
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE  

SAO  PAULO 

Divisão de Licitações e Compras 

CERTIFICADO DE CADASTRO 

Certificamos para os devidos fins que a firma AMON CONSTRUCOES E 

SANEAMENTO LTDA, com sede em  SAO  CARLOS, estado de SP, estabelecida à ALAMEDA DAS 

AZALEIAS, 163, CIDADE JARDIM, inscrita no CNPJ N.° 08.012.524/0001-04 e Inscrição 

637.301.695.113 está devidamente registrada no CADASTRO DE FORNECEDORES da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE, sob o número 12034 no ramo de atividade 

Construção de edifícios. 

0 presente certificado tem validade até o dia 15/03/2023 devendo ser atualizado 

sempre que expirarem os prazos de validade das certidões. 

Fica a empresa portadora desse certificado obrigada a declarar, sob as penalidades 

cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação e apresentar o restante da documentação 

prevista nos artigos 30 e 31 da Lei n. 8.666/93, alterada pela Lei 8884/94, sempre que necessário. 

AMÉRICO BRASILIENSE, 15 de Março de 2022. 

PRAZO DE VENCIMENTO DAS CERTIDÕES 

F. G. T. S. : 20/03/2022 

Situação cadastral (CNPJ): ATIVA 

Cert Conjunta Federal: 20/08/2022 

Entidade Profissional: 31/12/2022 

Alvará Sanitário: 

Cert. Neg. de Falência e Concordata: 17/06/2022 

Capital Social R$: 1.000.000,00 

OBSERVAÇÃO: 

I. N. S. S. : 20/08/2022 

I. C. M. S. : 26/03/2022 	/. 

Divida Ativa Municipal: 30/08/2022 

Cert. Neg.  Deb.  Trabalhistas: 07/05/2022 

Cert. Neg. Estadual: 04/05/2022 

Assinado digitalmente por DANIEL 
SPOLAOR:22035237866 
DN: C=BR, 0=ICP-Brasil, 

SPOLAOR. OU=Secretaria da Receita Federal do 
BrasilOU=RFB e-CPF A3, 01..1= 
(EM BRANCO), OU=certificado digital, 
OU=6222617.0000146, CN=DANIEL 
SPOLAOR:22035237866 
Rasgo: Eu aou o autor deste documento 
Localização:  Americo  Brasiliense/SP 
Data;,2022.03.15 14:54:15-0300' 
Frilit PDF  Reader  Versão: 11.1.0 

Presidente da comissão de licitações 

DANIEL 

2203523786 
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INSTRUME*0 KRTiquicAR 1F AtTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 

CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA 
* 

• •• 

"AMON ENQE*NliARIA E SANEAMENTO LTDA" 
4•0111 ••• 

0 abaixo assinado: 

VANUSA  ANTONIO  DA SILVA, brasileira, empresária, divorciada, portadora do RG 
n.° 24.441.929-2 SSPSP, inscrita no CPF/IvfF sob n.° 149.453.178/01, residente e 
domiciliada na cidade de Araraqttara, estado de  Sao  Paulo, na Rua Doutor José Augusto 
de Arruda Botelho, n.° 1241 — Jardim Maria Luiza — CEP 14805-253; 

ÚNICA sócia componente da Sociedade Limitada Unipessoal AMON ENGENHARIA E 
SANEAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 08.012.524/0001-04, com o contrato 
social devidamente arquivado na MM JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO 
PAULO, em sessão de 18 de maio de 2006 sob n.° 35.220.600.600, com sua sede social 
instalada nesta cidade de  Sao  Carlos, Estado de  Sao  Paulo, na Alameda das Azaleias, 163 
— Cidade Jardim — CEP 13566-500-resolve introduzir as seguintes alterações em seu 
contrato social: 

I— DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade girará sob a nova denominação social AMON CONSTRUÇÕES E 
SANEAMENTO LTDA. 

II— DO OBJETO SOCIAL 

0 objeto social passa a ser: Construção civil, pavimentação, terraplanagem, montagem 
industrial, estruturas metálicas, obras de saneamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sócia declara expressamente, que explora atividade 
econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos 
termos do  art.  966 e  art.  982 do Código Civil. 

Em virtude das alterações contratuais, resolve o signatário CONSOLIDAR seu contrato 
social, que passa a ser regido pelas cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

i 
! 

A sociedade limitada uniPeSi alará sob a denominação social de 
AMON CONSTRUÇÕES E SAN1ÀM O LDA. 	 7--* 

CÓNFEIRE  OM  GINAL  
\\ 

---) 	N—.) 
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CLAUSULA SEGCNDA — DA SEDE SOCIAL 

A sociedade limitadaluipessoal tem sua sede social instalada nesta cidade 
de São Carlos, Estado de  Sao,  Paul;), na Alameda das Azaleias, 163 — Cidade Jardim—
CEP 13566-500, podendo abrirflii em qualquer ponto do território nacional. 

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade limitada unipessoal tem por objeto social Construção civil, 
pavimentação, terraplanagem, montagem industrial, estruturas metálicas, obras de 
saneamento. 

PARÁGRAFO ÚNICO — A sócia declara expressamente, que explora atividade 
econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma sociedade empresária, nos 
termos do  art.  966 e  art.  982 do Código Civil. 

CLÁUSULA QUARTA — DO CAPITAL SOCIAL 

0 capital social é de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), divididos em 
1.000 (mil) cotas no valor de R$1.000,00 (mil reais) cada uma, totalmente integralizadas 
em moeda corrente nacional neste ato e assim subscritas pelos sócios: 

SÓCIAS 	 COTAS CAPITAL R$ 

VANUSA  ANTONIO  DA SILVA 	 1.000 	1.000.000,00 

TOTAL 	 1.000 	1.000.000,00 

PARÁGRAFO ÚNICO — A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas 
totalmente integralizadas, conforme artigo 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLAUSULA QUINTA — DA RESPONSABILIDADE 

A responsabilidade do sócio 6, na forma da legislação em vigor, limitada 
totalidade de suas cotas no capital social. 

CLAUSULA SEXTA — DA DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

A duração da sociedade limitada unipessoal  sera  por tempo indeterminado, 
podendo, entretanto, ser dissolvida a qualquer época. 

CLAUSULA SÉTIMA — DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade limitada unipessoal é administrada somente pela sócia 
VANUSA  ANTONIO  DA SILVA, que ind.vidualmente representara a sociedade, ativa 
e passivamente, judicial ou extrajudicialmen e. 

PAeina 2 



GINAL 

Daniel Spbaor 
RG. .33,710.116-4 

Setor de Licitar,-,bes 

• S e • 	• • • 's 
4 • • 	• 	• VI 

• • 
• V.., 

. • • 

• I 

• • • I 

* 

4 
• e 

• • 2 • • 	là 

• • 	e 	• 	• 	• • I • • 

• • 	Ile, 	• 	• 	 • 	e 

1 	I• 	I. 	e 	• 	• 	• 

PARÁGRAFO ÚNICO —Nos fermds do AftfeT052 parágrafo ánico da Lei 10.406/2002, 
fica permitida a alteração deste contrato e a nomeação de administradores não integrantes 

do quadro societário. 	e • •• 
• • • . 

CLAUSULA OITAVA — DdirSki'DO NOME COMERCIAL 

0 uso da firma  sera  feito pelos administradores, ou procuradores por eles 
constituídos e exclusivamente para negócios da sociedade, ficando proibido a negócios 
estranhos aos mesmos, tais como, avais, fianças ou qualquer outro titulo de favor. 

CLAUSULA NONA — DA RETIRADA DO  PRO-LABORE 

O sócio no exercício da administração e de cargo na sociedade terá direito 
a uma retirada mensal, a titulo de pró-labore, no valor a ser estabelecido pelos sócios, até 
os limites estabelecidos pela legislação. 

CLAUSULA DÉCIMA — DO BALANÇO GERAL 

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador 
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, 
do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultados Econômicos, cabendo ao sócio, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DO FALECIMENTO 

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade não dissolverá.  Sera  
levantado um Balanço geral da sociedade dentro de 30 (trinta) dias após o evento da morte 
e reunir em uma só conta os haveres apurados do falecido, para ser entregues aos 
herdeiros ou seus representantes legais, depois de passado e julgado a sentença de partilha 
e mediante Alvará Judicial. Poderá ainda, caso haja conveniência e mediante o 
cumprimento das formalidades legais, a ser constituída com os herdeiros, se maiores, uma 
nova sociedade e continuarem a explorar o mesmo ramo de atividade. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS 

Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições gerais da legislação em 
vigor sobre sociedades, especialmente o código civil, lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 
2002. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA REMISSÃO 

Segundo remissão determinada pelo artigo 1054 da Lei 10.406/2002 ao 
artigo 997 da mesma legislação, fica \ expresso que os sócios não respondem 
subsidiariamente pelas obrigações sociais. ; 

.111_401_1a 3 
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Fica eleito o foro desta Comarca para qualquer  nab  fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualtreioutro por muito especial que seja. 

• • 
• • 
••• ••• 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DO DESIMPEDIMENTO 

0 administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçaes de 
consumo, fé pública, ou a propriedade. 

E por se acharem de perfeito acordo, em tudo quanto neste 
instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento, 
assinando-o na presença das testemunhas abaixo, em três vias de igual teor e forma 
com um s6 direito, com a primeira via destinada a registro e arquivamento na MM 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO, afim de que se produzam 
os devidos e legais efeitos.  

