operar em topologia redundante do tipo

"N+1"."N" representa os controladores "ativos" e "I" o controlador "redundante". A

~~DESP
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CONFIGURAÇÃO111- CONTROLADORAWIRELESS(WLAN CONTROLLER)9.A.4.1.1

9.A.4.1.1.l CONDiÇÃOGERAL

a) Deverão ser fornecidos Controladoras Wireless idênticas, novas e sem uso anterior.
O" .modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento de fabricação na data de entrega da proposta.

9.A4.l PADRONIZAÇÃO

a) Todos os equipamentos a serem fornecidos na solução de Rede Local com e sem
Fio deverão ser do mesmo fabricante, compondo uma solução única, para assegurar
a compatibilidade funcional de todos os recursos e facilitar o gerenciamento.

a) A Controladora WLAN é uma plataforma de hardware e software (appliance) que
deve ser responsável pelas seguintes funções na rede sem fio: administração e
configuração centralizada dos Pontos de Acesso sem Fio (AP), especificados neste
anexo, funções de segurança para acesso e tráfego de dados e gerenciamento de
RF (Rádio Frequência).

b) Define-se o termo "Appliance" como sendo um equipamento dotado de
processamento, memória e outros recursos tecnológicos exclusivos para um
determinado serviço.

c) Não serão aceitas soluções de "appliance" baseadas em sistemas operacionais
abertos como "Free BSD", "Debian", ''Linux'', "Microsoft Windows" e outros. O
"appliance" não poderá ser baseado em plataforma de aplicações gerais do tipo
Intel X86, AMO ou equivalente ipersonal computer" ou "servidores"'. O "appliance"
deverá ser composto por um hardware desenvolvido para esta finalidade especffica,
ou seja, um equipamento controlador de rede WiFi.

d) Não serão permitidas soluções com o "appliance" alocado em nuvem ("c1oud")
privada ou pública. O "appliance" deverá ser instalado dentro da infraestrutura flsica
de rede da PRODESPe ficará sob a total administração e gerenciamento de su
equipe técnica.

e) Será permitida a entrega de apenas Dl (um) "appliance" para atender
especificações técnicas descritas da Controladora Wireless deste item.

9.A.4.l.l.2 CARACTERfsTICAS
a) O Gabinete do equipamento de've ser adequado para fixação

polegadas, com altura máxima de 2 Us (duas unidades de rack).
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9.A.4.1.1.4GERENCIAMENTO
a) Ajustar automaticamente os canais 802.11 para otimizar a cobertura de rede e

mudar as condições de RF baseado em performance.
b) Implementar detecção de interferência e reajuste dos parâmetros de RF evitando

problemas de cobertura e performance.
c) Implementar batanceamento de carga de usuários de modo automático através de

múltiplos pontos de acesso para otimizar a performance durante elevada utilização
da rede.

d) Implementar mecanismos automáticos de gerenciamento de recursos de radio.
detectando áreas sem cobertura, indisponibilidades de pontos de acesso, e
executando auto-configuração, auto-correção e auto-otimizacão.

e) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que ajusta
dinamicamente a sarda de potência dos pontos de acesso individualmente, para
acomodar as condições de alterações da rede, garantindo a performance e
escalabilidade.

O Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que no evento de
falha de um ponto de acesso, o controlador ajuste automaticamente a potência dos
pontos de acesso adjacentes para dar cobertura de área onde o ponto de. acesso
que falhou estava provendo o sinal.

g) Deve ajustar, de forma dinâmica, o nfvel de potência e canal dos rádios dos Ap's,
de modo a otimizar o tamanho da célula de RF. garantindo a perforrnance e
escalabilidade da rede.

h) Pennitir a realização de "roaming" dos usuários entre pontos de acesso sem fio
distintos que atendam a uma mesma localidade. Deve permitir o roaming sem
necessidade de uma nova autenticação do usuário interno.

i) Deve ser possfvel configurar "beamforming" em todos os pontos de acesso WiFi
descritos neste anexo de forma a melhorar o sinal de recepção e a relação sinal
rurdo de usuários não possuam capacidade 802.11n.

j) Deve ser possfvel configurar em todos os pontos de acesso WiFi descritos neste
anexo um mecanismo de controle de associação de canal, de fonna
com capacidade de comunicação 802.11a/n em 5GHz seja eferencialmente,
sempre que possfvel, alocados nos canais de z o n o
momento de se associarem à rede WiFi.

k) Deve, juntamente com todos os pontos de ac
detectar, classificar e gerar alarmes de interf rê
dispositivos padrão IEEE802.11.

Spoofing Attack
t) Deve, juntamente com o Ponto de Acesso sem fio, detectar e gerar alarmes de

interferências WLAN (provenientes de dispositivos padrão IEEE802.11).

9.A.4.l.l.5 ACESSÓRIOS
a) Deve ser fornecido 01 (um) cabo console.
b) Deve ser fornecido 01 (um) cabo AC.

entre usuários em um mesmo SSID,

usuário a uma WLAN-VLANcom base nos parâmetros da

de autenticação através de portal Web para usuanos
ser desviados para segmentos especificos da rede LAN

redundância deve ser realizada com outro controlador do mesmo tipo e modelo,
sem a necessidade de substituição do equipamento ou aquisição de hardware ou
software adicional.

u) No caso de falha de um equipamento controlador Wlan "ativo", todos os pontos de
acesso associados e controlados pelo mesmo deverão se associar de forma
automática ao Controlador "redundante" e passar a ser controlados pelo mesmo. O
controlador Wlan "redundante" poderá estar fisicamente em outra localidade ou
mesmo em uma rede IP diferente do controlador Wlan "Ativo".

a)
b)
c)
d)
e)

O
g)
h)

i)

j)

k)

l)

O
CO
-l

/~

o)

p)
q)

r)

s)
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9.A.4.1.1.7PLATAFORMADE GERENCIAMENTOWLAN

9.A.4.1.1.7.1 CARACTERfsTICASGERAIS

9.AA.1.1.9 REQUISITOSDE GERENCIAMENTODE EQUIPAMENTOSWLAN

virtuallzação) que sejam necessários para o funcionamento do software de
gerenciamento.

j} O servidor deverá possuir a configuração mfnima abaixo:
k) O servidor deverá ser compatrvel com rack de 19 polegadas e ter altura máxima de

02 RUs (duas unidades de altura de rack);
[) Fornecer, caso necessário, sistema gerenciador de Banco de dados relacional para

armazenar os logs de eventos gerados pelos equipamentos de rede;
m) Deve possuir quantidade de memória e processamento mfnima suficiente para

atendimento de todas as funcionalidades e desempenho solicitados neste
documento;

n) Deve possuir no mfnimo 1,2 TB de disponibilidade de armazenamento em disco;
o) Os discos magnéticos devem possuir redundância em RAIO I, RAID 5 ou RAID 10;
p) Deve possuir no mfnimo 02 (duas) interfaces de rede Ethernet 10/100/1000Base-T

<Compatfveiscom o padrão IEEE802.3), com conectores RJ45;
q) Deve possuir fontes de alimentação internas ao gabinete, redundantes e hot swap,

operando automaticamente em tensões de 100 VAC a 240VAC e em frequência de
60Hz.

9.A4.1.1.8 ACESSÓRIOS
a) Cal:io console em caso de uso de appliance especffico
b) Cabos para as fontes de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136

(2P+T).
c) Conjunto (kit) para montagem em rack de 19 polegadas.
d) Ser acompanhados de todas as documentações técnicas e manuais que contenham

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e
operacionalização.

produção, sem previsão de

de gerenciamento capaz de gerenciar todos os
descritos no documento - tipos de pontos de acesso

c) Deve ser fornecido 01 (um) Kit para montagem em rack de 19 polegadas.
d) Deve ser fornecido com softwares, documentação técnica e manuais que contenham

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e
operacionalização do equipamento.

e) Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização
do equipamento.

"0 '9.A.4.1.1.6LITERATURATÉCNICA
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada Controladora

Wireless, contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para
instalação, configuração, operação e gerenciamento.

a)

b)

c)

d)

e)

f)

O g)
CD
-J
CJt h)

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

9A4.l.2.1 TIPO DE PONTO DE ACESSO
a) Ponto de acesso sem-fio gerenciável de forma centralizada (Wireless Access Point -

AP) com tecnologia Wi-Fi (padrões IEEE802.11b, IEEE 802.11g e IEEE802.11n) para
conectividade de dados sem fio, também operável em modo standalone.

b) Deve ser compl'ovado que o modelo do Ponto de Acesso sem Fio ofertado é
homologado pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), conforme
resolução na 242 de 30 de novembro de 2000. Deve ser indicado no Anexo l-A o
link pàra comprovação no site oficial da ANATEL do documento de comprovação.

f) Deve permitir o rastreamento, sobre a planta da localidade, em tempo real dos
dispositivos conectados na rede WLA.N.

g) Deve possibilitar a visualização rápida de eventuais buracos de cobertura de RF.
Deve apresentar aos administradores alarmes e estatrsticas de utilização da rede
WLA.N,de forma a facilitar o monitoramento e troubleshooting.

h) Deve possuir mecanismos para consolidar informações da rede WLA.N: nfveis de
rufdo, relação sinal/rufdo, interferências, potência de sinal e topologia de rede.

j) Deve ser possfvcl configurar alarmes automáticos caso esse fndice ultrapasse um
determinado threshold - também configurável.

j} Implementar monitoração das interferências não Wi-Fi (tais como bluetooth, telefones
sem fio, cãmeras de vfdeo sem fio, aparelhos de microondas e outros) com
classificação e identificação das fontes de interferência.

k) Deve descobrir automaticamente os equipamentos na rede WLA.N, eliminando a
necessidade de localização manual por parte dos administradores da rede.

l) Implementar SNMP (Simple Network Management Protocol) versão 2 e 3.
m) Implementar a detecção, localização e contenção de Rogue AP's e redes AD-HOC.
n) Implementar a detecção de clientes autorizados conectados a pontos de acesso não

autorizados (Rogue APs).
o) Deve possuir capacidade de geração de relatórios customizáveis para os

administradores de rede.
p) Deve fornecer no mfnimo, dos seguintes tipos de relatórios: listagem de clientes

wireless, inventário da rede wireless, infonnações dos controladores WLA.N e dos
pontos de acesso, utilização da rede wireless e da rádio frequência.

q) Deve fornecer relatórios contendo ameaças de segurança recorrentes antes que
estes causem danos para a rede. Deve fornecer geração de relatórios de segurança,
como por exemplo, pontos de acesso estranhos detectados na rede (Rogue AP e
ADHOC).

r) Permitir a criação e aplicação de polfticas que permitam ao administrador gerenciar
e criar. WLA.NS,VLA.Ns,RF, qualidade de serviço (QoS), polftica de segurança, SSIDs
múltiplos e únicos.

s) Permitir que sejam configurados pelo menos 04 (quatro) grupos diferentes de
administradores, com níveis de privilégios de acesso e configuração distintos.
Deve permitir a criação de "Domfnios Virtuais" para os administradores da rede.
Deve ser possfvel que determinados administradores sejam associados a es
"Domfnios Virtuais" de forma que apenas tenham acesso ao gerenciame o e
visualização dos elementos da rede pertencentes ao seu "Domínio Virtual".

a)

9A4.1.2
POINT)

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

os padrões IEEE
interno (modelo

e notebooks
um cabo de
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mm) Permitir a implantação de VLANs segundo o padrão IEEE802.1Q, permitindo a
configuração de, no mfnimo, 8 (oito) VLANs.

9.A4.1.2.3 FUNCIONALIDADESDO ACCESSPOINT EM MODO CONTROLADO
a) Deve ser posslvel a configuração do ponto de acesso WiFi para que o mesmo

realize o chaveamento ("switching") local do tráfego de dados gerado pelos
dispositivos de usuários a eles associados.

b) Deve estar logicamente conectado a um "Controlador WLAN", inclusive via
roteamento da ca"madade rede OSI, através de rede pública ou privada.

c) Deve ser realizada a criptografia do tráfego de controle na comunicação com o
controlador WLAN qual está associado.

d) Deve ser realizada criptografia do tráfego de dados de dispositivos dos usuários, no
modo de chaveamento centralizado de tráfego de usuários (tráfego de usuários
passando pelo controlador WLAN), para a comunicação entrp. a "Controlador WLAN"
e o ponto de acesso WiFi

e) Juntamente com a "Controlador WLAN", realizar o ajuste dinâmico de nlvel de
potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de RF. Ajustar
automaticamente os canais 802.11 dos pontos de acesso WiFi. Realizar a detecção
de interferências e reajustar os parâmetros de Rádio Frequência dos pontos de
acesso WiFi visando evitar problemas de cobertura e performance.

O Deve ser realizado o balanceamento de carga de usuários entre os pontos de
acesso WiFi, de modo automático com o objetivo de otimizar a performance da rede
WiFi.

g) Deve possuir varredura de RF nas bandas IEEE802.11a, IEEE802.llb/g e 802.l1n
para identificação de outros pontos de acesso intrusos e não autorizados (rogues),
além de interferências no canal habilitado no ponto de acesso e nos demais canais
configurados na rede WiFi, sem impacto no seu desempenho.

h) Deve ser possrvel configurar "beamforming" no ponto de acesso WiFi de forma a
melhorar o sinal de recepção e a relação sinal ruldo de usuários que não possuam
capacidade 802.11n.

i) Deve ser posslvel configurar no ponto de acesso WiFi um mecanismo de controle de
associação de canal, de forma que usuários com capacidade de comunicação
802.11a!n em 5GHz sejam preferencialmente, e sempre que possfvel, alocados nos
canais de 5GHz do ponto de acesso WiFi no momento de se associarem à rede
WiFi.

j) Deve, juntamente com Controladores WLAN, detectar, classificar e gerar alarmes de
interferências WiFi provenientes de dispositivos adrã - 2.11, incluindo
interferências severas. 2' r~1lê ~ ••••

k) Deve realizar a detecção e Rog~ÇACl~~ de fo simultâne n
bandas de 2.4GHz e 5GHz, e arileN~ . O ~ . ,f~aliza as funçõe d
WIPS (Wireless IPS). A tC/A, ~'. 10- ' . F ANDRt. ~'~p~
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a)

I) Deve ser compatfvel com os padrões IEEE802.lla, IEEE802.11b, IEEE802.llg e IEEE
802.11n nas frequências de 2.4GHz e 5GHz, possuir no mfnimo 02 (dois) rádios e
possuir no mínimo 03 <três) antenas omnidirecionais internas ou externas com ganho
de, no mlnimo, 4dBi na faixa de 2.4GHz e 4 dBi na faixa de 5GHz.

m) Deve permitir a associação e o tráfego de usuários configurados nos padrões IEEE
802.11 a!b!g!n simultaneamente.

n) Permitir a configuração, a partir do controlador WLAN a qual está associado, de
seus parâmetros, gerenciamento das pollticas de segurança, QoS e monitoramento
de rádio frequência.

o) Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto de acesso
WiFi.

p) D~\fe realizar a autenticação com geração dinâmica de chaves criptográficas por
usuário.

q) Deve possuir cliente DHCP,para configuração automática do endereço IP.
r) Implementar NTP (Network Time Protocol).
s) Deve ser gerenciável através do protocolo SNMP, através de interface de

gerenciamento web ou através do protocolo Telnet.
t) Possuir os seguintes recursos de rádio frequência:
u) 3x3 MIMO (multiple-input and multiple-output), com no mínimo 2 (dois) spatial

streams.
v) Possuir High-Throughput (HT): Canais de 20MHz e de 40MHz.
w) Velocidade IEEE802.11 a!g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps.
x) Velocidade IEEE802.11n: MSCOa MSC15(6,5Mbpsa 300 Mbps).
y) Fallback automático.
z) Possuir maximal-ratio combining (MRC).ouBeamforming.
aa)Possuir packet aggregation: A-MPDU (TX!RX), A-MSDU (TX!RX).
bb)Dynamic Frequency Selection (DFS).
cc) Suporte à configuração individual de, no mfnimo, 16 (dezesseis) SSIDs.
dd)Permitir a habilitação e a desabilitar da divulgação do SSID.
ee) Ser compatfvel com o padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego.
fi) Possuir certificação WiFi Alliance.
gg) Possuir no mínimo 19 (dezenove) dBm de potência de transmissão para os padrões

IEEE 802.11 b,g e n, com a potência podendo ser ajustada pelo administrad a
solução.

hh) Permitir o uso do protocolo IEEE802.1X, com no mfnimo os seguintes
(Extensible Authentication Protocol);

EAP-FASTou EAP-PSK.
EAP-TLS.
PEAPvO!EAP-MSCHAPv2.

ii) possuir WEP (Wired Equivalent Privac

jj)
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b) Antenas externas. em caso de ausência de antenas internas.
c) Deve ser fornecido 01 (um) cabo console ou 01 (um) cabo Ethernet para

configuração do dispositivo.
d) Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização

do equipamento, tais como: softwares. documentação técnica e manuais (podendo
ser em mfdia digital) que contenham informações suficientes para possibilitar a
instalação, configuração e operacionalização do equipamento.

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.5 RELSLT.148/2014 - SISTEMA DE TELEFONIA IP

9.A.4.1.2.5LITERATURATÉCNICA
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada wireless access

point, contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para
instalação, configuração, operação e gerenciamento.

OUTUBRO/2014

.•..

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente., deverá
obrigatoriamente atender.
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9.A5.l CENTRALTELEFÓNICAIP

a) Deverá ser fornecido sistema de central telefônica IP novo e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento,
na data de entrega da proposta.

o) Deve possibilitar integração com aplicativos da Microsoft como o Live
Communications Server e Office Communications Server;

p) O sistema operacional deverá ser baseado em software de arquitetura aberta;
q) Suporte a gerenciamento SNMP e MIB 11;
r) O sistema deverá ser Homologado na ANATEl como equipamento de voz categoria

1.

9:A.5.l.1 TIPO DE CENTRALTELEFÔNICA
a) Central telefônica IP, baseada em protocolo SIP de acordo com a RFC3261 do IITF

(Internet Engineering Task Force).
9.A.5.1A RECURSOSE FACILIDADESDE HARDWAREE SOFTWARE

a) Transferência de chamadas internas ou externas para outro ramal;
b) Transferência de chamadas para outro telefone externo (celular ou fixo);
c) Discagem abreviada comum e individual;
d) Música de espera;
e) Conexão com sistema de correio de voz;
f) Conexão com sistema de bilhetagem e tarifação;
g) Plano de numeração flexfvel para, no mfnimo, 04 (quatro) drgitos;
h) Diferenciação sonora entre chamadas internas e externas;
j) Retorno automático de chamada;
j) Captura em grupo, com possibilidade de criação de, no mfnimo, 25 (vinte e cinco)

grupos;
k) Captura individual;
I) Restrição de chamadas externas a determinados números (DDD, DDJ, 0300, 0500,

0900, celulares, etc.);
m) Redirecionamento de chamadas a ramal ("siga-me");
n) Redirecionamento de chamadas por "ocupado" ou não atendimento (transbordo),

configurável por quantidade de toques ou diretamente;
o) "Cadeado" eletrônico (bloqueio de ramal para chamadas externas) na forma de

senha por ramal e por usuário (suporte a no mfnimo 200 usuários), permitindo,
ainda assim, ligações externas locais a telefones fixos apenas, quando bloqueado;

p) Busca em grupo (sequencial ou cfclica);
q) Intercalação;
r) Bloqueio à discagem direta a cobrar (DDC) individual ou coletivo;
s) Conferência com, no mfnimo, 08 (oito) conexões (internas e/ou externas).

a)

b)

queda da alimentação de energia

alteração do sistema local e remotamente, sem interrupção do

9.A5.1.2 CAPACIDADEINICIAL
30 (trinta) troncos DDR (discagem direta a ramal) digitais e bidirecionais por meio de
01 (um) acesso El (30 troncos para a interligação com a central pública de
telefonia);
01 (um) tronco IP para conexão com outras unidades do Poupatempo por meio da
rede Intragov;
50 (cinquenta) ramais IP.

n)

a)

b)

c)

a)
b)
c)

d)

e)

f)

g)

O h)

CO j)

--.J
C.J:)

j)

k)



•



~~DESP
Tecnologia di Inrolnrn'i~o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ a;~DESP
1hcnologta da In'orm:\fj!o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de manuais técnicos, para cada sistema de
central telefônica, contendo todas as informações sobre o produto com as
instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento.

9.AS.2.3 MÓDULO DE EXPANSÃO
a) Um dos aparelhos IP fornecidos deverá acompanhar a expansão para monitoramento

de ramais internos, possibilitando monitorar pelo menos 20 (vinte) ramais.

9.A.5.2APARELHOSTELEFÔNICOS

9.AS.2.4 ACESSÓRIOS(PARACADA APARELHO)
a) 01 (um) cordão f1exivel não blindado UTP Categoria 6 (patch cord) com conectores

8P8C (RJ4S) macho em ambas as extremidades, de 3,0 (três) metros, na cor cinza e
com fiação direta (pino a pino).

a) Deverão ser fornecidos aparelhos telefônicos IP 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.

9.A.5.2.l TIPO DE APARELHOTELEFÔNICO
a) Aparelho telefônico IP com suporte ao protocolo SIP.

9.AS.2.5 LITERATURATÉCNICA
a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de manuais técnicos, para cada aparelho

telefônico, contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para
instalação, configuração e operação.

9.AS.3 ADAPTADORSIP PARATELEFONEANALÓGICO(ATA)

9.A.5.3.l TIPO DE ADAPTADOR
a) Adaptador de telefonia IP baseada no protocolo SIP para telefonia analógica - ATA

(analog telephony adapter).

a) Deverão ser fornecidos adaptadores 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.

fuH duplex auto-sensing com

FXS (foreign exchange station) analógicas com
9.A5.3.2

a)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

b)
c)

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
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9.A.5.6DOCUMENTAÇÃO

GRAVAÇÃODE MENSA9.A.5.7.2

9.A.5.6.l CONSIDERAÇÕESGERAIS
a) Deverá ser fornecida documentação em Ifngua portuguesa (do Brasil), abrangendo

aspectos de operação e manutençilo, tais como:
b) Plano de face da central telefônica;
c) Descrição sucinta do sistema;
d) Diagrama de conexões e configuraçilo;
e) Manuais de operação e programaçilo do sistema telefônico, bem como do software

de gerenciamento e do software de bilhetagem e tarifação.

9.A.5.5.2 HARDWAREPARAA PLATAFORMABILHETAGEME TARIFAÇAO
a) Deverilo ser fornecidos e instalados os computadores, monitores coloridos e

impressoras, com configuraçilo necessária à implantaçilo e operaçilo do software de
bilhetagem e tarlfaç.!lo a ser fornecido, sem perda de desempenho que cause a
imprecisilo dos dados de bilhetagem e tarifaçilo e a impossibilidade de bilhetagem e
tarifaçilo adequadas;

b) Os equipamentos citados na alfnea anterior não estilo contemplados na planilha de
equipamentos de teleinformática do edital de implantaçilo e operação do posto
Poupatempo.

9.A.5.7SERViÇOSCOMPLEMENTARES

a)

9.A.5.7.1 IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS
TELEF6NlCOS

a) A instalação final dos aparelhos telefônicos referentes a ramais de voz nos pontos
indicados pela CONTRATANTE ficará a cargo da CONTRATADA, devendo estar
devidamente identificados com o número do ramal no aparelho instalado, de forma
impressa 'em etiqueta. Os demais pontos para utilização tais como fax, placa
modem, etc. não receberão a instalação de aparelhos telefônicos, po
estar conectados, testados e identificados;

b) A localização dos ramais e as posições de portas de patc panel do cabeamento
estruturado serão fornecidas em formato de planilhas e anta (Iayout),
da instalação.

9.A.5.4.l SOFTWAREDE GERENCIAMENTODA CENTRALTELEF6NICA
a) Rotinas de diagnose e relatório de falhas;
b) Verificaçilo e alteraçilo das facilidades de ramais, como grupo de captura,

categorias, redirecionamento, etc..;
c) Alarmes de falhas com diferenciaçilo de nrveis de prioridade e gravidade;
d) Operaçilo em ambiente operacional Microsoft Windows;
e) Quaisquer outros softwares requeridos para a instalaçilo do software de

gerenciamento deverilo ser fornecidos e instalados pela CONTRATADAcom suas
respectivas licenças.

9.A.5,4PLATAFORMADE GERENCIAMENTODO SISTEMADE TELEFONIA

p) !?IPBack-to-Back e Agente Usuário;
q) SIP RFC2B33sinalizaçilo DTMF;
r) Alimentaçilo elétrica pela rede local com PoE (Power over Ethernet), conforme

padrilo IEEEB02.3af.

9.A.5,4.2 HARDWAREPARAA PLATAFORMADE GERENCIAMENTO
a) Deverilo ser fornecidos e instalados os computadores, monitores coloridos e

impressoras, com configuraçilo necessária à implantaçilo e operaçilo do software de
gerenciamento a ser fornecido, sem perda de desempenho que cause a imprecisilo
dos dados de gerenciamento e a impossibilidade de um gerenciamento adequado;

b) Os' equipamentos citados na alfnea anterior não estilo contemplados na planilha de
equipamentos de teleinformática do edital de implantação e operaçilo do posto
Poupatempo.

a)
b)

9.A.5.5PLATAFORMADE BILHETAGEME TARIFAÇÃODO SISTEMADE TELEFONI

c)

d)
e)
t)

o
CO
00
~
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b) A PRODESP poderá solicitar a alteração da mensagem de espera a qualquer
momento do contrato. Os custos de alteração serão de responsabilidade da
CONTRATADA

ESPECIFICAÇOES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.6 RELSLT.1BO/2013 - APARELHO DE FAX

PREÂMBULO

NOVEMBROj2013

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.

j
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a) Deverão ser fornecidos aparelhos fax laser 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.

9.A.6.1.1 TIPO DE FAX
a) Com tecnologia laser monocromática.

9.A.6.1.2 CARACTERfsnCASTÉCNICAS
a) Deve ser compatfvel com o grupo 3;
b) Resolução mfnima do fax de 203 x 196 Ipi;
c) Deverá ser homologado pela agencia Anatel;
d) Compatibilidade com linha de telefonia pública;
e) Compressão de dados deve ser MH, MR, ECM-MMR;
t) Velocidade do modem mfnima de 14.4kbps (Transmissão);
g) Deverá ser fornecido no mlnimo 1 (um) cartucho de toner preto;
h) Capacidade de memória para armazenar no mfnimo 300 (trezentas) páginas;
i) Velocidade de transmissão de aproximadamente de 3 (três) segundos por página;
j) Alimentador automático de documentos (ADF) deverá suportar no rnfnimo 20 folhas;
k) Tipo de discagem deverá ser manual, no gancho e rediscagem automática e manual;
l) Tensão de alimentação deverá ser de 115 v a 60 Hz, com tolerância de +/- 10%.

