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ATESTADO TÉCNICO 

Atestamos para os devidos que a empresa Osaka Construtora Eiteli, inscúta no 
CNPJ: 04.769.815/0001—90 estabelecida à Rua Gonçalves Dias, nº 40, Caminho Novo 
— Tremembé—SP, Estado de São Paulo, executou para o Comando da Aeronáutica, por 
intermédio da Prefeitura de Aeronáutica de São José dos Campos (PASJ), inscrito no 
CNPJ: OO.394.429/0171—86, sediado na Praça Marechal Eduardo Gomes, nº 50, no bairro Vila 
das Acácias. na cidade de São José dos Campos - SP, e cumpriu de forma satisfatória 
todas as exigências do Contrato de Despesa nº: Ilº/GAP—SJ—PASJIZOIB, conforme 
descrito: 

Celebrando: 04/11/2019 
Valor do Contrato: R$ 260.541,22 
Local da realização dos serviços: Praça Marechal Eduardo Gomes, nº 50, casa isolada nº 
98, casa isolada nº 100, casa isolada nº 101, na cidade de São José dos Campos 

Período de realização dos serviços: Data início: 11/11I2019 
Data término: 23/03/2020 

Profissional responsável pela realização dos serviços conforme ART nº 
28027230191524198, Renata Simone da Silva, CREA nº 5069819730—SP —— 
Engenheira Civil. 

Objeto dos Serviços: Serviços de Engenharia para Manutenção e Consemção dos 
próprios nacionais residenciais, casa isolada nº 98, casa isolada nº 100 e casa isolada nº 
101. & 



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 
DEMOLIÇÃO 
VEDAÇ õES 
Demolição de alvenaria sem aproveitamento - abertura dos vão m3 
de portas para instalar batentes de 0,80 na sala e quartos, Vitrô da 
sala, janelas, abertura de vão de porta no quartinho dos fundos, 
bancada na área ao lado da cozinha, e demolição parcial parede 
da cozinha para quintal, parede da lavanderia. 
Retirada de esquadria metálica com vidros — sala, cozinha e mª 
banheiro. 
Retirada de esquadúa de madeira (janelas dos quartos) com 1112 
vidros 
Remover de porta com batente completo. / ENTRADA DA 1112 
SALA / COZINHA [ QUARTO 1, 2 / BANHEIRO, PORTA DE 
CORRER DO QUARTINHO DOS FUNDOS. 
PISOS 
Demolição de calçada no entorno do imóvel Mª 
Remoção de piso cerâmico — banheiro, cozinha e varanda, m2 
lavanderia. 
Remoção de iaiso taco de madeira - salas, corredor, quartos. 1112 
Demolição de camada de argamassa de assentamento com uso m2 
de ponteiro, espessura ate 4 cm - banho social e cozinha, 
corredor, sala, quartos. 
Rebaixo da guia na entrada e ponão de pedestres Mª 
REVESTIMENTOS E FORROS 
Demolição de revestimento de azulejo, incluindo a base — banho m2 
social e cozinha, lavanderia. 
Remoção de camada de tinta e argamassa de reboco através de mª 
picotamento com talhadeira ou ponteiro, acima dos azulejos para 
assentamento de revestimento — banho social, cozinha, 
lavanderia. 
Demolição de revestimento de reboco deteriorado, com uso de rn2 
ponteiro, Interno e extemo. 
Remoção de furto de madeira e trama de sustentação do forro. mº 
REMOÇÓES 
Remoção de telhado existente na área externa lateral e parcial 1112 
dos fundos 
Remoção de armário embutido (mão—de—obra de ajudante de m2 
carpinteiro) - quartos 1, 2 e 3, despensa, qmrto empregada e 
sala 
Remoção de caixa d'água * un 
Remoção de quadro de energia un 
Remoção do tampo de pia e tanque mª 
Remoção de peitoril e acabamentos de madeira das paredes na mº 
sala e corredor — escada 
Remoção de louças sanitárias, sem reinstalação e tanque. un 
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Remoção de telhas de fauna manual, sem reaproveitamento. m2 
Remoção 'de trama de madeira de fauna manual, sem mº 
reaproveitamento. 
Remoção de terra vegetal, carga e u'ansporte m3 

ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO 
ARQUITETURA 
PAREDES 
Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 091119 x19 cm, tn2 
espessura da parede 1912111, juntas de 12mm com argamassa 
mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100 kg 
de cimento — parede da cozinha, fechamento parcial da janela da 
sala, vão de porta do quartinho dos fundos ! construção de 
muretas de apoio para pia da cozinha. 
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x 10 x 20 cm % vez M2 
( espessura 10 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 
( cimento, cal e areia) e=1 cm ! construção de muretas de apoio 
para pia da cozinha. 
Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x 10 x 20 cm % vez M2 
( espessura 30 cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 
( cimento, cal e areia) e=1 cm I construção de muretas de apoio 
para pia da cozinha. 
ESQIADRIAS 
Fornecer e instalar portão de grade de fem: de 2,9 x 1,15 no mª 
muro da frente (duas folhas de abrir em gim) 
Fornecer & instalar portão de ferro de 1,0 x 1,00 no quintal e m2 
frente (2 unidades) 
Fornecer e instalar janela de alumínio vem-ana com 02 folhas 1112 
Exas e 02 de correr e 02 folhas internas pam vidro, e grade 
(1,00x1,50Lm. Sala,. (VIDRO INCLUSO) 
Fornecer e instalar janela de alumínio veneziana com 02 falhas na2 
fixas e 02 de correr e 02 folhas internas para vidro, e grade 
( 1,00 x 1,20) m. quartos. (VIDRO NCLUSO) 
Fornecer e instalar de vilrôs tipo basculante de alumínio M2 
(1,00x1,00) [COZINHA (VIDRO INCLUSO) 
F omecimento e colocação de viu-65 lipo basculante de alumínio. M2 
(0,60 x 0,80) / BANHEIRO 
Fornecer e instalar porta para vemiz com batente completo, na 
incluindo ferragens, med. 0,70x2,10m — banho social, 
Fome-cer e instalar porta para verniz com batente completo, un 
incluindo ferragens, med. 0,80x2,10m - - sala, quartel e 2, 
cozinha (interna e externa), quartinho extemo. 
Fornecer e instalar fechadm para banheiro (Aliança — Galaxy un 
Banho Ref. 4183 GR ou equivalente) — banheiro. 
Fornecer e instalar fechadura interna tipo Gorge- Aliança — un 
Galaxy 4182CR ou equivalente) — quartos 1, 2 , cozinha interna, 
Fornecer e instalar fechadura externa de cilindro (Aliança — un 
Galaxy Externa - Ref. 4181CR ou equivalente) — sala, cozinha e 
quartinho de fora 
VIDROS E PLÁSTICOS 
Fornecer e instalar fechamento de acrílico com perfis de In2 
alumínio, com 02 portinholas de correr / para fechamento em 
baixo da pia da cozinha, med. 1,60m x 0,85 111 
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Fornecer e instalar box de vidro temperado & mm "teto", com 
porta de comer e perfis em alumínio anodizado branco, medindo 
alm=1,90m x 1,15m — banho social. 
Ferragem completa para box. 
COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL 
Confecção de trama de madeira campus.-1 por ripas, caíbros e 
terças. 
Confecção de cobertura com telha &brocimento de 6mm 