Sao Carlos, 28 de  abril  de 2021. 

oka- 4-9-z-e-- 
VANUSA ANTONIO DA  SILVA 

TESTEMUNHAS: 

BE 	ME ON F 	DE 
RG 30.645.948-8 SSP/SP 
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sEffingo PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão:  CI-  2719680/2022 	 Válida até: 31/12/2022 

Processo (Sipro): 	F-001969/2021 

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 corno 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: AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 

CNPJ: 08.012.524/0001-04 

Endereço: Alameda DAS AZALEIAS, 163 
CIDADE JARDIM 
13566-500 - São Carlos - SP 

tsitirnero de registro no CREA-SP: 2315658 	Data do registro; 13/05/2021 

Capital Social: R$ ******************1.000,000,00 reais 

Observação: 

Restricao de Atividades  ref.  ao  obj. social, conf. Instr. vigente. 
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL, NA() ESTANDO HABILITADA 
PARA ATUAR NAS  AREAS  DA ENGENHARIA ELÉTRICA, ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, 
GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA, 
ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO E AGRONOMIA. 

Objetivo Social: 

Construção civil, pavimentação, terraplanagem, montagem industrial, estruturas metálicas, obras 
de saneamento. 

Responsável(is) Técnico(s): 
Nome: FERNANDO JOSÉ ROSALEN 

Titulo(s) e atribuição(eies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Pagina: Ide 2 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0601803203 

Registro Nacional: 2602650781 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 13/05/2021 

*********** ******************************************************************* 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) 6 competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Código de controle da certidão: e128e09b-47f1-4476-a3b6-e17e435a690b. 

Situação cadastral extraída em 11/02/2022 10:02:48. 

Emitida via Serviços  Online,  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasp.org,br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI  SAO  CARLOS, situada 6 Rua: SORBONE, 400„ CENTREVILLE,  SAO  
CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.  

SAO PAULO, 11 de  fevereiro  de 2022  

Pagina: 2 de 2 





NR. REC.28027150160922997 

NR. REC.28027150170344693 

NR. REC.28027150180159521 

NR. REC.28027150190082978 

quitada em 

quitada em 

quitada em 

quitada em  

30/01/2017 

24/01/2018 

21/01/2019 

30/01/2020  

NR. REC.1986384-28027180210302207 quitada em 24/02/2021 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão:  CI  - 2680207/2022 	 Válida até: 31/03/2022 

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 no se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome: FERNANDO JOSÉ ROSALEN 

C.P.F.: 030.407.678-36 

Endereço: Avenida  DR.  CARLOS BOTELHO, 2220 APTO 132 
CENTRO 
13566-250 -  SAO  CARLOS - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0601803203 
	

Expedido em: 09/05/1990 

Registro Nacional do Profissional: 2602650781 

Titulo(s) e atribuição(Eies):  

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 70  da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.  

ANUIDADE: 2017 

ANUIDADE: 2018 

ANUIDADE: 2019 

ANUIDADE: 2020 

ANUIDADE: 2021 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA  

****************************************************************************** 

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 falsificag5o deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) 6 competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no  site:  www.creasp.org.br  

Página: 1 de 2 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE  SAO  PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão:  CI  - 2680207/2022 Página 2/2 

Código de controle da certidão: b93faac5-fb0c-4fe3-960e-09e253d3d25f. 

Situa cão cadastral extraída em 05/01/2022 10:46:41. 

Emitida via Serviços  Online.  

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou  site  www.creasaora.br,  link  Atendimento/Fale Conosco, ou 

ainda através da unidade UGI  SAO  CARLOS, situada à Rua: SORBONE, 400„ CENTRE VILLE, SÃO 
CARLOS-SP, CEP: 13560-760, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.  

SAO PAULO, 05 de  janeiro  de 2022 

Pbgina: 2 de 2 
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SAO  CARLOS  APART HOTEL  

CC. 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

0  "Apart  Hotel São Carlos" , através do seu representante legal, Salvador 
Carlos Mazo,  sócio-proprietário RG.:5.561.380-9 SSP/SP e CPF.: 
814.007.728-34, atesta para os devidos fins, 	que a empresa 
AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA.  inscrita no CNPJ 
08.012.524/0001-04, concluiu a obra de "Reforma e Ampliação do São Carlos  
Apart  Hotel", conforme a planilha quantitativa em anexo. 

/Obra: Reforma e Ampliação de Edificação denominada  "Sao  Carlos Apa 
Hotel". 

Local: Avenida Pereira Lopes, 2600 — São Carlos/SP 

Contratante: Salvador Carlos Mazo 

Construtora:  Amon  Construções e Saneamento Ltda. 

CNPJ: 08.012.524/0001-04 

I.E.: 637.301.695.113 

Endereço.: Alameda das Azaléias, 163 — Cidade Jardim —  Sao  Carlos/SP 

Eng. Civil: Fernando José Rosalen - Responsável Técnico 

Crea: 060.180.320.3 

Valor da Obra: $ 143.978,35 
BAlarechal Deodoro. 2318, centro 

Prazo de Execução: 45 dias 
	

Reconheço POR SEMELHANÇA a (s 
[CagPOW11 —SALVADOR CARLOS MAZ  

Inicio: 	04/05/2021 

Término: 21/06/2021 

osiSP  

Sao Carlos, 15/07/20 11:5 7) (valor p/ 	RS 6,77- sly  

2°  TABELIÃO  DE SAO CARLOS/SP ig1(16) 2107.40 I.) 

Ern tosternuaho 
GIOvANI TIETRE 

Valid°  somente com  

o Carlos 23 de junho de 2021. 

Salvador Carlos Mazo 

Proprietário 

da verdade. 
OS - ESCRE 

de autendddad 

Giovani Tietr o pant 
Escr vent 

INAI. 

inFal 
R 

Se or de 

Avenida Pereira Lopes 2600—  Bairro  Arnold Schmidt So Carlos-SP Tel.: (016) 3361-5211 
email scmazo2000@yahoo.com.br  



dor Carlos Mazo 
contratante 

WAAL 
914 F  

0,11674  G. 33. 
Setor 	

4tações  

Sic) Carlos, 21/06/2021 

mon Construgiies e Saneamento 
Eng. Fernando José rosalen 

reponsável técnico 

AN AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
CNPJ 08.01252410001-04 IE 637.301.695.113 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO  APART  HOTEL  SAO  CARLOS 

Item Discriminação dos serviços Ode Un. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E LIMPEZA 

1.1.1 Instalação do canteiro Vb 1,00 

2 
LIMPEZA DA OBRA 

2.1  Umpeza permanente da obra (compreendendo limpeza mensal e definitiva) Un. 6,00 

3  INFRAESTRUTURA 
3.1 Broca de concreto armado 0 25cm, h =2,00m/controle tipo fck=20,0 Mpa m 136,00 

4 SUPERESTRUTURA 
4.1 Fôrma de madeira p/ fundação c/ tábuas de 3" com reaproveitamento (5) m2  21,78 
4.2 Armadura de  ago  p/ estrut. de  ago  em geral CA 50 o 8mm corte e kg 818,23 

dobra na obra 
4.3 Concreto estrutural dosado em central Fck = 20,0 Mpa m3  11,83 

5 ALVENARIA 
5.1 Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ esp da parede 14 cm, m2 91,00 

assentados com argamassa mista de cimento 

5.2  Alvenaria de vedação com blocos de concreto 19x19x39cm, c/ esp da parede 19 cm, m2 157,50 
assentados com argamassa mista de cimento 

5.3 Execução de mureta em blocos vazados de concreto 19x19x39cm m2 123,30 
assentados com argamassa mista de cimento e grauteados 

6 INSTALAÇOES ELETRICAS E HIDRO SANITARIAS 
6.1 Revisão das instalação Eletricas e para ralos(proteção de descarga atmosférica) vb 2,00 
6.2 

Revisão das Instalações Hidro-Sanitárias em todas as dependencias da edificação vb 2,00 

7  COBERTURA 

7.1  Revisão Cobertura e instalação de testeira em volta de toda a estrutura 
com telhas e os devidos acabamentos m2  950,00 7.3  Revisão das calhas, rufos galvanizados e condutores ( dutos -  PVC.  ) c/ pintura final m 207,79 

8  PAVIMENTAÇÃO 
8.1  Piso em concreto usinado com malha de  ago  0 3,4 mm, desempenado, 
	 alisado com maquina politriz, e = 7 cm x 1.800,00 m2, fck 20 Mpa. m2  126,00 

9  PINTURA 
9.1 Pintura externa Acrilica 2 demãos m2  1450,00 
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3,50 m2 
11,20 m2 
63,64 m2 
25,00 m2 
37,40m2 

Daniel s otaor  

MINA!. 

Departamento Autônomo de Agua e Esgotos 
Rua Domingos  Barbieri,  100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 -Araraquara/ SP 

Telefone: (16) 3324 9560 - Fax (16) 3324 4571 .0800 775 1595 
CNPJ 44.239/7010001-67 I.E. 181,323.924.112 

www.daaeararaquara.com.br   mrz,oquaris 

GovEnNo POPOLMI DE 

1,CVARA 
OCSENVOLviMSNTo"PASA TODOS 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

PROCESSO N° 0153/09 DE 19/01/09 

ATESTADO N° 004/09 

REQUERENTE: GESHER EDIFICAÇÕES E CONSTUÇÕES LTDA 

REFERENTE: 

	

	CONSTRUÇÃO DE: PORTARIA, COZINHA, SANITÁRIOS  ETA  

FONTE E ALMOXARIFAO E PALCO NA PRAÇA  ETA  FONTE. 