9.A.6.1.3 ACESSÓRIOS
a) O equipamento deverá vir acompanhado com Monofone e por todos os demais

componentes que permitam o seu perfeito funciona

9A6.1.4 SUPRIMENTOADICIONAL
a) Deverá ser entregue com o equipamento O

novo, original do fabricante não remanu~
páginas.

a)

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.7 RELSLT.185/2q13 - SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO (CFTV)

NOVEMBRO/2013

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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9.A.7.1REQUISITOSGERAIS
a) A soluçilo a ser fornecida pela Contratada deverá ser plenamente compatlvel com a

soluçilo existente implantada na Prodesp para monitoramento dos demais Postos
Poupatempo.

b) Os equipamentos deverilo ser todos novos sem utilizaçilo anterior;
c) Fornecimento de. todo software, hardware e licenças necessárias para o

gerenciamento, monitoramento, gravaçilo e recuperaçilo de imagens de vfdeo;
d) Fornecimento de licenças ilimitadas para gerenciamento, monitoramento, gravaçilo e

recuperaçilo de imagens para visualizaçilo de câmeras IP fixas e câmeras IP móveis
com visualizaçilo tipo vldeo wall (visualizaçilo de várias câmeras numa única tela);

e) Fornecimento de sistema de armazenamento em massa (storage) - capacidade
instalada inicial de 5 (cinco) tera bytes;

f) Fornecimento de conjuntos de câmera, lente e caixa de proteçilo com suporte para
montagem das câmeras;

g) A câmera do tipo dome deverá ser disponibilizada em diferentes versões de
montagem: parede, poste, telhado, canto, tubo, teto, ambientes interiores e exteriores
conforme a exigência do projeto;

h) A câmera a ser instalada em ambiente interno deverá utilizar caixa de proteçilo tipo
dome discreto com grau de proteção IP51 ou superior;

i) A câmera a ser instalada em ambiente externo deverá utilizar caixa de proteçilo tipo
dome resistente a vandalismo e possuir grau de proteção IP66 ou superior, para
proteger totalmente a câmera da chuva, poeira, umidade e altas temperaturas;

j) O conjunto câmera, lente e caixa de proteção deverá constituir um único item, ou
poderão ser itens separados desde que sejam do mesmo fabricante, garantindo
assim a compatibilidade entre cada peça.

9.A.7.2DESCRiÇÃODA SOLUÇÃO

a)

imagens;

em Testo
F I\pe dos ~..
V:OR RECEB\OOPI ~U1ENTIC~C~ORS : '

9.A.7.3SISTEMADE GERENCIAMENTO,MONITORAMENTO,GRAVAÇÃOE RECUPERAÇÃODE
IMAGENS.

a) O sistema de CFTV conterá aplicativos e hardwares para monitoramento, reprodução,
controle e recuperação de imagens de cilmeras baseadas na pilha de protocolos
TCP/IP;

b) Deverão ser fornecidos os hardwares e os softwares necessários com as respectivas
licenças para visualizaçilo, monitoramento, armazenamento e gerenciamento das
imagens. O modelo proposto deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, !la data de entrega da proposta;

c) Não serão aceitos conversores analógico/digital externos.

9.A.7.3.1 CARACTERíSTICASGERAIS
a) Deverá ser capaz de trabalhar com câmeras IP e/ou analógicas simultaneamente,

desde que conectadas em rede;
b) Deverá ser baseado em uma arquitetura do tipo cliente/servidor;
c) Penmitir que o software de cliente seja instalado em número ilimitado de

equipamentos sem a necessidade de licença adicional;
d) Penmitir gerenciar um número ilimitado de câmeras IP;
e) Deverá permitir operações simultâneas como gravaçâo, reprodução, configuração,

monitoramento ao vivo, pesquisa de imagens e gerenciamento, sendo que nenhuma
atividade deverá afetar a outra;

f) Deverá possuir recursos instalados para gravação de áudio;
g) Deverá possuir capacidade de mulit-streaming, permitindo que a gravação seja

realizada em uma determinada configuração de vldeo e o monitoramento em outra;
h) O sistema deverá conter aplicativos de monitoramento, gravação, reprodução de

arquivos e controle PTZ (Pan, Tilt and Zoom);
i) O sistema deverá prever e implementar mecanismos de autenticação de usuários

com direitos atribiJldos por um administrador central do sistema;
j) Deverá permitir a mudança de parâmetros de qualidade de vfdeo, banda utilizada e

frequência de quadros de forma independentemente para qualquer câmera;
k) Deverá permitir a recuperação de imagens armazenadas no sistema de

anmazenamento pelos operadores;

c=v [)Deverá penmitir de forma local e remota a pesquisa, reprodução de vide
previamente gravados;

m) Deverá permitir a exportação dos videos para análise posterior.

p TAE:f:Ll10
9.A7.3.2 CARACTERfsTICASOPERAClO '!Af~OCA~f,610t~:,,,

a) Deverá suportar gravação e monitoramento fIllRl - .1t\Jl"
b) Deverá suportar gravação e visualizaçilo ao~M~?Ielt S;!fIo
c) Deverá suportar gravação por detecçilo de m~ot - ttbe,

manuais ou externos; }~ ~ " •. ~ " Or"

S. DE 16 ~-S\~\\l;9)/ ~:f',.~:.
~ ••.....•.~





~~DESP
Tecnologia da Inrormí\Cj30

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ ~~DESP
Tt'cnologla da Inrorm.'\ç~o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

o
c.o
00

y) Deverá possuir interface de joystick para controle das câmeras PTZ, suportando
controles com interface USB (Universal Serial Bus);

z) Deverá ser capaz de bloquear o recurso PTZ por prioridade, permitindo que o
responsável pelo monitoramento tenha prioridade ao solicitar o recurso;

aa)Deverá permitir que o sistema de vigilância PTZ siga uma lista de presets,
posicionando as. câmeras e alternando os presets em um tempo especifico para
cada preset;

bb)Deverá permitir a criação de diversas configurações de vigilância com agendamento
destas em dias ou hora;

cc) Os recursos PTZ deverão permitir controle sobre foco, fris, auto-foco e auto.fris;
dd)Deverá permitir a recuperação e reprodução de imagens com base em uma faixa de

data e hora determinada pelo usuário;
ee)Deverá permitir a reprodução e exportação de vfdeo de forma sincronizada e

simultânea de diversas câmeras;
ffl Deverá possuir time line (linha de tempo) para visualização dos pontos em que

houve gravação e/ou movimento;
gg)Deverá permitir zoom digital de diferentes partes da tela das imagens reproduzidas;
hh)Deverá permitir a pesquisa por movimento nas imagens gravadas, recuperando

determinado vfdeo apenas da área selecionada;
ii) O sistema deverá permitir gerenciamento completo de alarmes e eventos, permitindo

o reconhecimento de qualquer dispositivo com contato seco que esteja ligado às
câmeras ou servidores;

]) Deverá ser capaz de na ocorrência de um alarme externo tomar ações - envio de
e-mail, SMS (Short Message Service), popup, emitir sons. - de alerta aos operadores;

kk) Deverá permitir a configuração de maneira individual para cada câmera das ações
que serão tomadas na ocorrência de alarmes;

11)Deverá permitir a configuração de ações para ocorrência na detecção de movimento
em horários não permitidos;

mm) Deverá permitir a configuração de ações na ocorrência de mau-funcionamento,
perda de sinal ou erro de câmeras ou servidores de vfdeo;

nn)Deverá possibilitar a configuração de alarmes de forma manual, permitindo a escolha
da ação a ser tomada em uma lista de ações disponfveis;

oo)Deverá permitir definição de horários - a e o - para o reconhecimento de
eventos externos (alarmes);

pp)Deverá permitir que o acion
e/ou transmissão das im ens; '...,

qq)Deverá possibilitar en' automático de r contendo informações~;)b
status das gravaçõe e o

rr) Deverá po ... configuração um conjunto de câme as;
ss) Deverá errr~ Q1iJl:
tU Deverá r COl A OR"R "'aof'Adefini.çªo de permissões administrativas

. .~. ""~1C ~NDRt '. ~determlnad A ;,M;II-:(fr. I'ono: 4.j3/j.~s.~
uu)Deverá per. lá , lfl~~ ~RAI pel'ffi!fJp'~es administrativas para os USUá_'_s. •

pertencentes ao 'com ~.es."lf COpI' ~2' Ti o ongtn", -'~'.'I.:

~.!16 'Itr' ~
Felipe dos S ,' ..,'

~~ORRECEBIDOP/AUTENTlr~rÀ~~ç~ ~.

d) Deverá permitir que se delimite de forma indefinida as áreas de sensibilidade ao
movimento para gravação;

e) Deverá suportar agendamento de gravação por hora, dia e semana, sendo este
realizado pelo administrador especificando faixa de hora e modo de gravação
individual para cada câmera;

f) Deverá permitir aumento da taxa de quadros de gravação ao detectar movimento;
g) Deverá implementar mecanismo de segurança que garanta a autenticidade das

imagens gravadas;
h) Deverá permitir a visualização simultãnea das gravações de mais de uma câmera,

permitindo a reprodução ao mesmo tempo de mais de uma câmera;
j) Deverá possuir controle de buffer para pré e pás-alarme;
j) Capacidade de composição em telas com diferentes disposições, dimensões e

composições de imagens provenientes de diferentes câmeras e/ou da reprodução de
arquivos gravados;

k) Deverá permitir o controle de qualquer câmera móvel através de qualquer estação
de trabalho, devidamente autorizada;

I) Capacidade de detecção de perda de sinal da 'câmera ou de falha na gravação pelo
sistema, disparando eventos programados pelo administrador, com a opção de
configuração varredura periódica das falhas detectadas;

m) Deverá permitir o agendamento de vigilâncias utilizando movimentos PTZ (Pan, Tilt
and Zoom) pré-programados para horários e dias da semana configurados pelo
administrador;

n) Capacidade de busca por movimento em vfdeos armazenados em um perfodo de
tempo escolhido;

o) Deverá possuir mecanismo de gerenciamento de disco que permita a reserva da
quantidade de espaço necessária para o armazenamento das imagens geradas por
cada câmera com base na especificação dos dias ou horas de guarda das imagens;

p) Deverá suportar monitoramento ao vivo das câmeras por cliente, possibilitando a
configuração de diferentes formatos de tela;

q) Deverá possuir mecanismo de sequenciamento de câmeras, permitindo a troca
automática ou manual de um grupo de câmeras por outro em um tempo
determinado;
Deverá permitir o aumento éla quadros de determinada câmera quando
selecionada para visualiz ão;
Deverá possuir sistem de perfi de usuários que possibilite que ao se conectar ao
sistema de qualquer. lugar usuário tenha o seu perfil de posicionamento das
câmeras;

t) Deverá possuir a câmera possuir. Esta
funcionalid â erá s' alizar. o movimento com uma cor especifica;
Dever ermitir ~Ô
r ~1ldl rni'fi ê .S.P

