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Valor do contrato — R$. 	1.950 . 34 6 , 5 9 	( hum milhão, 
novecentos e cinqüenta mil, trezentos e quarenta e 
seis reais e cinqüenta e nove centavos) . 

Início da obra— 1.2 de dezembro de 2006 
Término da obra — 1 O de novembro de 2007 
Qualidade da obra — boa 

Relacionamento com a fiscalização — bom 

>Responsáveis Técnicos pela obra: 

Engenheiro José Carlos Carneiro Mehlem — .CREA 12.005-13 
Engenheiro Luis Martins Palmeira 
Engenheiro.Ivan Guimarães 
Arquiteta Luciéne Pires Lisboa - CREA 16.257-D 

> Fiscalização da Obra: 

Arquiteto Francisco de Assis Salgado de Santana—CREA 16.178-D 

> Equipe de Elaboração do Projeto Arquitetônico (em parceria): 

Arquiteto Alexandre Prisco — CREA 36.315-1) 
Arquiteta Etelvina Rebouças Fernandes — CREA 3352-D 
Arquiteto Fernando Magno — CREA 43.242-1) 
Arquiteto Francisco de Assis Salgado de Santana— CREA 16.178-D 

> Equipe de Restauro das Pinturas Artísticas Parietais: 

Restaurador UH° Vasconcelos Cordeiro de Almeida — Consultor 
Laerte Araújo Correia 
Marcelo Araújo Correia 

Salvador, 07 de dezembro de 2007 

Leonardo Fa angola Martins 
Superintendente Interino da 7" SR do IPHAN 

EsleAdeslad6encoruni-se registrado 

no CREA/13A e é parte inranter 
inseparável da CAT N° 	 .6à 
sendo os dados nele constantes de 
inteira responsabilidade do emitente. 
A certificação do CREA/13A limita-se 
às informações 	ritas nas ART's 
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CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

   

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
No. CAT: 371/2008 
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Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rever os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: 

Profissional 	LUCIENE PIRES LISBOA 
Número da Carteira : BA 16257/D 
Visto CREA 
CREA de Origem 	: BANIA 
Título 	 : Arquiteto 

f 
.Descrição:SERVIÇ'OS" AFIN§.E CORRELATOS EM EDIFICAÇOES- 

Unidade': METRO(S) QUADRADO(S) - 	• 

el 	CA RTOR i() 1~ Wh. Barbem •rlma.:Ie Notas de Shoddr• Lhano What • Mc 1511111P014) 
BARB()SA  Ar lancrhie Nem 520 ~dr .g.rhog Shat • SÁ CEP 41~1 . 	14.410 hua 

	

Ihp hW Cal. INNEN Mi hem MI 5‘41 	g a caylp [ah h 

o

s 3 os. 
(setk"s  sant 

Certifico e dou te que a copia e a r.fsfproducesUp10) 	d0- 

documento apresentado. 	ts' 'ÇzN)e  per& 
Emo11482,61 Fis:R$1.05FC:RE0,71 DeilMWesiente  

POE S0,10 MP:RS0.05 Total:RS.5,40 

Sef 609.AC160916.3 - 3 1 
• 

p eira dos santos • Escrevente 

ADOR BA 07/06/2021 
VALIDO SOMENTE PAIlA UM DOCUMENTO 

Consulte 0l91 se!~ em vemAttjfe.jus.brfautenficidade 

r:h 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8983 	(Vi) 3453-8963 
/ 

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

Número ART 	BA0000016257000018 	Série: A 
Data de Anotação 	: 20/12/2005 
No. ART Vinculada : BA0000012005000116A 

ír;Empresa C6"nt.ratacf ;a • çNit-EHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 
Nome ContratantieZ7:::INSTI-15Ô PATRIMÔNIO ARTIST.E CULTURAL DA BAHIA 
Nome Proprietário 	: INSTUO.PÁTRIMÔNIO ARTIST.E CULTURAL DA BANIA 
Endereço da,Obra 	: AV. MONTS:ÉERWANDO CARNEIRO, ALTO DO ROSARINHO 

... Valor da 0.6ra/Serviçoz: R$- 436.188,22 .1 
••••`'":----." -Cidade 	 : CACHOEIRA-BA 

t.•P' Co-Responsável 

Tipo do dontrato mpr 	 <1.1"  
Tipo da AR-RJ,, jul  . 'Normal 

egado 
-„, •,, 

fj, 	 - 	
,f 

4 

Data da Baixa: 07/03/2008 	.. 