. espessura de toda edificação, incluindo lavanderia e garagem 
Calha em chapa de aço galvanizado, número 24, 
desenvolvimento de 50 cm. 
REVESTIMENTOS 
Cimentado desempenado e alisado (queimado) com argamassa 
de cimento e areia peneirada, traço 1:4, e=5 cm — área de serviço. 
Confecção de calçada de concreto cimento, areia e pecha, de 7 
cm de espessura em torno de todo imovel, varanda ate portão da 
Rente (4x1) da area de serviço ate portao do fundos (4x1)m ] 
frente a casa (7x1) 
Regularização desempenada de base para revestimento de piso 
com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4, e=5 cm 
- cozinha e banheiros, varanda, 
Regularização desempenada de base para revestimento de piso 
com argamassa de cimento e areia peneirada, traço 1:4, e=5 cm 
— sala, quartos e corredor. 
Fornecer e assentar piso em Porcelanato Retilicado Polido, 
dimensão mínima 60x60cm, cor branco ou bege, com argamassa 
colante para porcelanato, incluindo (: rejuntamento e rodapé de 7 
cm ! sala, corredor e quartos 
Fornecer e assentar piso ceíâmico tipo grês retificado, cor 
branco, dimensão aproximada de 50360011, assentado com 
argamassa colante, incluindo rejlmtamento — banho social, 
cozinha e varanda 
REVESTIMENTOS DE PAREDES 
Demolição manual de argamassa — banheiros e cozinha, 
lavanderia e paredes internas e externas, muros. 
Chapisco para parede exnerna com argamassa de cimento e areia 
sem peneirar maço 13, no padrão existente — banheiros e 
cozinha, lavanderia e paredes internas e externas, muros. 
Aplicação de emboço desempenado nas paredes, traço 1:2:6 
(cimentozcalzareia), com e= 2011, para assentamento de azulejo - 
banheiros e cozinha, lavanderia e paredes internas e externas, 
muros. 
Fornecer e assentar revestimento cerâmico branco 
aproximadamente 30x60cm, até o teto, assaltado com 
argamassa pré fabricada, induindo o rejuntamento - cozinha e 
wc social 
Fornecer e assentar revestimento cerâmico branco 
aproximadamente 30x60cm, até 1,50m de altura, assentado com 
argamassa pré fabricada, incluindo () rejuntamento - 
(5,4x1,50)m / lavanderia 
FORRO 
Fomecereinstalarfomchapade gasoacaltonadonasala, 
varanda, quartos, corredor, wc e cozinha, 
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PINTURA 
Emassamento de parede externa com massa au'ílica com duas 
demãos, para ºintura acrílica. 
Emassamento de parede interna com massa PVA com duas 
demãos, para pintura látex. 
Preparo e aplicação de tinta látex 100% acrílico, na cor branco 
neve, com três demãos — paredes e tetos do inteúor do imóvel, 
tetos da varanda e corredor externo. 
Preparo & aplicação de tinta látex 100% acrílico, na cor areia, 
com três demãos, conforme padrão — fachada frontal, fachada 
posterior e muros 
Preparo e aplicação de tinta malte a base de agua branco neve 
- nas portas, esquadrias em geral e portões 
IMPERMEABILIZAÇÃO 
Impermeabilização do piso e parede até altura de 40 cm e no box 
ate altura de 1,60111, através de aplicação de aditivo 
bicomponente tipo Sika Top ou Vedaplus ou equivalente após a 
regularização - wc social. 
ACABAMENTOS E ARREMATES 
Fornecer e instalar soleira em granito, 15cm de largura — Sala 
(0,80m), Cozinha (211030131), Wc Social (0,70m) 
INSTALAÇÓES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 
ÁGUA FRIA 
Fornecer e instalar toda rede hidráulica conforme o projeto 
em anexo. Tubulação de entrada desde hidrometro ate a 
caixa d'água, instalação de caixa de 500 litros, tubulação de 
disuibuição para banheiro, cozinha e lavanderia, e torneira 
de jardim. ramais de alhnentaçãe» para pia, filtro, tanque, 
maquina lava-roupas, wc. registro internos com acabamento, 
registm de pressão com canopla de 3/4" com acabamento 
para chuveiros e na euzinha. 
Fornecer e instalar caixa dºãgua de polietileno ou fibra de 500 
litros, com registro de limpeza, alimentação de 1.112”, ladrão de 
1”, incluindo todos os acessórios (boia, registros, limpeza, 
entrada, alimentaçãg 
TUBULAÇÓES E CGNEXÓES DE PVC RÍGIDO 
Fornecer e instalar tubulação de tubº PVC soldãvel marrom de 
25mm (3/4"), incluindo as conexões (os pontos serão azuis com 
bucha de latão), conforme ºrientação da fiscalização. Ref.: 
Tigre ou equivalente. 
Fornecer e instalar tubulação de mha PVC soldãvel marrom de 
32m (1"), incluindo as conexões (os pontos serão azuis com 
bucha de latão), conforme orientação da fiscalização. Ref.: 
Tigre ou equivalente. 
Execução de abertura e fechamento de rasgo em piso com 
argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 
com adição de 150 kg de cimento pam passagem de mbulação 
diâmetro menor ou igual & 940111111. 
VÁLVULAS E REGISTROS 
Registro de pressão com canopla QZSmm (3/4"), ref. Deca, 
Docol ou equivalente (linha especial) — banheiro e cozinha 
Registro de gaveta com canopla &?»m (1")— ref. Deca, Docol 
ou equivalente (linha especial). 
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Registro de pressão de PVC SGLDAVEL 21 3/4" mm - ref. 
Trigre, Deca, Ducal ou equivalente. 
Registro de esfera em PVC de 333m (1")- entrada e caixa 
d'agua 
APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS 
Fornecer e instalar bancada de granito verde ubatuba ou similar, 
medindo 1800x600mm, com cuba de inox dupla, incluso 
acessórios (válvula metálica e sifão flexível ajustável) — conferir 
medidas in loco - cozinha 
Fornecer ésubstituir lavatório de louça branco, médio, com 
coluna, medindo 45,5x36,0 cm, incluindo acessórios (válvula de 
esgoto metálica, sifão e tubo flern'vel), bom acabamento e 
durabilidade, de 1ª linha — banho 
Fornecer e instalar bacia sanitária de louça sifonada com caixa 
acoplada, com compartimento para sólidos e líquidos, cor 
branca, com assento sanitário e com todos acessórios — banhos. 
Fornecer e instalar tanque de louça branco, com coluna, BOL, 
medindo aproximadamente 60x56cm, incluso todos acessórios 
(válvula de esgoto, torneira de metal, ãxaçãn e sifão de 
1.1]2"x1.1!2") -— área de serviço. 
Fomecer e instalar tomeira metálica cromada de pressão, com 
bica alta móvel e bico arejador articulado - cozinha. 
Fomecer e instalar torneira metálica mamada para lavatório com 
bico argiador — banho 
Fornecer e instalar torneira metálica cromada para lavatório de 
uso geral para tanque — área de serviço 
Fornecer e instalar papeleira em metal cromado. 
Fornecer e instalar saboneteira em metal cromado. 
Fomecer e instalar porta toalhas em metal cromado, tipo baita. 
Fornecer e instalar porn toalhas em metal cromado, tipo argola 
ou gancho. 
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Fornecer e instalar nova tubulação para drenagem, com tubo de 
descida SOmm até o chão, nos dois lados, incluso conexões e 
acessórios - garagem. 
Fomecer e instalar tubo de PVC de 100mm, incluindo conexões 
— cobertura do quintal. 
FUNILARIA 
Calha de chapa de aço galvanizado nº24 desenvolvimento 33cm, 
com bocal de saida para tubo de 100 mm - 
Fornecer e instalar rufo cobre-mxm) na platibanda, com chapa 
galvanizada nº26, desenvolvimento de 60011. 
Fomecer e instalar rufo com chapa galvanizada nº26, 
desenvolvimento de 40cm. ] area de sv 
ESGOTOS SANITÁRIOS 
Fornecimento e instalação de tubulação de esgoto (mais de 
esgoto e descarga do banheiro caixas e ralos sifonados. ”Tubo 
de PVC. branco de lººmm para os vasos sanitários, até caixa 
depassagemmqlúntaledestaatéacaixaexterna. 
Instalação de ramal de esgoto da bancada da cozinha, lava- 
louças, tanque e lava—roupas. Instalar ramal de agem da 
cakadegorduraatéacaixadeinspeçãonoquintaleda 
inspeção ao PV extemo. Os tubos são de PVC branca para 
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esguto sanitário, com conexões, ponta e bolsa e virola, aneis 
de bºrracha fabricados de acordo cºm a NBR 5688 e 
aplicadas em consonância com a NBR 8160, de 1ª linha. 
Restaurar com argamassa com aditivo impermeabilizante no 
interior das caixas de inspeção — área de serviço. 
Abertura manual de vala 
Reaterro com compactação manual 
TUBOS 
Fornecer e instalar mha de PVC branco, com conexões, ponta 
bolsa e vimla, 2640111111. 
Fornecer e instalar tubo de PVC branco, com conexões, ponta 
bolsa e Virola, 050111111. 
Fornecer e instalar tubo de PVC branco, com conexões, ponta 
bolsa e vitela, & 75 mm. 
Fornecer & instalar tubo de PVC branco, com conexões, ponta 
bolsa e vitela, BIOOmm. 
Execução de abertura e fechamento de rasgo em piso com 
argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4 
com adição de 150 kg de cimento para passagem de mbulação 
diâmetro 940111111 a 75mm. 
Execução de abertura e fechamento de rasgo em 
piso com argamassa mista de cal hidratada e areia 
sem peneirar traço 1:4 com adição de 150 kg de 
cimento para passagem de tubulação diâmetro 
maior que 075mm. 
ACESSÓRIOS 
Caixa sifonada de PVC rígido, com grelha redonda IOOXISGXSO 
mm. 
Fornecer e instalar Caixa sifonada de PVC rígido, com 07 
entradas, com grelha redonda Br 150x150x75 mm — área de 
serviço e wc 
Fornecer e instalar anel de vedação para bacia sanitária — 
banhos. 
Fornecer e instalar, Caixa de gordura sifonada de PVC rígido, 
com cesto removível com alça para resíduos, com grelha entrada 
de 50 mm e saída de 100mm, 19 litros de gordura (norma NBR 
8160 de projetos de esgotos.) - 1 saída de 100111111 (juntas de 
dupla atuação); Dimensões: 558mm x 300mm; 
Construção de CAIXA DE PASAGEM pam esgoto, de 603160 
em alvenaria de tijolo macico ou pre—moldada, revestida com 
reboco PAULISTA (massa unica) naco 1:4 (cimento e areia) 
incluso adilivo impermeabilizante/ área de serviço 