O DAAE — Departamento Autônomo de Água e Esgotos de 

Araraquara, dando cumprimento ao despacho exarado no requerimento acima, 

"ATESTA" para os devidos fins que: 

Gesher Edificações e Construção Ltda, sediada à Alameda das 

Azaléias n° 340 — Cidade Jardiom — São Carlos-SP, com CNPJ n° 

07.447.195/0001-61 e Inscrição Estadual n° 637.276.510.118, executou para o 

Departamento Autônomo de Agua e EsgotoS — DAAE, nos termos da Tomada de 

prego n° 02/2007 — Processo n° 167/2007, construção de: PORTARIA, COZINHA, 

SANITÁRIOS  ETA  FONTE E ALMOXARIFADO E PALCO NA PRAÇA  ETA  FONTE, 

compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos, 

ferramentas, maquinas e epi's necessários à realização dos serviços. 

Contrato n° 1.457 de 2.007 

Prazo de execução: 180 dias 

Valor do contrato: R$ 181.546,95 

Aditamento dos Serviços: R$ 45.386,74 

Inicio da obra: 29/05/2007 

Termino da obra: 02/12/2007 

Características técnica da obra (Portaria): 

1 	SERVIÇOS PRELIMINARES 
placa de obra 
abrigo provisório madeira p/ alojam e deposito 
limpeza manual de terreno 
locação da obra, gabarito 
tapume chapa compensada resinada 6 mm 

Setor rinicitações 
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7 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA  
vitro  de correr (2,00 x 1,20)  
vitro  basculante (1,20 x 0,60) 
porta de abrir duas folhas (1,80 x 2,10) 
porta interne de madeira para o banheiro (0,70 x 2,10) completa 

8 VIDROS 
vidro cristal comum liso e fantasia, 4 mm, massa dupla cor grafite 

D 	pplaor 
RG. 	t.0116-4 

Setor de Licitações 

Departamento Autônomo de Agua e Esgotos 
GOVEDNeLAD 1)9 

Rua Domingos Barbten, 100- Caixa Postal. 380- CEP 14802-510 -Araraquara, SP ARitm,4  Telefone: (16) 3324 9560 -Fax. (16) 3324 4571 - 0800 775 1595 
DEGENVOLVDAENTO PA11.4 TODOS 

CNPJ 44.239,77010001-67 - I.E. 181.323.924.112 

www.daaeararaquara.com.br  

2 PROJETOS ESTRUTURAL 
Elaboração de projeto estrutural 

3 INFRA ESTRUTURA 
3.1 estacas 

Estaca escavada, 0 20 cm, tipo rotativo ou strauss 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

3.2 baldrame 
escavação manual 
apiloamento fundo vala 
lastro de brita graduada 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
forma e desforma em madeira 
concreto fck 20 
reaterro de vala apiloado 
impermeabilização de alvenaria de embasamento 

4 SUPER ESTRUTURA 
4.1 pilares e vigas de cobertura 

forma e desforma em madeira 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

4.2 laje pré moldada 
laje pré moldada comum para forro h -8, esp.= 12 cm 
escora para laje 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

6 PAREDES 
alvenaria vedação bloco de concreto aparente 14 x 19 x39 cm 
alvenaria vedação bloco de concreto aparente 19 x 19 x39 cm 
alvenaria da platibanda bl. concr aparente 19 x 19 x 39 cm 
amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m 

6 COBERTURA 
manta asfáltica  anti  raiz e = 4 mm 
proteção mecânica em argamassa de cimento 
rufo em chapa aço galvanizado 
condutor vertical em aço galvanizado 
joelho 900  PVC  branco 0 75 mm 
telhado verde 

São Paulo 

01 vb 

120,00 m 
74,75 kg 
5,88 m3 

3,60 m3 
4,49 m2 
0,27 m3 
70,70 kg 

13,48 m2 
1,35 m3 
1,80 m3 

11,24 m2 

32,55 m2 
253,40 kg 

1,96 m3 

25,00 m2 
25,00 m2 
28,00 kg 
1,70 m3 

20,66 m2 
46,20 m2 
10,50 m2 
12,25 kg 

45,50 m2 
45,50 m2 

21,00 m 
16,80 m 

5,60 unid 
24,99 m2 

5,04 m2 
0,50m2 
7,94 m2 
01 unid 

13,48 m2 

0 PRESENTE DOCII7IFIENTO E PARTE 
(NTECflANTE C :_',ERVIOÃO DE ACE-PNO 
TECN1C0 EXPEDIDA RESTA DATA 
PELO CREA-SP  SOS  N°  '5cti -9  

03..1.4 pa' )  
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Departamento Autônomo de Água e Esgotos GOVERNO POPULAR DE 

Rua Domingos  Barbieri,  100 - Caixa Postal, 380 - CEP 14802-510 -Araraquara/ SP 	 AMARA 
Telefone: (16) 3324 9560 - Fax: (16) 3324 4571 -0800775 1595 DESCNVOLVIMENTO PARA T0006 

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112 

www.daaeararaguara.com.br  

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS 
chapisco em alvenaria do banheiro, forro e platibanda 
empoço/massa única em alvenaria do banheiro, forro e platibanda 
regularização e compactação para pisos 
lastro de brita graduada 
contra piso de concreto não estrutural 
argamassa para regularização do contra piso 
azulejo  assent.  Cl arg. colante 
piso cer  PEI  5 + rejunt,  assent  c/ argam colante 
rodapé  cadmic° assent.  c/argam colante 
soleira em granito cinza andorinha largura = 25 c 

10 PINTURA 
aplicação de fundo preparador interno 	 91,00 m2 
aplicação de fundo preparador externo 	 40,60 m2 
látex pva em parede e forro interno na cor branco 	 91,00 m2 
látex acrilico fosco em padere externa e platibanda na cor pêssego 	40,60 m2 
grafite para pisos de concreto (calçada e escada) 	 46,38 m2 
aplicação de  primer  sintético anticorrosivo 	0 PRESENTE DOCUMENTO F.: PARTE1 3,48 M2 

INTEGRANTE CA CERTIDÃO DE ACERVO fundo e verniz em esquadia de madeira 	TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 2
'
06 m2 

esmalte em esquadrias metálicas na cor grafiteDELo CREA-SP SOB Ne.b.C.Pt  -Q94052.  13,48 m2 
esmalte em calhas, rufos e condutores 	são pauio..D..3 3...0k. joi.00€) 	37,80 m 

32,78 m2 
32,78 m2 
20,20 m2 

0,61 m3 
1,44m3 

20,20 m2 
13,84 m2 
20,20 m2 

18,11 m 
4,27 m 

11 BANCADA 
pedra em granito na cor cinza andorinha 

12 LougAs E METAIS 
bacia de louça branca c/ cx. acoplada c/ tampa a acessórios 
lavatório de coluna em louça branca completo 
saboneteira branca para sabonete liquido 
porta toalha tipo descartavel na cor branco 
porta papel de louça branca 

13 HIDRÁULICA P1 ÁGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável) 
projeto esquemático de água fria 
rasgo alvenaria passagem tubulação 0 15 mm a 0 25 mm 
enchimento rasgo alvenaria arg. tubulação 0 15mm a 25 mm 
cotovelo 90 soldavel de pvc marrom, dn 3/4" 
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR, dn 3/4" x 1/2" 
joelho 45 soldável de pvc marrom, dn 3/4" 
tê 90 sodável de pvc marrom, dn 3/4" 
adaptador de pvc soldavel, dn 3/4" 
registro gaveta c/ canopla, dn 3/4" 
tubo pvc soldavel marrom, dn 3/4" 
escavação e reaterro de vala (valas externas) 

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco 
projeto esquemático de esgotos  
cap,  dn 100 mm 	 C  NF 	C 	GINAL 
joelho 450, dn 50 mm 
joelho 45°, dn 100 mm 	 okaor 
joelho 90°, dn 40 mm  

RC  33,710.h16-4 
joelho 90°, dn 50 mm 	 Setor de l_totaçoes 
joelho 90°, dn 100 mm 
junção 450, dn 100 x 50 mm 

 

3,08 m2 

01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 

01 vb 
3,50 m 
3,50m 
07 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 

321,00 m 
1,23m3 

01 vb 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
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16 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
guarda corpo com portão h = 1,10 m para área interna 
calçada em concreto e = 7 cm 
escada em concreto e = 7 cm 
rampa em concreto e = 7 cm 

Características técnica da obra (Cozinha): 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE C.', CERTOTA0 ES 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 
PELO CREA-SP SOB Nz..SCA 	1 09  

São P8ulo,..Q.3 j 0 	/z40041  

Departamento Autônomo de Agua e Esgotos 
tiOVERNO POPULArl ne 

Rua Domingos  Barbieri,  100- Caixa Postal, 380- CEP 14802-510 -Araraquara/ SP 	 AcuARA  
Telefone: (16) 3324 9560 - Fax: (16) 3324 4571 -0800 775 1595 

CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112 	
DESENVOLVIMENTO PARA TODOS 

 

www.daaeararaquara.com.br  

junção 45°, dn 50 x 50 mm 
caixa .sifonada 100 x 100 x 50 mm 
te dn 100 x 50 mm 
tubo pvc branco dn 40 mm 
tubo pvc branco dn 50 mm 
tubo pvc branco dn 100 mm 
cx inspeção alven tijolo, fundo e laje concr 600x600x1000 mm 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