''' 	
, 

‘45,, 	N..;-•-- -\ ,„, 
Motivo dã B—ab-ir----. .. ,,;.  POR.CONCLUSA0  

Período -, 
í., 1" 	• 	 '. 	

: `2,2/11/2,005 , à 02/01/2007 \ 	"7  
, 	,,:,4***.*,..........-.L, 	-  

4. . 	LLt.,, '\ 	
unservaçoes 

\. 	 v•,, 	'%' 1P kf  

'Rest—auração\kda,,:\igreja n\\Sr`?, do Rosário do Sagrado Coração ,do Monte Formoso ( igreja do rosarinho ) e 

1  emitério! 't.'na cidade de cachoeira - ba, compreendendo 'acompanhamento tecnologico. prospecções de 
barrOteaMentoYsde \madeira1-C13.5,83m2, concretcçarmado par'alfundaçoes - 1,16 m2 estrutura metalica p/ 

i„,5''
recu
slistentaçãO1., do\,:forro da' capel&1 mór-53,93m2, recuPeração de)e'steios em madeira das paredes - 68,00 m2, 

peraçdel(elVenaria! ,ile ,dobe - 95,50 m2 ', \restaux'Sção do madeiramento do telhado - 333,13 m2, ,....,,  
.0 	telhamento'N`c/telh-e? cers;nica - f  3 8 9 , 0 0 m2 , restauração de assoalho de medeira-115,83m2, piso em tijoleira 
t',..de barro e 12450;03m2,3/re'stau445o de cirnasa de mesa - 21f3.5 -....m2, restauração de gradil de ferro -.3,63 

íl

1
i 

m2, 	restauração \d'ereáciiidriaaj de madeira - 103;79 m2 ,""instalações eletrica/telefonicainstale:çãe's'' 

- dro-sani.€61.1.as; sistema de proteção contra descargas atmosfeas. Contrato 033/2005.''' 	, 	P . 	 .., 	, 	3  
....- ---:•_ ?: , 	 .. 

:- 
h 

EscRIÇÃo DA OBRA ou 
 

f•J 	 i; ; 	 fet5". 	̀....- •- ` 
Atividade : RESTAURACAOT !I 	 ti 	,..4 ( r 	

Quantidade: 945 

Descrição: M-0-NUM.ENTÓ§,t: 't._',  
.„.„... Nível: DIRECAQ` 	tnN\ 	 i  Unidade: METRO(S)*QUADRADO(S)- 

. 	'‘, 	*; 	o. 4,, 
;e( .,.....•,...........,..,...,........•.....-*****.*•*DEsoRioÃo DA OBRA (-II  SERVIÇO*****************************?*********il, l ** *  

	

O'• ", ,  	 • .. 

'Atividade :EXECUCAO s-ezil (n -...' 7  4.1"  1? /‘\'''k.,:;  h 
,c,,,, ,-Y 	r--,-,  f 	V 	Quantidade: 945 	,•;1•:. •, a . , 4  .)... i 

.S 

Nível: DIRECAO "."-• 



No. CAT: 371/2008 

BA0000016257000019 
20/02/2006 
BA0000012005000121A 

: MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 
: CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM 
: CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM 
: AV. FREDERICO PONTES,N° 375,SALVADOR-BA 
: R$ 652.629,75 
SALVADOR-BA 
Individual 
Normal 

:Empregado 
07/03./2008 - - 
POR CONCLUSÃO 

: à  Período 

Série: A Número ART 
Data de Anotação 	: 
No. ART Vinculada : 
Empresa Contratada 
Nome Contratante 
Nome Proprietário 
Endereço da Obra 
Valor da Obra/Serviço 
Cidade 
Participação 
Tipo da ART 

_Tipo do Cánfrato 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 

o. o. 
o. 