INSTALAÇÓES ELÉTRICAS E ELETRÓNICAS 
INSTALAÇÓES EIÉTRICAS 
ACESSÓRIOS 
Fornecer e instalar haste de cobre copperweld de 3/4”x$,00m 
com conectorpara aterramento, completo e caixa. 
REDES EM MÉDIA E BAIXA TENSÃO 
FORNECER E INSTALAR QUADRO DE ENERGIA 
PARA 24 DISJUNTORES. DISJUNTOR GERAL, DDR E 
BARRAMENTO DE pm, TERRA E NEUTRO. 
Fomecereinstalarmdaafiaçãodecabosflexiveis, 
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alimentação de entrada. Fornecer e instalar tomadas, 
interruptores & luminárias de teto e arandela, campainha. 
Na cozinha e lavanderia, circuitos especiíicos, poste padrão, 
medidor de energia. Todos os circuitos de tºmadas TERÃO 
duas fm neutro e proteção, exceto circuitos ewacifncos de 
chuveiro, terão duas fm e proteção. 
Executar a instalação de eletrodutos embutidos na alvenaria 
e piso para todos os circuitos (pontos de tomadas e 
arandelas, luminarias de teto em tuda residencia, inclusive 
pontos externos. circuitos para telefonia e antena nos 
quartos e sala, conforme projeto. 

3703220 Fornecer e instalar quadro de disnibuição com barramento un 3,00 
bifásico, de embutir, em PVC, para 24 disjuntores + disjuntor 
geral, dispositivo D.R., & baramentos de neutro e terra 
(barramento bifasico Norma DIN). 

6801310 Fornecer & instalar poste padrão Poste Energia Padrão CPFL / un 2,00 
De Concreto de 7111, para dois medidores, com a instalação de 
dois cabos de fases e neutro com rede no lado posto da rua. 