2' 1,\~ ~#m~ ~~~Iilij ~ izar câmeras de diferentes servidores na mesma tela;P~1~~ 'r,' ,0. dil~ C/IllGisou mais monitores de vfdeo para monitoração ao vivo;
~~~\Od~'Jt!'l3lt ar câmeras PTZ e pelo menos 90 presets r câmera;
I<U1"N1\CA ua\ conteJe's';.L;:
em jest° ---=. .' .doS
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9A7A DISPOSITIVODE ARMAZENAMENTOEM MASSA(STORAGE)

9.A.7.3.3 LICENÇAAVANÇADAPARAANÁLISEDE VfDEO
a) Deverá permitir implementar análise comportamental e de tendências através de

software próprio ou de terceiros;
b) Deverá permitir contagem de objetos (Object Counting), detecção de multidões ou

aglomeramentos (crowd detection), contagem do número de pessoas que entram
pela porta de um saguão e que o operador possa alterar o perfil da câmera para
disparar um alarme caso esta seja movida ou obstruída;

c) A capacidade de análise de vldeo poderá ser suportada alternativamente pelo
Sistema de Gerenciamento e Monitoramento ou pelas câmeras.

9A7.5 CÂMERAFIXATIPO DOME DIA/NOITE - IP HD

a) Câmera policrorRática de alta definição (High Definition), tipo dome fixa, dia/noite,
com lente varifocal, auto-íris;

b) Fabricada com protocolo IP nativo e compressão incorporada, sendo vedada a
utilização de encoder em separado;

cl Todas as câmeras deverão ser idênticos, do mesmo fabricante.

9A7.5.l CARACTERfsTICASGERAIS
a) Deve operar no modo colorido com opção de operação noturna, preto e branco

(Day / Night), ativada automaticamente em condições de baixa luminosidade -
sensibilidade de 0,5 lux a 30 IRE (colorida) e 0,08 lux a 30 IRE (noturna -
monocromática);

b) Deve possuir resolução mínima de 1280x720 pixels (720p HD) a 30 frames por
segundo;

cl Deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com
varredura progressiva;

d) Deve possuir lente varifocal com variação mínima de 3,3 - 9 mm;
e) A lente deve ser fornecida pelo mesmo fabricante da câmera;
O Deve permitir ajustes manuais de Pan e Tilt;
g) Câmera deverá ser baseada na pilha de protocolos TCP/IP e equipadas com

interface de rede Ethernet;
h) Deve possuir capacidade instalada para implementar pelo menos os seguintes

protocolos: RTSP,RTP,HTTPS; SNMPv.l, IEEE802.lx e NTP (ou SNTP);
j) Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) fluxos independentes de vrdeo

H.264 na resolução de 1280x720 a 30 (trinta) quadros por segundo por fluxo;
j) Deve estar em conformidade com as especificações da norma ONVIF (Open"

Vídeo Interface Forum), garantindo a interoperabilidade entre os pro de
em rede independentemente do fabricante;

k) Deve possuir balanço de branco automático e n2!fJ»JJAi
I) Deve possuir controle automático de ganho ~ N
m) Deve possuir compensação de luz de fund (614 /F?o _c~.qMoOr. f)F:~

,l tf4, •••• ~. ~ .'A
n) Suporte a função unicast permitindo a com 'o lllil' 1B~Q' . ~J.j,,~ um

único receptor via rede; "'og O. AI. CA;ono. 4 ~ - s."
o) Suporte a função multicast permitindo a a, icaçã rJr;ttJm, sm,f-ísor

múltiplos receptores quando for utilizando :t8"6lloc UDP coP::
~ / OUff,

E:rni;

n) Mlnimo de 5 (cinco) baias para inserção de hard disks;
o) 02 (duas) interfaces 1000BaseT;
p) Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100 VAC a

240 VAC à 60 Hz.
q) Fonte de alimentação redundante, interna, instalada.

deverá operar dentro da rede IP e das

w) Deverá implementar grupos de alerta, permitindo que somente determinado grupo de
usuários receba o alerta sobre determinado evento;

ww) Deverá possuir log de eventos no qual sejam registradas todas as atividades
do usuário e sistema;

xx) Deverá possuir servidor de páginas web embutido para monitoração e reprodução de
vídeo remota;

yy) O sistema deverá permitir acesso remoto a imagens ao vivo e armazenadas. A
reprodução remota das imagens poderá ser feita por meio de um web browser ou
cliente;

zz) O monitoramento remoto deverá permitir ao usuário a visualização por meio de
mosaicos criados previamente.

o b)

c:.c
00 c)

d)

/,~.~/' 12/ h)

j)

j)

a)
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sensibilidade de 1 lux a 30 IRE (colorida) e 0,08 lux a 30 IRE (noturna _
monocromática);

b) Deve possuir resolução mfnima de 1280x720 pixels (720p HD) a 30 frames por
segundo;

c) Deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com
varredura progressiva;

d) Deve possuir lente ajustável para até pelo menos 80 mm (oitenta millmetros) com
foco automático;

e) A lente deve ser fornecida pelo mesmo fabricante da câmera;
t) Deve possuir rel!:ursos para ajuste de zoom óptico, remoto, com capacidade de

ampliação em pelo menos 16X (dezesseis vezes) e ajuste de zoam digital com
capacidade de ampliação de pelo menos lOX (dez vezes);

g} Deve possuir rotação horizontal (PAN) de 360° (trezentos e sessenta graus) com
velocidade de pelo menos 300° (trezentos graus) por segundo;

h) Deve possuir rotação vertical (TILT) de pelo menos 90° (noventa graus);
i) Deve possuir capacidade instalada para armazenar pelo menos 90 (noventa)

posições de preset;
j) Deve possuir recurso de foco automático através de software;
k) Câmera deve ser baseada na pilha de protocolos TCP/IP e equipada com interface

de rede Ethernet;
I) Deve possuir capacidade instalada para implementar pelo menos os seguintes

protocolos: RTSP,RTP, HTIPS; SNMPv.l, IEEEB02.1x e NTP (ou SNTP);
m) Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) fluxos independentes de vfdeo

H.264 na resolução de 12BOx720 a 30 (trinta) quadros por segundo por fluxo;
n) Deve estar em conformidade com as especificações da norma ONVIF Wpen Network

Vfdeo Interface Forum), garantindo a interoperabilidade entre os produtos de vrdeo
em rede independentemente do fabricante;

o) Deve possuir balanço de branco automático e manual;
p) Deve possuir controle automático de ganho (AGC);
q) Deve possuir compensação de luz de fundo (BLC);
r) Suporte a função unicast permitindo a comunicação entre um único emissor e um

único receptor via rede;
s} Suporte a função multicast permitindo a comunicação entre um único emissor e

múltiplos receptores quando for utilizando os protocolos UDP e IGMP;
t) Capacidade de restrição de acesso à câmera através da rede, permitindo a

configuração de no mfnimo três nfveis de proteção;
u) A câmera deverá implementar sincronização de horário e data
v) Capacidade e implementação de atuação c
w) Entrada de alarme que possa ser dis arado

aberto ou normalmente fechado; o COr.."
x} Capacidade de restabelecer a conexão co Il! ~ ...•jfmtêq.lll\ ec Icado

ao reiniciar o processo de comunicação, apó 9!£i ., ~ h?J'"
rede' , 'eg, ~cA o. "'0/110 CA9f4nl8' 443 ~

' .a 8nbEQ • nó
y) Deve possuir interface Bale uto-sen Cllctlíllrt p')!sehWl ~

conector RJ-45; N01)
, . """!" '"'}''' ,'-- NO~d~,-S\,\\~9 J.oB•••.~.I' -
""":',:.;;'" o. rasl,.
l!l~'l!l 9@st.
''l; "
i!l .•.•.,'r,. .

,R ':r,Ç~IDOp, AUTENTICACAO R$ 3.38

CARACTERfsTICASGERAIS9.A.7.6.l

p) Capacidade de restrição de acesso à câmera através da rede, permitindo a
configuração de no mfnimo três nfveis de proteção;

q) Capacidade de ajuste das câmeras por meio de um menu de configurações com
interface gráfica;

r) Os ajustes devem ser armazenados na memória da câmera e preservados mesmo
durante interrupção de alimentação elétrica;

s) A câmera deverá implementar sincronização de horário e data com servidor de hora;
t) Capacidade e implementação de atuação com alarme;
u) Entrada de alarme que possa ser disparado por um contato do tipo normalmente

aberto ou normalmente fechado;
v) Capacidade de restabelecer a conexão com o endereço IP previamente especificado

ao reiniciar o processo de comunicação, após a perda de conexão ou de falha na
rede;

w) Deve possuir interface Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half / fuI! duplex,
conector RJ-45;

x) Deve permitir a alternativa de alimentação PoE (Power Over Ethernet);
y) Deve possuir funcionalidade de "mascara de privacidade" permitindo ao

administrador, criar zonas de privacidade na imagem captada que ocultam a
informação contida em determinada área. A janela deve se movimentar para que a
informação continue mascarada em caso de zoam. Esta funcionalidade poderá ser
suportada alternativamente pelo NVR (Network Video Recorder);

z) Deve possuir a funcionalidade de Iniciar / Parar a gravação, mediante detecção de
movimento, podendo ser suportada alternativamente pelo NVR (Network Video
Recorder);

aa) Possuir controle dinâmico da taxa de frames para gravação. Havendo detecção de
movimento ou acionamento de alarme, a taxa de frames se elevará
automaticamente;

bb) Deve ser baseada em plataforma aberta, permitindo integração com aplicação de
terceiros;

cc) Dever possibilitar operação com temperaturas entre 00 C a 500 C;
dd) Deve possuir slot para cartão SD para que a câmera realize gravações

casos de perda de comunicação com o servidor.

9A7.6 CÂMERAMÓVEL TIPO DOME DIA/NOITE - IP HD
a) Câmera policromática de alta definição (High Definition), tipo

com funcionalidade dia/noite para imagens de qualid
iluminação fraca.

b) Fabricada com protocolo IP nativo e comp'
utilização de encoder em separado;

c) Todas as câmeras deverão ser idênticos, d

a)
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z) Deve permitir a alternativa de alimentação PoE (Power Over Ethernet);
aa)Deve possuir funcionalidade de "mascara de privacidade" permitindo ao

administrador, criar zonas de privacidade na imagem captada que ocultam a
informação contida em determinada área. A janela deve se movimentar para que a
informação continue mascarada em caso de zoom. Esta funcionalidade poderá ser
suportada alternativamente pelo NVR (Network Video Recorder);

bb) Deve possuir a funcionalidade de Iniciar / Parar a gravação, mediante detecção de
movimento, podendo ser suportada alternativamente pelo NVR (Network Vldeo
Recorder);

cc) Deve ser baseada em plataforma aberta, permitindo integração com aplicação de
terceiros;

dd) Deve possibilitar operação com temperaturas entre 0° C a 50° C;
ee)Deve possuir slot para cartão SD para que a câmera realize gravações locais em

casos de perda de comunicação com o servidor.

ESPECIFICAÇÕES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.~.8 RELSLT.182/2013 - TABLET E POCKET PC

NOVEMBRO/2013
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PREÂMBULO

ESPEClFICAÇÚESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela ro onente deverá
obrigatoriamente atender.
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9A8.1 TABLET PC

a) Deverão ser fornecidos Computador portátil Tablet 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.

9A8.1.6 INTERFACEWIRELESSLAN
a) No mínimo Dl (uma) interface Wireless LAN por Tablet.
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 802.11a/b/g/n + Bluetooth

4.0.

9.A.8.U PROCESSADOR
a) 01 (um) processador por Tablet, Processador X86 32bits com, 01 núcleo, 02 threads.
b) Fr~quência de c10ck mínimo de l,5GHz.
c) Tamanho da memória cachê L2 mínimo de 512KBytes.
d) Velocidade do barramento 800Mhz.

9A8.l.7 CONTROLADORADE VfDEO
a) 01 (uma) controladora de vídeo por Tablet compatfvel com WXGA.
b) Controladora de vldeo integrada ao processador.

9.A.8.1.2 MEMÓRIARAM
a) Deverá ser fornecido no mínimo 2GBytes de memória RAMpor Tablet.
b) No mlnimo do tipo DDR-2 de 800MHz.

9A8.1.8 CONTROLADORADE DISCO RfGIDO
a) 01 (uma) controladora de disco com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-

mãe.
b) Padrão MSATA.

9.A8.1.l0 KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) Alto-falante e 01 (um) Microfone por Tablet.
b) A controladora de som deverá ser onboard: contendo 01 (um) conector conjunto

para microfone/fone de ouvido estéreo.
c) O Alto.falante deverá ser integrado ao gabinete do Tablet PC com amplificador de

sinal.
d) O Microfone deverá ser integrado ao gabinete do Tablet.

9A8.l.9 DISCO RfGIDO
a) Deverá ser fornecido no mlnimo 01 (um) disco rrgido.
b) Tipo interno ao gabinete.
c) Disco rígido no mínimo padrão MSATA.
d) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 64GBytes.

9A8.U1 TELA DE VfDEO
a) Tamanho da tela de vídeo no mfnimo de 8,9 polegadas.
b) Tecnologia de tela LCD (Liquid Crystal Display) ilumin

Diode)
c) Tela sensível a toque (touchscreen).
d) Resolução gráfica mínima suportada de

9A8.1.12 CAMERA
a) Câmera frontal padrão VGA.
b) Câmera traseira 3Mpixel.

9A8.1.3 CIRCUITOS INTEGRADOSDE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSm

a) O chipset deverá suportar no mlnimo velocidade do barramento de processamento
igualou superior a 800MHz.

b) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR-2 com frequência
igualou superior a 800MHz.

c) Possuir canal de disco rígido mSATA.

9A8.1.4 8105 E SEGURANÇA
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e

eletricamente reprogramável.
b) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos

sobre essa 8105, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante d
equipamento, não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas.

c) Deverá possuir integrado ao hardware do Tablet, subsistema de segura a TPM
<Trusted Plataform Module) compatível com a norma TPM Specification ersion 1.2
especificadas pelo TCG <Trusted Computing Group).

9A8.1.5 PORTASDE COMUNICAÇÃO
a) No mrnimo 01 portas USB versão 2.0.
b) 01 (uma) interface Wireless.
c) 01 (um) conector conjunto para microfone/fone de o
d) 01 (um) conector DC-in para adaptador AC.
e) Slot Secure Digital (SD, SDHCe SDXC);
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9.A.8.l.13 CARREGADORDE BATERIA
a) Deverá ser fornecido 1 (um) carregador de bateria por Tablet.
b) O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC.
c) O carregador deverá operar com tensão de entrada no mrnimo na faixa de 100VAC

a 240VAC.
d) Frequência de operação de 50Hz à 60Hz.
e) A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mfnimo 30WATIS.
O Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002

e deverá ser fornecido adaptador para tomada NEMA 5-15P caso o cabo de
alimentação tenha 3 conectores (2 fases + terra).

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.

9A8.2 POCKET PC

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.

9.A.8.l.14 BATERIAS
a) Deverão ser fornecidas O1 baterias por Tablet.
b) As baterias deverão ser do tipo Lithium-lon de no mfnimo 2 células.

9A8.2.1 PROCESSADORE MEMÓRIA
a) Processador com frequência de clock mfnimo de 400MHz
b) Memória RAM com tamanho mfnimo de 64Mbytes
c) Memória ROM com tamanho mfnimo de 64Mbytes

9.A.8.l.15 DIMENSÕES
a) O peso do Tablet deverá ser de 0.9 Kg no máximo.
b) A espessura (altura) do Tablet deverá ser de 1.5cm no máximo.

9.A.8.2.2 CONECTIVIDADE
a) Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Wi-Fi 802.1lb integrado
b) Deverá possuir interface micro-USB

9.A.8.2.3 TELA
a) Tipo transflexiva TFT QVGA de 3,5 polegadas e sensfvel ao toque
b) Resolução de 240 x 320 pixels e suporte a 65 mil cores

9A8.2.4 PORTASE SLOTS PARA EXPANSÃO
a) Deverá possuir 01 conector para conexão com a Base ou Cabo de Sincronização.
b) Deverá possuir 01 conector para carregador de bateria integrado.
c) Deverá possuir 01 slot de expansão para cartão de memória Secure Digital integrado

(micro SD).

a)
b)
cl

9.A.8.2.6

em a) O Pocket

b)

do sistema operacional
e release mais recente,
mfdia de instalação do

9A8.l.17 ACESSÓRIOS
Deverão ser fornecidos todos os acessorlos
Tablet, inclusive a caneta tipo stylus.

9.A.8.1.l6 SISTEMAOPERACIONALE DRIVERS
a) O Tablet deverá ser entregue com 01 (uma) licença

corporativo MS-Windows 7 Professional 32bits na versão
idioma português e Licença de Uso, bem como com a
sistema operacional fornecido.

b) O Tablet e todos os seus periféricos deverão ser compatfveis com os sistemas
operacionais Windows 7 Professional 32bits e versões superiores.

c) O Tablet PC deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, controladora
de vfdeo, controladora de disco e demais componentes.

o
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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.

9.A.8.2.7 BATERIAE ALIMENTAÇÃOELÉTRICA
a) Deverá ser fornecida Dl bateria recarregável do tipo Lithium-ion de no mfnimo

1900mAh.
b) Deverá ser fornecido carregador de bateria 100-240VAC à SO/60Hz, com ajuste

automático de tensão

9.A.8.2.8 ACESSÓRIOS
a) Deverá ser fornecido 01 caneta stylus.
b) Deverá ser fornecido cabo USB para sincronização com desktop PC.

9.A.8.2.9 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
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.

.~.•..

ESP~CIRCAÇÕES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.9 RELSLT.179/2013 - SCANNER COLORIDO

NOVEMBRO/2013

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações
mlnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado
obrigatoriamente atender.
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9.A.9.l SCANNERCOLORIDO

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

9.A.9.l.l TIPO DE SCANNER
a) Digitalizador de alta velocidade com tecnologia de sensor de imagem tipo Dual CCD

(dual charge coupled device) ou CIS (Contact Image Sensor).

9.A.9.l.2 CARACTERfsTICASTÉCNICAS
a) Com alimentador automático de folha (ADF), com capacidade para no mlnimo 50

(cinquenta) folhas (letter / M, 75g/m2);

b) Permitir realizar digitalização com qualidade em documentos no ADF nos formatos
AS, Carta, M e Legal bem como documentos como RG,CNH, CPF, cartão de PVC e
FIC (Ficha de Identificação Civil) com foto;

c) Com recurso automático que permita a digitalização de documento frente e verso
(Duplex);

d) Com flat-bed integrado, acoplado mecanicamente ou via cabos de interligação;
e) Permitir digitalização de documentos longos de até 3 metros;
t) Suportar espessura e gramatura de papel entre 41 a 209g/m2;

g) Possuir dispositivo de detecção de dupla alimentação através de sensor ultrassônico;
h) Possuir recurso Dropout eletrônica (eliminação eletrônica de cores);
j) Permitir velocidade de digitalização de documento tamanho A4 nos modo

monocromático tons de cinza e colorido de 40ppm simplex e SOipm duplex a 200
dpi no mfnimo;

j) Volume diário de digitalização suportado mfnimo de 4.000 folhas;
k) Resolução óptica mlnima de 100 até 600dpi;
[) Permitir 256 (duzentos e cinquenta e seis) tons de cinza para digitali
m) Permitir profundidade de 24 bits colorido;
n) Possuir drivers ISIS e TWAIN compatfveis com os sistemas operacionai

Windows XP Professional, Vista e 7 ou mais recente com supo e à
o) Compatibilidade de hardware com microcomputador PC;
p) Interface de comunicação padrão USB versão 2. superio ;
q) Possuir fonte de alimentação com faixa d nsão de 115 2

tolerância de +/- 10% (ajuste autom . o).

e) Permitir reorganizar as imagens digitalizadas;
t) Permitir rotacionar as imagens (90', 180' e 270');
g) Permitir selecionar onde as imagens serão gravadas;
h) Multicolor Dropout ou remoção eletrônica de multicores;
i) Rotação automática de documentos baseada no conteúdo;
j) Gerar até 2(duas) imagens simultâneas de cada página da folha, em uma única

digitalização: bitonal e tons de cinza ou bitonal e colorida;
k) Possuir recurso, de detecção automática de bordas de documentos (Cropping);
[) Possuir recurso para separação automática de documentos e lotes de documentos;
m) Permitir a visualitação de imagens capturadas durante o processo de digitalização;
n) Utilitário de captura e tratamento de imagem em sistema de scaneamento, para

microcomputador monousuário;
o) Permitir armazenar imagens nos mais diferentes formatos de arquivos: TIFF, multi-

TIFF, JPEG,PDF e PDF pesquisável;
p) Compatfvel com os sistemas operacionais Linux, Windows XP Professional e 7 ou

mais recente.

9.A.9.lA ACESSÓRIOS
a) Fornecer cabo de força, USB e demais itens necessários para o bom funcionamento

do equipamento.

9.A.9.1.5 SUPRIMENTOADICIONAL
a) Entregar kits contendo no mlnimo 02(duas) unidades de cada item de consumo:

rolete de tracionamento e rolete de separação de múltiplas folhas para cada
scanner.

9A9.1.6 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do

com todas as informações sobre o equipamento,
configuração e operação - em Português.
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9AlO.1 UNIDADEDE BACKUPEXTERNA

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

Deverão ser fornecidos Unidades de Backup Externo 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.

gAlO RELSLT.221/2013 - UNIDADE DE BACKUP EXTERNA
9AlO.U TIPà DE UNIDADE

Unidade de Backup tipo externo rackmount com dimensão máxima de 2U.

9AlO.1.2 CARACTERfsTICASTÉCNICASGERAIS

PREÂMBULO

Tecnologia de gravação Linear Tape Open 5 (LTO 5);

Capacidade de armazenamento nativo mfnimo de 1.5 TBytes sem compactação;

Taxa de compressão mfnima 2:1;

Interface de comunicação SAS 6 Gb/sec.

Deverá suportar taxa de transferência de 01 TByte/hora com compreensão 2:1.

Possuir buffer interno com capacidade mfnima de 256MBytes;

Suportar gravação em cartuchos de backup tipo WORM;

A unidade deverá ser compatrvel com a controladora SAS especificada neste anexo;

Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 2003/2008/2012 e Linux Suse e
RedHat nas versões mais recentes.

Deverá ser fornecido drivers para os sistemas operacionais relacionados no subitem
anterior;

Deverá ser
proposta;

Deverá ser fornecido um
funcionamento da unidade;

Deverá ser fornecido dois
unidade de backup ofertada;

NOVEMBRO/2013

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS:fornece as
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado
obrigatoriamente atender.
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Deverá possuir fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100
VAC a 240 VAC à 60 Hz.

9AlO.1.3 CONTROLADORASAS

Deverá ser fornecida uma controladora para cada Unidade de backup externa proposto
neste anexo;

A controladora deverá ser compatfvel com barramento PCI Express dos atuais servidores de
mercado;

A controladora deverá ser compatfvel com a tecnologia SAS, a qual deverá possuir pelo
menos uma porta externa de tecnologia SAS para controle da Unidade de Backup proposta
neste anexo;

A controladora deverá suportar taxa de transferência de 6Gbps.

ESPECIFICAÇÕES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.1l RELSLT.183/2013 - COMUTADOR KVM (keyboard, vide o, mouse)

9.A.10.1.4 LITERATURATÉCNICA
NOVEMBRO/2013

Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada Unidade de Backup e
Controladora, contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para
instalação, configuração, operação e gerenciamento. PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mrnimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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9.A.11.1 SOLUÇÃO DE COMUTAÇÃOKVM E ACESSÓRIOS

9.A1l.1.10 LITERATURATÉCNICA
Deverá ser fornecido um conjunto
informações sobre o produto com as
operação e gerenciamento.

c) Resolução gráfica mfnima suportada de 1024x768 pixels a 60 Hz com dot pitch
máximo de 0.255 mm com relação de contraste de. no mfnimo, 30.000:1;

d) Tempo máximo de resposta de 8 ms;
e) Tratamento de superffcie antirreflexivo e antiestático;
f) Funções OSD (on screen display) para ajuste de brilho, contraste. clock de pixel.

posição horizontaL posição vertical. idioma. temperatura de cor e ajustes de cor;
g) Conector do cabo de sinais de vfdeo padrão VGA (OB15) ou compatfvel com o

comutador KVM.

9.A.11.1.9 ALIMENTAÇÃOELETRICA
a) Fontes de alimentação com tensões de entrada de 100 VAC a 24

suportando os equipamentos na máxima configuração;
b) Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão

e deverá ser fornecido adaptador para tomada

9.A.11.1.5 TECLt-DO
a) 01 teclado alfanumérico padrão internacional ou ABNT2 para gaveta KVT;
b) Conector do cabo de sinais de teclado USB ou compatfvel com o comutador KVM.

9.A.11.1.8 ACESSÓRIOS
a) Deverão ser fornecidos todos os acessoriOS para a instalação e fixação dos

equipamentos componentes da solução de KVM em rack de 19 polegadas;
b) Deverão ser fornecidos todos acessórios e complementos necessários para o pleno

funcionamento do equipamento.

9.A.11.1.6 MOUSE
a) 01 mouse tipo track ball ou touch pad para cada gaveta KVT;
b) Conector do cabo de sinais de mouse USB ou compatfvel com o comutador KVM;
c) Mouse com dois ou três botões para seleção de objetos.

9.A.1l.L7 CABOS KVM
a) O cabo KVM deverá ter em uma extremidade. conectores DB15 VGA para vídeo e

conectores USB para teclado e mouse, e noutra extremidade deverá ter conectores
compatfveis com o Switch KVM utilizado;

b) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 3,0 metros cada;
c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 1,8 metros cada.

9.A.11.1.2 COMUTADORKVM
a) Comutador KVM de 08 portas HD15 (macho);
b) Gabinete com pintura fosca e kit para fixação em rack padrão de 19 polegadas;
c) Altura máxima de 01 U ou integrado à gaveta KVM;
d) Deverá suportar até 08 servidores monitorados por meio das portas para

monitoração do teclado, do mouse e do vfdeo;
e) 01 porta DB15 VGA para monitor, 02 portas PS/2 (Mini-DIN) para teclado e mouse

ou compatfvel com a gaveta KVT;
f) Apresentação das informações de servidor selecionado e de estado no monitor de

vídeo (050 - on screen display);
g) Indicação de estado do equipamento por meio de LED frontais;
h) Modo de comutação de servidores manual ou automático (Autoscan);
i) Controle de acesso por identificação de usuário e senha;
jl Programação e configuração por meio de firmware atualizável;
k) Configuração armazenável em memória não volátil;
l) Compatfvel com sistemas operacionais Windows 2000/2003/2008/

VMware@;

9.A.11.1.1 DESCRICAOGERAL
a) Deverá ser fornecido 01 comutador KVM novo e sem uso anterior;
b) Deverá ser fornecida 01 gaveta KVM nova e sem uso anterior;
c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 3.0 metros cada. novos. idênticos e sem

uso anterior;
d) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 1.8 metros cada. novos. idênticos e sem

uso anterior;
e) Deverão ser fornecidos em comprimentos iguais ou superiores aos solicitados. desde

que sejam padronizados em medidas iguais para cada subitem acima;
f) Os modelos ofertados deverão estar em linha de produção, sem previsão de

encerramento. na data de entrega da proposta.

o
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9A12.1 TESTADORDE CABO UTP CATEGORIA6

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

a) Deverão ser fornecidos testadores de cabo UTP 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.

9.A.12RELSLT.176/2013 - TESTADOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6
9A12.l.l TIPO DE TESTADORDE CABO UTP

a) Testador de cabos de par trançado não blindado (unshielded twisted pair - UTP)
Categoria 6. para verificações rápidas de integridade de enlaces ((jnks) e canais
metálicos de rede Ethernet, com identificação de problemas.

de Dispositivos

conjunto com um

e situação de seus

conectando diretamente ao

Cabo e realizar testes de conectividade
9A12.1.2

a)

b)

c)

d)

e)

O

g)

h)
j)

j)
k)
I)

deverá

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado

obrigatoriamente atender.

NOVEMBRO/2013
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u) Indicador de bateria fraca;
v) Detecção de PoE e indicação de pares;
w) Geração de relatório de PING;
x) Ter dimensões que o caracterizem como portátil e não pesar mais que 0,5 Kg;
y) Possuir uma bateria de carga rápida e duração de no mfnimo 6 horas de operação

continua;
z) Fornecer se disponfvel pelos protocolos LLDP, CDP ou EDP, informações de marca,

modelo do switch, porta conectada e nome;
aa) Fornecer Endereço IP do switch, VLAN da porta, velocidade e duplex disponfveis;
bb)Testar PoE com carga real até a classe 4 (25,S Watts) e indicar tensão e

polaridade.

9.A.l2.l.3 ACESSÓRIOS(PARACADATESTADOR)
a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários para utilização do testador;
b) Bateria recarregável com duração de aproximadamente 6 horas de uso continuo;
c) Adaptador de Pinagem;
d) Probe para rastreamento de sinal digital no Cabo UTP;
e) Maleta apropriada para acomodação de todos os equipamentos e acessórios

componentes.

9.A12.1.4 LITERATURATÉCNICA
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos contendo todas as

informações sobre o produto com as instruções para configuração e operação.

ESPECIFICAÇCES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS,

9.A.13RELSLT.184/2013 - RÁDIO COMUNICADOR DIGITAL

NOVEMBROj2013

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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o
c.o
c.o

a) Deverão ser fornecidos rádios comunicadores digitais novos, idêntico e sem uso
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produçilo, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

9.A.13.1.1 TIPO DE RÁDIO
a) Portátil com tecnologia digital

9A13.1.2 CARACTERfsTICASTÉCNICAS
a) Faixa de frequência 900 MHz (FHSS);
b) 1 W de potencia de sarda de RF;
c) 150 (cento e cinquenta) canais;
d) Possuir alerta vibratório com Vibracall;
e) Com identificaçilo eletrônica (PTI-ID);
O Com identificaçilo de chamadas;
g) Permitir o armazenamento de nomes em grupo e individual;
h) Possuir tom de alerta;
i) Antena tipo helicoidal emborrachada;
j) Indicador de bateria;
k) O espaçamento de canal de 50khz;
I) Deverá ser livre de licenciamento da ANATEL;
m) Possuir fonte de alimentaçilo para carregamento, com faixa de tensilo de 100 a 220

volts a 60 Hz. com tolerância de +/- 10% (ajuste automático).

9.A.l3.1.3 ACESSÓRIOS
a) Fornecer para cada equipamento carregador de bateria, fonte de alimentação bivolt,

bateria de Li-ion recarregável, clipe de cinto com suporte para o rádio, Adaptador
AC, fone de ouvido com suporte de orelha e mini-microfone de lapela, dota
comando PTI e Antena STUBBY900 Mhz, para cada Rádio Comunicador.

9.A.13.1.4 BATERIAADICIONAL
a) Entregar 01 (uma) bateria de Li-ion recarregável (adicion

fabricante, de alta capacidade 1500mah 3.6v
compatfvel com o Rádio comunicador.

9,A,13.1.5
a)

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9A.14R£LSLT.187/2013 - LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL

NOVEMBRO/2013

PREÃMBULO

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações t
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela pr nente deverá
obrigatoriamente atender.
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a) Deverão ser fornecidos leitor(es) de impressão digital novo e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento,
na data de entrega da proposta.

9.A.l4.1.1 TIPO DE LEITOR
a) Digital com tecnologia ótica de leitura.

9.A.l4.1.2 CARACTERfSTICASTÉCNICAS
a) Área de captura de imagem mfnima 13 mm de largura x 18 mm de comprimento;
b) Resolução mfnima de 512 dpi;
c) 8-bit escala de cinza (256 nfveis de cinza);
d) Scanner óptico com uso de prisma;
e) Rejeição a Imagens latentes;
t) Captura automática de impressões digitais (sensor de presença de dedo);
g) Compatfvel com USB versão 2.0 ou superior;
h) Cabo USB de 1,5 metros de comprimento;
i) Tamanho do sensor: aprox. 79 mm x 49 mm x 19 mm;
j) Compatibilidade com os sistemas operacionais Linux, Windows 2000, XP Profissional

7 e Vista ou mais recente.

9.A.14.1.3 ACESSÓRIOS
a) Fornecer todos os acessórios para o bom funcionamento do equipamento com o

microcomputador.

9.A.14.1.4 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico

com todas as informações sobre o equipamento,
configuração e operação - em Português.

ESPECIFICAÇOES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9A.15RELSLT.190/2013 - TECLADO DE OPINIÃO

NOVEMBRO/2013

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS; fornece as especificações técnicas
mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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a) Deverão ser fornecidos teclados de opinião 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.

9.A.15.1.1 CARACTERíSTICASTÉCNICAS
a) Teclado de opinião para ser instalado em PC do atendente;
b) Interface de comunicação USB com conector tipo A macho;
c) Cabo de comunicação de dados do teclado com fixação interna firme e conexão

direta com a placa interna do teclado sem o uso de conectores externos;
d) 4 teclas ovais na cor cinza ou coloridas em sequencia e correspondente com a

indicação da manta adesiva, sendo: Ótimo (verde), Bom (azul), Regular (amarelo) e
Ruim (vermelho), para indicar a satisfação na pesquisa com o cliente;

e) Teclas de votação de alta durabilidade para uso em autoatendimento;
f) Manta adesiva na cor semelhante a do gabinete na parte frontal com a indicação

das teclas em sequencia sendo: Ótimo (verde), Bom (azul), Regular (amarelo) e Ruim
(vermelho);

g) led indicativo para votação da opinião no teclado;
h) Deve possuir na sua base, pés ou extremidade antiderrapante para uso na posição

horizontal;
i) Protocolo de comunicação para habilitação da votação do cliente e para leitura do

voto;
jl Reconhecimento e instalação automáticos pelo sistema operacional MS Windows,

quando conectado em uma porta USB (plug in Play) ou manual com o uso de driver
de instalação compatível com plataforma MS Windows;

k) Dispensa o uso de fonte externa, alimentação via própria interface USB;
I) Gabinete em aço carbono sem cantos vivos e/ou partes cortantes, com pintura

epóxi a pó qufmico na cor padrão cinza claro semi fosco texturizado.

com caixa e
s

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

9A15.1.4 ACONDICIONAMENTO
a) Os teclados de opinião devem estar acondicionados em embalagens

calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
vibrações.

9.A.15.1.3 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
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.

e) A figura sugestiva constante deste edital é parte deste anexo e válida como
especificação técnica, para auxfiio e visualização do descritivo estético/estrutural
(todas as medidas estão em milfmetros, sem escala).

a;~DESP
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9.A15.1 TECLADODE OPINIÃO

a;~DESP
T~c"oIDgia da InFol"mru;:io





~~DESP
Tecnologia da Inrormi\Çào

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ ~~DESP
Tt!cnolog.ii1 d~Inrorm•.\~~o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

9A16.1 PROJETORMULTIMíDIA

a) Deverá ser fornecido projetor multimfdia novo e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento. na
data de entrega da proposta.

ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.16RELSLT.186/2013 - PROJETOR MULTIMfDIA E TELA DE PROJEÇÃO

9A16.U TIPO DE PROJETOR
a) Matriz ativa TFT de poli-silfcio.

9A16.1.2 CARACTERíSTICASTÉCNICAS
a) Brilho com no mfnimo 3000 ANSI lumens;
b) Resoluçilo 0024 X 780) pixels (XGA);
c) Relaçilo de contraste mfnimo de 2000:1;
d) Com zoom manual e automático;
e) Foco com ajuste manual;
f) Projeçilo da tela 300";
g) Compatrvel com NTSC, PAl. M-PAl, N-PAl, PAl60 e SECAM;