- "—Cidade 	° —:— BA  
Participação 	: Co-Respdn'sável 	,,' 	, 1 S(.\- 	1, 

Empresa Corlir-áteda 2.4.M'È-HCENi CONSTRUÇÕES LTDA  

/4 Nome Contratante 	: INSTITUTO DO PATRIMÔNIQARTISTICO E.sOLTURAL 

ti ',Nome Props.ietárío,. . INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTISTIdó E CULTURAL 
k,,,,, Endereço "da óbr'adik : RIJA-SETE DE SETEMBRO-CENTR-01:ENÇÓIS:i3A 

	

`-' -Valor da Obra/Serviço 	4,,284.487,52 	tti 	:' ,Iff—"---1 	e,' 
,4• 

017 N.,  4, 	.,/ 4-  ---,, 

.47  
Tipo da ART.,  —: Normal ,-; ' i 	...„/ 	•-, , " i i  ,,,-• ,,•:, ,.... ..  
Tipo do Contrato 	: E-mpre 	

, 	i 
gado 	 i r 	e 	/•/  1.4 	

\ 

Data da Baixa -,,,------- : -0.7/03/2008 - • 	 •,„ 	, i: 

.Motivo da Baixa f--) ,: POR CONCLUSÃO 	ir., 	 ti . 	
4, . 	- 	• ^r; 	rk 

	

5 . 	,,,,,,, 	. •ik 
I ... 	, 4,44 	,' 4 

Período 	. '1  ' ,‘. i : 	 " 

	

;05/02/2006 à 14/11/2006r "" 	" 	 '", 	•-•,...\-. ., '.  
*******•********************** ****** ***** ****** **** ***** 0bs_...._. ,.......  

ClVdç!-Mb ,  

Execução 
das Obras de Recuperação dos Imóveis da Biblioteca Municipal Urbano Duarte e Antigo Posto de 

:Saúde na cidade de Lençóis-BA.Monumentos Arquitetônicos e Paisagistico da cidade de Lençóis tombado peio r 
1IRHAN.Contrato n:. 005/2006. ,1 	 .,. . 	3 

"IzAtividade :EXECUCAO j JJ 
''.1..Descrição:S.EWIOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 

Cr.  Nivel: DIRE-CAd, \1.,-P-y% 1,1 

N. 	

1 1Uniddde7:-METRO(S) QUADRADO(S) -. -":":1  j"."—L-1"  
,,----'  - ,---- - 

Data' de AnbtaçãO -.....`-;`,03/04/2006 	

1 I 
 -Número ART ( 	: , BA00000.16257000020 	S eéfi : A , j 

No. ART Vineulada.... .12005:900122 	 \À 	: 

e - >,-'- 

**** ****** ********* **************** ** ******** ***14******Obseivações 
. 	.i.-~...., 

	,., r----  ,Restauração do Telhado ...,da,.... Casa Ria..,...—e.,,.Colégio dos árfaos de São Joaquim,compreendendo:Remoção de 

Ini

barroteamento 	e 	taboidoN.e 	forro824,`32M' , 	Retirada 	de 	telhas de barro cozido e 

adeiramento---480-0700M2 ,Retiradk`de•escombros-305;20MI  
Escoramento, me tái-fccr-: 24 00 , 00M' , Concreto estrutur:4!-22,40M3  ,Alvenaria de tijolo maciço-473,00M2  , Socalque 

de a1veriar'ia120,40742 :Irannização de,Madeira-4800,00M, ,Reposição de tãbuas de forro com substituição de 
,Pecas--8,4732i;12;Telhrdod7 poyisdrio-4800;.00M2, Te1ha...0"Cer5mica-4800,00M2  ,Estrutura 	em madeira de 

Ilei;57,20W.,Calhas erinCõe'S\ em cobre-7200M, Crãvejairtento de telhado-527,61M,Recuperação e proteção da 
rede elétFiC-a7rbldráulí:A=Vb\‘'Período: janeiro/2006 a \junho/2006. 