3603020 Fomecer e instalar medidor de energia bifasico de eletrica un 3,00 
4002060 Caixa de passagem de embutir em PVC 20x20cm. un 1,00 
4007019 Substituir todas as caixas de ligação de metal por caixas de un 116,00 

PVC, retangular, dimensões 2x " — pontos novos e substituir as 
caixas danificadas. 

4007040 Instalar caixa de ligação de PVC, octogonal de 3” un 30,00 
4007020 Instalar caixa de ligação de PVC, retangular, dimensões 4x “ un 6,00 

ELETRODUTOS 
3819010 Fornecimento & instalação de eletmduto de PVC flexível 111 300,00 

corrugado EZSmm (3/4"), ref: Tigre ou equivalente, conforme 
crogui & ser fornecido pela fiscalização - PNR. 

3819220 Fornecimento e instalação de eletrodum de PVC flexível m 20,00 
corrugado 63m (1"), ref: Tigre ou equivalente, conforme 
croqui & ser fornecido pela fiscalização — PNR. 

3813020 Fornecimento e instalaçãº de elencduto de PEAD corrugado m 26,00 
E40mm, ref: Tigre ou equivalente, conforme croqui a ser , 
fornecido pela fiscalização - Alimentação do medidor ao QD. 

90447 Execução de abertura e fechamento de rasgo em alvenaria com 111 180,00 
argamassa mista de cal Iúdratada e areia sem peneirar traço 1:4 
com adição de 150 kg de cimento para passªgem de eletroduto. , 
CABOS E FIOS * j 

3902010 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 111 150,00 ' 
1,5mmª, isolamento em PVC O,6/1,0KV 70ºC — (amarelo ou 
branco) - retomo ou paralelo. 

3903170 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 111 300,00 
2,5mm2, isolamento em PVC 0,6/1,0KV 70ºC — neutro [azul) 

3903170 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 111 600,00 
2,5mmª, isolamento em PVC 0,6/1,0KV 70ºC — fases 
(vermelho ou preto) 

3903170 Fomecimmto & instalação de Cabo de cobre flexível de seção 111 300,00 
2,5mmª, isolamuto em PVC 0,611,0KV ?OºC — verde — 
proteção 

3903170 Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 111 300,00 
2,5mmª, isolamento em PVC 0,6!1,0KV 70ºC — BRANCO — 
FASE DE ILUMINAÇÃO 

5323?“ 



3903174 

3903178 

3903182 

3903182 

3903182 

3717090 

3713600 

3713630 

3713630 

3713630 

3713650 

4114670 

4114670 

97591 

40.05.026 
40.05.0110 
40.05.1180 

40.05.17!) 

40.04.45!) 

“40.04.4170 

40.05.0110 

Fomecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 
4,0mmª, isolamento em PVC 0,6/1,0KV 70ºC — TUE. 
Fomecimento & instalação de Cabo de cobre flexível de seção 
6,0mmª, isolamento em PVC O,6/1,0KV 70ºC — chuveiros. 
Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 
16mm2, isolamento em PVC O,6/1,0KV 70ºC — alimentação de 
entrada. (fases — prem ou vermelho) 
Fornecimento e instalação de Cabo de cobre flexível de seção 
101111112, isolamento em PVC 0,6/1,0KV 70ºC — alimentação de 
entrada. (azul — neulm) 
Fornecimento e instalação de Cabo de cobne flexível de seção 
lºmmº, isolamento em PVC 0,6/1,0KV 70ºC —— proteção — 
verde 
DISJUNTORES 
Instalar Dispositivo DR tetrapolar, de GBA, BOmA (Ref: 
Siemens, Schneider ou equivalente). Instalar de acordo com a 
NBR 5410 - Uso obrigatório em todo o território nacional 
conforme lei 8078/90) art. 39 — VIII, art. 12, art. 14. 
Fornecimento e instalação de Disjuntor monopolar 
termomagnético de 16A em quadro de distribuição (iluminação) 
—— ref: Siemens, Schneider ou equivalente). 
Fornecimento e instalação de Disjuntor bipolar telmomagnético 
de ZOA em quadro de distribuição (geral) — ref: Siemens, 
Schneider ou equivalente. 
Fornecimento e instalação de Disjuntor bipolar termomagnético 
de 25A em quadro de distribuição - ref: Siemens, Schneider ou 
equivalente. 
Fornecimento & instalação de Disjuntor bmolar termomagnético 
de 32A em quadro de distribuição (chuveiro) — ref: Siemens, 
Schneider ou equivalente. 
Fomecimento e instalação de Disjuntor tripular termomagnético 
de SOA em quadro de distribuição (geral) — ref: Siemens, 
Schneider ou equivalente. 
ILUMINAÇÃO 
Fomecer e instalar luminaria tipo lampião - ! VARANDA, 
FACHADA LATERAL E LAVANDERIA 
Fornecer e instalar arandela vertical bambu com vidro fosco, 
para 01 lâmpadas, incluso lâmpada — banho social, 
Fornecer e instalar luminária plafon com vidro fosco de 30cm, 
E—27 para 2 lâmpadas, incluso lâmpadas - banho social, quartos, 
sala, cozinha e corredor. 
INTERRUPTORES E TOMADAS 
Fornecer e substituir interruptor simples 1 tecla - PNR. 
Fornecer & substituir interruptor paralelo 1 tecla. 
Fornecer e substituir interruptor 1 tecla paralelo e 1 tecla 
simples. 
Fornecer e instalar conjunto de interruptor simples conjugado 
com tomada 10A—250VJ WC 
Fornecer e instalar tomada simples embutir em caixa 2x ", IGA— 
250V. 
Fornecer e instalar tomada simples embutir em caixa 2x4", ZGA- 
250V — ar condiciomdo / SALA E' QUARTOS 
Fomecer e instalar placa cega 2x4". 
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240,00 