h) Conexões mfnimas de entrada/Safda 1 VGA (Mini D-sub 15 pin), 1 Vfdeo Composto

(1 RCA). 1 Vfdeo (Mini DIN 4 pin), 1 Áudio (2 RCA), 1 HDMI e 1 USB tipo B;
i) Modo de projeçilo: frontal, traseiro e teto;
j) Lâmpada com duraçilo estimada de 5000 h (baixo brilho);
k) Compatibilidade com HDTV - 480i, 576i. 480p, 576p, 720p e 1080p;
() Permitir projeção na distância entre 1,6 metros a 8 metros;
m) Permitir fixaçilo no teto;
n) Com 01 (uma) lâmpada instalada no projetor;
o) Fonte de alimentação interna com seleçilo automática para tensões de 100 a 240

VAC a 60 Hz.

remoto

9A16.U ACESSÓRIOS
a) Fornecer para cada projetor multimfdia,

baterias, cabo para computador, Áudio,
para transporte.

a)

9.A.16.2 TELA DE PROJEÇÃO

PREÂMBULO

NOVEMBRO/2013

ESPEClFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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T.cn~rg'b'liJ~rá"'s~rfornecida tela de projeção, nova e sem uso anterior. O modelo ofertado

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

9.A.16.2.l TIPO DE TELA
a) Tripé retrátil.

9.A.16.2.2 CARACTERfsTICASTÉCNICAS
a) Superflcie de projeção do tipo Matte White-1 branco opaco com ganho de brilho de

1.0 e lavável com sabão neutro e água;
b) Formato quadrado 1;1.

9.A.l6.2.3 DIMENSÕES
a) 2,00 centrmetros de largura por 1,50 centrmetros de altura;
b) Diagonal de 100 polegadas.

9.A.16.2.4 ACESSÓRIOS
a) Deverá ser fornecida bolsa com alça para transporte e armazenamento em nylon

reforçado.

a;~DESP
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ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

, 9.A.17 RELSLT.192/2013 - MONITORES

NOVEMBRO/2013

9.A.l6.2.5 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de referência com

todas as informações sobre o equipamento, instruções para instalação, configuração
e operação . em Português.

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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9.A.17.2 MONITORDE VfDEO PROFISSIONALLFD 46 POLEGADAS
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9.A.17.i MONITOR DE VfDEO LED 32 POLEGADAS
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a) Deverão ser fornecidos monitores de vfdeo Led novos e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.

a) Deverão ser fornecidos monitores de vídeo profissional LFD novos e sem uso
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na daia de entrega da proposta.

9.A.17.1.1 TIPO DE MONITOR
a) Tecnologia Led com padrão vesa de fixação. 9.A.17.2.1 TIPO DE MONITOR

a) Profissional (LFD) com tecnologia Led.,

9.A.17.1.2 CARACTERfSTlCASTÉCNICAS
a) Tamanho da tela de no mfnimo 32 polegadas;
b) Formato de tela Widescreen 16:9;
c) Tempo de resposta de até 10 ms;
d) Ângulo de visualização (horizontal/vertical) 1780 / 1780;
e) Brilho mfnimo de 300 cd/m2;
O Resolução mfnima suportada de 1366 x 768;
g) Permitir Suporte ao padrão HDTV (High Digital TV);
h) Idiomas do menu: Português, Espanhol e Inglês;
j) Potencia de áudio mfnimo de 2 x 8 W (RMS);
j} Possuir furação para suporte de parede (vesa);
k) Gabinete na cor preta ou grafite escuro com botões para ligar/desligar e/ou de

controle digitais, bem como um indicador visual para informar o estado de ligado
e/ou espera;

I) Menu para ajuste de Contraste, Brilho e Cor;
m) Fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de tensão de

100VAC a 240VAC à 60hz.

9.A.17.2.2 CARACTERfSTlCASTÉCNICAS
a) Tamanho da tela de no mfnimo 46 polegadas;
b) Formato de tela widescreen 16:9;
c) Tempo de resposta de até 12 ms;
d) Ãngulo de visualização (horizontal/vertical) 1780 / 1780;
e) Brilho mfnimo de 350 cd/m2;
O Taxa de contraste mfnima 3.000:1;
g) Resolução mfnima individual dos monitores 1920 x 1080 pixels (Full HD);
h) Idiomas do menu: Português, Espanhol e Inglês;
j) Permitir exibição em interiores individuais;
j} Projetado para uso diário de 16 horas;
k) Menu para ajuste de Contraste, Brilho e Cor;
I) Fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de tensão de

100VAC a 240VAC à 60hz.
r
I

9.A.17.2.3 CONEXÕES
a) Possuir no mínimo 1 entrada RGB analógica D-Sub, 1 entrada HDMI, 1 entrada de

Áudio e 1 conexão RS-232c (in/out).

a)

a)
DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA9.A.17.l.5

9.A.17.l.3 CONEXÕES
a) Possuir no mfnimo 1 entrada RGB analógica D-Sub, 1 entrada USB, 2 entrada HDMI

e 1 entrada de Áudio.

9.A.17.l.4 ACESSÓRIOS
a) Fornecido com controle remoto

de alimentação, RGB e HDMI, suporte articulado de parede com
produto ofertado e todos os acessórios
monitor.

a)

o
O
W
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9A18.1 TABLET

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.18RELSLT.193/2013 - TABLET DE AVAUAÇÃO

novembro/2013

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mlnimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

a) Deverão ser fornecidos Tablets 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.

9.A.18.1.1 PROCESSADOR
a) Processador de no mrnimo 02 núcleos fisico.
b) Frequência de clock mfnimo de 1.2GHz.

9.A18.1.2 MEMÓRIARAM
a) Deverá ser fornecido no mlnimo lGByte de memória RAM.

9A18.!.3 ARMAZENAMENTO
a) Armazenamento interno SSD 8GBytes.

9.A18.1.4 PORTASDE COMUNICAÇÃO
a) Dl (uma) porta USB/mini-USB versão 2.0. integrada ou por intermédio de adaptador.
b) O1 (uma) interface Wireless.
c) O1 (um) conector fone de ouvido estéreo.
d) Dl (um) conector DC-in para adaptador AC.
e) Dl Slot Secure Digital ou Micro SD (padrão SDHC).

9.A18.1.5 INTERFACEWIRELESSLAN
a) No mfnimo Dl (uma) interface Wireless LAN por Tablet.
b) A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do Tablet.
c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.11 b/g/n.

9A18.1.6 KIT DE ÁUDIO

~

a) Deverá ser fornecido Dl (um) Kit de Áudio composto por Dl (uma) Controladora de.ê)som, Dl (um) Alto-falante e Dl (um) Microfone por Tablet.
l) O Alto-falante deverá ser integrado ao gabinete do Tablet com amplifi
c) O Microfone deverá ser integrado ao gabinete do Tablet.
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T.cno'o~~Â~7~~fífiO CAMERA

a) Câmera frontal padrão 1.3Mpixel.
b) Eâmera traseira de 3 MP e frontal de 1.3 MP

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ
71:;- Caderno de Especificações Técnicas

l"PRODESP. Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ
T.cn~ygib'l;Je~ãõ"S~~rfornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas

as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração,
operação e administração.

9.A.18.1.9 CARREGADORDE BATERIA
a) Deverá ser fornecido 1 (um) carregador de bateria por Tablel.
b) O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC.
c) O carregador deverá operar com tensão de entrada no mfnimo na faixa de 100VAC

a 240VAC.

9.A.18.1.10 BATERIAS
a) Deverá ser fornecida 01 bateria por Tablel.
b) A bateria deverá ser do tipo Lithium-Ion.

9.A.18.1.11 DIMENSOES
a) O peso do Tablet deverá ser de 550g no máximo.
b) A espessura (altura) do Tablet deverá ser de l,5cm no máximo.

9.A.18.1.12 SISTEMAOPERACIONAL
a) O Tablet deverá ser entregue com sistema operacional Android 4.1 ou superior.
b) O Tablet deverá permitir download de aplicativos on-line por meio de loja virtual

integrada ao sistema operacional.

9.A.18.1.16 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA

os acessórios pertinentesa)

9.A.18.1.13 CERTIFICAÇÃOANATEL
a) Deve ser comprovado que o Tablet ofertado é homologado pela ANATEL, conforme

resolução nO 242 de 30 de novembro de 2000. Deve ser indicado no site oficial da
ANATELo documento de comprovação

b) A certificação/homologação do produto ofertado deverá constar no site da Anatel _
Agência Nacional de Telecomunicaçõ
http:LLsistemas.anatel.gll'LbrLsgchLcQllSultaLbmnalogacaoLtelaasp2sisqsDlQ 99

9.A.18.1.15 ACONDICIONAMENTO
a) O Tablet e seus acessórios deverão e

embalagens e calços de proteção apropriados.

t-'" b)

O
O

""

http://http:LLsistemas.anatel.gll'LbrLsgchLcQllSultaLbmnalogacaoLtelaasp2sisqsDlQ
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9A.19.l CERTIFICADODIGITALA3 SMART CARD

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

~

I

ESPECIFlCAÇCES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.19RELSlT.206/2013 - CERTIFICADO DIGITAL A3

NOVEMBRO/20B

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

a) Serviços para emissão e controle de unidades de certificado digital do tipo e-CPF
A3, dentro das normas do ICP-Brasil e da AC Receita Federal, com 03 (três) anos
de validade, em formato cartão inteligente (Smart Card) e leitora USB.

9A19.U DEFINiÇÕES
a) ICP-Brasil: (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira) foi instituída pela Medida

Provis6ria 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, que cria o Comitê Gestor da ICP-
Brasil, responsáv~l por aprovar as normas de atuação e funcionamento, alem de
definir as demais entidades integrantes de sua estrutura.

b) Autoridade Certificadora (AC): entende-se Autoridade Certificadora, ou seja, entidade
autorizada a emitir, suspender, renovar ou revogar certificados digitais.

c) Autoridade de Registro (AR): entidade responsável pela interface entre o usuário e a
Autoridade Certificadora. Vinculada a uma AC e tem por objetivo o recebimento,
validação, encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados
digitais à AC e identificação, de forma presencial, de seus solicitantes.

d) Cartão Inteligente ou Smart Card: é um tipo de cartão plástico que contém um ou
mais microchips embutidos, capaz de armazenar e processar dados. Um smart card
pode ser programado para desempenhar inúmeras funções, Inclusive pode ter
capacidade de gerar chaves públicas e privadas e de armazenar certificado digital.
Pode ser utilizado tanto para controle de acesso 16gico como para controle de
acesso ffsico.

e) Certificado Digital: conjunto de dados de computador, gerados por uma Autoridade
Certificadora, em observância à Recomendação Internacional ITU-T X.509, que se
destina a registrar, de forma única, exclusiva e intransferível, a relação existente
entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou software.

f) Certificado do Tipo A3: certificado em que a geração e o armazenamento das
chaves criptográficas são feitos em cartão Inteligente ou token, ambos com
capacidade de geração de chaves e protegidos por senha, ou hardware criptográfico
aprovado pela ICP-Brasil. As chaves criptográficas tem no mfnimo 2048 bits com
algoritmo RSA e 256 bits com algoritmo ECDSA.A validade máxima do certificado é
de 5 anos.

g) Certificado Winlogon: certificado digital que oferece às empresas
eletrônica protegida em sua rede de computadores com Wind O sistema
desenvolvido para eliminar a grande vulnerabilidade ger pela utilização
tradicional .usuário e senha".

h) Emissão de Certificados: compreende a
certificado digital.
Renovação de Certificados: é o processo
o certificado existente tenha expirado. Na ICP
novas chaves criptográficas para cada certificado
Revogação de Certificados: encerramento da v .
do prazo previsto. Pode ocorrer por iniciativ do'
da Autoridade Certificadora ou da Autorid e Ce
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9.A.l9.1.2 CARACTERfsTICASDO SERViÇOPARA OS CERTIFICADOSDIGITAISe-CPF
A3

a) O serviço deverá dispor de alta disponibilidade e redundância.
b) O serviço deverá contemplar a visita dos portadores nas dependências da

Autoridade Certificadora, ou sua Autoridade de Registro vinculada, em local e hora a
serem definidos pelo CONTRATANTE,para validação presencial conforme normas da
ICP Brasil.

c) A Autoridade Certificadora deverá oferecer serviço de revogação de um ou mais
certificados adquiridos, desde que vigentes.

d) O serviço deverá liberar certificados digitais e-CPF mediante apresentação da
documentação de cada portador conforme normas da ICP Brasil e Receita Federal.

e) O certificado deverá ser compatfvel e ser fornecido com, os drivers de instalação
para os sistemas operacionais Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e
Windows 8.x. ,.

f) O smart card e a leitora a serem fornecidos deverão obedecer aos padrões e as
especificações técnicas do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação) e
possuir laudo de conformidade e selo de homologação, emitidos pelo laboratório
credenciado do ITI, com relação aos requisitos técnicos de segurança e
interoperabilidade no contexto da Infraestrutura de Chaves Public rasileira (ICP-
Brasil).

g) A Autoridade Certificadora deverá prestar suporte técnico' no Brasil, atendendo
ch'amados em todo Estado de São Paulo, O suporte ~erá estar disponfvel de
acordo com o funcionamento do Posto Poupatemp por meio de ntral de
atendimento ao cliente, Após o acionamento pelo ONTRAT os ch mados
deverão ser solucionados em até 24 (vinte e quatro) oras

/J:(e Caderno de Especificações Técnicas
~PRODESP Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

T.cn~rz%W!aç~~~"presencial: processo de identificação, validação e emissão do Certificado
Digital para o usuário titular dentro das exigências da ICP - BrasiL

I) X.509: recomendação ITU-T (International Telecommunication Union-
Telecommunication), a especificação X.509 é um padrão que especifica o formato
dos certificados digitais, de tal maneira que se possa amarrar firmemente um nome
a uma chave pública, permitindo autenticação forte. Faz parte das séries X.500 de
recomendações para uma estnutura de diretório global, baseadas em nomes distintos
para localização
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Taboão da Serra, 02 de abril de 2015

~ CONSELHO REGIONAL DE ADMIN1S1RAÇAO
~ DE SÃO PAULO - CRA-SP

Registramos o presente atestado (RCA) so~ o
nO .!CU :r /2. oj3 em 09. 0.1 .zOj~ cUJa
validade obriga a esent ção da Certldao.

Adm. a IM e esus SaRlos
ÇRê-Se 35091

Isca

ATESTADO DE FORNECIMENTO ECAPACIDADE TÉCNICA N° 071/2015

PRODESP
Tecnologia da Informação

PRO.00.6106CONTRATO

Objeto
Prestação de serviços de gestão, abrangendo execução integrada dos serviços
implantação, de operação e de manutenção do Posto. Poupatempo Sorocaba, e aco
Especificações Técnicas - Anexo 11 e nas condições estabelecidas no c'ontrato sup

Os serviços objeto da contratação compreendem:

• Prestação de serviços de gestão, gerenciamento ou administração da prestação de serviços objeto deste
contrato, serviços de recepção, informação; orientação e atendimento presencial ao público nos órgãos da
administração direta e administração do Posto, conforme discriminado no ANEXO 11 deste contrato.

• Adequação do imóvel localizado na c!dade deSorocaba/SP, na Rua Leopoldo Machado, nº 525, Bairro
Centro, CEP18305-075, conforme Projeto Executivo - ANEXO 111, que consiste na adaptação do imóvel para
recebimento das instalações do Posto Poupatempo, incluindo material, equipamentos e mão de obra, para
execução da infraestrutura hidráulica, elétrica, lógica, telefonia e de ar condicionado, bem como o
fornecimento de todos equipamentos necessários à operação do Posto Poupatempo.

.:;;~,- ."~"

.~::/

• Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os serviços de reparos
necessários à continuidade de funcionamento do Posto incluindo edificações e as instalações
hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, mantendo-as em condições normais de funcionamento.

• .Fornecimento, montagem e manutenção de:~--todo mobiliário do Posto, inclusive substituição quando
necessário.

• Fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual do Posto, inclusive sUbstituiÇã~O
quando necessário.

L
• Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e demais equipamentos nece~sários à

operação da administração do Posto e dos órgãos da Administração Direta, mantendo tecnologia

atualizada conforme ANEXO 11 - Caderno de Especificações Técnicas. MAIZIN\ Adm. e mprei~QSl Q.

Cleberson ar ~
Administrador - SP OCOMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA AGUEDA GONÇALVES 240 - JARDIM PEDRO GONÇALVES - TABOÃO DA SERRA - SP - eEP: 06.760-900 - FONE: (011) 2845 62481629316287 - FAX 11). 1008





CONTRATO PRO.00.6106

• Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção" dos recursos de teleinformática e
de informática para todos os órgãos do Posto.

• Fornecimento e manutenção dos equipamentos de gerenciamento de atendimento para todos os órgãos.

• Realização dos Programas de Formação e Capacitação (na fase de implantação e durante toda a operação),
de Integração (pós-implantação) e de Educação Continuada para toda a equipe de serviços de recepção,
informação, orientação ao público e atendimento e administração do Posto, com o respectivo
fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para a realização de todos estes programas.

• Fornecimento e reposição de uniformes e crachás para toda a equipe de serviços de recepção, informação,
orientação ao público, atendimento, administração do Posto e dos órgãos que compõem o Posto.

• Fornecimento de folheteria e impressos necessários para .0 funcionamento dos serviços de administração
do Posto e dos órgãos da Administração Direta.

• Fornecimento de todo material necessário à instalação e operação dos equipamentos e sistemas
eletrônicos e computacionais, bem como dos insumos utilizados nos atendimentos normais, nos
atendimentos de exceção (casos em que a condição física ou mental do cidadão requer tratamento especial
e preferencial) e eventual contingência para a execução dos serviços contratados.

2/2

009

,aJ~!'( ,
CESARAUG STO GIOVAROTTI BARB

\
Especialista Suporte Gestão
Matrícula: 1~~82-4

/06/2016

06/06/2011

• Fornecimento de serviços de transporte de malotes, podendo valer-se da disposições contidas no ANEXO 11
- Caderno de Especificações Técnicas, tendo em vista a necessid da m nutenção da uniformização do
padrão de serviços do Programa Poupatempo.

• A média mensal é de 52.597 atendimentos. (período de a

• Área total construída: 2.243,00 m2•

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - JARDIM PEDRO GONÇALVES - TABOÃO DA SERRA - SP - CEPo 06.760.900 - FONE: (O

Assinatura

6-
SERGIOTADEU HIROTA DA SILVA
Especialista Suporte Gestão
Matrícula: 14.809-0
Área responsável pela emissão do atestado gerado em conformidade
com as informações prestadas pelos gestores do contrato.

Vigência
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
N° 1149/2017

VÁLIDA ATÉ 16/05/2018

Certificamos que os Atestados em 03 folhas (frente e verso) fornecidos pela

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

PRODESP, em 29 de maio de 2012 e 02 de abril de 2015, à Empresa MAZZINI

ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA, Registro CRA-SP nO011892 a qual tem

como Responsável Técnico o Administrador CLEBERSON FORONI, Registro

CRA-SP nO084792, encontram-se registrados neste Conselho, através do RACT

n01917/2013 de 09 de janeiro de 2013, cujas atividades profissionais

correspondentes, estão elencadas nas alíneas "a" e "b", da Lei nO4.769/65.

Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que

comprove a falsidade dos referidos Atestados. Esta Certidão tem sua

autenticidade comprovada pelo selo nOSP043305. E para que produza os efeitos

legais vai a presente certidão assinada por mim, ADM. SANDRA ENEDINA DE

JESUS SANTOS, CRA-SP nO035091, Fiscal desta Autarquia. São Paulo, 16 de

novembro de 2017x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

INA DE JESUS SANTOS

CRA-SP nO035091

Fiscal

T1M018 Rua Estados Unidos. 865/889 - Jd. América - CEP: 01427-001 - São Paulo
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256 - www.crasp.gov.br

1010
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http://www.crasp.gov.br
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GOIÁS

ATESTADO TÉCNICO-PROFISSIONAL, FORNECIDO POR
PESSOAJURíDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO,
DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREA OU CAU, QUE
DEMONSTRE A EXPERIÊNCIA DO CONCORRENTE NA

CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS CUJA ÁREA MíNIMA SOMADA
SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 1.500 m2 (MIL E QUINHENTOS
METROS QUADRADOS) OU REFORMA DE IMÓVEIS CUJA

ÁREA MíNIMA SOMADA SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 10.000
m2 (DEZ MIL METROS QUADRADOS)

1011

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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Página 1/1

Certidão de Acervo Técnico - CAT C REA-S P ~CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009", 262013001 0277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo: 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 Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional MANOEL VINICIUS DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: MANOEL VINICIUS DA SILVA .
Registro: 601522934-SP RNP: 2605798011 : .
Titulo Profissional: Engenheiro Civil .

Número ART: 92221220131172863. Tipo de ART: OBRA OU SERViÇO Registrada em: 02109/2013 Baixada em: 04/09/2013
Forma de Registro: INICIAL .
Participação Técnica: EQUIPE .
Empresa Contratada: EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTOA .

Contratante: PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 56.192.60210001-42 .. "
RUA MARÇAL DE ARRUDA CAMPOS No.: 1025 .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . .. Bairro: JARDIM PETROPOLlS .
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17063060. PAIS: BRASIL .
Contrato: Sem número. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Celebrado em : 01/04/2007 .
Vinculado à ART: .
Valor do Contrato: R$ 3.120.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURfDICA DE DIREITO PRIVADO.

Endereço da Obra/serviço:RUA MARÇAL DE ARRUDA CAMPOS No.: 1025 .
Complemento: Bairro: JARDIM PETROPOLlS .
Cidade: Bauru UF: SP CEP: 17063060. PAIS: BRASIL .
Data de inicio: 01/04/2007 Conclusão Efetiva: 31/05/2010 Coordenadas Geográficas: .
Finalidade: COMERCIAL " .
Proprietário: PIRES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ: 56.192.602/0001-42 .

Atividade Técnica: 1) Execução, Projeto, de Obras, Edificação de alvenaria. 15000,00 metro quadrado. 2) Execução, Execução, de
Obras, Edificação de alvenaria. 15000,00 metro quadrado .

Observações-----------------------
Elaboração de projetos (arquitetônico, prevenção e combate a incêndio e pânico e hidráulica) e execução de obra para construção
de um prédio comercial com área de 15.000,00 m2 onde são atendidas 400 pessoas por dia .

Informações Complementares ------------------
Declaramos que a ART referente ao atestado anexo foi registrada após a execução da obra/serviço, não possibilitando ao CREA a
fiscalização das atividades nele relacionadas .

O Atestado anexo à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do artigo
58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA , .

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. .

A falsificaç:io deste documento consUtul crime previsto no Código Penal Brasileiro.
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o(s)
11 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e ex
nele constantes.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitaçao ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

Conselho Regional de Engenharia a Agronomia do Estado de SAo Paulo ~

Rua DOUTOR FUAS DE MAnOS SABINO. 15 QUADRA Dl JARDIM AMERICA Bauru.SP. CEP 17017 g
Telefone: DaDO.171al 1 • www.creasp.org.bropção 'Atendimento' Iink 'Fale Conosco'
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a EFICAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTOA, CNPJ n°

08.040.338/0001-89, com sede a Rua Joaquim da Silva Martha n° 22-49 Vila Cidade Nova Universitária,
Bauru/SP, representada pelo EngO Civil Manoel Vinicius da Silva, CREA n° 060.152.293-4, e EngO

Eletricista Oiogo Camargo Costa CREA n° 5061711614 executou para o PIRES MATERIAIS OE

CONSTRUÇÃO LTOA, CNPJ n° 56.192.602/0001-42 Pessoa Jurídica de Direito Privado estabelecida na
cidade de Bauru, São Paulo, Rua Marçal de Arruda Campos n° 10-25 Jardim Petrópolis, os serviços de

elaboração de projetos técnicos (arquitetônico, prevenção e combate a íncêndio e pânico,

hidráulica, SPOA, 3.800 ml cabeamento estruturado e elétrica com 300 KVA) e execução de obra de

um prédio comercial com 15.000,00m2 onde são atendidas 400 pessoas por dia.

Os projetos e a obra foram executados de acordo com a boa técnica existente, atendendo

integralmente às especificações e padrões de qualidade e desempenho exigidos, dentro de projeto

previamente acertado.

Período: 01/04/2007 à 31/05/2010

Valor do contrato: R$ 3.1200.000,00 (três milhões cento e vinte mil reais)

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Obra:
Endereço:

3

4

5

Pires Materiais de Construção Ltda
Rua Mar ai de Arruda Cam os n° 10-25 Jardim Petró

Projeto de fundações

Projeto de estrutura de concreto armado

tx

tx

1,00

1,00





6 Projeto de estrutura metálica (cobertura) tx 1,00

7 Projeto de detecção e combate a incêndio tx 1,00

1,00

1,00

tx

tx

m3 100,00

m2 15.000,00

unxmê
50,00

s
unxmê

2,00
s

unxmê
2,00

s
unxmê

2,00
s

unxmê
2,00

s
mxmê

50,00
s

m2 50,00

m2 65,00

m2 6,00

m2 217,00

umxm
1,00

ês

Container sanitário - mínimo 2 duchas, 2 bacias, 1 lavatório e 1 mictório

Container alojamento - mínimo 9,20m2

Container escritório com 1 sanitário - mínimo 9,20m2

ANDAIME metálico de encaixe para trabalho em fachada de edifícios - locação

Locação de obra de edificação

Projeto de instalações Hidráulicas

Container depósito - mínimo 9,20m2

Projeto de Instalações Elétricas

Andaime torre metálica de l,Oxl,Om, para obras de reforma

Aterro e Compactação

Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10m

Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10m

Placa de identificação para obra

TAPUME de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira
compensada resinada e=6 mm

Plataforma elevatória para trabalhos aéreos

16

14

8

13

23

22

15

18

19

20

9

10

11

12

21

17

24

25
26
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27

28

29
30

31

32
33

34

35

ESTACAtipo Strauss moldada "in-loco", concreto controle tipo "C", fck=13,5 Mpa
(capacidade de carga: 20 t / diâmetro da seção: 25 cm)

ARMADURA de aço para estruturas em geral

CARGAmecanizada de terra em caminhão basculante

TRANSPORTE,lançamento, adensamento e acabamento do concreto e

CONCRETOestrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa

m 3.013,00

kg 3.110,00

m3 42,39

m3 74,00

m3 157,00
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36 Lastro de pedra britada m3 0,91

37 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 3,63

38 TRANSPORTEe descarga de terra em caminhão basculante de 6 m3, distância até 10
m3 18,14km

39 Forma em madeira comum para fundação m2 90,72

40 ARMADURA de aço para estruturas em geral kg 4.321,00

41 TRANSPORTE,lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m3 51,00

42 CONCRETOestrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa m3 51,00

43

44

45 Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto m3 36,00

46 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m3 3,52

47 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg m2 35,20

48 TRANSPORTEe descarga de terra em caminhão basculante de 6 m3, distância até 10
m3 17,60km

49 Lastro de pedra britada m3 1,10

50 Forma em madeira comum para fundação m2 451,00

51 ARMADURA de aço para estruturas em geral kg 3.214,00

52 TRANSPORTE,lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m3 71,00

53 CONCRETOestrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa m3 71,00

54 . ~\.l.!'lEN;«R MB~~ME<N~fJl'<'Je~. -.

55 IMPERMEABILIZAÇÃO de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e
m2 103,00areia traço 1:3, com aditivo impermeabilizante, e=2 cm

56 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 11/2 tijolo m 256,00

57 Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 09cm m2 24,00

58

59

FÓRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes,
60 incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 m2 359,00

aproveitamentos

61
ARMADURA de aço para estruturas em geral, diâmetro variável, corte e dobra na

kg 15.269,00
obra

62 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estru m3 122,00

63

64
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65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76
77

78

79

80
81

82

83

86

87

88

89

90

91

92

FÔRMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes,
incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3
aproveitamentos

ESCORAMENTOEM MADEIRA para vigas de edificação, com escoras em eucalípto ((2}
10cm) para altura entre 2,20 e 3,00m

ARMADURA de aço para estruturas em geral, diâmetro variável, corte e dobra na
obra

TRANSPORTE,lançamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura

CONCRETOestrutural dosado em central, fck 30 MPa

DESMONTAGEM de escoramento em madeira de vigas de edificação

ESCORAMENTOEM MADEIRA para lajes de edificação, com pontaletes (7,5 x 7,5cm)
para pé direito de 2,70 a 3,00m

LAJEPRÉ-FABRICADAcomum para piso, intereixo 38 cm, e=12 cm (capeamento 4 cm
e elemento de enchimento 8 cm)

LAJEPRÉ-FABRICADAcomum para forro, intereixo 38 cm, e=10 cm (capeamento 2 cm
e elemento de enchimento cerâmico 8 cm)

DESMONTAGEM de escoramento em madeira de lajes de edificação

IMPERMEABILIZAÇÃO de laje

Epóxi bicomponente em estruturas metálicas

Estrutura de madeira para cobertura

m3 511,00

m2 1.002,00

kg 8.012,00

m3 152,00

m3 152,00

m2 1.002,00

m2 1.010,00

m2 2.006,00

m2 270,00

m2 1.010,00

m2 543,00

'1016
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92
93

94

95

96
97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

114

115

116

117

118

119

Cobertura em telha metálica

Telhamento com telha cerâmica

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento

P07- PORTA interna de madeira com visor em vidro temperado, colocação e
acabamento, de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m

P01- PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com
batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m

P08 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com
batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x 2,10 m

VIDRO cristallaminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de
neoprene e = 6 mm

VIDRO cristallaminado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de
neoprene e =10 mm

un

un

un

cj

10.010,00

512,00

304,30

3,00

2,00

5,00

10,00

15,00

3,00

1017
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1.012,00

6.011,00

6.011,00

8.600,00

8.600,00

8.600,00

m2 12.010,00

m3 360,36

kg 60.100,00

tx 7,00

m2 269,00

m3 79,00

m3 253,00

m3 601,00

m3 601,00

Mobilização para execução de armadura

LASTRODE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço de até 30 kg

ARMADURA de tela de aço CA-60 - malha 10x10 cm

Forma em madeira comum para fundação

APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg

Escavação e carga mecanizada em solo de 2~ categoria, em campo aberto

Lastro de pó de pedra

CONCRETOestrutural dosado em central, auto-adensável, fck 25 Mpa

TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação

PISOCERÂMICO esmaltado PEI5, 40x40cm assentado com argamassa pré-fabricada
de cimento colante

REJUNTAMENTO DEPISOcerâmico com argamassa pré-fabricada, espessura da
junta: 6 mm

131

123

132

124

125

133

126

127

128

129

130

120

121

122

134

140

139

141

135

136

144

145

137

138

142

147

148

146

143
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149 EMASSAMENTO de parede internas com massa acrílica com duas demãos, para
m2 6.011,00pintura látex

150 Esmalte em massa, inclusive preparo m2 6.200,00
151

152 m2 3.201,00

153 PINTURA HIDROFUGANTE sobre superfície de concreto com duas demãos de silicone
m2 292,00base solvente

154 m2 374,00

155

156 m2 269,00

157 m2 269,00

158

159 m2 298,00

160 PINTURA COM TINTA ESMALTEem esquadria de ferro, com duas demãos - guarda
m2 321,00corpo / corrimão

161 PINTURA COM TINTA ESMALTEem esquadria de ferro, com duas demãos - Gradil m2 59,00
162

163

164

165

166

167 Pintura para vags de pne - adequação vagas de estacionamento un 4,00

168 PINTURA COM TINTA ACRrUCA em piso, para faixas de demarcação, com faixas de 5
m 90,00cm de largura, aplicada com trincha

PISOCOM REVESTIMENTOà base de epóxi , duas demãos, e=l,5 a 2,5 mm m2 167,00

2,00

2,00

20,00

2,00

10,00un

un

unREGISTROde gaveta com canopla !Zl20 mm (3/4")

REGISTROde gaveta com canopla !Zl25 mm (I")

REGISTROde gaveta com canopla !Zl40 mm (11/2")

REGISTROde gaveta bruto !Zl25 mm (I")

REGISTROde gaveta bruto !Zl32 mm (11/4")

REGISTROde gaveta bruto !Zl40 mm (11/2")

173

174

172

175

176

177

178
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179 REGISTROde gaveta bruto 121150mm (6") un 2,00

180 REGISTROde pressão com canopla 12120mm (3/4") un 2,00

181 TUBO de PVCsoldável, com conexões l2l25 mm m 200,00

182 TUBO de PVCsoldável, com conexões l2l32 mm m 110,00

183 TUBO de PVCsoldável, com conexões 12140mm m 50,00

184 TUBO de PVCsoldável, com conexões 12150mm m 190,00

185 TUBO de PVCsoldável, com conexões l2l60 mm m 35,00

186 TORNEIRA de bóia 12125mm (I") un 2,00

187 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral un 14,00

188 Reservatório em polietileno de alta desnidade (cisterna) com antioxidante e proteção
un 3,00contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 15.000 litros

191 CAIXA sifonada de PVCcom grelha de alumínio, 100 x 100 x 50 mm un 4,00

192 CAIXA sifonada de PVCcom grelha de alumínio, 150 x 150 x 50 mm un 6,00

193 CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 185 x 75 mm un 5,00

194 GRELHAem ferro fundido para canaleta, largura=25 cm m 35,00

195 Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nível, vazão até 1,0 I/h para pressão
un 2,00máxima 15 Bar

196 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive conexões m 60,00

197 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm, inclusive conexões m 75,00

198 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm, inclusive conexões m 75,00

199 Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm, inclusive conexões m 60,00

200 Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha, DN= 150 mm, inclusive
m 250,00conexões

201 Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 200 mm, inclusive conexões m 120,00

202 Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 250 mm, inclusive conexões m 120,00

203 Tubo em ferro fundido com ponta e bolsa, predial, DN= 100 mm, inclusive conexões m 169,00

204 Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção
un 2,00contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros

205 m(3~.

206 CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP

207 TUBO de cobre soldável, com conexões 12166mm (2 1/2") m

208 un
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INTEGRAr/TE DA CERTIDÃO DE ACERVO