scRiçÃo 	DA 0BRA  6u BERvi60***** ****** ******************** ******* ****** 
\`.. 	I 

Atividade : 
4,Descrição:MONUMENTOg 

„REST.. ....AURACAO 	 \\\ ‘k_ 

"7-1\ 	

Quantidade: 4800 

1Nivel: DIR.ECÀO% 	 \ Unidade: METRO(S) QUADRADO(S) 
i' 	.--, 	t  ,, 	 1 	 11, 

, ********"***"*******"*********"* 	DESCRIÇÃO DA OBRA OU,SERVIÇO 	  

	

1‘ 	r-i--- Quantidade: 4800 

-atarÀ 

C REA-BA 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
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Rua Professor Aloisro de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620- Telefone: (71) 3453-8989 -Fax: (71) 3453-8963 

Home-Page: http://www.creaba.org.br  E-Maii: creaba@creaba.org.br  
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
No. CAT: 371/2008 

Página 3 de 3 
***** 	 ***** ....***DEsDRIÇAD DA OBRA ou SERVIÇO. ************** * ********** *** ***** ********** 

Atividade : RESTAURACAO 
Descrição: MONUMENTOS 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S) 
************************************** ****** DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO 	  
Atividade : EXECUCAO 	 Quantidade: 251,74 
Descrição:SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 
Nível: DIRECAO 	 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S) 

Número ART 	: BA0000016257000021 	Série: A 
Data de Anotação 	: 03/04/2006 
No. ART Vinculada : 12005-000123 

-- :Empresa Coiltratáda :,'"-MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 
' .1-: Nome Contratante"---rANSi-ITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL : J 	Nome Proprietário 	: INSTIti_JTO'bd PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 

Endereço da Obra 	: R.BENJAMIN C6NSTANT,17 E 07 DE SETEMBR0,34 
....!.- Valor da ObraiServi: R$ 536.683,59 it _ 
— Cidade 	 : CACHOEIRA-BA ,". '•,•,:"-" 

	

---, , 	 .."'\. -- 
Participação:: -----.: Co-Respon--.

s.à_v,e1 
Tipo da ARILA ,,  r , 

ljlal 	
f 

\ -> 

Tipo do COntrato ""- k..,',, Empregado 
In. 	'‘,.;,:',\ 

<t\ 
Data da Ba ixa 	,87103/2008 
Motivo da Bai7a----zr.,•••., ; POWC-ONCLUSÃ -\\O \\ .. 

:'' 	 N... 

Período\\ 

 s, 	

:-',1
*
8

1

/

.
*
\

à
. 2-*7i.20

,› 

0 6

! 
   

.

à   13/0 1/2007\\ 
i' 	 \ ' 	 .8, 62:*******.***;*************.*****

. 

 
_ oàv r_va ço

..
e
)
s 

/ÁExecução 'das `Obras de \Recuperação dos Imóveis ás RuaS'Elenjamin Constant n°  17 e Sete de Setembro n° 
,j4 na cidadede\Cachoeira-1NC.(Monumentos ArquiteéOnicos tOrn-bádos pelo IPHAN.Contrato 006/2006. +- 
*.******.****:,*;:rz*******pi 	 DAlioBRA OU IBERv  ro****************************** ***** **. ***** ** e, 

%Atividade : RESTAURACAQ 	 ..,-•• 	' 
Quantidade: 506,77 

,Descrição:MONUMENTO ,..... 
, Nível:  

Nivel: DIRECAO ."---.:.--, -\\\. \-:,..à 	 ,' i Unidade: METRO(S) Q6ADRADO(S), r"."---"------ ' 	,--.'.• 	,%,...7\ 	 „? 	-s, "+ 	,,,,, -k 	w' 	...-,,---;-- ,iCiija(s) cópia(s) xerografáda(s),do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsbbilidade,d0(s) emitente(s), vai(ao)., r5  
em anexo Conferida(s) e •7autenticada(s). Esta certidão é para fiqi exclusivo de acervo-,tébnico e não acrescenta 

	

, _ 	 , 	. 
, qualquer atribuição/às di'jóirtalkiente consignadas no registro do profissional no CÉZEA, sendo vedada qualquer:, 
' 	extrapolação, rios 	ici 'termos d,Winea "B" do artigo' 6o. da' lei.8:194.de 24 de dezembro de 1966. E nada mais . 	, 	, 	. . 