90,00 

120,00 

60,00 

28,00 

3,00 

6,00 

16,00 

6,00 

5,00 

3,00 

11,00 " 

3,00 (€ 

25,00 

25,00 
5,00 
3,00 

7,00 

92,00 

11,00 

2,00 

“
&

 
" 



40415.a Fornecer e instalar placa cega 2x4". un 2,00 
40.05.0811 Fomecer e instalar placa cega 4x4". un 2,00 
40.05.08!) Fomecer e instalar placa com furo 2x4" -— ponto de antena e un 13,00 

chuveiros. 
TELEFONIA/ANTENA 

72337 Fornecer e instalar tomada para telefone, pino RJ-III Jack un 9,00 
1/4 (Padrão internacional) — sala e quartos. 
SONORIZAÇÃO 

83403 Fornecer e instalar campainha 110V — comedor infaior lm 3,00 
83403 Fornecer & instalar pulsador de campainha. un 3,00 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 
LIMPEZA 

9537 Limpeza geral do imóvel com lavagem de revestimentos, pisos, 1112 190,00 
limpeza de pó, remoção de fungos e bolor dos rejuntes dos 
revestimentos com alvejante, limpeza das louças, pia, tanque, 
ralos, sifões e limpeza de vidros, incluindo remoção de adesivos. 

507040 Limpeza e retirada do entulho, em container tira-entulho, todos mª 90,00 
os dias e após a execução do serviço. 

SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINTSTRATIVOS 
PESSOAL - 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

90778 Engenheiro Civil !] 45L00 
90780 Mestre ! Técnico ' h 600,00 

São José dos Campos, 25 de Março de 2020 

PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO: 
WWÉWÍÉWW 

Chefe da SSPFISSCP 

.. .. 
l , 

ene/sinº 5061764159 - Engenheiro Civil 
Gespár da Execução do Contrato 

FL LUÍS D SANTOS DE OLIVEIRA COSTA 25 QSS SEL 

Fiscal Administrativo 

z
z

.
.

_
;

 
M

m
 

& 



A, , ATESTADO TÉCNICO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Osaka Construtora Eireli, inscrita no 
CNPJ: 04.769.815/0001-90 estabelecida à Rua Gonçalves Dias, nº 40, Caminho Novo —- 
Tremembé-SP, executou para Câmara Municipal de Potim, inscrita no CNPJ nº 
65.043.?13/0001 -88 , com sede à Av: Governador Mario Covas, nº 222 —- Centro na cidade de 

Potim — SP, e cumpriu de forma satisfatória todas as exigências do Contrato de Tomada 
de Preços 01/2019, conforme abaixo descrito : 

Celebrado: 2611 1/2619 
Valor do Contrato : R$ 134.734,16 
Local (ía realização dos serviços : Av: Maria Amélia de Castro — Lote 02,03, (34, 05— 
Quaéfa K , bairro Jardim Cíáade Nova, na aidade de Pºtim. safada de São Página 

A Período de realização dos serviços: Data início: 27/11/2019 
Data término: 27f03í282í3 

'
.

,
á

ª
z

z
 

Profissional responsáveí pela reaiização dos serviços conforme ART nº 
28027230191615894, Renata, Simone da Silva, CREA nº 5069819730-SP — * 
Engenheira Civil. 

Objeto dos Serviços: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÁMARA MUNICIPAL 
DE POTIM - 3ª FASE. 

DESCRIÇÃO nos SERVIÇOS EXECUTADOS: 
Item Base Códigos Descrição dos Serviços Unidade Quantidade 

Serviços Serviços 

Cover? É”! ”- 

Ass: % %  



11 
12 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

32 

33 

34 

35 

41 
42 

43 
44 

45 

CPOS 
CPOS 

CPOS 

CPOS 

CPOS 

PMSP 

CPOS 

CPOS 

CPOS 

CPOS 

CPOS 

CPOS 

SlNAPI 

CPOS 

CPOS 
CPOS 

CPOS 
CPOS 

CPOS 

02.08.20 
0.202.13 
0 

1.301.133 
0 

02.05.60 

0.205.21 
2 
03-40-70 

10.01.40 

1.420.01 
0 
09.01.03 

, % 
10.02.02 
(? 