15 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA 
projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia 
eletroduto de pvc rígido roscável, sem conexões dn 3/ 
curva 90 de pvc rígido para eletroduto roscável dn 3/4'I 
luva luva de pvc para eletroduto roscável dn 3/4" 

	9 
caixa de lig. pvc rigido para eletroduto roscavel 4 x 2" \ 
eletroduto de pvc flexível corrugado dn 3/4" 
caixa de ligação pvc para eletroduto flexível 4 x 2"  
caixa de ligação  pvc para eletroduto flexível octogonal 4 x 4 
qd distrib sobrepor até 16 divisões c/ barram 312x405x95 mm 
disjuntor  bipolar  termomagnético 32 A padrão  DIN  
disjuntor monopolar termomagnético 20 A padrão  DIN  
disjuntor monopolar termomagnético 10 A padrão  DIN  
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul 
interruptor, duas teclas simples 10A -250 Volts c/ espelho 
interruptor, duas teclas paralelo 10A 250 Volts Cl espelho 
tomada de dois polos mais terra 20 A 250 Volts c/ espelho 
tomada para telefone para pino  jack  1/4 
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor 
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W 
cx inspeção alvenaria , fundo brita e laje concr 600x600x600 mm  

01 unid 
01 unid 
01 unid 
1,40 m 
1,40 m 
4,20 m 
01 unid 

1,23 m3 

01 vb 
21,00 m 
07 unid 
14 unid 
08 unid 
4,20m 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
01 unid 
02 unid 
02 unid 

35,00 m 
100,00 m 

70,00 m 
01 unid 
01 unid 
04 unid 
02 unid 
03 unid 
01 unid 
01 unid 

01 vb 
35,88 m2 
10,50 m2 
10,50 m2 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
limpeza manual de terreno 
tapume chapa compensada resinada 6 mm 
reaterro mecanizado 
compactação de aterrro 
locação da obra, gabarito 
remanejamento de rede e caixas de esgotos e eletrica 

2 PROJETOS ESTRUTURAL 
elaboração de projeto estrutural  

89,10 m2 
31,90 m2 
53,90 m3 
53,90 m3 
56,89 m3 

01 vb 

CC) 	IGNAL. 
01 vb 

olaor 
Dailiel 

RG. 33,710.116-4 
Setor de Licitações 



GOVERN() POPULAR DE Rua  Domingos  Barbieri. 100-  Caixa  Postal, 380. CEP 14802-510 - Araraquara/ SP ARARNMARA  Telefone:  (18) 3324 9560. Fax: (18)3324 4571 .0800 775 1595 
CNN 44239770/000147 - I.E. 181.323.924.112 

www.daaeararaqUara.com.br  

Departamento Autônomo de Agua e Esgotos 

DESEAWOLV,MEN,0 PARA 70008 

Pt? 

3 INFRA ESTRUTURA 
3.1 estacas 

estaca escavada, 0 20 cm, tipo rotativo ou strauss 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

3.2 baldrame 
escavação manual 
apiloamento fundo vala 
lastro de brita graduada 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
forma e desforma em madeira 
concreto fck 20 
reaterro de vala apiloado 
impermeabilização de alvenaria de embasamento 

0 PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DrCERTIOÃO DE ACERVO 
TECNICO EXPEDIDA NESTA DATA 
PELO CREA-SP  SOS  N2  -5CA -01 0.0  

So  Paulo..Q.3 

-.61/VOLCI 

4.2 laje pró moldada 
laje  pre  moldada comum para forro h 8, esp.= 12 cm 
escora para laje 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

5 	PAREDES (ci bloco de concreto) 
alvenaria de vedação com bloco de 19 x 19 x39 cm 
alvenaria de vedação com bloco de 09 x 19 x39 cm 
amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m 

6 COBERTURA 
estrutura de madeira para telha cerâmica 
cobertura com telha cerâmica, tipo romana 
embogamento da última fiada de telha cerâmica c/ argamassa de cimento, 
cal e areia 
emboçamento de cumeeira para telha cerâmica com arg. Mista 
regularização de superficie para impermeailização 
impermeabilização com manta asfáltica polimérica 
proteção mecânica para laje impermeailizada 
calha de chapa aço galvanizada 
condutor de chapa galvanizada 
rufo em chapa aço galvanizada 
condutor vertical em aço galvanizado 
joelho 900  PVC  branco 0 75 mm 

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA 
remoção e recolocação de esquadria metálica  
vitro  de correr com tela  
vitro  basculante com tela 
porta de abrir duas folhas 	 D 	lei 	olaor 
porta de madeira para pintura 

4 SUPER ESTRUTURA 
4.1 pIlares e vigas de cobertura 

forma e desforma em madeira 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

RG. j3,710,116-4 
Setor de Licitações 

200,00 m 
124,42 kg 

9,81 m3 

8,02m3 
10,02 m2 
0,60 m3 

163,00 kg 
30,06 m2 

3,11 m3 
4,01 m3 

25,05 m2 

120,01 m2 
597,00 kg 

5,05 m3 

77,48 m2 
77,48 m2 
41,00 kg 
3,90 m3 

87,30 m2 
44,70 m2 
50,10 kg 

74,53 m2 
74,53 m2 

8,00 m 

20,00 m 
5,11 m 
5,11 m 
5,11 m 

13,00 m 
15,00 m 
10,00 m 
6,00 m 
04 unid 

3,60 m2 
4,00 m2 
3,66 m2 
4,20 m2 
06 unid 
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porta metálica 0,80 x 2,17 
porta de divisória para sanitário 

02 unid 
2,66 m2 

8 VIDROS 
vidro de cristal comum e fantasia e = 4,00 mm c/ massa dupla 	 11,86 m2 

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS 
chapisco em parede externa, interna e forro 	 397,58 m2 
empoço/massa única em parede externa, interna e forro 	 397,58 m2 
regularização e compactação para pisos 	 46,34 m2 
lastro de brita graduada 	 1,39 m3 
contra piso de concreto não estrutural 	 2,32 m3 
argamassa para regularização do contra piso 	 46,34 m2 
piso cer  PEI  5 + rejunt,  assent  c/ argam colante 	 46,34 m2 
rejuntamento azulejo 	 263,00 m2 
azulejo assentado com argamassa de cimento colante 	 157,80 m2 
demolição de alvenaria de tijolo comum e prateleiras de concreto 	 2,20 m3 ,....,.....-..., 

" 
demolição de piso cerâmico existente 	 24,00 m2 ''''Isto mote  -VA ' 	it  soleira em granito cinza andorinha 	 /0. ç> 	 6,20 m 

10 PINTURA 	 .__, 
., ... 

aplicação de fundo preparador interno 	1, -fi 	 116,84 m2 
aplicação de fundo preparador externo 	i  ii, 	 98,60 m2 

$ --1  
latex  pva em forro interno na cor branco 	-0. 	 130,00 m2  
latex  acrilico fosco em padere e platibanda na cohiée 	 98,60 m2 

. 
grafite para pisos de concreto (calçada) 	 44,40 m2 

3 ., ..-• 
aplicação de  primer  sintético anticorrosivo 	 23,72 m2 
esmalte sintetico em esquadrias metálicas na cor grafite I 	 23,72 m2 
emassamento de esquadria de madeira com massa corrida c/ duas 

22,68 m2 
demãos 
tinta esmalte em esquadria de madeira Cl duas demãos 	 22,68 m2 

11 BANCADA 
pedra em granito na cor andorinha 	 3,77 m2 
divisória sanitária em granilite completa 	 5,51 m2 

12 LOUÇAS E METAIS 
pia em granito com cuba em  ago  inox,  comp.  = 2,00 m, completa 	 02 unid 
tanque em  ago  inoxidavel 1,00 x 0,60 e 0,60 x 0,60 	 02 unid 
bacia de louça branca c/ cx. acoplada Cl tampa a acessórios 	 01 unid 
lavatório de parede em louça branca completo 	 01 unid 
cuba de  ago  inox simples 560 x 340 x 170 mm0 PRESENTE  DOCUMENTO E. PARTE 01 unid 

INTEGRANTECCERT13,:i0 r. .7 AcE:,.  -- torneira para bancada do lava louças 	 01 unid 
TËCNICO EXPEDI;i:k Ni 	....-1-  - registro de pressão c/ canopla, dn 3/4" 	PELO CREA-SP  SOS  f4,.S.ÇA7 Q  1 1  t7c/ 	01 unid 

chuveiro 	 01 unid 
SAo Paulo...03 -1 ° C / '2CC4) saboneteira branca para sabonete liquido 	 01 unid 

porta toalha tipo descartavel na cor branco 	 O''.j1., 	01 unid 
porta papel de louça branca 	 01 unid 

r porta toalha de louça branca 	 -..! 	 01 unid 
saboneteira de louça branca 	 01 unid 

NAL 

RG. .53,710,116-4 
Setor de Licitações 
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13 HIDRÁULICA P1 AGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável) 
projeto esquematico de Agua fria 
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 0 15 mm a 0 25 mm 
enchimento rasgo alvenaria com arg. tubulação 0 15mm a 25 mm 
registro de gaveta bruto, dn 25 mm 
adaptador soldavel / rosca de pvc marrom, dn 25 mm x 3/4" 
cotovelo 90 soldavel de pvc marrom, dn 3/4" 
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR, dn 3/4" x 1/2" 
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR, dn 3/4" x 3/4" 
curva 45 soldável de pvc marrom, dn 3/4" 
te 90 sodável de pvc marrom, dn 3/4" 
joelho 45 soldável de pvc marrom, dn 3/4" 	eS" 
joelho 90 soldável de pvc marrom, dn 3/4" 
adaptador de pvc soldavel, dn 3/4"  
cap  soldável de pvc, dn 3/4" 
registro gaveta c/ canopla, dn 3/4" 
registro de pressão c/ canopla, dn 3/4" 
tubo pvc soldavel marrom, dn 3/4" 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