. havendo, nem: me tendo 	pedido, eu, MARIA DA GRACA/C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente' . 	.  	_ — 
certidão. 

e 	C A RTOR 0  Tad Mullea BarbeY•IP 7.1~ ~c Satotlor • Calmo ••••••• • C 27 2111111.1141 

13ARBOSA  ••• inalda 1W*. VI Connhe ••••• Sal~ • BA. CEP MIMEI • Edloo %Me Nu 
Lao 161 Cal P118851 MUI. PI] X19330 nrar~ker com 1N 

011552M I. SIIS:11°31Ç- 

Ger liar.° e dou te que a copia e a uso 0.-1 c19030- 00- 

documento apiesentado. .  
"2'in 03  to<' Emol:RS2.131 FiaR61.86FEC:FISOAilkelít 	ve 	la.t3 

PO 	$01n MP.FISpOS Totel:FIV-1.41) 	eck 
53° (01  

1609.AC160918-0 	G.SC  
******* 

pereira doa ~toa Escrevente 

ADOR - BA 07/0812021 

VAI inn SOMENTE PARA UM DOCUMENTO 

Consulte o(e)selo(e) em www.tjbe. Sie brim itenlinidede 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - SalvadOr :BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax:471 453-8963 

Nome-Page: http://www.creaba.org.br 	creaba@creaba.org.br 	
r 

Quantidade: 251,74 

. 

,ç• 	-4.--- 

Unidact."-.7METRO(S) QUADRADO(S)----; 	j ,---*--.2'.:-""j \ 	
1 

,:( *******•***************•••••••***********, *DEBoRioÃo DA OBRA ou  
- -: • 
	

''"•7t 	 ,+0'..\ 	t I 	• tivir  dade : EXIECVCAO- -I II) (1 ei 	
I i 	----: i 	Quantidade:,506;77 

Descrição:SERVIçO-SAFiNS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 

Sei 

^ 

• 

0•44 

ef.•:•-•.4" 

-,“,.:01.7-• • 



I PAC 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
ARTISTICO E CULTURAL 

• 

a/5 
traç Calha° de Freitg 

de Registro e Cadastro 

CA it-róiro 1.25,11  N  
BARBOSA 	

ra 	osa • P. tEhelionalo Pe.lbtas de Salvador • Canopo Calhou, • CAPA 27.253 811100014) 
Av tancredo NeveA 520 Caminho das Ardores, Sakador • BA CEP 418E0421 .Etloficio Mundo Placa. 

Loja IN Cel.. UI) 59E26 1792 Fone: Ru 3019 5541 vAvvânolassalvatlor, 
 com br 

Certifico e dou fe que e copia ‘e à i'aproducao fiel d?",isia 	01  
documento apresentado. —‘''/:''' 

--Shi'dga  Emol:R$2,61 Fis:R$1,85 FE:C:B.50'  , 71 DfofeeN07‘41.2t sa 5
BwA0  POE41b0l0 MP:R$0, 05 ",rnealiFt$5.Ç.0 -4...-ÁI,5 0  ., çtOS  tOr Sel 	609.AC160923.5 - 	10` .,.i eXI ° .. 0.0  

Jamslp pereoradon eantoe , pmreggt 
SAL tIDOR - BA 07/05/201 
VALJDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO 