~~~~.I.~~ ~:E~~J3jj~f
•• u~... ~3clJ



•

-I



209 Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão, para ramais sob a terra,
m 15,00com DN acima de 2' até 3'

210 Entrada completa de água, diâmetro 1', com abrigo un 1,00

211 Hidrômetro em bronze, diâmetro de 25 mm (1') un 1,00

212 Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro un 1,00

213 Extintor manual de pó químico seco c1aseABC em aço inox - capacidade (21x50)cm un 15,00

214 Porta extintor emaço inox sem perfuração nas dimensões (21x50)cm un 15,00

215

216

217

218

• 223 Cabo de cobre flexivel pvc isolação 750v 2,5mm2 m 50400,00

224 Cabo de cobre flexivel pvc isolação 750v 4mm2 m 1.200,00

225 Cabo de cobre flexivel pvc isolação 750v 6mm2 m 1.050,00

226 Cabo de cobre flexivel pvc isolação 750v 10mm2 m 30,00

227 Cabo de cobre flexivel pvc isolação 750v 25mm2 m 30,00

228 Cabo de cobre flexivel pvc isolação 750v 35mm2 m 390,00

229 Cabo de cobre nú 50mm2 m 300,00

230 m

231

232 Diametro 3/4" m 1.500,00

233 Diametro 1" m 495,00

234 Diametro 1.1/2" m 98,00

237 Caixa de chapa esmaltada 4x2" retangular pç 270,00

238 Caixa de chapa esmaltada 4x4" quadrada pç 138,00

239 Caixa de chapa esmaltada 4x4x2" octavada pç 150,00

240 Caixa de aluminio para fita de aluminio pç 12,00

241 Caixa para medição tipo "E" pç 3,00

242 Caixa para entrada de telefone pç

243 pç
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244 Caixa de passagem em alvenaria 50x50x50cm pç 6,00

245

246 Interruptor tecla dupla 220v pç 78,00

247 Comando para ventiladores pç 30,00

248 Tomada 2P + T 250v pç 90,00

249 pç

250

251 pç 45,00

252 Luminária cf lampada compacta sobrepor 2 x 26w tipo PL 220v. pç 75,00

253 Luminária cf lampada compacta tipo arandela 1 x 26w tipo PL 220v. pç 48,00

254
Luminaria de emergencia cf lampada compacta 220v acrílico e inscrição saída de

pç 12,00
2xllw

257 Poste de ferrogalvanizado curvo de 6m pç 30,00

258 Poste de ferrogalvanizado curvo duplo de 6m pç 3,00

259 Poste de concreto de 7,50m pç 3,00

260

261 Quadro de luz e força (Q.D.L.F) completo conforme projeto pç 3,00

262 Quadro de energia estabilizada (.Q.F.E.E) completo conforme projeto pç 3,00

263 Quadro de telefone em chapa 60x60x12cm pç 3,00

264

219 Execução de cabeamento estruturado tx 1,00

220 Execução de sistema de aterramento tx 1,00

221 Execução de sistema de SPDA tx 1,00

222 Execução de sistema de CFTV tx 1,00

265 Disjuntor tripolar de 100A 220v pç 3,00

266 Armação Pres-bow pç 3,00

267
Camera digital de 3 megapixel uso externo,infravermelho,lente 1802 com suporte e pç lS,OO
demais acessórios

SERVIDOR DE IMAGEM, MAMORIA 6GB DDR3-HD 1,5 TERA, DVDRW, PLACA O EREDE

268 10\100\1000 RJ45-FORMA 2 U RACK UMA PORTA SERIAL-SPORTAS USB- 2PS2 om pç
monitor Icd de 21"- 2VGA.INCLUIDO SOFTWER DO SISTEMA DE CAMERAS
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269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

Rack de parede fechado com ventilador, 7U, switch e pacth painel 24 portas,
montagem e certificação dos pontos

Haste de aterramento copperweld, com caixa de 5/8"x2,40m

Fita de aluminio de 1Ix3/8"

Terminal aéreo de 50cm

Fixação para fita de aluminio 1/4 x 1/8

SOLDA EXOTERMICA, HASTE5\8 X 2,40

No break 3kva

pç 3,00

pç 45,00

m 360,00

pç 48,00

pç 180,00

pç 45,00

pç 3,00

Bauru, 01 de abril de 2007, r{(b. i .~"l ~r'~/OrtI'\1.4~2~ ~. ~~.4.. v ,i,4:. II U ••• ~ I
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Sócio Pro \t~etário