14 HIDRÁULICA 121 ESGOTO (tubos e conexões em pvc bronco) 
projeto esquematico de esgotos  
cap  dn 100 mm 
joelho 450  dn 50 mm 
joelho 450  dn 100 mm 
joelho 900  dn 40 mm 
joelho 90° dn 50 mm 
junção 45° dn 100 x 50 mm 
junção 45° dn 50 x 50 mm 
caixa sifonada 100 x 100 x 50 mm 
tê dn 100 x 50 mm 
tubo pvc branco dn 40 mm 
tubo pvc branco dn 50 mm 
tubo pvc branco dn 100 mm 
caixa inspeção em alvenaria tijolo, fundo e laje de concreto 600 x 600 x 
1000 mm 
caixa de gordura em tubo pvc dn 350 mmm 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

15 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA 
projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia 
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa 
eletroduto de pvc flexível liso 0 25 mm (3/4") 
caixa de ligação estampada em chapa de aço 3" x 3" 
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 2" 
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 4" 
quadro de distribuição de embutir até 16 divisões c/ barramentO 
dimensões: 312 x 405 x 95 mm 
disjuntor tripolar termomagnético 50 A padrão  DIN  
disjuntor  bipolar  termomagnético 16 a 32 A padrão  DIN  
disjuntor monopolar termomagnético 16 a 32 A padrão  DI  
cabo CC1 de 1 par para telefone 
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto  

OWL AA 041;;N- 

$4 41'  • 	 +9 
is G 

"7 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
NTEGRANTE B.. :-..,`E-Y-tTIDA0 DE ACIL:V0 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 
PELO CREA-SP SOB 	. ...... Q.Q.. 

são Paulo...Q.3 .i.. .O G  1z1009  

,P0,NA,14 

anie 
RG 

Se tor d 

01 vb 
25,00 m 
25,00 m 
01 unid 
02 unid 
08 unid 
04 unid 
03 unid 
04 unid 
06 unid 
04 unid 
04 unid 
08 unid 
01 unid 
03 unid 
01 unid 

60,00 m 
4,16 m3 

01 vb 
01 unid 
04 unid 
02 unid 
02 unid 
08 unid 
02 unid 
02 unid 
04 unid 
02 unid 
3,00 m 

12,00 m 
24,00 m 

2,00 m 

3,00 m 
16,00 m3 

01 vb 
30,00 m 
30,00 m 
30,00 m 
07 unid 
12 unid 
01 unid 

01 unid 

bit unid 
unid 

S ()I Pkunid  
7110 11650,00 m 

cita0,25o,00 m 
300,00 m 
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GOVEMNO PpPULARne 

AWUARA 
DEUENVOLVIMENTu PARA TODOS 

150,00 m 
05 unid 
02 unid 
08 unid 
01 unid 
01 unid 
06 unid 
01 unid 

02 unid 

44,40 m2 

cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul 
interruptor, duas teclas simples 10A - 250 Volts c/ espelho 
interruptor, duas teclas paralelo 10A 250 Volts c/ espelho 
tomada dois polos mais terra 20 A 250 Volts c/ espelho 
tomada para telefone para pino  jack  1/4 
caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrds 400 x 400 x 120 mm 
luminária fluorescente completa com 2 limpadas de 40 W sobrepor 
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W 
caixa inspeção em alvenaria , fundo em brita e laje de concreto 600 x 600 
x 600 mm 

16 SERVIÇOS EXTERNOS 
calçada em concreto e = 7 cm 

16.1 Abrigo de Os 
construção do abrigo em alvenaria com portão em tela alamb. 
tubo de cobre p/ gás classe A s/  cost.  dn 1/2" 
remanejamento de peças do abrigo de gás existente 

Características técnica da obra (Sanitários  ETA  Fonte):  

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
locação da obra, gabarito 
tapume chapa compensada resinada 6 mm 

ye' 

3 INFRA  ESTRUTURA 	 Jv 

2 PROJETO ESTRUTURAL 
elaboração do projeto estrutural  

01 vb 
3,00 m 

01 vb 

31,00 m2 
88,00 m2 

01 vb 

3.1 estacas 
estaca escavada, 0 20 cm, tipo rotativo ou strauss 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

3.2 baldrame 
escavação manual 
apiloamento fundo vala 
lastro de brita graduada 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
forma madeira 
concreto fck 20 
reaterro de vala apiloado 
impermeabilização de alvenaria de embasamento 

4 SUPER ESTRUTURA 
4.1 pilares e vigas 

forma madeira 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

4.2 laje pré moldada 
laje pré moldada comum para forro h - 8 esp. =12 cm 

CON F E C 

aiie  
RO. .53,7 

Setor de Li 

O aor 
1/16-4 
Oes 

44,91 m2 
IGINA1108,78 m2 

5,18 m3 

142,50 m 
99,54 kg 
6,99 m3 

5,92 m3 
7,40 m2 
0,44 m3 

145,55 kg 
26,00 m2 

2,50 m3 
2,96 m3 

18,50 m2 

32,50 m2 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE D:`, -.7,117:-RTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 

	

PELO CREA-SP SOB N2  .. 	........... 
São Paulo 	 03 j..0 

s_2(vv.
I. 
 ti

c\ 
 



6 COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO 
manta asfáltica  anti  raiz e = 4 mm 
proteção mecânica em arg cim. + areia 
telhado verde 

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA 
e  vitro  basculante (1,80 x 0,60, 1,00 x 0,60) 	• ‘.,_e 

porta sanitário deficiente completa (madeira) 
porta madeira para banheiros e depósito completa 
metálica metálica para depósito 
porta divisória p/ sanitários completa 

8 VIDROS 
vidro comum fantasia e duas demãos de massa e = 4 mm 

Departamento Autônomo de  Agin  e Esgotos 
GOVF.NO  POPL.I.Ari DE Rua Domingos  Barbieri,  100- Caixa Posta 380- CEP 14802-510 -Araraquara/ SP 	rtaatiARA  

Telefone: (16) 3324 9580- Fax: (16) 3324 4571 -0800 775 1595 
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112 

www.daaeararaquara.com.br  

OCGESIVOLVIMEN,0 PAflm 70000  

19 x 19 x 39 cm - paredes 
14 x 19 x 39 cm - paredes 
19 x 19 x 39 cm - platibanda 
a 0,90 m e 2,20 m 

escora para laje 
armadura de aço, corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

5 	PAREDES (c/ bloco concreto aparente) 
alvenaria de vedação com bloco aparente, 
alvenaria de vedação com bloco aparente, 
alvenaria de vedação com bloco aparente, 
amarração travam horiz e vert- fer 6,3 mm 

32,50 m2 
26,00 kg 
1,99 m3 

55,90 m2 
47,46 m2 
14,70 m2 
15,55 kg 

70,00 m2 
70,00 m2 
35,70 m2 

3,84 m2 
01 unid 
04 unid 
01 unid 
4,0 m2 

3,84 m2 

9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS 
chapisco em parede interna, forro e platibanda 
empoço/massa única em parede interna, forro e platibanda 
azulejo assentado com arg cim colante 
rejuntamento azulejo 
regularização e compactação para pisos 
lastro de brita graduada esp. = 5 cm 

Sa-o Paulo 
contra piso de concreto não estrutural esp.= 5 cm 
argamassa para regularização do contra piso 
piso cer  PEI  5 + rejunt,  assent  c/ argam colante 
rodapé cerâmico  assent.  c/argam colante 
soleiras em granito cinza andorinha largura = 25 cm 

o ./. 	.p2oc,

iV 

 

124,75 m2 
124,75 m2 

80,00 m2 
80,00 m2 
20,94 m2 

1,05 m3 
1,15 m3 

20,94 m2 
20,94 m2 

6,60 m 
3,60 m 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE a'. .1:EFrriDA0 DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 
PELO CREA-SP  SOS  N, 	 C-11-  9 44   W._ 

10 PINTURA 
aplicação de fundo preparador interno 
aplicação de fundo preparador externo 
látex pva em parede e forro interno na cor branco 
látex acrilico fosco em padere e platibanda na cor pêssego 
grafite para pisos de concreto (calçada) 
aplicação de  primer  sintético anticorrosivo 
esmalte sintetico em esquadrias metálicas na cor grafite 7 
pintura grafite em rufo 

11 BANCADA E DIVISÓRIAS 
bancada granito cinza andorinha, inclusive fixação e 
divisória sanitária em granilite completa 

12 LOUÇAS E METAIS 	 - • • aor 
bacia de louça branca c/ cx. acoplada c/ tampa a acessórietC.3372,7  4,116-4 

Setor de Licitações 

44,10 m2 
99.23 m2 
44,10 m2 
99.23 m2 
31,24 m2 

7,68 m2 
7,68 m2 
40,00 m 

1,20 m2 
10,00 m2 

05 unid 
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01 unid 
03 unid 
03 unid 
05 unid 
02 unid 
05 unid 

lavatório de parede em  !cup  branca completo 
saboneteira branca para sabonete liquido 
porta toalha tipo descartavel na cor branco 
porta papel de louça branca 
ducha manual sanit. Feminino 
barra apoio para sanit. deficientes 