Comete otrn agiote) em www.tftea.jus.briatitenticidade 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins, que a MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida 
à Avenida Tancredo Neves, 274 Centro Empresarial lguatemi, Bloco A Sala 440, 
Salvador, Bahia, inscrita no CGC/MF n.° 33829938/0001-78, executou para o Instituo 
do Patrimônio Artístico e Cultural, entidade autárquica vinculada a Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia, sediada a Rua 28 de Setembro, 15, Pelourinho — Salvador — 
Bahia, as obras de Restauração da Igreja N. Sra.do Rosário do Sagrado Coração do 
Monte Formoso (Igreja do Rosarinho) e Cemitério na cidade de Cachoeira - Bahia, 
integrante do Conjunto Arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional — IPHAN, tendo como Responsáveis Técnicos o Eng.° José Carlos 
Carneiro Mehlem, CREA-BA 12.005 D ,Arqta Luciene Pires Lisbôa, CREA-16257-D 
Arqta Maima Souza de Sá Adami, CREA-BA 44225-D, utilizando para esse serviço 
materiais, equipamentos e pessoal especializado. 

DADOS DO CONTRATO 

Contrato n°: 033/2005 
Valor do Contrato: R$ 436.188,22 
Prazo de Execução: 22.11.2005 a 02.01.2007 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

UCG / Monumenta 
Sylvio Carneiro de Farias - CREA 5.060.037.836/D — 6' Região / SP 

UEP / Monumenta 

Gabriel Gonsalves - CREA 12.707 — 3' Região / BA 
Eduardo Fucs - CREA 26.819 — 3' Região/ BA 
Etelvina Fernandes - CREA 3 352 — 3' Região! BA 
Lara Oliveira Vieira - CREA 41.184 — 3' Região / BA 

Este Atestado encontra-SE registrado 
no CREAII3A e é parte inte 'rant e 

inseparável da CAI' 	- 

sendo os dados nele constantes de 
inteira responsabilidade do emitente. 
A certificação do CREA/BA limita-se 

às informações 	ritas nas ART's 

IPHAN 	 Maria 
Francisco de Assis Salgado Santana - CREA 16.178 — 3" Região / BA ..'•suPe 
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CARTÓRIO litrek Allsa8artua • I' iabidorarb Nars Oe SYndro • ~o Barbou .C4PJ.  21153.8131)114 
j BA RI3OSA 	At Doneneo Ihres.610 Cambe das krars Work, • EL CEP 41810421 .Ectdri, Maxio Flua 

Col• VI) SIM In} 	ffil 	53t1 	9relmukacixaster 

s • 
...420° .„5"0  

Gertifico e deu te que a copla e a reprodumep, r.W..11.2•-  c2(1.-  
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hem Descrição dos Serviços Quant Und 
01 

Igreja do Rosarinho e Anexo 
Diversos 

01.01 Acompanhamento 	tecnológico 	(análise 	laboratorial 	de 
materias) 6,00 Mês 

01.02 Manutenção do canteiro e limpeza permanente 6,00 Mês 

02 Serviços preliminares 
02.01 Placas da obra 8,00 M2 
02.02 Tapumes de chapa de madeira compensada 121,00 M2 
02.03 Barracão provisório 10,89 M2 
02.04 Proteção de piso c/chapa compensada resinada 18,54 M2 
02.05 Desratização e dedetização do imóvel 315,86 M2 
02.06 Descupinização do imóvel 315,86 M2 
02.07 Remoção de vegetação existente 20,00 M.2 
02.08 Sondagens expeditas 15,00 M3 

03 Prospecções e levantamentos 
03.01 Prospecção de assoalho de madeira 60,00 M2 
03.02 Prospecção de esquadrias de madeira 103,79 M.2 
03.03 Prospecção de barroteamento de madeira 115,83 M2 
03.04 Prospecção de reboco interno e externo 200,00 M2 
03.05 Prospecção de pintura em paredes internas e externas 50,00 M2 
03.06 Prospecção de escada de madeira 13,50 M2 

04 Andaimes e estruturas auxiliares 
04.01 ~agem e desmontagem de andaimes fachadeiros (área 

externa) 600,00 M2 
04.02 Locação de andaimes fachadeiros (área externa) 2.400,00 M2 
04.03 Andaime metálico (locação/montagem e desmontagem) 

área interna 400,00 M2 
04.04 Entelamento de obra 600,00 M2 
04.05 Plataforma de madeira/base para andaimes fachadeiros 80,00 M2 
04.06 Escoramento de madeira 35,00 M3 