1.404.22 
0 
17.02.02 
9 
87.779 

17.02.22 
€) 

11.18.40 
17.01.40 

10.02.20 
06.01.20 

(35.07.40 

Serviços Preliminares 
Placa de identificação para obra 
Lºcação de container tipo escritório 
com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 
ponto para chuveiro — área mínima 
de 13,80 mª 
Super-estrutura 
Laje pré—fabricada mista vigóta 
treliçada/lajota cerâmica — LT 12 
(8+4) e capa com concreta de 25 
Mãºs 
Montagem e desmontagem de 
andaime torre metáiica com altura 
até 10 m 
Andaime tubuiar fachadeiro com 
piso metáiico & sapatas ajustáveis 
Ancoragem de barras de aço com 
adesivo a base de epóxi 
Armadura em barra de aço (ZA—50 (A 
ea %% fyk = 563 MP3 
Vergas, contravergas e pilaretes de 
concreto armado 
Forma em madeira comum para 
safwura 
Armadura em tela soldada de açó 

Paredes e Paineis 
Alvenaria de bloco cerâmico de 
vedação, uso revestido, de 19 cm 
Chapisco 

Embosso ou massa única em 
argamassa traaço 1:23, preparo 
mecanico com betoneira 400: 
Reboco' 

Pisos 
Lastro de pedra britada 
Lastro de concreto 
impermeabilizado 
Armadura em teia soldada de aço 
Escavação manual em sofa de 1ª e 
2ª categoria em campo aberto 
Remoção de entulho separado de 
obra com caçamba metálica - terra, 

m z  

unxmês 

mªxmês 

uni 

mz 

m2 

mz 

6,00 
4,00 

353,92 

115,00 

172,50 

244,00 

150,55 

2,41 

34,56 

251,28 

300,40 

300,40 

300,40 

300,40 

14,90 
25,03 

39,04 
39,41 

39,41 



46 CPOS 

5 

51 CPOS 

52 SiNAPI 

53 CPOS 

54 CPOS 

55 CPOS 

56 CPOS 

57 CPOS 

58 SINAPI 

59 SINAPI 

510 CPOS 

6 
61 SÍNAPI 

' 07.12.20 

46.01.20 

90439 

46.02.16 

4.602.05 
G 

4.602.077 
0 

49.01.16 

430104 
0 
97906 

97907 

49.03.20 

91844 

alvenaria, concreto, argamassa, 
madeira, papei, plástico ou metal 
Compactação de aterro mecanizado 
mínimo de 95% PN, sem 
fornecimentº de solº em campo 
abertº 
Sistemas Hidráulicos e Mecânicos 

Tubo de PVC rígido soldável 
marrom, DN= 25 mm, (3/4'), 
inclusive conexões , 
Furo em concreto para diâmetros 
menores ou iguais a 110 mm. 
ALOE/2015 
Tubo de PVC rígido branco, pºntas 
lisas, soidável, Sinha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive 
conexões 
Tubo de PVC rígido branco PxB com 
viroia & anel de borracha, iinha 
esgoto série normal, DN= 50 mm, 
íncíusãve conexões 
Tubo de PVC rígido branco PxB com 
virola e anel de borracha, linha 
esgoto série normal, DN: 198 mm, 
inclusive conexões 
Caixa sífonada de PVC rígido de 100 
)( IGG x 50 mm, cºm greãha 
Caixa sífonada de PVC rígido de 150 
x 185 x 75 mm, com grelha 
Caixa enterrada hidráulica (caixa de 
inspeção) retangular, em alvenaria 
com blocos de concreto, dimensões 
internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede 
de esgoto. ALOE/2018 
Caixa enterrada hidráulica (caixa de 
inspeção) retangular, em aivenaria 
com biocos de concreto, dimensões 
internas: 0,8x0,8x0,6 m para rede 
de esgoto. MJS/2018 
Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 
60 x 60 cm 

Instalações Elétricas 
Betroduto Hexíve! corrugado, pvc, 
dn 25 mm (3/4"), para circuitos 
terminais, instalado em laje — 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

39,41 

12,00 

16,00 

15,00 

16,00 

153,00 

11,00 

1,00 

7,00 

1,00 

1,00 



62 

63 

64 

65 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

81 

82 

SINAPI 91846 

SWAP! 91936 

CPOS 4.002.06 
() 

SINAP! 74131/5 

SINAPi 93358 

SINAP! 96995 

FDE 902061 

CPOS 381303 
O 

CPOS 38.13.02 
O 

PMSP 90572 

SlNAPl 91846 

SINA?! 91942 

fornecimento e instalação. 
ALD/2015 
Eietroduto flexível corrugado, pvc, 
dn 32 mm (iª), para circuitos 
terminais,, ináaíado em ªajª-: - 
fornecimento e instalação. 
ALD/2015 
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, 
instaiada em laje —fornecimento 
e instalação. Ain/2015 
Caixa de passagem em chapa, com 
tampa parafasaáa, 209 x 2053 x 393 ' 
mm 
Quadro de distribuição de energia 
de embutir, em chapa metáuca, 
para 24 disjuntores 
termomagnéticos monopolares, 
cqm barramento trifasico & neutro, 
fornecimento e instalação 
Alimentação 