13 HIDRÁULICA 121 AGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldável) 
projeto esquematico de égua fria 
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 0 15 mm a 0 25 mm 
enchimentorasgo alvenaria com arg. tubulação 0 15mm a 25 mm 
cotovelo 90 soldavel de pvc marrom dn 3/4" 
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR dn 3/4" x 1/2" 
te 90  soave'  de pvc marrom dn 3/4" 
adaptador de pvc soldavel dn 3/4" 
registro gaveta c/ canopla dn 3/4" 
tubo pvc soldavel marrom dn 3/4" 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco) 
projeto esquematico de esgotos 
joelho 45° dn 50 mm 
joelho 45° dn 100 mm 
joelho 90° dn 40 mm 
joelho 90° dn 100 mm 
caixa sifonada 100 x 100 x 50 
te dn 100 x 50 mm  
td  dn 100 x 100 mm 
junção 450  dn 100 x 50 mm 
tubo pvc branco dn 40 mm 
tubo pvc branco dn 50 mm 
tubo pvc branco dn 100 mm 
cx inspeção alvenaria tijolo revestida, fundo e laje oncr 600x600x1000 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

01 vb 
25,00 m 
25,00 m 
06 unid 
08 unid 
08 unid 
08 unid 
04 unid 

36,00 m 
1,00 m3 

01 vb 
06 unid 
01 unid 
06 unid 
05 unid 
03 unid 
02 unid 
01 unid 
01 unid 
3,00 m 

12,10 m 
20,00 m 

mm 	04 unid 
8,96 m3 

0 PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE C..: 	:7 .1-PTIDA0 DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA 
PELO CREA-SP  SOS  N2  .....  

Sao  Paulo 	 03 ../...01.../49 

LJJJTrjA 

15 AGUAS PLUVIAIS 
rufo em chapa aço galvanizado 
condutor vertical em  ago  galvanizado 
joelho 90°  PVC  branco 0 75 mm 

16 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA 
projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia 
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa 
eletroduto de pvc flexível liso 0 25 mm (3/4") 
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 2" 
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 4" 
quadro distrib embutir até 8 divisões c/ barramento 160x240x89 
disjuntor  bipolar  termomagnético 32 A padrão  DIN  
disjuntor monopolar termomagnético 20 A padrão  DIN  
disjuntor monopolar termomagnético 10 A padrão  DIN  
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azuk, 
interuptor,  , uma tecla simples 10 A - 250 V 

40,00 m 
18,00 m 
08 unid 

01 vb 
40,00 m 
40,00 m 
40,00 m 
08 unid 
02 unid 
01 unid 
01 unid 
04 unid 
04 unid 

210,00 m 
70,00 m 
70,00 m 
04 unid 

'ell  _p/plaor 
RG.,53.7 	16-4 

Setor de ic ações 
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04 unid 
02 unid 
06 unid 
02 unid 
01 unid 

tomada universal dois polos 10 A 250 Volts Cl espelho 
placa (espelho cego) para caixa 4 x 4 
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor 
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W 
cx inspegãoalvenaria, fundo brita e laje concr 600x600x600 mm 

17 SERVIÇOS EXTERNOS 
calçada em concreto e = 7 cm 
calçada em mosaico português 
assentamento de guia de jardim 

18 EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTOS 
escavação manual 
tubo de pead ocre corrugado DN 150 mm 	 7 

 

poço de visita completo com tampão de Ferro Fundido--,‘ 
reaterro de vala apiloado 
interligação com a rede existente 

Características técnica da obra (Sanitários Almoxarifado): 

1 	SERVIÇOS PRELIMINARES 	 O PRESENTE F.30CUMENTO P  PART"- 
INTEGRANTE C.".-0'7:.RTIOAO CE ACEPIN.I0 locação da obra, gabarito 	 TÉCNICO EXPED:DA PESTA DATA 

tapume chapa compensada resinada 6 mnIELo CREA-SP SOB 	 ...... 

31,24 m2 
40,00 m2 

50,00 m 

90,00 m3 
130,00 m 

2,0 unid 
87,40 m3 

01 vb 

46,07 m2 
36,00 m2 

2 PROJETO ESTRUTURAL 
elaboração de projeto estrutural 

São Paulo 	./,..Q(;  /,2009  

.tyr\l/  Ctel  01 vb 

3 INFRA ESTRUTURA 
3.1 estacas 

estaca escavada, 0 20 cm, tipo rotativo ou strauss 
armadura de  ago,  corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

3.2 baldrame 
escavação manual 
apiloamento fundo vala 
lastro de brita graduada 
armadura de  ago,  corte e dobra na obra 
forma e desforma em madeira 
concreto fck 20 
reaterro de vala apiloado 
impermeabilização de alvenaria de embasamento 

4 SUPER ESTRUTURA 
4.1 pilares e vigas 

forma e desforma em madeira 
armadura de  ago,  corte e dobra na obra 
concreto fck 20 

4.2 laje  pre  moldada 
laje pré moldada comum para forro h- 8, esp. = 12 cm, 
escora para laje 	

LP  a  ill  

armadura de aço, corte e dobra na obra 

120,00 m 
72,65 kg 
5,88 m3 

8,00 m3 
10,00 m2 
0,60 m3 

120,00 kg 
30,00 m2 
3,00 m3 
4,00 m3 

25,00 m2 

122,78 m2 
585,00 kg 

7,65 m3 

11 	 46 00 m2 
I Spolacr 46:00 m2 

RG. 3 /0,116-4 
44,00 kg Setor 	citaçcies 



9 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS 
chapisco em parede interna e forro 
embogo/massa única em parede interna e fqsro i-RESENTE Dr 	', CUPP-"NTO PARTE azulejo assentado com arg cim colante 	INTEGRANTE 1.-;,z. _-;ENTIDAD DE AC 110 

TECNICO EXPED!DA NESTA DATA 
PELO CREA-SP SOB 1)12.:.$ . çA . : ......... 

São Paulo 	 0 3 4.00  AO 

/C1 

rejuntamento azulejo 
regularização e compactação para pisos 
lastro de brita graduada esp.= 5 cm 
contra piso de concreto não estrutural esp.= 5 cm 
argamassa para regularização do contra piso 
piso cer  PEI  5 + rejunt,  assent  c/ argam colante 
rodapé cerâmico  assent.  c/argam colante 
soleira em granito cinza andorinha largura = 25 cm 

161NAi. 	06 unid 
05 unid 

o aor 03 unid 
.116-4 	06 unid 
itações 

RG. 
Setor de 
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concreto fck 20 

6 	PAREDES (c/ bloco concreto aparente) 
alvenaria de vedação com bloco aparente, 19 x 19 x 39 cm - paredes 
alvenaria de vedação com bloco aparente, 14 x 19 x 39 cm - paredes 
alvenaria de vedação com bloco aparente, 19 x 19 x 39 cm - platibanda 
amarração travam horiz e vert- ter 6,3 mm a 0,90 m e 2,20 m 

COBERTURA - IMPERMEABILIZAÇÃO 
manta asfáltica  anti  raiz e = 4 mm 
proteção mecânica em arg cim. + areia 
telhado verde 

7 ESQUADRIAS METÁLICAS E MADEIRA  
vitro  basculante (1,80 x 0,60 / 1,20 x 1,00 / 1,00 x 
porta madeira para banheiros e depósito 
porta metálica de abrir (0,80 x 2,17) 
porta divisória sanitário 

8 VIDROS 
vidro comum fantasia, em caixilhoe duas demãos de massa e = 4 mm 

10 PINTURA 
aplicação de fundo preparador interno 
aplicação de fundo preparador externo  
latex  pva em parede e forro interno na cor branco  
latex  acrilico fosco em parede e beirais na cor pêssego 
grafite para pisos de concreto (calçada) 
aplicação de  primer  sintético anticorrosivo 
esmalte sintetico em esquadrias metálicas na cor grafite 
pintura grafite em rufo  

2,05 m3 

78,00 m2 
43,80 m2 
15,00 m2 
18,80 kg 

71,59 m2 
71,59 m2 
35,70 m2 

6,52 m2 
03 unid 
01 unid 
08 unid 

6,52 m2 

171,34 m2 
171,34 m2 
97,20 m2 
97,20 m2 
37,54m2 

1,88 m3 
1,88 m3 

37,54 m2 
37,54 m2 

7,30 m 
3,00 m 

74,14 m2 
114,31 m2 

74,14 m2 
114,31m2 
74,29 m2 
13,04m2 
13,04m2 
50,00 m 

11 BANCADA E DIVISÓRIAS 
bancada granito andorinha (cuba louça branca, sifão m tal  co,  grapas) 	3,00 m2 
divisória sanitária em granilite completa 	 28,00 m2 

12 LOUÇAS E METAIS 
bacia de louça branca c/ cx. acoplada d tampa a 
saboneteira branca para sabonete liquido 
porta toalha tipo descartavel na cor branco 
porta papel de  Iowa  branca 
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02 unid 
05 unid 
01 unid 
02 unid 
01 unid 

ducha manual 
torneira de pressão metálica (pia) c/ acionamento por sensor 
torneira de pressão uso geral (tanque) 
chuveiro ducha metálico 
tanque de louça branca 