Este Atestado encontra-se registrado 

05 Demolições e retiradas 	no CR IA/11A e é pane nue rant • e 
;[.àCpilté‘'-1 da CAI' IsI°  

05.01 Demolição de reboco interno 	sendo os dados nele constantes de 971,26 M2 
05.02 Demolição de reboco externo 	iAn tceti rrtai ir.::csaws adt; , 1 I(  tdRatx.:!Ae /ui  t;Ae i::n1 t41:iinat.cs. e  

812,20 M2 
05.03 Escarificação de alvenaria 	às informaçdes 	neriuss nas A RT's 713,38 M2 
05.04 Demolição de alvenaria de blocos cer 	. 37,25 M2 
05.05 Demolição de 	cerâmico piso 	 „NO./ 14,64  i• 	th- 	.t 	r: 	•Nnv 
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05.06  Demolição de esquadrias de madeira 1,50 M2 
05.07  Retirada de aparelhos sanitários 5,00 Unid 
05.08  Demolição de revestimento cerâmico 9,21 M2 
05.09 Demolição de piso cimentado 18,54 M2 
05.10 Remoção de terra ao lado da escada de acesso à igreja, 

inclusive meio-fio 20,00 M3 
05.11 Carga, transporte e "bota-fora" 126,00 M3 

06 Fundações 
06.01 Escavação manual 14,14 M3 
06.02 Alvenaria embasamada c/ pedra argamassa 4,92 M3 
06.03 Concreto armado para fundação 1,16 M3 
06.05 Lastro de concreto magro, esp.=5cm 21,74 M2 
06.06 Expurgo de material inservivel 6,00 M3 

07 Estruturas e estabilizações 
07.01 Travesseiros em concreto armado 0,80 M3 
07.02 Vigas e cintas em concreto armado fck = 18mpa 4,41 M3 
07.03 Recuperação de barroteamento em madeira do assoalho 115,83 M2 
07.04 Execução de escada em madeira de lei 4,55 M2 
07.05 Recuperação de escada em madeira (estrut./piso/espelho) 4,80 M2 
07.06 Estrutura metálica p/sustentação do forro da Capela Mor 53,93 M2 
07.07 Pilar de madeira de lei aparelhada 20x20cm 9,00 M 
07.08 Laje pré-moldada 15,16 M2 
07.09 Recuperação de viga metálica de sustentação do Coro 6,30 M 

08 Paredes e fechamentos 
08.01 Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm 150,32 M2 
08.02 Alvenaria de bloco cerâmico esp=20cm 42,66 M2 
08.03 Alvenaria de tijolo maciço aparente esp= I0cm 6,30 M2 
08.04 Recuperação dos esteios em madeira das paredes 68,00 M 
08.05 Recuperação de alvenaria de adobe 95,50 

ns.18; Ate,stucit 
no CRIA/B/' 

M2 
eoc-ultXursi, 
éé parte ini 

09 Revestimento inseri:to:net da CAI' N" 	'. 

7e1g4:AieulkaMe 
le con4i 

i 09.01 Chapisco em argamassa de cimento e areia, traço 1:4 
09.02 Embrechamento A7c0 liasiào 

às inni~o 
dx 	IA '! 

09.03 Reboco com argamassa de cimento, cal hidratada e areia 
(paredes antigas) 1 .783,4ó11 .4 

09.04 Massa única c/cimento, areia e arenoso (paredes novas) N41414- 	ti 
.84 me 

86,86 

1A¥ 	11141 
%letra e % 

M2 
09.05 Emboço em argamassa de cimento, areia e arenoso, traço 

1:3:3 
09.06 Revestimento cerâmico PEI 5, 30x30 cm 86,86 M2 

10 Cobertura 
10.01 Cobertura provisória em telha de cimento amianto 412,28 M2 
10.02 Destelhamento 333,13 M2 _, 
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10.03 Restauração do madeiramento do telhado 333,13 M2 
10.04 Madeiramento para telha cerâmica 55,87 M2 
10.05 Telhamento c/telha cerâmica industrializada matizada 389,00 M2 
10.06 Grampeamento individual de telhas cerâmicas com fio de 