o PRESEN'rE DOCUIlAEIHO E PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO

~~~~.I.~~ ~~E~~.á~1f
8aUrU~,~J.~



•

•



Página 1/1

Atividade concluída

Certidão de Acervo Técnico - CAT C REA SP "CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolução No, 1,025, de 30 de outubro de 2009 -. 2620110003134

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo

r CERT;FICAM~,-em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, qüe consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo
Técnico do profissional MANOEL VINICIUS DA SILVA referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: MANOEL VINICIUS DA SILVA .
Registro: 601522934-SP RNP: 2605798011 .
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL .

•

Número ART: 92221220110614117 . Tipo de ART: OBRA OU SERViÇO Registrada em: 02/06/2011 Baixada em: 02/06/2011
Forma de Registro: SUBSTITUiÇÃO á 92221220101732053 .
Participação Técnica: INDIVIDUAL ' .
Empresa Contratada: EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA : .

Contratante: Consorcio TIBS - Sao Carlos CNPJ: 11.896.893/0001-11 .
RUA DR ALBERTO DE CERQUEIRA LIMA No.: 657 .
Complemento: SALA F Bairro: JARDIM DOM BOSCO .
Cidade: CAMPINAS UF: SP CEP: 13076010. PAIS: BRASiL .
Contrato: 01/10 Celebrado em: 01/06/2010 .
Vinculado á ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 2.650.000,00 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA Roberto Simonsen No.: 51 .
Complemento: Bairro: .
Cidade: SAO CARLOS UF: SP CEP: 13574022 . PAIS: BRASIL .
Data de início: 01106/2010 Conclusão Efetiva: 21/01/2011 Coordenadas Geográficas: .
Finalidade: OUTRO .
Proprietário: CPF/CNPJ: .

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICACAO E CONSTRUCAO. EDIFICIO DE ALVENARIA P/ FINS COMERCIAIS. 2000,00 Metro
quadrado. Execucao de Obra .Obs: Execucao de obra para adequacao de predío para ínstalacao do POUPATEMPO Sao Carlos
localizado a Avenida Roberto Siminsen n. 51 Vila Pelicano - Sao Carlos/SP .

Informações Complementares

~ro~~::i~~~ ~:t:r:~g~~r~~~e:~~~s 6~i~a. ~t.i~ida~e~.té.cn~casco~~ta~tes. ~~.AR~ .•.~e~en~~I~i~a.s.~~. ~~ordO.c~~ .as a~r~~lIi:~e~_:J

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado á presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme 0(5) documento(s)
contendo 17 folha(s). expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das
informações nele constantes.

A CAT é valida em todo território nacional.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha â ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas. A falsificação deste documento constitUI crime previsto no Código Penal Brasileiro.

sujeitando o autor à respectiva ação penal.

~
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Certidão de Acervo Técnico NO.2620110003134
07/06/2011 11:51:32
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Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia do Estado de Sêo Paulo

R DOUTOR FlIAS DE MAnOS SABINO. 15 QUADRA 01 JARDIM AMERICA BAURU.SP. CEP 17017332

Tetefone: 0800.171811 • www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

•

http://www.creasp.org.br.
http://www.creasp.org.br
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CONSORCIO

SÃO CARLOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins que a EFICAZ CONSTRUTORA E COMERCIO LTOA, inscrita no

CNPJ 08.040.338/0001-89, representada pelo engenheiro Manoel Vinicius d ilva CREA n°.
060.152.293-4, executou a contento para o CONSÓRCIO TTBS SÃO CARLOS, com sede na

cidade de Campinas, Rua. Dr. Alberto de Cerqueira Lima, 657 Sala F Jardim Dom Bosco - CEP

13.076-010, inscrita no CNPJ sob o nO 11.896.893/0001-11, os serviços de Adequação Civil do
Imóvel sito na Trav. Roberto Simonsen, 51, São Carlos - SP que abriga o Poupatempo São Carlos,

com área de 2.000 m2• Atendendo ao Contrato TTBS São Carlos - 01/10

.....••..•... ;

Período:
Valor do Contrato

01/06/2010 à 21/01/2011
R$ 2.650.000,00 (Dois Milhões, e Seiscentos e Cinqüenta Mil Reais)

~~
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15 5 Remoção de reservatório metálico 0 2,40x2,87m SERMO / GL 1,00

16 02220.8.1.2
DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo comum, sem SERCG M3 199,00
reaproveitamento

DEMOLIÇÃO de piso cerãmico
r--.

17 02220.8.11.1 SER.CG M2 120,00

18 02220.8.11.2U
DEMOLIÇÃO de piso granito/pedras, inclusive retirada da SER.CG M2 1.485,00
camada de regularização sobre lastro de concreto

19 02220.8.14.1 DEMOLIÇÃO de revestimento com argamassa SER.CG M2 241,00

20 02220.8.15.1 DEMOLIÇÃO de revestimento de azulejo SER.CG M2 12,00

21 02220.8.3.2 DEMOLIÇÃO de cobertura de telha ondulada de fibrocimento SER.CG M2 330,00

22 02220.8.4.1
DEMOLIÇÃO de concreto armado com utilização de martelo SER.CG M3 8,55
rompedor

23 02220.8.4.2 DEMOLIÇÃO de concreto simples SERCG M3 104,00

24 02220.8.6.1 DEMOLIÇÃO de estrutura de madeira para telhado SER.CG M2 554,00

25 02220.8.7.2 DEMOLIÇÃO de forro de tábua de pinho SER.CG M2 46,00

26 02220.8.9.1 DEMOLIÇÃO de piso cimentado sobre lastro de concreto SER.CG M2 958,00

27 02225.8.2.1
REMOÇÃO de esquadria metálica com ou sem SER.CG M2 105,00
reaproveitamento

28 02225.8.8.1 REMoçÃO de esquadria de madeira, inclusive batente SERCG M2 42,00

29 040307 CPOS
Retirada de telhamento, calhas, canaletas e fechamentos SER.MO M2 483,00
metálico

30 040910 CPOS Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral SER.MO M2 116,00

31 041102 CPOS Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios SERMO UN 18,00

32 041103 CPOS Retirada de bancada incluindo pertences SER.MO M2 5,00

33 041702 CPOS
Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, SERMO UN 20,00
piso ou parede

34 043004 CPOS Remoção de condutor aparente. ficações e acessórios SERMO M 2.500,00

35 043006 CPOS
Remoção de tubulação hidráulica em geral incluindo SER.MO M 800,00
conexões, caixas e ralos

36 050808 CPOS
Transporte de entulho, para distãncias superiores ao 5° km até SERMO M3 1.012,00
010° km
Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com

SERMO M3 1.012,0037 050822 CPOS caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km

~(servico auxiliar\

38 06-60-08 edif Retirada de estrutura metálica, inlcusive perfis de fixaçã~ QI1lUt"~ KG 22.158,00 (.0
"""'4,.
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39 2 FUNDAÇÕES PROFUNDAS

40 02.01 FUNDAÇÕES PROFUNDAS - ESTACAS - PROF. MÉDIA 6M

ESTACA tipo Strauss moldada '"!n-Ioco", concreto controle tipo
41 02465.8.5.1 "C", fck=13,5 Mpa (capacidade de carga: 20 t I diâmetro da

se o: 25cm

42 02595.8.1.1 LOCAÇÃO da obra, execução de gabarito SER.CG M2 1.500,00

43 120601 cposi Taxa de mobilização para estaca tipo Strauss (serviço auxiliar) MAT. T 1,00

44 14510.8.3.1 CARGA mecanizada de terra em caminhão basculante SER.CG M3 38,00

45 14510.8.8.10 TRANSPORTE e descarga de terra em caminhão basculante
SERCG M3 38,00de 6 m', distância até 10 km

• 46 3 INFRAESTRUTURA

47 03.02 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES RASAS

48 02315.8.1.9 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1" categoria
SER.CG M3 95,00(profundidade: até 2 m)

49 02315.8.7.1 REATERRO MANUAL de vala apiloado SER.CG M3 71,00

50 02315.8.8.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg SERCG M2 110,00

51 14510.8.3.1 CARGA mecanizada de terra em caminhâo basculante SER.CG M3 25,00

52 14510.8.8.10 TRANSPORTE e descarga de terra em caminhâo basculante
SER.CG M3 25,00de 6 m', distância até 10 km

5'~ 03.03 FUNDAÇÕES RASAS - BLOCOS E BALDRAMES

54 02720.8.6.1 LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço
SER.CG M3 3,30de até 30 kg

55 03110.8.1.7 FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos SERCG M2 203,25

• 56 03210.8.1.3U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, SERCG KG 1.212,80diãmetro variável, corte e dobra na obra

57 03210.8.1.6U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, SERCG KG 138,40diâmetro variável, corte e dobra na obra

58 03310.8.13.2 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do SER.CG M3 21,52
concreto em fundação

59 03310.8.2.5 CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa SER.CG M3 21,52

60 03.04 ALVENARIAS DE EMBASAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÕES

IMPERMEABILlZAÇAO de alvenaria de embasamento com
SERCG M2 575,0061 07110.8.1.1 argamassa de cimento e areia traço 1:3, com aditivo

impermeabilizante, e=2 cm

62 07110.8.5.1
IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em SER.CG M 575,00
parede de 1 1/2 tijolo

63 140104 CPOS Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 09 M2 1,70

V;<:
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1/64 140105 CPOS Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 14cm SER.MO M2 56,80
V

65 140106 CPOS Alvenaria de embasamento em bloco de concreto com 19em SERMo/' M2 14,30

I \.66 4 SUPERESTRUTURA I
67 04.01 ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO "-- r-

FORMA com chapa compensada plastificada, e=12 mm, para
68 03110.8.2.2 pilares/vigasllajes, incluso contraventamentosltravamentos SER.CG M2 958,00

com POntaletes 7 5 x 7,5 cm, 3 aoroveitamentos

69 03210.8.1.3U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50,
SER.CG KG 4.382,49diâmetro variável, corte e dobra na obra

70 03210.8.1.6U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60,
SERCG KG 1.093,10diâmetro variável, corte e dobra na obra

71 03310.8.13.1 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do
SER.CG M3 104,27concreto em estrutura

72 03310.8.2.7 CONCRETO estrutural dosado em central, fck 30 MPa SERCG M3 104,27

73 04.03 ESTRUTURAS METÁLICAS

74 05125.8.1.1Ue ESTRUTURA de aço para escada com degras em chapa
SER.CG KG 250,00chadrex - 0,80x4,90m

75 09115.8.6.2Uc PINTURA COM TINTA ANTIFLAMA em esquadria de ferro
SERCG M2 62,50com duas demãos- para escada

76 5 ALVENARIAS E PAINÉIS

77 05.02 ALVENARIAS ESTRUTURAIS

78 03210.8.1.3U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, SER.CG KG 69,82diãmetro variável, corte e dobra na obra

79 03210.8.1.6U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60,
SER.CG KG 2.000,61diâmetro variável, corte e dobra na obra

80 03310.8.13.2U TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do
SER.CG M3 15,63concreto em alvenaria estrutural

81 04070.8.1.2 GROUT - preparo com argamassa de cimento, areia sem
SER.CG M3 15,63peneirar e pedrisco traço1:3:2

82 04085.8.4.2U VERGA ICINTA em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 SER.CG M 546,00cm

ALVENARIA estrutural com blocos de concreto, 14 x 19 x 39
83 04222.8.1.5 em, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com SERCG M2 1.410,00

argamassa industrializada

84 05.03 DIVISÓRIAS

85 10640.8.3.1
DIVISÓRIA sanitária de granito e=3 cm assentada com SER.CG M2 52,00argamassa, no traço 1:3

Fechamento e divisória em placas de gesso acartonado,
68,0086 143016-CPOS resistência ao fogo 60 minutos, espessura total de 12 cm, com SERMO M2

miolo em lã de vidro

87 05.04 VERGAS
~

VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira .
88 04085.8.1 .1 considerando 5 reaproveitamentos, concreto armad~\" AI Q T:. ~ M3 2,15

135 MPa controle tipo "6" ~~'t-7~~ ..• l' (/!fI • ~
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89 6 COBERTURAS

90 06.01 ESTRUTURAS PARA COBERTURA

91 05125.8.1.1 ESTRUTURA de aço para cobertura KG 35.677,00

92 330403 CPOS Epóxi bicomponenle em eslruturas melálicas SERM M2 8.920,00

93 06.02 TELHAS

COBERTURA EM: Telha "sanduíche" lipo Painel Termi/or T-P

94 07410.8.3.1U acústico (Perfi/or) com a chapa inferior perfurada com recheio
SER.CG M2 1.173,00em poliurelano de espessura 5Omm, com pinlura

eletrosláticaem ambas as faces
Telhamento em chapa de aço pré-pinlada com epóxi e

95 161205CPOS poliéster, perfil lrapezoidal com espessura de 0,80 mm e altura SERMO M2 317,00
100mm, com inlura eletrostática em ambas as faces

96 7 ESQUADRIAS

97 07.01 ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS

P04 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento,
98 08210.8.1.3Ue de duas folhas com batente, guamição sem ferragem, 1,40 x SER.CG UN 1,00

2,10 m
P10. PORTA de compensado, intema, colocação e

99 08210.8.2.1k acabamento liso em laminado melaminico, com balente, para
SER.CG UN 4,00sanitário e vestiário, 0,90 x 1,80 m, instalar faixa inferior em

cha a de a o inox, uxador em a o inox
P09 - PORTA de compensado, interna, colocação e

100 08210.8.2.1Ue acabamenlo liso em laminado melamínico, com balente, para SERCG UN 11,00
sanilário e vestiário, 0,60 x 1,70 m
P07- PORTA intema de madeira com visor em vidro

101 08210.8.3.3Uh temperado, colocação e acabamento, de uma folha com SER.CG UN 1,00
batente, guami -o sem ferra em, 0,90 x 2,10 m
P01 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamenlo ,

102 08210.8.3.4Ug de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x SER.CG UN 6,00
2,10m
P08 - PORTA interna de madeira, colocação e acabamento,

103 08210.8.3.4Ui de uma folha com batente, guarnição sem ferragem, 0,90 x SERCG UN 4,00
2,10m• 104 230824c CPOS
P13 - Porta lisa de correr, em madeira, 1 folhas completa, sem

SERMO M2 19,35ferragens (6,45x3,00)m

105 280136 CPOS Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamenlo SERMO CJ 8,00
em alumínio, para porta com 1 folha

106 280137 CPOS
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, acabamento SER.MO CJ 4,00
em alumínio, para sanitário com 1 folha

107 3007 Ferragem completa para porta de box SERMO CJ 15,00

108 07.02 ESQUADRIAS DE ALUMíNIO

109 08120.8.1.1 U
PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e SERCG M2 12,18
acabamento

110 08520.8.1.2
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e SER.CG M2 1,61
acabamento, de correr, com conlramarcos

111 08520.8.1.3
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e SER.CG M2 26,32
acabamento, fixa, com contramarcos
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Porta de entrada de abrir em aluminio, sob medida

JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e
acabamento, maxim-ar, com contramarcos

PaD1,02,03 - Portas venezianas em alumínio anozidado
natural

BRISES NAS FACHADAS

Brise em perfil linear ref. RB60 Refax ou similar com
montantes em perfil "U" metálicos BOx50mm

ESPELHOS

VIDROS E ESPELHOS

Janela destinada somente para iluminação natural, medindo
1000x100Omm, provida de vezianas fixas, formadas por
lãminas de vidro de, no máximo 150mm de altura

VIDRO cristallamínado, colocado em caixilho com ou sem
baguetes, com gaxeta de neoprene e = 6 mm

VIDRO cristallaminado, colocado em caixilho com ou sem
baguetes, com gaxeta de neoprene e =10 mm

VIDRO temperado, colocado em caixilho com ou sem
baguetes, com gaxeta de neoprene e = 10 mm

ESQUADRIAS DE FERRO

VIDROS TEMPERADOS

VIDROS LAMINAOOS

ESPELHO cristal para sanitário, e=5 mm

PORTA de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla,
colocação e acabamento com 2 folha, inclusive ferragens
(1 20x2 10lm
P 05 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar,
colocação e acabamento - 3,OOx3,OOm

P 06 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar,
colocação e acabamento - 3,80x3,OOm

P 14 - PORTA de aço em chapa ondulada de enrolar,
colocação e acabamento - 3,OOx2,10m

veneziana tipo chicana ("v" invertido, angulo 60°), para
ventilação permanente, medindo 500x500mm com tela
metálica, malha máxima 13mm - do lado de fora
Tela de proteção removlvel e articulável 90°, em duas partes
abrindo para fora malha máxima 25,Omm com trinco e
cadeado. (1,50x1 ,72)m

Proteção de janela de veneiziana de vidro por tela metálica
com malha máxima de 13mm, do lado externo

Porta em tela metálica, malha máxima 13mm, abrindo para
fora com trinco e dobradiças invioláveis, medindo
B00x2100mm - com dispositivo para lacre 1 folha de abrir
(O80x2,1 Olm (1 ,5Ox1,72)m

ESQUADRIAS ESPECIAIS

112 08520.8.1.4

113 250202 CPOS

114 250211 CPOS

115 07.03

116 08110.8.3.1Uj

117 08330.8.1 .1U

118 08330.8.1.1Ue

119 08330.8.1 .1Uf

120 240111 CPOS

121 240118 CPOS

122 240119 CPOS

123 240210 CPOS

124 07.04

125 142810 CPOS

126 07.06

127 2

128 8

129 08.02

130 08810.8.4.1

131 08810.8.4.3U

132 08.03

133 08810.8.6.3

134 08.05

135 08830.8.1.2

•

•
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257,00

257,00

539,00

539,00

2.081,00

2.081,00

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN 2,00

M 68,18

SER.MO M 49,42

SER.MO M2 6,00

SER.MO UN 4,00

SER.MO UN 10,00

SER.MO UN 2,00

SER.MO UN 2,00

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SER.CG

CONSÓRCIO

136 9 ELEMENTOS METÁLICOS

137 09.01 ELEMENTOS METÁLICOS DIVERSOS

138 99 Barra horizontal para sala detido

139 06.03.12 FDE Guarda corpo metálico em tubo 0 2 tipo 1

140 06.03.22 FDE Guarda corpo metálico em tubo 0 2 tipo 2 com corrimão de
pessoas com necessidades especiais

141 240204b CPOS Gradil em teto para sala detido

Barra de proteção de sifão, para pessoas com mobilidade
142 240305 CPOS reduzida, em tubo de alumfnio de 1 1/2', acabamento com

intura e óxi

143 240317 CPOS Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida,
em tubo de aço inoxidável de 1 1/2'x 900mm - bacia

144 3011 Barra de apoio para PNE em L de 9Ox90 cm

145 3012 Banco para chuveiro

146 10 REVESTIMENTOS DE TETOS I PAREDES

147 10,01 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM PAREDES E TETOS

CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem
148 09705.8.12.12 peneirar traço 1:3, com adição de adesivo a base de resina

sintética e=5 mm - com mão-de-obra em reitada

149 09705.8.12.5
CHAPISCO para parede interna ou extema com argamassa
de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7 mm

EMBQÇO para parede interna com argamassa mista de
150 09705.8.2.13 cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8, e = 20

mm

151 09705.8.2.24
EMBaçO em teto com argamassa mista de cimento, saibro e
areia sem peneirar traço 1:1:5,5, e=20 mm

152 10,02 REVESTIMENTOS EM PAREDES

153 09706.8.1.10U AZULEJO 20x20cm assentado com cola especial à base de
PVA, juntas a prumo

154 09706.8.5.2U REJUNTAMENTO de azulejo, para juntas até 3 mm

155 11 FORROS REBAIXADOS

156 11.01 FORROS REBAIXADOS

157 09500.8.8.5
FORRO DE GESSO acartonado fixo monolitico, suspensos
por pendurais de arame galvanizado nO18 painel, e=12,5 mm

158 12 REVESTIMENTOS EXTERNOS

159 12,01 REVESTIMENTOS DE FACHADAS

160 09705.8.12.4
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm

•

•
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CONSÓRCIO
;.TEN01tie.H'Te:

EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de
161 09705.8.2.21 cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:6, e=20

mm
CERÂMICA comum em placa 10x25 em, assentada com

162 09706.8.3.1 U argamassa pré-fabricada de cimento colante e rejuntamento
com cimento branco

163 190106 CPOS
Peitoril e/ou soleira em granito cinza andorinha, espessura de
2 cm e largura até 20 cm

164 12.02 REVESTIMENTOS DE MUROS E MURETAS

165 09705.8.12.4 CHAPISCO para parede interna ou extema com argamassa SER.CG M2 324,00
de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm

166 09705.8.2.21
EMBOÇO para parede externa com argamassa mista de cim., SER.CG M2 324,00
cal hidratada e areia si peneirar traço 1:2:6, e=20 mm

167 13 PISOS

• 168 13.01 CONTRAPISOS

169 02315.8.8.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg SER.CG M2 1.501,00

170 02710.8.6.1
LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e SER.CG M3 90,00
lançamento

171 02720.8.6.1
LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço SER.CG M3 75,00
de até 30 kg

172 13.02 PISOS CERÂMICOS

REGULARIZAÇAO SARRAFEADA de base para revestimento
173 09605.8.1.6 de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço SER.CG M2 175,00

1:5, e=3 cm

174 09606.8.2.2U
PISO CERÂMICO esmaltado PEI5, 4Ox40cm assentado com SER.CG M2 175,00
argamassa pré-fabricada de cimento colante

175 09606.8.3.1
REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa pré- SER.CG M2 175,00
fabricada, espessura da junta: 6 mm

176 13.03 PISO ELEVADO

177 210309CPOS
Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem SER.MO M2 24,00• revestimento

178 210310 CPOS Revestimento de Iaminado melamínico em piso elevado SER.MO M2 24,00

179 13.04 PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA

REGULARIZAÇÂO SARRAFEADA de base para revestimento
1.120,00180 09605.8.1.6 de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço SERCG M2

1:5, e=3 cm

181 171040 CPOS
Piso em placas pré-moldadas de granilite, acabamento SERMO M2 1.120,00
encerado, ou similar

182 13.08 PISOS CIMENTADOS

182 170304 CPOS Cimentado desempenado e alisado (queimado) SERMO M2 197,00

184 13.09 PISOS ACESSIBILIDADE
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21,00

3,00

21,00

21,00

34,00

59,00

25,00

27,00

374,00

205,00

205,00

205,00

368,00

1.542,00

1.542,00

M2 292,00

M

M2

M

M

M

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SERMO

SER.CG

SER.CG

SERCG

SERMO

SER.CG

SER.CG

SER.MO

SER.CG

SERMO

SÃO CARLOS

IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE TÉCNICA

PINTURA HIDROFUGANTE sobre superfície de concreto co
duas demãos de silicone base solvente . \\\r.

PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRíLICA em tetos internas,
com duas demãos, sem massa corrida

REGULARIZAÇAO DE SUPERFICIE horizontal e vertical para
impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=
2cm
PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trânsito com
arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm

Impermeabilização em membrana à base de polimeros
acrilicos na cor branca e reforço em tela poliéster

PINTURAS EM PAREDES INTERNAS

PINTURAS EM TETOS/FORROS INTERNAS

EMASSAMENTO de parede intemas com massa acrílica com
duas demãos, para pintura látex

PINTURA

Esmalte em massa, inclusive preparo

SOLEIRAS

IMPERMEABILIZAÇÕES EM LAJES DE COBERTURAS

REGULARIZAÇAO DE SUPERFICIE horizontal e vertical para
impermeabilização, com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=
2cm
PROTEÇÃO MECÂNICA de superfície sujeita a trãnsito com
arg. de cimento e areia traço 1:7, e=3 cm

Impermeabilização em membrana à base de polímeros
acrílicos na cor branca e reforço em tela poliéster

IMPERMEABILIZAÇÃO

RODAPÉ de madeira de 7 em de altura, fixado sobre tacos
embutidos na parede, espaçados de 50 em

Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento
encerado, até 10 cm ou similar

LADRILHO hidráulico - piso tátil 3Ox30cm direcional,
assentado com argamassa mista de cal hidratada e areia sem
peneirar traço 1:4, com adição de 100 kg de cimento

LADRILHO hidráulico - piso tátil 3Ox3Ocm alerta, assentado
com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar
tra o 1:4, com adi ão de 100 kg de cimento

RODAPÉS

PEITORIL de granito natural, assentado com argamassa
mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço
1:1:4 lar ura: 15 em
SOLEIRA de granito natural de 15 em de largura, assentado
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem

eneirar tra o 1:1:4

185 09609.8.1.1 U

186 09609.8.1.1Ue

187 13.10

188 09640.8.5.1

189 171041 CPOS

190 13.11

191 09285.8.1.3

192 09635.8.13.1

193 14

194 14.02

195 07120.8.3.1

196 07185.8.1.1

197 321606 CPOS

198 14.04

199 07120.8.3.1

200 07185.8.1.1

201 321606 CPOS

202 15

203 15.01

204 09906.8.2.1 U

205 331004 CPOS

206 15.02

207 09115.8.11.1Ut

208 09115.8.17.2
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AUTI NTICAÇAO
Autentico preM~ cópla reproçr.Ulca confonne
o 0II91na1 mIm apr sentado, do 'lUQdou fé.

17.01 LOUÇAS SANITÁRIAS

17 LOUÇAS, METAIS E COMPLEMENTOS SANITÁRIOS

72,00

4,00

72,00

90,00

228,00

441,00

112,00

167,00

374,00

121,00

1.412,00

M

UN 4,00

UN 4,00

UN 19,00

UN 3,00

UN S'OOrl;UN 400 .

UN 11,00 * 4

Vi~'

\.~d:'"~ 034
~

M2

M2

M2

M2

M2

M2

UN

SER.CG

SERCG

SERCG

SERCG

SERCG

SERCG

SER.CG

SER.Cc( 1\ M2

L\
SER.CG M2

SERCG M2

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SERCG

SERCG

SER.CG

SER.CG

SER.MO

LAVATÓRIO de louça, com acessórios

TANQUE de louça com coluna - inclusive acessórios

BACIA de louça sifonada, com tampa e acessórios

MICTÓRIO de louça individual

LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com acessórios

EMASSAMENTO de tetos internos com massa acrílica com
duas demãos, par.a pintur.a látex

BACIA sanitária com assento sanitário para portadores de
necessidades especiais - inclusive acessórios

LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa, barra de apoio
de canto, par.a pessoas portadoras de necessidades especiais

PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de madeir.a,
com duas demãos, sem massa corrida

PINTURAS EM ESQUADRIAS DE FERRO

PINTURAS EM MUROS E MURETAS

TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão

PINTURAS EM FACHADAS

TEXTURA acrílica em parede externa com uma demão

PINTURAS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

EMASSAMENTO de esquadria de madeira com massa corrida
com duas demãos, par.a pintura a óleo ou esmalte

PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com
duas demãos - diversos

Pintur.a par.a vags de pne - adequação vagas de
estacionamento

PINTURA COM TINTA ACRILlCA em piso, para faixas de
demarcação, com faixas de 5 em de largura, aplicada com
trincha
PISO COM REVESTIMENTO à base de epóxi , duas demãos,
e=1,5 a 2,5 mm

PINTURAS DIVERSAS

PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com
duas demãos - guarda corpo I corrimão

PINTURA COM TINTA ESMALTE em esquadria de ferro, com
duas demãos - Gradil

09115.8.5.2

09621.8.3.1

15410.8.3.3

15410.8.18.1

15007.8.2.1 U

15007.8.3.1 U

15410.8.23.1U

15410.8.12.1U

15410.8.14.2U

223

224

225• 226

227

228

229

230

231

232

233

209 09906.8.2.1 Ut

210 15.03

211 09115.8.9.8

212 09906.8.1.1

213 15.04

214 09115.8.9.12U

215 09115.8.9.12Ua

• 216 09115.8.9.12Ub

217 15.05

218 09940.8.2.1

219 15.06

220 09940.8.2.1

221 15.07

222 3
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234 17.02 METAIS SANITÁRIOS

235 430208 CPOS Chuveiro elétrico de 650r:NIJf220V com resistência blindada 2,00

236 440347 CPOS
Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em 4,00
latão fundido cromado

237 440348CPOS
Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento SERMO UN 21,00
hidromecãnico, em latão cromado, DN= 1/2'

238 440363 CPOS
Torneira de acionamento restrito, em latão cromado, DN= 1/2' SER.MO UN 10,00
ou 3/4'

Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico
239 440372 CPOS com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão SERMO UN 5,00

cromado, DN= 112'

240 470405CPOS Válvula de descarga antivandalismo. DN= 1 112' SER.MO UN 15,00

241 470410 CPOS Válvula de mictório padrão, vazão automática, DN= 3/4' SERMO UN 5,00

242 17.03 ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

243 10820.8.4.3 SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 em SER.CG UN 7,00

244 3023 SERMO UN 20,00

245 3024 SERMO UN 19,00

246 3026 SER.MO UN 12,00

247 3027 SERMO UN 15,00

248 3031 SER.MO UN 4,00

249 440309CPOS Cabide cromado para banheiro SERMO UN 15,00

• 250 17.04 TAMPOS E BANCADAS

251 15410.8.4.1 TAMPO de granito para pia, e=30,OO mm, largura 0,60 m SERCG M 18,70

252 15410.8.4.2 TAMPO de granito para lavatório, e=30,OO mrn, larg. 0,60 m SER.CG M 21,77

Armário Gabinete sob medida em compensado de madeira
253 230822-CPOS totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, SERMO M2 7,50

com leio

254 17.05 COMPLEMENTOS SANITÁRIOS

255 15410.8.28.1 U
CUBA de aço inoxidável simples, dimensões 400x340x125 SERCG UN
mm, inclusive acessórios

256 15410.8.28.2U
CUBA de aço inoxidável retangular dupla, dimensões SER.CG UN
730x400x125 mm - inclusive acessórios

257 18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
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SÃO CARL--
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258 18.01 ÁGUA FRIA

259 15110.8.1.11 REGISTRO de gaveta com canopla 0 20 mm (3/4') SERCG 20,00

260 15110.8.1.12 REGISTRO de gaveta com canopla 0 25 mm (1") 2,00

261 15110.8.1.14 REGISTRO de gaveta com canopla 0 40 mm (1 1/2") 10,00

262 15110.8.1.3 REGISTRO de gaveta bruto 0 25 mm (1') SER.CG UN 2,00

263 15110.8.1.4 REGISTRO de gaveta bruto 0 32 mm (1 1/4") SER.CG UN 2,00

264 15110.8.1.5 REGISTRO de gaveta bruto 0 40 mm (1 1/2'') SERCG UN 5,00

265 15110.8.1.6 REGISTRO de gaveta bruto 0 50 mm (2'') SERCG UN 5,00

266 15110.8.1.9U REGISTRO de gaveta bruto 0 150 mm (6") SER.CG UN 2,00

267 15110.8.2.2 REGISTRO de pressão com canopla 0 20 mm (314") SER.CG UN 2,00

268 15142.8.22.2 TUBO de PVC soldável, com conexões lã 25 mm SERCG M 200,00

269 15142.8.22.3 TUBO de PVC soldável, com conexões 0 32 mm SERCG M 110,00

270 15142.8.22.4 TUBO de PVC soldável, com conexões 0 40 mm SER.CG M 50,00

271 15142.8.22.5 TUBO de PVC soldável, com conexões 0 50 mm SERCG M 190,00

272 15142.8.22.6 TUBO de PVC soldável, com conexões 0 60 mm SERCG M 35,00

273 15410.8.26.2 TORNEIRA de bóia 0 25 mm (1") SER.CG UN 2,00

274 15410.8.27.2 TORNEIRA de pressão metálica para uso geral SERCG UN 14,00

• Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com
275 480232CPOS antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - SERMO UN 3,00

ca acidade de 15.000 litros

276 18.04 ESGÔTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS

277 02540.3.4.1 k Filtro Wortex modelo WFF150 para sistema de reuso SER.CG CJ 2,00

278 15155.8.1.6
CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 100 x 100 x SER.CG UN 4,00
50mm

279 15155.8.1.7
CAIXA sifonada de PVC com grelha de alumínio, 150 x 150 x SER.CG UN 6,00
50mm

280 15155.8.1.8
CAIXA sifonada de PVC com grelha de aluminio, 150 x 185 x SER.CG UN 5,00
75mm

281 15155.8.12.2 GRELHA em ferro fundido para canaleta, largura=25 cm SER.CG M 35,00

282 431207CPOS
Bomba dosadora tipo diafragma com sensor de nivel, vazão UN 2,00
até 1,0 I/h para pressão máxima 15 Bar

;i~:~:~;;;:;~:~~',:';~~'~~':~iu~~12 r~
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60,00

75,00

75,00

60,00

250,00

120,00

120,00

169,00

2,00

~

PRl~~EIR :4BEDAõ dE NUlAS
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Autentico a pre nte cópia 'eprogr!fK:l1 conforme
o origInai a mb aprenenta< o, do qut dou fé.

IVálido SOR ente c
selo de ai . ntic ., ..

T~'
SERMO V M

SERMO \ M
I \

J
SER,MO, M

SERMO \ M

SERMO M

SER. MO M

SERMO M

SERMO M

SER.MO UN

Tubo de PVC rígido, pontas lisas, DN= 40 mm, inclusive
conexões

Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 75 mm,
inclusive conexões

Tubo de PVC rígido série R, tipo PxB com anel de borracha,
DN= 150 mm, inclusive conexões

Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vínilfort, DN= 200 mm,
inclusive conexões

Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 50 mm,
inclusive conexões

Tubo de PVC rígido, PxB com anel de borracha, DN= 100 mm,
inclusive conexões

Tubo em ferro fundido com ponta e bolsa, predial, DN= 100
mm, inclusíve conexões

Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com
antioxidante e proleção contra raios ultraviolela (UV) -
capacídade de 5,000 litros

INCÊNDIO

Tubo PVC rlgido. junta elãstica, tipo Vinilfort, DN= 250 mm,
inclusive conexões

460306 CPOS

18,05

480230 CPOS

460505CPOS

460205 CPOS

460201 CPOS

460207 CPOS

460206 CPOS

460903 CPOS

460506 CPOS

287

283

292

289

286

291

285

284

288

290

293

294

295

296

297

298

299

300

301

15130.8.1.6

15144,8.23.7

3034

321007 CPOS

450104CPOS

450310 CPOS

500109 CPOS

501013 CPOS

502018 CPOS

CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 5 HP

TUBO de cobre soldável, com conexões 0 66 mm (2 112")

Abrigo para hidrante em chapa de aço inox polido com visor
de vidro de 9OOx600x170mm .

Proteção anticorrosiva, a base de resina epóxi com alcatrão,
para ramais sob a terra, com DN acima de 2' até 3'

Entrada completa de água, diâmetro 1', com abrigo

Hidrômelro em bronze, diâmetro de 25 mm (1 ')

Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-
vidro

Extintor manual de pó quimico seco clase ABC em aço inox -
capacidade (21x50)cm

Porta extintor emaço inox sem perfuração nas dimensões
(21x50}cm

SERCG UN 1,00

SER.CG M 90,00

SERMO UN 4,00

SERMO M 15,00

SERMO UN 1,00

SERMO UN 1,00

SER.MO UN 1,00

SERMO UN 15,00

SERMO UN 15,00

302 18,07 CAIXAS DE PASSAGENS

303

304

305

306

490302 CPOS Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 em

490302 CPOS, Caixa de passagem em alvenaria, 60 x 60 x 60 em

19 TOTAL

21 TRATAMENTO ACÚSTICO

SERMO

SERMO

UN

UN

307 21,01 TRATAMENTO ACÚSTICO

~I
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14,40

1,00

240,00

12,00

126,00

108,00

177,00

o TABE~O DE NOTAS
OTESTO DE BAURU. SP
bcrto F.Jlclo • TobclJao

NTlCAÇAo