13 HIDRÁULICA ÁGUA FRIA (tubos e conexões em pvc soldavel) 
projeto esquematico de Agua fria 
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 0 15 mm a 0 25 mm 
enchimento de rasgo em alvenaria com arg. mista para 0 15mm a 25 mm 
cotovelo 90 soldavel de pvc azul - LR dn 3/4" x 1/2" 
tê 90 soavel de pvc marrom dn 25 mm 
tê 90 redução soldável de pvc marrom dn 32 x 25 mm 
cotovelo 90 soldável pvc marrom dn 25 mm 
cotovelo 90 soldável pvc marrom com rosca metálica dn 25 x 1/2" 
adaptador de pvc soldavel dn 3/4" 
registro gaveta c/ canopla dn 3/4" 
registro gaveta  of  canopla dn 1" 
registro pressão com canopla dn 20 mm 
tubo pvc soldavel marrom dn 32 mm 
tubo pvc soldavel marrom dn 25 mm 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

14 HIDRÁULICA P/ ESGOTO (tubos e conexões em pvc branco) 
projeto esquematico de esgotos 
joelho 450  dn 50 mm 
joelho 450  dn 100 mm 
joelho 90° dn 40 mm 
joelho 90° dn 50 mm 
joelho 90° dn 100 mm 
caixa sifonada 150 x 150 x 50 mm 
junção 45° dn 50 x 50 mm 
junção 45° dn 100 x 50 mm 
junção 45° dn 100 x 100 mm 
tubo pvc branco dn 40 mm 
tubo pvc branco dn 50 mm 
tubo pvc branco dn 100 mm 
cx inspeção em tijolo revestida, fundo e laje concr 600x600x1000 
escavação e reaterro de vala (valas externas e internas) 

16 AGUAS PLUVIAIS 
rufo em chapa  ago  galvanizado 
condutor vertical em aço galvanizado 
joelho 90°  PVC  branco 0 75 mm 

16 INSTALAÇOES ELÉTRICAS E TELEFONIA 
projeto esquemático das inst. elétricas/telefonia 
rasgo em alvenaria para passagem de tubulação 
enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa 
eletroduto de pvc flexivel liso 025 mm (3/4") 
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 2" 
caixa de ligação de pvc rigido retangular 4 x 4" 
qd distribuição embutir até 12 divisões barramento 260x310x85 mm 
disjuntor  bipolar  termomagnético 50 A padrão  DIN  
disjuntor  bipolar  termomagnético 32 A padrão  DIN  

O PRESENTE DOCUf1.7NTO E  PART  
INTEGRANTE " 	*ERTILAO DE ACC'O 
TÉCNICO EXP2OTA NESTA DATA 
PELO CREA-SP  SOD  N2  .  

Sao  Paulo 	 03  A 

01 vb 
35,00 m 
35,00 m 
08 unid 
10 unid 
03 unid 
06 unid 
14 unid 
15 unid 
04 unid 
01 unid 
02 unid 

12,00 m 
36,00 m 
1,00m3 

01 vb 
06 unid 
06 unid 
08 unid 
02 unid 
06 unid 
05 unid 
04 unid 
08 unid 
06 unid 

12,00 m 
18,00 m 
24,00 m 
04 unid 

8,96 m3 

50,00 m 
36,00 m 
20 unid 

01 vb 
60,09' m 
60,00 m 
60,00 m 
15 unid 
02 unid 
01 unid 
01 unid 
02 unid 
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51,25 m2 
19,64 m2 
58,80 m2 

'GINA!. 

caill 	oka-or 

RC,. 33 	116-4  

Setor  de  Licitações  

Departamento Autônomo de Agua e Esgotos 
Rua Domingos  Barbieri,  100- Caixa Postal, 380- CEP 14802-510 -Araraquara/ SP 

Telefone: (18) 3324 9560 - Fax: (16) 3324 4571 -0800775 1595 DEVENVOLvIMENTO PARA TODOS 
CNPJ 44.239.770/0001-67 - I.E. 181.323.924.112 

www.daaeararaquara.com.br  

GOVERNO  POPULAR OR 

.AOUARA  

04 unid 
04 unid 

210,00 m 
50,00 m 

100,00 m 
100,00 m 

04 unid 
04 unid 
02 unid 
06 unid 
02 unid 
01 unid 

disjuntor monopolar termomagnético 20 A padrão  DIN  
disjuntor monopolar termomagnético 10 A padrão  DIN  
cabo isolado em pvc seção 16 mm2 - 750 Volts 
cabo isolado em pvc saga() 6 mm2 - 750 voltes 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor preto 
cabo isolado em pvc seção 2,5 mm2 - 750 Volts cor Azul 
interuptor, uma tecla simples 10 A - 250 V 
tomada universal dois polos 10 A 250 Volts c/ espelho 
placa (espelho cego) para caixa 4 x 4 
luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40 W sobrepor 
pendente ou plafonier com globo leitoso e lampada de 60 W 
cx inspeção alvenaria , fundo brita e laje concreto 600x600x600 mm 

17 SERVIÇOS EXTERNOS 
calçada em concreto e = 7 cm 

Características técnica da obra (Palco): 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 
limpeza manual de terreno 
locação da obra, gabarito 
tapume chapa compensada resinada 6 mm 

2 PROJETO ESTRUTURAL 
elaboração de projeto estrutural 

O PRESENTE 
rNTEGRANTE 	 ACE7,17nl0 
TÉCNICO EXPaDIC"!;', t:ESTA DATA 
PELO CREA-SP  SOS  

São P8U10 	 03 ./...0(?.../.4.0-9 

01 vb 

3 ESTRUTURA 
3.1 radier - largura 60 cm - h = 15 cm 

escavação manual de vala 
reaterro manual de vala apiloado 
lastro de brita graduada 
armadura de  ago,  corte e dobra na obra (base e arranques pilaretes) 
concreto fck 20 

3.2 base - 0 5,0 m, h = 80 cm 
alvenaria de bloco de concreto aparente e = 19 cm 
chapisco em alvenaria 
empoço/massa única na alvenaria interna 
forma e desforma de madeira para pilaretes 20 x 25 cm 
concreto fck 20 para pilaretes 
impermeabilização de superfície sujeita à umidade de terra com argamassa 
polimérica 
reaterro manual de vala apiloado 
lastro de brita graduada 
armadura de tela soldada em aço CA-60 B - Q 283 
concreto fck 20 para a laje 
piso cerâmico  anti  derrapante,  ass.  c/ arg. colante 
rejuntamento de piso cerâmico 

3.3 Escada 

2,22 m3 
2,22 m3 
0,13 m3 
70,00 kg 
1,26 m3 

12,60 m2 
12,60 m2 
12,60 m2 
4,80 m2 
0,75 m3 

15,75 m2 

13,78 m3 
0,59 m3 

105,00 kg 
2,00 m3 

21,00 m2 
21,00m2 
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escada em concreto e = 5 cm 	 01 vb 
conimão tubular em aço galvanizado dn 1"1/2 	 2,40 m 

4 PINTURA 
aplicação de fundo preparador externo 
látex acrilico fosco na cor pêssego para paredes externas 
aplicação de  primer  sintético anticorrosivo 
esmalte sintético na cor grafite 
esmalte sintético em corrimão na cor grafite 

5 INSTALAÇOES ELÉTRICAS 
projeto esquemático das inst. elétricas 
eletroduto de pvc flexível corrugado dn 3/4" 
eletroduto de pvc rígido dn 1" 
caixa de ligação em pvc rígido 4 x 2" 
caixa de ligação em pvc rígido 4 x4" 
quadro de distribuição de sobrepor até 08 divisões 
disjuntor monopolar termomagnético 20 A 
cabo isolado em pvc seção 6,0 mm2 - 750 Volts cor preto 
tomada de dois pólos mais terra 20 A - 250 Volts c/ espelho 
caixa inspeção em alvenaria , fundo em brita e laje de concreto 400 x 400 x 
400 mm 

13,50 m2 
13,50 m2 
5,00 m2 
5,00 m2 
2,40 m 

01 vb 
20,00 m 
5,00 m 
04 unid 
02 unid 
01 unid 
04 unid 

30,00 m 
08 unid 

01 unid 

Araraquara, 23 de março de 2009 
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CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviços, de  

urn  lado AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA. -ME, com escritório em 

São Carlos — SP, localizado na Alameda das Azaléias, 163 escrita no Cadastro 

Geral de Contribuintes sob o  rig  08.012.524/0001-04, representada pela sua 

diretora de Empreendimentos Vanusa Antonio da Silva, brasileira, divorciada 

portador da Cédula de Identidade n2  24.441.929-2 e CPF n2  149.453.178-01, 

residente e domiciliando na Rua Pedro  Alvarez  Cabral, 245 — Ara raquara - São 

\ Paulo, a seguir denominada simplesmente por CONTRATANTE, e de outro lado 

''Fernando José Rosalen, brasileiro, divorciado, portador da Cédula de Identidade 

12.356.063-9 SSP/SP e CPF 030.407.678-36 residente à Av.Dr.Carlos Botelho, 

2220 apto. 132 — São Carlos, São Paulo, a seguir denominado simplesmente por 

CONTRATADO, têm justo e contratado o Seguinte: 

CLAUSULA PRIMEIRA 

A CONTRATANTE contrata os serviços do CONTRATADO como Engenheiro 

Civil, estando este devidamente inscrito no CREA/SP sob o n2  060.180.320-3, e 

no gozo pleno de sua profissão. 

CLAUSULA SEGUNDA 

O CONTRATADO obriga-se a prestar a sua habilidade profissional nos serviços 

de Engenharia Civil, referente a Obras de Construção Civil, Obras de 

Pavimentação, Terraplenagem, Topografia, Montagem Industrial, Estrutura 

Metálica, Obras Civis de estações de tratamento de esgoto e água, estações 

elevatórias de esgoto e água, redes de água e esgoto; e demais atividades 

correlatas à sua profissão. 