Escavação manual de vaias. 
ALM/2016 
Reaterro manual apiloado com 
sºquete, âf—íâlzm? 
Ae—Zl abrigo e entrada de energia 
(caixa m ou h): aes 
eletrop/bandeirante/eiektro/cpfí 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de aka densidade, DN: 
75 mm, com acessórios. 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN: 
50 mm, com acessórios. 
Caixa tie passagem e ãampa gré- 
moldadás em cºncreto, sem fundº, 
%xôºcm 
Rede de Dados 
Eletroduto flexívei corrugado, pvc, 
dn 32 mm (i"), para circuitos 
terminais, instahdo em iaje — 
fornecimento e instalação. 
ALR/2015 
Caixa retanguiar 4" x 4" alta (2,00 m 
do piso), pvc, instaiada em parede 
— fornecimento e instalação. 
ALD/2015 

un 

un 

un 

un 

un 

6,00 

84,09 

1,00 

2,00 

30,00 

30,60 

1,00 

30,00 

100,00 

53% 

2,80 



83 

84 

85 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

10 

101 

102 

103 

104 

SlNAPI 91944 

PMSP 90540 

CPOS 3.813.01 
6 

SINAPI 91844 

SINAPI 91846 

CPOS 3.813.01 
6 

SINAPl 91939 

SINAPI 91944 

PMSP 90540 

SINAPI 91844 

CPOS 3.813,02 
O 

SlNAPi 83446 

SWAP? ' 93358 

Caixa retangular 4" x 4" baixa (0,30 
m de» pisº), pvc,. instaiazía em 
parede — fornecimento e instalação. 
Ain/2015 
»Caixa de passagem em chapa 

metálica com tampa parafusada — 
23x20x16cm 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
ªí) mm, com acêssófãos 
Segurança Eletrônica 
Eletroduto flexível corrugado, pvc, 
cin 25 mm falªê"), para circuims 
terminais, instalado em laje — 
fornecimento e instalação. A 
Efetroduto flexível corrugado, pvc, 
dn 32 mm (i"), para circuitos 
terminais, instalado em laje — 
fornecimento e instalação. 
ª_n/201 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
40 mm, com acessórios 
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m 
do pisa), $$$, %asêgaêaéa am gaªàa 
— fornecimento e instalação. 
Caixa retangufar 4" x 4" baixa (0,30 
m do pisº), pvc, instalada em 
parecia — fêmeámento & instaíaçâª, 
ALR/2015 
Caixa de passagem em chapa 
metálica com tampa parafusada — 
20x20x10cm 
Telefonia 

Eletroduto fiexível corrugado, pvc, 
dn 25 mm (S,/4"), para circuitºs 
terminais, instalado em laje - 
fornecimento e instalação. A 
Eletroduto corrugado em 
polietileno de alta densidade, DN= 
50 mm, com acessórios 
Caixa de passagem 30x30x40 com 
tampa e dreno brita 
Escavação manual de vaias. 
Af_03/2016 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

4,00 

1,00 

87,00 

750,00 

510,00 

13,00 

12,00 

7,00 

3,00 

221,00 

30,00 

1,90 

8,40 



105 
106 

107 

108 

11 
111 

112 

12 

121 

SINAPI 

SINAP! 

SlNAPl 

SINA?! 

CPOS 

PMSP 

CPOS 

96995 

83369 

91941 

83446 

3.810.06 
0 

90540 

55.01.20 

Reaterro manual apiloado com mª 8,40 
soqueâe. âfjâiZG 17 
Quadro de distribuição para un 1,00 
telefone 11.4, 60x60x12cm em chapa 
metálica, ãe embutir, sem 
acessórios, padrão telebras, 
fºrnecimeaâxz & inâtâiaçãa 
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 un 3,00 
m do piso), pvc, instalada em 
parede—fornecimentoe instalação. ' 
Af_12/2015 
Caixa de passagem 30x30x40 com un 1,00 
tampa e dreno brita 
Som e Imagem ' 
Caixa de tomada e tampa un 13,00 
basculante com rebaixo de 2 x (25 x 
76 mm) 
Caixa de passagem em chapa un 1,00 
metátãca cam tampa garafusada « 
20x20x10cm 
Limpeza 

Limpeza final da obra mz 622,74 

Potim, 06 de abril de 2020 

ROGÉRIO PASCHOAL DA S!LVA 
Presidente da Câmara ROGÉRIO PASCHOAL DA SILVA 

PRESIDENTE DA CAàêàRA %%%& BE POTIM 

(%%%&/© & NK Éêvam 
ENGº CIVIL CASSIANO RGBRIGUES MATÃ SAMPAIO 

(: R EA: 5010214 189-7/3 P 
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