CÓpia reprogrMlca conforme
sentado, do quo dou ré.

M2

M

M3

M3

M3

M2

M2

M2

UN

SERCG

SER.CG

SERCG

SERCG

SERCG

SER.CG

SER.CG

SER.CG

SERCG M2 1.351,00

SERCG M3 1,32

SER.CG M3 1,10

SERCG M2 1.284,00

SER.CG M 177,00

! SER.CG M 177,00

SERMO M 44,00

SERMO M2 6,00

14

SÃO CARLOS

, Autentl

CONSORCIO TTBS9f
'\

APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg

BROCA DE CONCRETO ARMADO, controle tipo "C", brita 1 e
2 , fck=13,5 Mpa, 0 20 cm

ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1" categoria
(profundidade: até 2 m)

MURETAS E BASES DE GRADIL

LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e
lançamento

LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço
de até 30 kg

APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg

Degrau em cimentado

RAMPA DE ACESSO

Piso em placas pré-mOldadas de concreto rejuntado com
grama

GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada.
com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo "C"

LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , incluindo preparo e
lançamento

LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço
de até 30 kg

PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA de blocos de concreto
sobre coxim de areia

SARJETA ou sarjetão de concreto, e=8 cm, largura=40 em

APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg

PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS

Painéis de lã de rocha resinada tipo PSE-48 (Rockfibras), com
esp.=5Omm e densidade=48 Kg/m3, com acabamento em véu

07210.8.1.3Ua de vidro branco o preto. Aplicados por perfis galvanizados tipo
Z e tela aramada galvanizada, fio 1mm # 12X32, para
rote - o mecânica.
Painéis de lã de rocha resinada tipo PSE-48 (Rockfibras), com
esp.=100mm e densidade=48 Kg/m3, com acabamento em

07210.8.1.3UB véu de vidro branco o preto. Aplicados por perfis galvanizados
tipo Z e tela aramada galvanizada, fio 1mm # 12X32, para
rote - o mecânica.
BAFFLES - RECHEIO EM: Painel de Lã de rocha de
espessura 50 mm e densidade de 64 Kg/m3, tipo PSE-64
(Rockfibras) ENTRE OS painéis de lã de rocha: Chapa
metálica lisa de espessura = 0,80 mm ACABAMENTO EM:
Cha a metálica erfurada ti o PERMETAL com erfura .0

Porta acústica com isolamento mínimo de 40db(A), esp. 50mm
e 38kg/m2 Somax IAC ou acústica São Luiz 2 folhas de abrir
1 8Ox2,10 m

ÁREAS EXTERNAS

309

310 07410.8.3.1Uc

311 08355.8.1.2U

312 23

313 23.01

314 02315.8.8.2

315 02710.8.6.1

316 02720.8.6.1

317 02752.8.3.1

318 02770.8.3.1

319 02770.8.5.3

320 170320 - CPOS

321 170508 CPOS

322 23.02

323 02315.8.8.2

324 02710.8.6.1

325 02720.8.6.1

326 23.03

327 02315.8.1.9

328 02315.8.8.2

329 02465.8.1.3

308
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330 02720.8.6.1
LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado manualmente com maço

SER.CGde até 30 kg

331 03210.8.1.3U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, SER.CGdiâmetro variável, corte e dobra na obra

332 03210.8.1 .6U ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-60, SER.CGdiâmetro variável, corte e dobra na obra

333 03310.8.13.2
TRANSPORTE, lançamento, adensamento e acabamento do SER.CG M3 10,50
concreto em fundação

324 03310.8.2.5 CONCRETO estrutural dosado em central, fck 20 MPa SER.CG M3 10,50

ALVENARIA de vedação com blocos de concreto, 14 x 19 x 39
325 04221.8.1.36 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10 mm com SER.CG M2 98,00

ar amassa industrializada

326 23.04 CERCAS E ALAMBRADOS

GRADIL DE FERRO, colocação e acabamento
327 08110.8.2.2 malha=65x132mm, barras verticais, largura=25mm, SER.CG M2 156,00

es essura=3mm

328 240204b CPOSD Portão de correr tipo gradil SER.MO M2 65,00

329 23.05 PAISAGISMO

330 8
Jardineira pré-moldada em concreto nas dimensões larg. 0,50, SER.MO UN 6,00
comp, 1,00m altura O,SOm

SUPORTE COPM RODIZIOS para captação de excesso de
331 9 água de jardineira pré-moldada em concreto nas dimensões SER.MO UN 6,00

lar. 0,60, com . 1,10m, altura O,10m

332 02915.8.1.1 PREPARO E SUBSTITUiÇÃO de terra para piantio SER.CG M3 130,00

333 02915.8.2.1
REVOLVIMENTO MECANIZADO de terra para plantio de SER.CG M2 280,00
grama, profundidade de 20 a 30 cm

334 02920.8.2.2
PLANTIO DE GRAMA São Carlos (altura da placa: 40 cm I SER.CG M2 100,00
largura da placa: 40 cm)

335 02930.8.1.10
PLANTIO DE ARBUSTO Streptosolem jamesonni, marianinha, SER.CG UN 13,00
com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm

PLANTIO DE ARBUSTO Cordyline terminalis, dracena
336 02930.8.1.11 vermelha, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 SER.CG UN 58,00

cm
PLANTIO DE ARBUSTO Alpinia purpurata, Gengibre

337 02930.8.1.12 vermelho, com altura 0,50 a 0,70 m, minimo de 5 hastes; em SER.CG UN 13,00
cava de 60 x 60 x 60 cm
PLANTIO DE ARBUSTO Alpinia zerumbet variegata, Alpinia ,

338 02930.8.1.13 com altura 0,50 a 0,70 m, mínimo de 5 hastes; em cava de 60 SER.CG UN 8,00
x50x60cm

339 02930.8.1.14
PLANTIO DE ARBUSTO Heliconia rostrata com altura 0,50 a SERCG UN 9,00
0,70 m, mínimo de 5 hastes; em cava de 50 x 60 x 60 cm

340 02930.8.1.3
PLANTIO DE ARBUSTO Bela Emília com altura 0,50 a 0,70 SER.CG UN 15,00
m; em cava de 50 x 60 x 60 cm

PLANTIO DE RVORE ornamental Jasmim manga
341 02930.8.3.11 (Frangipani) com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x SER.CG UN 8,00

80cm

342 02930.8.3.14
PLANTIO DE ARVORE ornamental Manacá da Serra com SER.CG UN 3,00
altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x 80 cm

343 02930.8.3.23
PLANTIO DE ARVORE ornamental Sibipiruna com altura 1,50 UN 3,00
a 2,00 m; em cava de 80 x 80 x SOem V.\r.
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57,00

400,00

M2

M2

UN 3,00

UN 3,00

SER.CG UN 9,00

SER.CG M2 20,00

SERCG M2 65,00

SER.CG M2 361,00

SER.CG UN 1,00

SER.CG UN 6,00

SER.CG UN 2,00

SER.CG UN 2,00

SERCG UN 24,00

SERCG UN 6,00

SER.CG UN 5,00

SER.CG UN 5,00

SER.CG M2 450,00

SER.CG M2 18,00

SER.CG

SER.MO

SÃO CA

CONSÓRCIO

PLANTIO DE ARVORE ornamental JacaréÍnda cuspidifolia,
344 02930.8.3.26 Jacarandá-de-Minas, com altura 1,50 a 2,00 m; em cava de 80

x80x8Ocm
PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Agave attenuata,

345 02930.8.4.3 agave-dragão com altura 0,40 a 0,60 m; em cava de 60 x 60 x
60 em
PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Bromélia Gusmania

346 02930.8.4.4 scherzeriana eom altura 0,40 a 0,60 m; em cava de 60 x 60 x
60 em
PLANTIO DE FOLHAGEM ornamental Vriesia Vriesia

347 02930.8.4.5 incurvata com altura 0,40 a 0,60 m; em cava de 60 x 60 x 60
em

348 02930.8.5.1 PLANTIO DE FORRAÇÃO Clorófito, em canteiro de 25 em de
profundidade
PLANTIO DE FORRAÇAO Tradescantia pallida, Seticré»ia,

349 02930.8.5.13 em canteiro de 25 em de profundidade PLANTIO
ESPAÇAMENTO 15X15 em, exceto na jardineira interna
espa amento 10x10cm
PLANTIO DE FORRAÇAO Arachis pinto i, Grama amendoim,

350 02930.8.5.14
em canteiro de 25 em de profundidade PLANTIO
ESPAÇAMENTO 10X10 em MUDAS OBTIDAS A PARTIR DE
SEMENTES

351 02930.8.6.1 PLANTIO DE PALMEIRA Areca Bambu com altura 1,50 a 2,00
m, em cavas de 80 x 80 x 80 em

PLANTIO DE PALMEIRA Syagrus romanzoffiana, jerivá, com
352 02930.8.6.4 altura 2,0 a 3,0 m, parte do tronco abaixo do palmito, em

cavas de 80 x 80 x 80 em
PLANTIO DE PALMEIRA Chamaedorea erumpens,

353 02930.8.6.5 Palmeirinha bambu, com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 80
x80x80cm
PLANTIO DE PALMEIRA Chamaedorea mierospadix,

354 02930.8.6.6 Camedorea elegante, com altura 1,50 a 2,00 m, PLANTIO EM
JARDINEIRA INTERNA DE 1XO,5XO,5 m

355 02930.8.7.1
PLANTIO DE TREPADEIRA Alamanda com altura 0,50 a 0,70
m, em cavas de 60 x 60 x 60 em

PLANTIO DE TREPADEIRA Thumbergia grandiflora,
356 02930.8.7.5 Tumbérgia azul, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60

x60cm

357 02930.8.7.6
PLANTIO DE TREPADEIRA' Turbina corymbosa, Lençol
branco, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x 60 x 60 cm

PLANTIO DE TREPADEIRA Philodendron hederaceum,
358 02930.8.7.7 Filodendro Brasil, com altura 0,50 a 0,70 m; em cava de 60 x

60x 60cm

359 02935.8.1.1 IRRIGAÇÃO de área plantada diária com caminhão irrigadeira

360 07110.8.3.1
IMPERMEABILIZAÇÃO de jardineira até 30 m2 através de
pintura com massa betuminosa para impermeabilização

361 23.06 PISOS DE ACESSIBILIDADE

LADRILHO hidráulico - piso tátil 3OX3Ocmalerta, assentado
362 09609.8.1.1Ue com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar

Ira o 1:4, com adi ão de 100 kg de cimento

363 24 SERViÇOS COMPLEMENTARES

364 24.03 DESMOBILIZAÇÃO FINAL

365 020120CPOS Desmobilização de construção provisória

366 25 UMPEZA FINAL

~IJGEi!;;;' f.I:" DE .!...";"EI.,10!I,::iJ7Ç.
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368

\ CONSÓRCIO
-SAO CARLO

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

550102 CPOS Limpeza final da obra M2 1.753,00

Os serviços foram executados de acordo com a boa técnica existente, atendendo integralmente

as especificações e padrões de qualidade e desempenho exigidos, e dentro do prazo contratual.

São Carlos, 09 de Fevereiro de 2011

....\\!\\.
.•~,V~F,o \-:".,1\.....-f---"J): , ...•.l\ \,..'\ ..•.e--..u.- 'f~ '",' '

M<) 9/'"
Alexandre Donofn - CREA 5062959249
(EngOdaObra - Fiscal)

CONSÓRCIO TTBS SÃO CARLOS
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO RE~'QNAL D~ E"'G~flI""ARIA F AGRO~OMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTID40 DE REGISTRO OE PESSOA JURÍDICA
, . I '

Número da Certidão: CI - 1712635/2018
Processo (Sipro): F-000627/2007

Válida até: 31/03/2018

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,
para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos
termos da Lei nO 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

• CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa
jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em
débito com o CREA-SP.CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito
de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos
responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer
modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

•

Razão Social: EFICAZ- CONSTRUTORAECOMERCIOLTDA.

CNPJ: 08.040.338/0001-89
Endereço: Rua JOAQUIMDA SILVA MARTHA,2249

VILA NOVACIDADEUNIVERSITÁRIA
17012-225 - Bauru - SP

Número de registro no CREA-SP: 0746563 Data do registro: 20/03/2007
Capital Social: R$ ********************450.000,00 reais

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. nr.2321EXCLUSIVAMENTEPARAATIVIDADES
DE: ENGENHARIACIVIL.

Objetivo Social:
Elaboração de projetos relacionados com Arquitetura, Engenharia Civil, Elétrica, Hidráulica e
Mecânica, e tudo necessário a consecução das mesmas; Planejamento, Controle, Fiscalização,
Gerenciamento, Consultoria e Execução de Obras de Construção Civil em geral, por conta
própria, por administração e por Empreitada; Comercialização de material de construção em
geral; Comércio e instalação de equipamentos eletrônicos, sistemas de alarmes, monitoramento,
comércio de produtos de limpeza e hi-gienização de ambientes, vigilância, segurança e zeladoria,
serviços especificos de logistica, prestação de serviços gerais de limpeza e conservação predial em
geral, inclusive àrea industrial carpetes, tapetes, estofados, cadeiras, poltronas, caixas dagua,
limpeza urbana, hospitalar em geral, incluindo higienização e desinfecção, limpeza de superficie e
remoção de pichação, limpeza de faixas de servidão, locação de mão de obra em geral, tais como
garçons, portaria e recepção, ascensorista, digitadores, telefonistas, secretarias, telemarketing,
atendimento ao publico em geral, garagista, manobrista, operador de cargas e descargas, ~
brassagem, copeiragem e serviços gerais, locação de mao de obra especializada de apoio (
administrativo, de informatica, de eletricista de controle de estoque (almoxarife), de motoristas, de

Página: 1 de 3
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SE~VIÇO PÚBLICO FI=DERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAlILO - CREA-SP

Continuação da Certidão: C1- 1712635/2018 Página 2/3

desintupi-dores, de operador de máquina agrícola, pintor, cozinheiro, lavadería, de serviços
bancários, motociclistas, operação de sistemas frentista de posto de combustível, tratamento de
piso, manutenção em geral de instalações prediais (civis, elétricas, hidraulicas, jardins, gramados)
manutenção industrial em geral (calderaria, soldador, torneiro mecânico) pintura industrial,
manutenção, locação de veiculos leves e de transporte de pessoal, plantio e poda de arvores em
geral, em areas publicas e particulares, em areas de distribuição desenergizadas, roçadas, capina
e limpeza de areas, manual ou mecânica, manutenção e limpeza de sistemas de ar condicionado,
manutenção, conservação e recuperação de Vias Publicas serviços de leitura distribuição e entregas
de contas de medidores e de consumo de energia eletrica, agua e gás e elaboração de projetos e
engenharia ambiental e serviços de engenharia ambiental e tudo necessário para a consecução da
mesma.

Responsáve/(is) Técnico( s):
Nome: MANOEL VINICIUS DA SILVA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 7° da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0601522934
Registro Nacional: 2605798011

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 02/01/2016

******************************************************************************

• Esta certidão não quita nem Invalida qualquer
empresa e/ou profissional(is), e perderá sua
alterações em seus dados acima descritos.

débito ou infração em nome da
validade caso ocorram quaisquer

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando ora) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verlflcada no s/te: www.creaSQ.org.br

Código de controle da certidão: 28d2bd97-6d77-47bO-92c8-4fS99c8926c6.

Situação cadastral extraída em 06/01/201808:34:05 - Certidão reimpressa em 06/01/2018 08:36:14.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.org.br. Iink Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGIBAURU,situada à Rua: DOUTORFUASDEMATTOSSABINO, 15,
QUADRA01, JARDIM AMÉRICA,BAURU-SP,CEP:17017-332, ou procure a unidade de
atendimento mais próxima,

Página: 2 de 3
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SE~VIÇ() PÚBLICO Ff=DERAL
CONSELHO RE~IONAL Dt: E~GENHARII\ E AGRONOMIA

qo EST~DQ qE ~Ã() P~U~O - q~EA~SP

Continuação da Certidão: CI - 1712635/2018 Página 3/3
SÃO PAULO, 06 de janeiro de 2018
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SE~VIÇO PÚBLlCP F~DERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTÁDO DE ~ÃO PAULO - CREA-SP

C{RTIDÃO DE REGfSrRO 'PIlQFlSSI(JflAL ~ QU,fT)4ÇÃO

Número da Certidão: Cf - 1712637/2018 Válida até: 31/03/2018

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo
rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

•
conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: MANOELVINICIUS DA SILVA

C.P.F.: 058.376.408-86

Endereço: Rua CARLOSDEL PLETE, 7-56
JARDIM EUROPA
17017-470 - BAURU - SP

Número de registro no CREA-SP: 0601522934 Expedido em: 24/07/1987
Registro Nacional do Profissional: 2605798011

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIROCIVIL
Do artigo 70 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Página: 1 de 2

****************************************************************************** '\* ~*)
Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome doCa) V;R\O

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos.

• ANUIDADE: 2013 PARCELA 1/5 NR. REC.4919-025501-3-5 quitada em 31/01/2013

ANUIDADE: 2013 PARCELA 2/5 NR. REC.4919-217931-3-7 quitada em 28/0212013

ANUIDADE: 2013 PARCELA 3/5 NR. REC.4919-239033-3-9 quitada em 30/0412013

ANUIDADE: 2013 PARCELA 4/5 NR. REC.4919-239033-3-9 quitada em 30/04/2013

ANUIDADE: 2013 PARCELA 5/5 NR. REC.4919-242804-3-2 quitada em 31/0512013

ANUIDADE: 2014 PARCELA ÚNICA NR. REC.4919-424697-4-6 quitada em 31/0112014

ANUIDADE: 2015 PARCELA ÚNICA NR. REC.4919-877412-4-0 quitada em 0210212015

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.4922-244573-6-2 quitada em 01/0212016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.2802-715016-D-9 quitada em 31/01/2017
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SE~VIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃOPAULO - C~EA-SP

Continuação da Certidão: Cl - 1712637/2018 Página 2/2

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando ora) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.ora.br

Código de controle da certidão: 59477f4c-57b5-4894-90fd-628e44a56c6d.

Situação cadastral extraída em 06/01./201.8 08:36:31..

Emitida via Serviços Onllne.

Em casode dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasD.org.br.Iink Atendimento/Fale Conosco,ou
ainda através da unidadeUGI BAURU, situada à Rua: DOUTOR FUAS DE MATTOS SABINO, 15,
QUADRA 01, JARDIM AMÉRICA, BAURU-SP, CEP: 17017-332, ou procure a unidade de
atendimento mais próxima.

SÃOPAULO,06 dejaneiro de 2018

Págil]a: 2 de 2
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EFICAZ
CONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Bairro Cidade Nova Universitária.

CNPJ n° 08.040.338/0001-89 - Insc. Estadual n° 209.374.581.110
FonelFAX: (14) 3227-2913

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTACÃO DE SERVICOS

Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços, de um lado EFICAZCONSTRUTORAE
COMERCIOLTDA endereço Rua Joaquim da Silva Martha n° 22-49 Vila Cidade Nova Universitária,
Bauru/SP CNPJ:08.040.338/0001-89 denominada apenas "CONTRATANTE",e de outro lado MANOEL
VINICIUS DA SILVA ENG. CIVil CREA:p60.152.293-4, endereço Rua Carlos Del Plete n° 7-56 Jardim
Europa, Bauru/SP, CPF: 058.376.408-86 RG: 13.502.277 doravante denominado apenas
"CONTRATADO"tem entre si, justos e contratados na melhor forma de direito, oque segue:

1º O profissional acima citado, se compromete a prestar junto à empresa os serviços profissionais
referentes à:

- Serviços na área de engenharia civil, e tudo necessário para consecução das mesmas: Projetos,
Planejamento, Controle, Fiscalização, Gerenciamento, Consultoria e execução de obras civis.

2º O horário estabelecido para a prestação dos serviços será: Segundase Quartas feira das 14 as 17hrs
e de Terça e Quinta feira das 8 as llhrs.

3º O contratante pagará ao contratado, a título de honorários pela prestação de seus serviços, o valor
equivalente a: (6 salários mínimos).

42 O prazo de presente contrato tem validade de 01/01/2016 até 31/12/2019, podendo ser rescindido
por ambas as partes, sem incorrer prejuízo ou indenização de nenhuma parte.

di L, Iv! t1 J 2 cr ../ 7
Assinatura do Contratante

./
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INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEISTÉCNICOS

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 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

Prezado Senhores,

O CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS (doravante denominada "CONCORRENTE"),
cuja empresa líder é PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com
endereço na Rua Lourdes n° 607 - Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul- São Paulo,
CEP: 09.571-470, declara, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), para os fins previstos no EDITAL, que os Senhores (Senhoras):

1. Arnaldo Osse Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 5.212.091-0
SSP/SP, CPF n° 004.182.198-00, residente e domiciliado à Rua Oscar Freire nº 1.707 -
Apto. 51, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.409-011 será o responsável técnico pela
instalação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cjdadão e irá desempenhar suas
funções durante todo período de instalação das referidas unidades.

•
2. Alexandre Barbosa Rodrigues, brasileiro, casado, gerente de projetos, portador do RG
n° 13.409.298-3 SSP/SP, CPF n° 150.470.308-14, residente e domiciliado à Rua Alzira
Aboarrage nº 76, Portal da Figueira, Itapetininga/SP, CEP 18.213-720, será o responsável
técnico pela implantação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão e irá
desempenhar suas funções durante todo período de implantação das referidas unidades.

3. Fernanda Camargo Ataliba Avila, brasileira, casada, gerente de implantação, portadora
do RG n° 25.841.126-0 SSP/SP, CPF n° 259.089.468-69, residente e domiciliado à Rua José
Clemente Pereira nº 17/14, Campo Grande, Santo P, C 11.070-320, será o
responsável técnico pela operação das Unidades de At dimento I tegrado ao Cidadão e
irá desempenhar suas funções durante todo período d operação d referidas unidades.

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8
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Prodecto PRO-JECTO Gestão, Assessoria e Serviços - E/RELI

GESTAo. ASSESSORIA E
SERVIÇOS - EIREU CNPJ - 43.316.033/0001-58 Insc. Estadual isenta

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEISTÉCNICOS

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 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

Prezado Senhores,

A empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n° 43.316.033/0001-58, com endereço na Rua Lourdes n° 607
- Bairro Vila Nova Gerty, São Caetano do Sul - São Paulo, CEP: 09.571-470, declara, por meio
de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), para os fins previstos no EDITAL, que os
Senhores (Senhoras):

1. Arnaldo Osse Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 5.212.091-0
SSP/SP, CPF n° 004.182.198-00, residente e domiciliado à Rua Oscar Freire nº 1.707 - Apto. 51,
Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.409-011 será o responsável técnico pela instalação das
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo
período de instalação das referidas unidades.

Rua Lourdes, 607 - Bairro Nova Gerty - São Caetano do Sul - SP
Cepo 09571-470 fif :4233-3990 E-mail: projecto@uol.com.br

3. Fernanda Camargo Ataliba Avila, brasileira, casada, gerente de implantação, portadora do RG
n° 25.841.126-0 SSP/SP, CPF n° 259.089.468-69, residente e domiciliado à Rua José Clemente
Pereira nº 17/14, Campo Grande, Santos/SP, CEP 11.070-3 O, rá o responsável técnico pel
operação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cida o e ir' desempenhar suas fun es
durante todo período de operação das referidas unidades.

m
São Caetano do Sul, 09 de janeiro de 201~

á~A:,~'::JJ. ::OJ
(.$"\0 ,~r~,~)
• \' \-'\(.J'~

./--
PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERViÇOS - EIRELI
OSMAR MARQUES
DIRETOR

2. Alexandre Barbosa Rodrigues, brasileiro, casado, gerente de projetos, portador do RG n°
13.409.298-3 SSP/SP, CPF n° 150.470.308-14, residente e domiciliado à Rua Alzira Aboarrage nº
76, Portal da Figueira, Itapetininga/SP, CEP 18.213-720, será o responsável técnico pela
implantação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas
funções durante todo período de implantação das referidas unidades.•

mailto:projecto@uol.com.br
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INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEISTÉCNICOS

À

COMISSÃO ESPECIALDE LICITAÇÃO

Ret.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o 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

Prezado Senhores,

A empresa Mazzini Administração e Empreitas Ltda, inscrita no CNPJ.
45.517.604/0001-48, situada à Rua Fiação da Saúde, 40 - Conj. 121 - 12º/13º/14º
andar - Vila da Saúde - São Paulo - SP- CEP:04144-020, declara, por meio de seu(s)
representante(s) legal(is) abaixo assinado(s), para os fins previstos no EDITAL, que os
Senhores (Senhoras):

1. ARNALDO OSSE FILHO, portador do RG nº 5.212.091-0 SSP/SP e do CPF nº
004.182.198-00, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado à Rua
Oscar Freire, 1707 - apto 51 - Pinheiros - São Paulo - SP - CEP: 05409-011 , será o
responsável técnico pela instalação das Unidades de Atendimento Integrado ao
Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo período de instalação das
referidas unidades.

2. ALEXANDRE BARBOSA RODRIGUES, portador do RG nº 13.409.298-3 SSP/SP e do
CPF nº 150.470.308-14, brasileiro, casado, Gerente de Projetos, residente e
domiciliado à Rua Alzira Aboarrage, nº 76 - Portal da Figueira - Itapetininga - SP- CEP:
18213-720, será o responsável técnico pela implantação das Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo período de
implantação das referidas unidades.



•

•



3. FERNANDA CAMARGO ATALlBA AVILA, portadora do RG nº 25.841.126-0 SSP/SPe
do CPF nº 259.089.468-69, brasileira, casada, Gerente de Implantação, residente e
domiciliada à Rua José Clemente Pereira, nº 17/14 - Campo Grande - Santos - SP -
CEP: 11070-320, será o responsável técnico pela operação das Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo
período de operação das referidas unidades.

São Paulo, 09 de Janeiro de 2018.

•
Mazzini Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli

Sócio-Diretor
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TRANSPORTE CIDADÃO

SERVIÇO CIDADÃO

ESCOLA CIDADÃ

SAÚDE CIDADÃ

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

À

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Ref.: CONCORRÊNCIAPÚBLICAN.o 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
VAPTVUPT

Prezado Senhores,

A 3P Brasil - Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias
Público-Privadas e Participações Ltda, inscrita no CNP} nº
01.259.348/0001-60, situada na Av. Yojiro Takaoka, 4384, Sala 701,
Alphaville, Santana de Parnaíba, SP, por meio de seu representante legal
abaixo assinado, para os fins previstos no EDITAL, que os Senhores
(Senhoras):

SOLUÇQES EM PPP SOCIAL

•
1. Arnaldo Osse Filho, CPF nº 004.182.198-00, RG nº 5.212.091-0
SSP/SP, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente na Rua Oscar
Freire nº 1707, AP nº 51, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05.409-011, será
o responsável técnico pela instalação das Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo
período de instalação das referidas unidades.

2. Alexandre Barbosa Rodrigues, CPF nº 150.470.308-14, RG nº
13.409.298-3 SSP/SP, Brasileiro, Casado, Gerente de Projetos, residente
na Rua Alzira Aboarrage nº 76, Portal da Figueira, Itapetininga/SP, CEP
18.213-720, será o responsável técnico pela implantação das Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções
durante todo período de implantação das referidas unidades.

1
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TRANSPORTE CIDADÃO

, SERVIço CIDADÃO
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3. Fernanda Camargo Ataliba Avila, CPF nº 259.089.468-69, RG nº
25.841.126-0 SSP/SP, Brasileira, Casada, Gerente de Implantação,
residente na Rua José Clemente Pereira nº 17/14, Campo Grande,
Santos/SP, CEP 11.070-320, será a responsável técnica pela operação das
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas
funções durante todo período de operação das referidas unidades.

SOLUÇÕES EM PPP SOCIAL

•
Santana de Parnaíba, 09 de Janeiro de 2018 .

Paulo César Lopes Zeredo
Representante Legal
RG nº 619.657 SSP/DF
CPF nº 040.971.838-69

e'\ fiuEEIRfi fiE iiL,fP:':. -pN~~f'in..
AB839795 ~' .'." ,"
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SOFTPARK .
•• e

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 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 VAPTVUPT

Prezado Senhores,

e A empresa SOFTPARK INFORMATICA LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ
sob o n° 00.752.995/0001-47, com endereço na Rua Urussui n° 300 - 5° andar - Conj. 53, Bairro Itaim
Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.542-093, declara, por meio de seu(s) representante(s) legal(is) abaixo
assinado(s), para os fins previstos no EDITAL, que os Senhores (Senhoras):

1. Arnaldo Osse Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 5.212.091-0 SSP/SP, CPF n°
004.182.198-00, residente e domiciliado à Rua Oscar Freire nQ 1.707 - Apto. 51, Pinheiros, São
Paulo/SP, CEP 05.409-011 será o responsável técnico pela instalação das Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo período de instalação das referidas

unidades.

•
2. Alexandre Barbosa Rodrigues, brasileiro, casado, gerente de projetos, portador do RG n° 13.409.298-
3 SSP/SP, CPF n° 150.470.308-14, residente e domiciliado à Rua Alzira Aboarrage nQ 76, Portal da
Figueira, Itapetininga/SP, CEP 18.213-720, será o responsável técnico pela implantação das Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo período de
implantação das referidas unidades .

3. Fernanda Camargo Ataliba Avila, brasileira, casada, ger
25.841.126-0 SSP/SP, CPF n° 259.089.468-69, residente domicilia à Rua José Clemente Pereira nQ

17/14, Campo Grande, Santos/SP, CEP 11.070-320, s rá o respon ável técnico pela oper; ção
Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão e irá de empenhar su s funções durante to o período
de operação das referidas unidades.

SoftPark Informática Ltda CNPJ: 00.752.995/0001-47
Cepo 04542-050

1055
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EFICAZ
CONSTRUTORA

EFICAZ - Construtora e Comércio Ltda
Rua Joaquim da Silva Martha, 22-49 - Vila Nova Cidade Universitária

CNPJ nO08.040.338/0001-89 - Insc. Estadual nO209.374.581.110
Fone/FAX: (14) 3227-2913

INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEISTÉCNICOS

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.o 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 VAPTVUPT

Prezado Senhores,

A empresa EFICAZ CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA., inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas - CNPJ sob o n° 08.040.338/0001-89, com endereço na Rua Joaquim da Silva n° 22-49 - Vila
Cidade Nova Universitária, Bauru- São Paulo, declara, por meio de seu procurador abaixo assinado,
para os fins previstos no EDITAL, que os Senhores (Senhoras):

1. Arnaldo Osse Filho, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG n° 5.212.091-0 SSP/SP, CPF n°
004.182.198-00, residente e domiciliado à Rua Oscar Freire nº 1.707 - Apto. 51, Pinheiros, São
Paulo/SP, CEP 05.409-011 será o responsável técnico pela instalação das Unidades de Atendimento
Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo período de instalação das referidas

unidades.

2. Alexandre Barbosa Rodrigues, brasileiro, casado, gerente de projetos, portador do RG n° 13.409.298-
3 SSP/SP, CPF n° 150.470.308-14, residente e domiciliado à Rua Alzira Aboarrage nº 76, Portal da
Figueira, Itapetininga/SP, CEP 18.213-720, será o responsável técnico pela implantação das Unidades de
Atendimento Integrado ao Cidadão e irá desempenhar suas funções durante todo período de

implantação das referidas unidades.
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COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO INDICADO PARA A INSTALAÇÃO FíSICA DAS

UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT VUPT, NOS TERMOS DO
INCISO IV, EM SERViÇOS COM CARACTERISTICAS

CORRELATAS ECOMPATíVEIS COM AS DESTA LICITAÇÃO,
MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE ACERVO
TÉCNICO EXPEDIDO PELO CREA OU CAU DE QUALQUER

ESTADO DA FEDERAÇÃO

1057
CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8





Certidão de kervo Técnico - CAT CR EA SP
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 -

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Página 1/1

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620160006882
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 Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional ARNALDO OSSE FILHO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ARNALDO OSSE FILHO .
Registro: 600643580-SP RNP: 2602909122 .
Título Profissional: Engenheiro Civil .

Número ART: 92221220160726913 . Tipo de ART: OBRA OU SERViÇO Registrada em: 07/07/2016Baixada em: 08/07/2016
Forma de Registro: SUBSTITUiÇÃO à 92221220150053701 .
Participação Técnica: INDIVIDUAL .
Empresa Contratada: MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA .

Contratante: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO -

RUA AGUEDA GONÇALVES 240 No.:
Complemento: Bairro: JARDIM PEDRO GONÇALVES .
Cidade: Taboão da Serra UF: SP CEP: 06760900 . PAIS: BRASIL .
Contrato: PRO.00.6696 Celebrado em: 19/12/2014 .
Vinculado à ART: .
Valor do Contrato: R$ 40.149.972,00 Tipo de contratante: PESSOA JURfDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obralserviço:RUA GIOVANNI BATTISTA PIRELLI No.: 155 .
Complemento: Bairro: VILA HOMERO THON .
Cidade: Santo André UF: SP CEP: 09111340 . PAIS: BRASIL .
Data de início: 29/12/2014 Conclusão Efetiva: 30/05/2015 Coordenadas Geográficas: .
Finalidade: COMERCIAL .
Proprietário: PRODESP CNPJ: 62.577.929/0001-35 .

Atividade Técnica: 1) Execução, Instalação, Central de Alarme. 1,00000 unidade. 2) Execução, Execução, Edificação de Materiais