CLAUSULA TERCEIRA 

O CONTRATADO obriga-se,  nest  ato, a cumprir a jornada de trabalho as 

terças, quartas e quintas feiras das 8:00 as 18:00 horas, nos serviços constante 

da cláusula anterior. 
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Rosa Maria Santolin/ Valdirene A.Veltri 
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CLAUSULA QUARTA 

O tempo de duração do presente contrato é por 4 (quatro) anos, iniciando-se 

em 04 de maio de 2021 podendo ser rescindido por quaisquer das partes com 

comunicagio• prévia, por escrito, de no mínimo 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA QUINTA 

0 CONTRATADO será remunerado mediante o pagamento mensal de 6 (seis) 

salários mínimos, que deverk ser pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês, 

reajustado de acordo com as normas vigentes, valores estes estabelecidos pela 

categoria de classe. 

CLAUSULA SEXTA 

As partes Contratantes elegem o foro da capital do Estado de Só Paulo, 

renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

quaisquer dúvidas ou responsabilidades oriundas do presente CONT 

assinam em 03 (três) vias de igual teor e forma, para_ queprodu-

Juridicos e legais, na presença de duas testemunzha-C  

0, que 

os efeitos 

go Carlos, 04 de  maio  de 2021  
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AlL AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
C.N.P.J. N g  08.012.524/0001-04 I.E. N °  637.301.695.113 

INDICAC "A DAS INSTALACOES DOS APARELHAMENTOS E DO PESSOAL TÉCNICO 
ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA PROCESSO LICITATóRIO  

A empresa declara para os devidos fins, que todos os membros encontram-se 
disponíveis para o objeto a ser executado. 

• Fernando José Rosalen — Engenheiro. Responsável Técnico 
• Rogério Amoroso — Engenheiro Obras 
• Waldecyr Vicente de Faria — Técnico de Segurança do Trabalho e Administrativo 
• Valdir Olimpio da Costa — Encarregado Elétrica/Hidráulica 
• Geraldo Evangelhista dos Santos Filho — Encarregado Civil 
• José Roberto Faria — Encarregado Pintura 

A) Instalações de Canteiros: 

- Escritório:  area  do terreno=300 m2, área de construção=120m2 
- depósito de materiais: área do terreno=400m2, área de construção=50 m2 

B) Máquinas/Equipamentos: 

- 01  pick up  montana: 
-01 betoneira capacidade 320 L — rotativa 

- 01 rompedor de concreto 10 Kg 
- 02 serras circulares 
- 01 furadeira de bancada 

01 vibrador de concreto c/ mangote 

NOTA: será cumprido o lue determina o § 6° do  art.  30 da Lei Federal n° 8.666/93. 

R 
AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO 

Alameda das Azalélas,163 - Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 LE.:637.301.695.113 
São Carlos - SP- CEP 13.566-500- TeL 16- 3307-4138 



AMON CONSTRUCÕES E SANEAMENTO LTDA 
C.N.P.J. N 2 08.012.52'4/0001-04 I.E. N 9  637.301.695.113 

DECLARAÇÕES 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. 

PROCESSO N. 0016/2022 

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS " 

A Empresa  Amon  Construções e Saneamento Ltda, declara que:. 

- possui pleno conhecimento do objeto, bem como, de todas as informações 
necessárias para a elaboração de sua proposta; 

- Declaração de que conhece e aceita as condições desta licitação, objeto do certame 
licitatório, e que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou 
empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços 
prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas na 
LDO, estando apto a apresentar a proposta financeira; 

- apresentará uma das garantias prevista no artigo 56 da Lei 8.666/93, garantia esta 
de 5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, na hipótese de lhe ser 
adjudicado o objeto e antes da assinatura do respectivo contrato, sob pena de perda do 
direito de assinatura do contrato, sem direito a reclamar qualquer indenização ou 
ressarcimento; 

- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, 
a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição 
Federal; 

- inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometam 
a idoneidade da proponente nos termos da Lei e que não está declarado inidemeo em 
qualquer esfera da Administração Pública e nem está suspenso de participar de licitações 
por qualquer órgão governamental, autárquica, fundacional ou de economia mista 

Américo Brasilense, 18 de março de 2022 

, 	 

Amon  Construções e Saneamento Ltda 
Vanusa A. da Silva - sócia adm. 

Alameda das Azaléias,163 Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 I.E.:637.301.695.113 
São Carlos - SP- CEP 13.566-500 -  Tel.  16- 3307-4138 



AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO L'TDA 
C.N.P.J. N 2 08.012.5274/0001-04 I.E. N 2  637.301.695.113 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. 

PROCESSO N. 0016/2022 

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS" 

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital 
e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das 
obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às 
mesmas. 

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022 

ao- 
Amon  Construções e Saneamento Ltda 

Vanusa A. da Silva - sócia adm. 

Alameda das Azaléias,163 - Cidade Jardim CNPJ: 08.012,524/0001-04 I.E.:637.301.695.113  
Sao  Carlos - SP- CEP 13.566-500 -  Tel.  16- 3307-4138 



AMON CONSTRUCÔES E SANEAMENTO LTDA 
C.N.P.J. N 2 08.012.524/0001-04 I.E. N 2  637.301.695.113 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. 

PROCESSO N. 0016/2022 

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS " 

Declaro, para todos os fins de direito, estar ciente e de acordo com os termos do edital 
e seus anexos, especificamente os itens e cláusulas acerca dos prazos contratuais e das 
obrigações da contratada, assim como das penalidades previstas em caso de infração às 
mesmas. 

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022 

R  
Amon  Construções e Saneamento Ltda 

Vanusa A. da Silva - sócia adm. 

Alameda das Azalélas,163 - Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 I.E.:637.301.695.113 
São Carlos - SP- CEP 13.566-500 -  Tel.  16- 3307-4138 



AIVION CONSTRUCÕES E SANEAMENTO L'TDA 
C.N.P.J. N 2 08.012.524/0001-04 I.E. N 2  637.301.695.113 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE OU DE REENQUADRAMENTO 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. 

PROCESSO N. 0016/2022 

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS "  

Amon  Construções e Saneamento Ltda, inscrita no CNPJ no 08.012.524/0001-04, por 
intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a.) Vanusa Antonio da Silva , portador (a) 
da Carteira de Identidade n°24.441.929-9 e do CPF no 149.453.178-01, DECLARA, para 
fins de participação na Tomada de Pregos no 014/2021, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso! do artigo 3° da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006; 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° 
do artigo 3° da Lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022. 

Amon  Construções e Saneamento Ltda 
Vanusa A. da Silva - sócia adm 

Alameda das Azaléias,163 - Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 I.E.:637.301.695.113 
São Carlos - SP- CEP 13.566-500 -  Tel.  16- 3307-4138 
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo 
Ministério da Indú3trla,C8niérblo EAterio: e:Serviços 
Departamento de'Registr5 ErnI)reseril integração — OREI 
Secretaria de Desenvolvimento' Ecortraco 

DECLARAÇÃO DE RE.ENdUADiakiNtODE ME PARA EPP 

  

NOME EMPRESARIAL 

AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTD4 
N1RE 

35220600600 

  

DECt ARACAO 

A Socisi6de-AMON CONSTRUÇÕES ESANEAMENTO LTEik,Com"ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 18/0512006, 
,NIRE: 3522060060-0, CNPJ: 08.012.52410001-04, estabelecida na'Alanisda'das Azalilas, 163, ,;BAIRRO: Cidade Jardim, São Carlos, 
SP, CEP:13566-500, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se „ 
reenquadra cip condição de NIICROEMPRESA para EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n°123, de 
1402/200& 

LOCALIDADE 

São Carlos -SP 
DATA 

11/06/2021 

  

NOME E ASSINATURA DO EMPRESARIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES  OD  REPRESENTANTE LEGAL 

NOME 

VANUSA ANTONIO DA  SILVA  (Socio) 
ASSINATURA 

.-AY:CL--(NA,L)"•.e-C‘.„ 1A- c;LCA- 

  

Para uso exclusivo da Junta Comercial: 
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AMON CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA 
C.N.P.J. N g  08.012.52'4/0001-04 I.E. N 2  637.301.695.113 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE VISITA TÉCNICA 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022. 

PROCESSO N. 0016/2022 

OBJETO: "REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E LOCAIS PÚBLICOS " 

Eu, Vanusa Antonio da Silva, como representante devidamente constituído 
empresa  Amon  Construções e Saneamento Ltda 	doravante 
denominado LICITANTE, para fins do disposto no item 4.5.4.6 do Edital, 
declara, sob as penas da lei 8.666/93 e demais, que: 

Declaramos, sob risco de incorrer nas penalidades cabíveis, que em 
virtude do declínio da visita técnica assumimos, incondicionalmente, a 
RESPONSABILIDADE de realizar os serviços em conformidade com todas 
as condições e exigências estabelecidas, bem como garantir a sua plena 
execução, durante toda a vigência do contrato decorrente desta licitação, 
certos de que não nos caberá, a posteriori, nenhuma reclamação de 
desconhecimento do objeto licitado. 

Américo Brasiliense, 18 de março de 2022. 

A c9,  
Amon  Construções e Saneamento Ltda 
Vanusa Antonio da Silva - sócia adm. 

Alameda das Azaléias,163 - Cidade Jardim CNPJ: 08.012.524/0001-04 I.E.:637.301.695.113 
São Carlos - SP- CEP 13.566-500 -  Tel.  16- 3307-4138 
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