Mistos. 3093,00000 metro quadrado. 3) Execução, Instalação, Extintores. 20,00000 unidade. 4) Execução, Instalação, Hidrantes.
5,00000 unidade. 5) Execução, Instalação, Detector, Incêndio. 53,00000 unidade. 6) Execução, Instalação, Alarme. 5,00000
unidade. 7) Execução, Instalação, Iluminação. 607,00000 unidade. 8) Execução, Execução, Impermeabilização. 620,32000 metro
quadrado. 9) Execução, Execução, Pintura Interna, pintura de edificação. 6770,00000 metro quadrado. 10) Execução, Execução,
Instalação Sanitária. 87,00000 unidade. 11) Execução, Execução, Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio. 1376,00000 metro.
12) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Materiais Sintéticos. 2354,00000 metro quadrado. 13) Execução, Execução,
Sistema Construtivo, Pedra. 9,31000 metro quadrado. 14) Execução, Execução, Instalações Hidráulicas. 300,00000 metro. 15)
Execução, Execução, Detalhamento de Revestimentos. 3040,00000 metro quadrado. 16) Execução, Execução, Paredes no
Sistema Dry-Wall. 1347,92000 metro quadrado. 17) Execução, Execução, Sistema Construtivo, Alvenaria. 238,00000 metro
quadrado. 18) Execução, Execução, Estrutura, esquadrias metálicas. 1331,00000 quilograma .

Observações _
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS DE ADEQUAÇAO DE
IMÓVEL, DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DO POUPATEMPO SANTO ANDRÉ .

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 2 f1s, expedido pelo contratante da obra/serviço em 27/06/2016, devidamente assinado por Sérgio
Tadeu Hirota da Silva- Matr.14.809-0, Paula Vanessa F. H. Pereira- Matr. 15.428-3 e Eng. Sérgio Luiz Gonçalves - CREA-SP
0601299046, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico NO.2620160006882
12/07/201608:54:13

Autenticação Digital: Tynnyn1x6A6CkaxOgJkgnBzIGF1a5kJs

A CA T à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CA T à qual o atestado está vinculado constituirà prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico 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 vàlida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confinnada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de sao Paulo

Avenida ORESTES GONZAGA, 440 JARIM FERRARI111 ltapeva-SP, CEP 18406131
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.bropção'Atendimento' Iink 'Fale Conosco'

CREA-SP~.::='.:===---

~8

http://www.creasp.org.br.
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J •PRODESP
Tecnologia da Informação

Taboão da Serra, 27 de junho de 2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA W 239/2016
~P040023 ~

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, CNPJ N!1 62.577.929/0001-
35, neste ato representada por seus funcionários SERGIO TADEU HIROTA DA SILVA, matrícula: 14.809-0,
Especialista Suporte Gestão, SÉRGIO LUIZ GONÇALVES, CREA N!10601299046, Engenheiro e PAULA VANESSA
FÉLIX HERMÓGENES PEREIRA, matrícula 15.428-3 - Assistente Administrativo, atesta para os devidos fins que
a empresa MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA, inscrita no C.N.P.J. N!145.517.604/0001-48, com
sede na Rua Marconi, 131- conjunto 301 - Centro - São Paulo - SP, executou os serviços alusivos ao objeto
do contrato conforme abaixo relacionado, atendendo satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência.

5
53
607

m2 620,32
m2 6.770

Unido 20
Unido 5
Unido 87

m 1.376
m2 2.354
m2 9,31
m 300
m2 3.040
m2 1.347,92
m2

kg

PRO.OO.6696

R$40.149.972,00

19/12/2014

29/12/2014 a 28/12/2019

Descrição
Edificação de Materiais Mistos
Instalação Rede Lógica
Instalação Central de Alarme
Instalação Alarme

Instalação Detector Incêndio
Instalação Iluminação
Impermeabilização

Pintura Interna / Pintura de Edificação
Instalação Extintores
Instalação Hidrantes
Instalação Sanitária

Instalação de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio
Sistema Construtivo - Materiais Sintéticos
Sistema Construtivo - Pedra
Instalação Hidráulica
Detalhamento de Revestimentos
Paredes no Sistema Dry-Wall
Alvenaria

Estrutura - Esquadrias Metálicas

Item
1
2
3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

CONTRATO

Prestação de serviços de gestão abrangendO adequação de imóvel, implantação, operação
do Posto Poupatempo Santo André, de'ãc6rd() com o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕESTÉCNIC
nas condições estabelecidas no contrato supracitado.

Vigência

Assinatura

Valor total

Atividades Executadas:

RUAAGUEDA GONÇALVES, 240 -JARDIM PEDRO GONÇALVES - TASOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06.760.900-TELE FONE: (011) 2845- 6246/6293/6267 _ FAA (1 1l 2845 6037

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

•
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•PRODESP
Tecnologia da Informação

CONTRATO PRO.OO. 6696

Local da Obra:

Rua Giovanni Batista Pirel/i, 155 - 2º andar - Vila Homero Thon
Santo André / SP- CEP: 09111-340
Data Início Implantação: 29/12/2014
Data Término Implantação: 30/05/2015

RUAAGUEDA GONÇALVES, 240 - JARDIM PEDRO GONÇALVES - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06.760-900-TELE FONE: (011) 2845- 6248/6293/6287 _ FAX (11) 2845 6037

2/2

Engenheiro responsável da contratada:
Arnaldo Osse Filho
Engenheiro Civil
CREA:0600643580
RNP: 2602909122

"
SER~ TADEU ~(ROT~ Sh.~A
Especialista Suporte Gestão
Matrícula 14,809-0
Área responsável pela emissão do atestado gerado em
conformidade com as informações prestadas pelos gestores
do contrato

COMPANHIA DE PR

•

€i~"t~';:;:r -.-
Reconheço por semel
PAULA VANESSA FELlX

São Paulo.SP, 04 d
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REGISTRO DE E PREGADO
Pag.: OI

- Bairro CENTRO
- CNPJ 45.517.604/0001-48

MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA
Matrícula - 00007314

RUA MARCONI, Nr.131, CONJ 301
Cidade SAO PAULO - UF SP - CEP 01047-910

Cliente: 01925 - ADIDAS DO BRASIL LTDA

Admissão: [9/0812013

Demissão: -1-1_
Salário Inicial: R$ 6.120,00/M
Nacionalidade: Brasileira

Escolaridade: Superior Completo
Est. Civil: Casado

Forma de Pagto: Mensal
UF: SP Cidade: SAO PAULO

UF: SP Bairro: PINHE[ROS
Telefone:

Emp,'egado: 307514 - ARNALDO OSSE FILHO
Seção:
Cargo: ENGENHEIRO FACILIT[ES /214105
Nascimento: 21/05/1954 Idade: 59 Sexo: M
Endereço: R. OSCAR FREIRE, Nr.1707 , APTO 51
Cidade: SAO PAULO
CEP: 05409-01 I

.Domin(7o
Descanso
Descanso

FOTO

Pai: ARNALDO OSSE
FILIAÇÃO

Mãe: ZILDA ROCHA OSSE

RG: '. 5.212.091-0

Reservista: 270474
CPF: 004.182.198-00
CTPS: 00077263
PIS: [06.62540.53-8

NO_O Banco:

Orgão: SSP

Série: 00419

Data: -1-1_

DOCUMENTAÇÃO
Cidade: SAO PAULO

Expedição: -1-1_
Título de Eleitor: 6259800141
Cidade: SAO PAULO

Banco/Agência/Conta:

UF: SP
Habilitação:

UF: SP

Emissão: 07/06/2008

Emissão: 24/02/1992

Ano que chegou ao Brasil:
Naturalizado

ESTRANGEIRO
N° Caro Mod.:
Casado com brasileiro

~06

\



REGISTRO DE EMPREGADO
Pag.: 02

MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDAMatrÍCula - 00007314

RUA MARCONI, Nr.13I, CONJ 301
Cidade SAO PAULO - UF SP - CEP 01047-910
Empregado: 307514 - ARNALDO OSSE FILHO

- Bairro CENTRO
- CNP.J 45.517.604/0001-48

: . : pARENTESCO ,. . .,NASCTO
28/09/1954

•
~~EERÍODODE GOZO

R$



ESTRANGEIROS

QUALIFICAÇÃO CIVIL

/l .. ~/ ../~ ~ ('.uM
ome .. [r..~~ .

••••••••••••••••••••••••.•• l •.••••••••••••••••••••••• -••••••••••••••••••••••••••••••••••

Est. Civil .. ~~ Doc. N~ .

Fls Liv Re'g. CiviL .

Outro doc .........................................•.............................

...........................li p .
Data Emissão :? .1 ..• t2<:?:. . .1 ••r.r? DRT .. ~ .

Chegada ao Brasil em .

DOC. Ident. N~ Exp. em / / .

Estado: ; .

. Obs : .

L:....~~.~:::::di~:~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
fO" 6P &lI 115 5~Est Data / .........•..... .1 .••••••••.•.•.•••

FilitO ~ ~ :.1:: .
......~~ ~~ ~ .

......................... A~i~~~i;; .

/

MINISTÉRIO DO TRABA
EDA

PREVIDÊNCIA SOCIA
INSTIlUTO NAOONAL DO SEGURO SOCIAL

c ,"

~~
~

Q)

~
Cf)

.t~
~

~

~:
~
N
e
Q)

E."z

T
\

j
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16 CONTRATO DETRABALHO

Data sal'da ••••••. de •.•••••..••.•..•••.••.•.•.•••

MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA
CNPJ.45.517.604/0001-48
RUA MARCONI , 000131 - CONJ 301
CENTRO - SAO PAULO - SP
ESP. DO ESTAB. PREST. SERVIÇOS
CARGO: ENGENHEIRO FACILITIES
CBO N°. 2141-05
DATA ADMISSÃO: 19/08/2013 .
REG. N°. 307514 FICHA N°. 7314
SALo R$ 6.120,00

(Seis Mil, Centone Vi1JnReaiS
P/ ~êS . fi
d~INI Admí '\tra~ãO E ~reltas Ltda
MAZZI~--A./J,.'1'fN'IST~AOE tMPRiiTASLTDA

J

1063
~



•



••• _-_ ••••••• __ ••••••• - ••••••••••••••••••••• __ ••••••• ':. ••••• .c •• _•• __ •••••• __ •••••••••.••••••••••••••

.... __ _-_ - - --- _--- _ -..

.'

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.
ARQUITETURA E AGRONOMIA

sÃo PAULO'

Carteira N.!!..!?~.:??..ª!º .._ReDistro N.!! Çi.lJ:?2.~L .
Titulo Profissional: E.og.anhe.ir.Q C.ivil .

.~ .....1J.,. j.~ .. ~..............•..............

Presidente ~ULO

Eng.o MJch3/ Haddad

Diploma exp. em ...2.G...I...O? ../., ..7B.J1no Lelivo1.9.7..7.
Pelo (a) :.f.ª.ç.Y.J,.gª.ºª.: Qê l;ng.ªnhª.:ri.ª
ºª f..l,I'O'ºª.Ç.ªl;L..8.mªD.ç!.º ~.l.v.ª.r..ª.ª-
e.ª.o.t.ªª.g.º .
Nacionalidade B.r.asil.eir.!3 .
Naturalidade .~ s..ª.Q ...P.ª.lüº = SP.i .
Filiação )t~aªl.d.Q: Dª.~.~ e Zi.ld~L.H..9.
...ç;.b.ª 'O.Q.ª-ª ..: : .
Data do nasclmento .2L ...l. D.5. ..I. 195.!'!.
São PauIO, Q.9 de fJI.v./;!;r..l;!..i.r.Q de19..7.9. ..

1064
~
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11

1065;:r--



•

•



Anotações
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: Cf - 1707460/2018

Processo (Sipro): F-010142/2001
Válida até: 31/03/2018

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho,

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos

termos da Lei nO 5.194 de 24 de dezembro de 1966.e CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer

modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: MAZZINI ADMINISTRACAO E EMPREITAS LTDA

CNPJ: 45.517.604/0001-48

Endereço: Rua FIAÇÃO DA SAÚDE, 40 CONJ.121- 120, 130 E 140 ANDAR
VILA DA SAÚDE
04144-020 - São Paulo - SP

Número de registro no CREA-SP: 0572826 Data do registro: 07/11/2001

Capital Social: R$ ******************4.000.000,00 reais

Observação:
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. nr.2321EXCETO PARAAS ATIVIDADES NA
AREA DA AGRONOMIA E ENGENHARIA DA
COMPLJTAÇÃO.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Objetivo Social:
OBJETIVO SOCIAL: a) Locação de bens, nomeadamente de veículos automotores, máquinas de
terraplanagem e equipamentos diversos, exceto o arrendamento mercantil, nao se enquadrando
na Lei 6.099de 12/09/1974;b) Locação de mão-de-obra temporária, para todo equalquer tipo de
atividades previstas nos termos da Lei 6.019/74, agência de empregos (recrutamento e seleção de
pessoal) c) Fornecimento e administração de mão-de-obra especializada a escritórios, oficinas,
indústrias, bancos, comércio, empresas públicas e privadas, autarquias. advogados,
acensoristas, atendentes de telemarketing, auxiliares administrativos, auxiliares de limpeza,
bombeiros, contadores, copeiros, cozinheiros, datilógrafos, digitadores, eletricistas, enfermeiros,
jardineiros, mecânicos de manutenção, lubrificadores, motoristas, nutricionistas, pedreiros,
pintores, porteiros, psicólogos, recepcionistas, se-cretárias, selecionadores, serventes,
telefonistas, vigilantes desarmados, zeladores e todo tipo de mão-de-obra, serviços de
organização de arquivo, documentação técnica e bibliotecas, montagem e operação de subestação
de redes de transmissão e distribuição com tensão ate 13,8 KW, inclusive siste!Jl-1de/ ru Página: 1 de 4
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

Continuação da Certidão: CI - 1707460/2018 Página 2/4

i1uminação.d) informática, consultoria especializada, serviços de bureau, digitação,operação de
CPD, sistemas de informatização, fornecimento de analistas, programadores, operadores de
computador, engenheirosde informática; e) entregas de avisos e impostos, limpeza publicaurbana,
jardinagem, agronomia e paisagismo, engenharia, construção civil, projetos e reformas,
isolamento térmico e impermeabilização, terraplanagem, arrumações e serviços de depósitos e
guarda de materiais em armazens, limpeza e coleta de lixo em empresas privadas, públicas e
autarquias, armazens gerais e demais orgãos de administração pública da União, Estados e
Municípios, manutenção predial, industrial, pintura,elétrica, hidráulica, mecânica, alvenaria,
carpintaria, serralheria e vidraçaria; f)Serviços de conservação, higiene e asseio predial, móveis e
utensílios; g)Montagem de máquinas, equipamentos, estruturas,etc; h)Conservação de áreas
gramadas jardins e ruas; i)Ações de promoção e merchandising: demonstração degustação,
reposição de produtos e compartilhamento de serviços de promoção e reposição em
supermercados e em redes atacadistas e varejistas; j)terceirização de serviços administrativos em
geral, de informática, serviços de manutenção predial e industrial, manutenção elétrica/eletrônica,
limpeza, conservação, jardinagem, montagens e instalações prediais/industriais; k) terceirização de
serviços de logística e administração de armazens,expedição e movimentação de cargas em geral,
incluindo fornecimento de mão de obra, máquinas, equipamentos e veículos; I) Gestão de serviços
integrados de implantação, operação, manutenção e fornecimento de unidades fixas e móveis de
atendimento, incluindo mão de obra para recepção, informação, orientação e atendimento ao
público, equipamentos de informática e de transmissão de dados via satélite, mobiliário e
adaptação de veículo; m) participar de outras sociedades como sócia ou acionista; .n) Participar
como membro de consórcios; o) Gestão integrada de multiplos serviços - Facilities; p) Comércio
atacadista e varejista de alimentos e insumos para abastecimento em máquinas automáticas e
semi-sutomáticas, sendo: bebidas quentes, café expresso, capuccino, mocaccino, café com leite,
chocolate quente e chás; bebidas frias, sucos, refrigerantes, bebidas lácteas, isotônicos e
energéticos; lanches e refeições: sanduíches naturais, saladas, frutas, sopas e produtos lights;
snacks; barras de cereais, salgadinhos, doces diversos; Comércio atacadista de café torrado, moído
e solúvel; Comércio atacadista de açúcar; Comércio atacadista de água mineral; Comércio
atacadista de cerveja, chope e refrigerante; Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e
similares; Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados
anteriormente; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho;
Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de outros
equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; descartáveis;
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios
não especificados anteriormente; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de produtos
saneantes domissanitários; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio
varejista de artigos de papelaria;
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -•• I •• I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Responsáve/(is) Técnico( s):
Nome: JOSE TSUNEO ISA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO MECÂNICO

da Resolucao 139, de 16 de marco de 1964, do CONFEA.

Página: 2 de 4
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

Continuação da Certidão: CI - 1707460(2018 Página 3(4

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Do artigo 40, da Resolução 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0600258150

Registro Nacional: 2605803600

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 07/11/2001

Nome: EDSON GULMINI

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO QUÍMICO

Do artigo 17, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0601579475

Registro Nacional: 2602593982

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 26/07/2002

Nome: THIAGO ROSIEN GARCIA

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Do artigo 70 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 5063062522

Registro Nacional: 2608151027

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 01/09/2010

Nome: PAULO SERGIO DE MORAES RIBEIRO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO INDUSTRIAL - ELÉTRICA

Dos artigos 80 e 90 da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0601113170

Registro Nacional: 2602863149

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/03/2011

Nome: ARNALDO OSSE FILHO

Título(s) e atribuição(ões):
ENGENHEIRO CIVIL

Página: 3 de 4
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

Continuação da Certidão: C1 - 1707460/2018 Página 4/4

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

Origem do Registro: CREA-SP Número do Registro (CREASP): 0600643580
Registro Nacional: 2602909122
Data de Início da Responsabilidade Técnica: 01/07/2014

******************************************************************************
Esta certidão não quita nem invalida qualquer
empresa e/ou profissional(is), e perderá sua
alterações em seus dados acima descritos.

débito ou infração em nome da
validade caso ocorram quaisquer

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando ora) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creaso.orq.br

Código de controle da certidão: 6c3f1deb-b3dS-4Sc2-abSd-930c1737d3dd.

Situação cadastral extraída em 02/01/201808:17:07.

Emitida via Serviços Onllne.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.qeasp.org.br. Iink Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI SUL, situada à Avenida: DOUTORCARDOSODE MELO, 1666, 10
ANDAR, VILA OLÍMPIA, SÃOPAULO-SP, CEP:04548-005, ou procure a unidade de

• atendimento mais próxima.

sÃo PAULO, 02 de janeiro de 2018

Página: 4 de 4

http://www.creaso.orq.br
http://www.qeasp.org.br.
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Titulo Profissional

Ass. do Profissional

Engenheiro Civ11

1

I
aSSE FILHO "--

República Federativa do Brasil ' ...
Conselho Federal de Engenharia, Arquit'etura e Agronomia
Carteirá' de Identidade Profissional Registro Nacional

. 260290912-2
Nome

IARNALDO
Filiação
!\RNALDO OSSE
IZILDA ROCHAOSSE I

C.P.F. Documento de Identidade TipoSang.
1004.182.198-00 II 5.212.091-0 SSP-SP 11 1

Nascimento Natutalidade UF Nacionalidade

121(05í195411 SAO PAULO IUfJI BRASILEIRA
Crea de Registro Emissão Validade

I CREA-SP 11 12/09/200711 10(09(2012

,Ass.pre~,.:-

Vale como Documenln de 1den1idade e tem fé Illiica ls2! do ai\.

~-------------------
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SERViÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO

Número da Certidão: CI - 1712090/2018 Válida até: 31/03/2018

•
CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966,

conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: ARNALDO aSSE FILHO

C.P.F.: 004.182.198-00

Endereço: Rua OSCAFREIRE, 1707 APTO 51
PINHEIROS
05409-011 - SÃO PAULO - SP

Número de registro no CREA-SP: 0600643580

Registro Nacional do Profissional: 2602909122

Expedido em: 06/02/1979

Título(s) e atribuição(ões):

ENGENHEIRO CIVIL

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933.

• ANUIDADE: 2013 PARCELA ÚNICA NR. REC.4922-766684-3-7 quitada em 30/07/2013

ANUIDADE: 2014 PARCELA ÚNICA NR. REC.4922-433631-4-9 quitada em 31/03/2014

ANUIDADE: 2015 PARCELA ÚNICA NR. REC.4922-409043-5-1 quitada em 01/04/2015

ANUIDADE: 2016 PARCELA ÚNICA NR. REC.4922-434805-6-0 quitada em 01/04/2016

ANUIDADE: 2017 PARCELA ÚNICA NR. REC.2802-718017-0-6 quitada em 04/04/2017

******************************************************************************
Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a)

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados

acima descritos.

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro,

sujeitando ora) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respect" o.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.orq.br

Página: 1 de 2
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-5P

Continuação da Certidão: CI - 1712090/2018 Página2/2

Códigode controle da certidão: dfe1ddb9-133a-4061-a14d-f9cf5066595d.

Situação cadastral extraída em 05/01/2018 12:00:44.

Emitida via ServiçosOnline.

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www.creasp.orq.br. link Atendimento/Fale Conosco, ou
ainda através da unidade UGI0ESTE, situada à Avenida: BRIGADEIRO FARIA LIMA 1059, 1059,
TÉRREO, PINHEIROS, SÃO PAULO-SP, CEP: 01452-920, ou procure a unidade de atendimento
mais próxima .

SÃO PAULO, 05 de janeiro de 2018

Pagina: 2 de 2
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Arnaldo Osse Filho
Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/7853253060S07376

Última atualização do cumculo em 04/01/2018

•

Resumo informado pelo autor

Engenheiro Civil,Pós Graduado em Gerenciamento de Facilities.Vasta experiência em reforma e construção de edificações. Atualmente responsável pela gestão de
manutenção predial de oito centrais de atendimento presenciais e conjuntos de escritórios em São Paulo e santo André. - Atuação nas áreas de auditoria/perícia de obras,
gerenciamento de Facilities; - Coordenação das obras construção/reforma para implantação das centrais de atendimento Poupatempo Itaquera/Guarulhos/Bauru(SP); -
Gestão de contratos de manutenção predial, com ênfase em planejamento/execução de obras adequação e reformas; - .Responsável técnico pela Mazzini junto ao CREA -
Conselho Regional de Engenharia Agronomia do Estado de São Paulo - Implantação/Gestão de canteiro de obras (construção), envolvendo análise/execução de projetos,
compras, administração de pessoal; - Implementação de melhoria contínua de processos, visando a racionalização,eficiência e eficácia na qualidade da obra; - Planejamento,
organização e controle de projetos;
(Texto informado pelo autor)

Nome Arnaldo Osse Filho

Nascimento 21105/1954 - Brasil

CPF 004.182.198-00

Formação acadêmica/titula ão
1972.1977 Graduação em Engenharia Civil.

Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP, Sao Paulo, Brasil
Titulo: sem monografia, Ano de obtenção: 1977
Orientador: sem orientador

Atua~o profissio_na_I _
1. Mazzini Administração e Empreitas LIda - MAZZINI

Vinculo
institucional

2013. Atual Vinculo: Celetista. Enquadramento funcional: Engenheiro Civil, Carga horária: 40, Regime: Integral
Outras infonnações:
Gerente de Facilities - Gestão, planejamento e administração das atividades de manutenção preditiva; das
Centrais de Atendimento sob gestão da Mauini; - Apontamento das necessidades e elaboração de
orçamentos de obras; - Gestão do contrato de terceiros; - Identificação, análise e proposição de soluçóes
de manutenção; -Interface com os supervisores de clientes/diretoria; - Gerenciamento de Mão de obra de
infra estrutura; - Apuração, acompanhamento e análise de indicadores da qualidade do conforto
ambiental; - Implementação das diretrizes de Manutenção Preditiva para centrais de atendimento.
Gerenciamento de Obras - Responsável Técnico e coordenador das obras de implantação das unidades
Poupatempo de Santo André e Mauá.

2013 a Atual Vínculo: Outro (especifique) , Enquadramento funcional: engenheiro

2. DETRAN Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo - DETRAN

Vínculo
institucional

2011 .2013 Vinculo: Celetista, Enquadramento funcional: Engenheiro Civil, Carga horária: 44, Regime: Dedicação
exclusiva
Outras infonnações:
Coordenação, planejamento e controle das obras de implantação do DETRAN Armênia, Limeira, Ribeirão
Pires e Itaquaquecetuba. Responsável pela execução de projetos e orçamentos das obras novas e
reformas do DETRAN.

3. PRODESP-CIA.DE PROCESSAM.DE DADOS DE SP - PPDJORN

Vínculo
institucional

2000 •. 2007 Vínculo: Celetista, Enquadramento funcional: Coordenador de Obras, Carga horária: 44, Regime:
Integral
Outras informações:
Planejamento e controle das obras das centrais de atendimento Poupatempo Itaquera e Guarulhos.

4. Companhia Paulista de Obras e Serviços - Campinas-SP - CPOS

Vinculo
institucional

http://CV:http://lattes.cnpq.br/7853253060S07376
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1998.2000 Vínculo: Celetista, Enquadramento funcional: Gerente de Divisão, Carga horária: 44, Regime: Integral
Outras informações:
Gerenciamento das obras de instalação da Central de Atendimento Poupatempo Campinas, das obras de
instalação do Sistema de Prevenção e Combate ã Incêndio do prédio da Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo. Av. Higienópolis I SP.

Pãgina gerada pelo sistema Currfculo lattes em 04/01/2018 às 18:54:11 .
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COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA DO RESPONSÁVEL
TÉCNICO INDICADO PARA A IMPLANTAÇÃO DOS SERViÇOS

NAS UNIDADES DEATENDIMENTO VAPT VUPT, NOS
TERMOS DO INCISO IV, DEVIDAMENTE REGISTRADO NO
CREA, CAU OU CRA, EM SERViÇOS COM CARACTERISTICAS
CORRELATAS ECOMPATíVEIS COM AS DESTA LICITAÇÃO

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS
Rua Lourdes, 607 . Sala 8





--------_._-------
~ CONSL:LHO.RE.Gior~AL DE A;;rvilNISTRAÇÃO
~¥ DE SAO PAULO. CRA-SP

Registramqs o pressnte êl~sstado (RCA) sob o
nO35~G/J T smJ.3!.J-J/.J1-. c~ja

I ::wadeoh: .preenl, .~::~d'O. J
------ - .'-F"iScãi'

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA N° 212/2017

Taboão da Serra, 16 de novembro de 2017.

IH*~DESP
Tecnologia da Informação

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no
CNPJ Nº 62.577.929/0001-35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, atesta para os
devidos fins que a empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.259.348/0001-60, com sede
na Av. Yojiro Takaoka, nº 4384, 5º andar, sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de
Parnaíba / SP, CEP 06541-038, executou os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo
relacionado, atendendo satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência.

CONTRATO PRO.00.5850

Poupatempo

Tatuí

Assinatura 08/06/2010

dequação de imóvel, de
cidade de Tatuf/ SP, de
O I e nas condições

Área

1.909,36m2

~.
-14; Gerente responsável pela implantação e operação do

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RANCESCO CAMMAROSANO
Especi li a Suporte Gestão
Matríc I : 10.402-4
Área e ponsável pela emissão do atestado gerado em
confor Idade com as informações prestadas pelos gestores do
contrato.

RUA AGUEDA GONÇALVES, 240' JARDIM PEDRO GONÇALVES' lABOAo DA SERRA - SP . eEP: 06760-900'

Vigência
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
N° 1217/2017

VÁLIDA ATÉ 14/06/2018

Certificamos que os Atestados em 02 folhas fornecidos pela COMPANHIA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, em 07

de agosto de 2013 e 16 de novembro de 2017, à Empresa 3P BRASIL -

CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS

PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Registro CRA-SP nO018584 a

qual tem como Responsável Técnico o Administrador WALDEMAR FERREIRA

MAGALHAES, Registro CRA-SP nO 099577, encontram-se registrados neste

Conselho, através do RACT nO3546/2017 de 13 de novembro de 2017, cujas

atividades profissionais correspondentes, estão elencadas nas alíneas "a" e

"b", da Lei nO4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a

ser apurado, que comprove a falsidade dos referidos Atestados. Esta Certidão

tem sua autenticidade comprovada pelo selo nOSP043389. E para que produza

os efeitos legais vai a presente certidão assinada por mim, ADM. SANDRA

ENEDINA DE JESUS SANTOS, CRA-SP nO035091, Fiscal desta Autarquia. São

Paulo, 14 de dezembro de 2017x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.x.x.x.

Rua Estados Unidos, 865/889 - Jd. América - CEP: 01427-001 - São Paulo
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256 - www.crasp.gov.br
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ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA ~13/2017

IX*~DESP
Tecnologia da Informação

Taboão da Serra, 16 de novembro de 2017.

~ CONSr:LHO REGIOt~f,L DE .6,;)/VilNIS7RAÇÃO
W~ DE SÃO PAULO. CRA.SP

Registramos o preg(m~e éltes'ta~o (RCA) sob o
nO ~521r/zOJ"1- em .J3/,JJjJ f-, ca.;ja
v,dã'ade obriga apresentaç o da Certid5o.

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no
CNPJ Nº 62.577.929/0001-35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, atesta para os
devidos fins que a empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.259.348/0001-60, com sede
na Av. Vojiro Takaoka, nº 4384, 5º andar, sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de
Parnaíba/ SP, CEP 06541-038, executou os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo
relacionado, atendendo satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência.

CONTRATO PRO.00.5856

Área

1.965m2

dequação de imóvel, de
do com os respectivos

no contrato supracitado.

08/06/2010

Botucatu

Poupatempo

Prestação de serviço de gestão, abran
implantação, de operação e manuten
CADERNOS DE ESPECIFICAÇÕESTÉCNICA

Alexandre Barbosa Rodrigues - CPF nº 1
Posto Poupatempo citado acima. .

Assinatura

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

1081

08/06/2010 a 21/10/2015Vigência

RAFFAELE F ANCESCO CAMMAROSANO
Especialista 5 porte Gestão
Matrícula: 1 402-4
Área respo sável pela emissão do atestado gerado em
conformidade com as informações prestadas pelos gestores do
contrato.
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
N° 1216/2017

VÁLIDA ATÉ 14/06/2018

Certificamos que os Atestados em 0.2 folhas fornecidos pela COMPANHIA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DI; SÃO PAULO - PRODESP, em 0.7

de agosto de 20.13 e 16 de novembro de 20.17, à Empresa 3P BRASIL -

CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS

PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Registro CRA-SP n° 0.18584 a

qual tem como Responsável Técnico o Administrador WALDEMAR FERREIRA

MAGALHAES, Registro CRA-SP nO 0.99577, encontram-se registrados neste

Conselho, através do RACT nO3547/20.17 de 13 de novembro de 20.17, cujas

atividades profissionais correspondentes, estão elencadas nas alíneas "a" e

"b", da Lei nO4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a

ser apurado, que comprove a falsidade dos referidos Atestados. Esta Certidão

tem sua autenticidade comprovada pelo selo nOSPo.43387. E para que produza

os efeitos legais vai a presente certidão assinada por mim, ADM. SANDRA

ENEDINA DE JESUS SANTOS, CRA-SP nO0.350.91,Fiscal desta Autarquia. São

Paulo, 14 de dezembro de 2o.17x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x;x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

ADM.SA~JESUSSANTOS
CRA-SP nO0.350.91

Rua Estados Unidos, 865/889 - Jd. América - CEP: 01427-001 - São Paulo
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256 - www.crasp.gov. r

1082
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05/01/2018

faCNPq

Currículo Lattes

~ Currjculo Lattes

Alexandre Barbosa Rodrigues
@j) Endereço para acessar este CV:http://lattes.cnpq.br/0290032994141163

~l8'Última atualização do currículo em 04/01/2018

Resumo informado pelo autor

Possui graduação em Administração em Empresas pela FUNDACAO KARNIG BAZARIAN (1997). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Gerência de

Projetos. Administrador, com experiência em Gerencia de Projetos, com enfase na implantação e operação de unidades Poupatempo. Experiência na gestão da infraestrutura

predial, buscando a melhoria continua. Implementação de melhoria contínua de processos, visando a racionalização, desburocratização, eficiência e eficácia na qualidade do
atendimento. Experiência em processos de recursos humanos, como recrutamento, seleção, desenvolvimento de trabalho em equipe. Implantação de indicadores de

desempenho, visando melhoria no custo das unidades de negocio.
(Texto Informado pelo autor)

Dados 2_es_s_o_a_is _
Nome Alexandre Barbosa Rodrigues

Filiação Abel Rodrigues Vieira e Eny Martins Barbosa Rodrigues

Nascimento 09/06/1972 - Brasil

Carteira de 134092983 SSP - SP. 04/04/2012
Identidade

CPF 150.470.308-14

Passporte FI161488

Endereço Rua A1ziraAboarrage
residencial Portal da Figueira - Itapetininga

18213720. SP. Brasil
Telefone: 1S 33734726
Celular 15 988192129

Endereço
eletrônico E-mail paracontato:rodrigues-ab@hotmail.com

Formação acadêmica/titulaç_ão _
1990.1997 Graduação em Administração em Empresas.

FUNDACAO KARNIG BA2ARIAN. FKB_PPROV, Itapetininga, Brasil
Titulo: Sala de TI, Ano de obtenção: 1997
Orientador: Antonio Lechugo Rubio

Áreas de atuaç_ão _
1. Gerência de Projetos

Idiomas
Inglês Compreende Pouco. Fala Pouco. Escreve Pouco, Lê Razoavelmente

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 05/01/2018 às 17:43:39.
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