aço inox n° 16 389,00 M2 
10.07 Cravejamento de telha cerâmica 91,58 M 
10.08 Execução de beiral com telha cerâmica tipo cimalha 

matizada (telhão) 73,35 M 
10.09 Rufo em chapa de alumínio 400x0,5,mm 69,93 M 

11 Pavimentação da Igreja e urbanização do entorno 
11.01 Restauração de assoalho em madeira 115,83 M2 
11.02 Remoção total de piso em tijoleira de barro, seção quadrada 200,03 M2 
11.03 Escavação manual 15,46 M3 
11.04 Aterro apiloado com solo-cimento traço 1:20 10,31 M3 
11.05 Lastro de concreto magro esp=5cm 481,76 M2 
11.06 Piso cimentado, esp.=3cm, com adesivo acrílico 37,61 M2 
11.07 Piso novo em tijoleira de barro seção retangular 14x28 cm 200,03 M2 
11.08 Remoção de pavimentação em paralelepípedos 334,38 M2 
11.09 Piso em lajota de pedra 179,84 M2 
11.10 Soleira em granito 15x2cm 0,62 1VI2 
11.11 Piso cerâmico PEI 5, 30x30cm, inclusive contrapiso 52,56 M2 
11.12 Guia de concreto 14x28 cm 268,91 M 
11.13 Grama em placas, esp=6cm 295,79 M2 

12 Imunizações e tratamentos 
12.01 Regularização do coroamento da alvenaria com arg. de 

cimento e areia 65,70 M2 
12.02 Impermeabilização 	do 	coroamento 	da 	alvenaria 

c/hidroasfalto 65,70 M2 
12.03 Imunização 	de 	madeiramento 	(estrutura 	do 

telhado/assoalhos/barrotes/escada/esquadrias) 808,05 IV12 
12.04 Decapagem de pintura em esquadrias de madeira 90,81 M2 
12.05 Impermeabilização dos encabeçamentos dos barrotes com 

hidroasfalto 

nstt_ At 
no CRI 

33 ieeparáN 

tstc.Itikr,-ilt. 	, 
A/I3A 

etvp2CA 

12.06 Aplicação de fungicida 
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12.07 Aplicação de resina acrílica em piso de tijoleira 2006S'ilica 
at inflaulvw 

115,83 
.e 	' 

, 	o' 12.08 Raspagem de assoalhos 
12.09 Calafetagem de assoalhos 115,83 ‘ ,é, ' 
12.10 Enceramento em madeira (forro e assoalho) 178fflaogal 

-. 

188,51 

/Nfg : 
. (te Reg 

M2 
12.11 Embrechamento e rejuntamento de alvenaria de pedra 

aparente 
12.12 Impermeabilização de alvenaria externa h=0,50m com 

hiodroasfalto 42,12 M2 
12.13 Aplicação de resina em parede de tijolinho aparente 6,30 M2 
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13 Elementos arquitetônicos característicos 
13.01 Restauração de cimalha de massa 21,15 M2 
13.02 Restauração de cunhal de massa 18,50 M2 
13.03 Restauração de cordões de massa 25,20 M 
13.04 Restauração de gradil de ferro 3,63 M2 
13.05 Guarda-corpo em 	madeira de lei, 	conforme 	modelo 

existente 19,20 M2 
13.06 Gradil de ferro-janela 1,21 M2 
13.07 Restauração de guarda-corpo de madeira 28,30 M2 
13.08 Restauração de pináculos em argamassa 3,00 Unid 
13.09 Recomposição de pináculo em argamassa 1,00 Unid 
13.10 Restauração da cruz do frontão 1,00 Unid 
13.11 Restauração do lavabo 	 i  1,00 Unid 
13.12 Restauração de lápides do ossuário 18,54 M2 
13.13 Confecção de mesa de celebração 1,00 Unid 
13.14 Confecção de mesa de altar 1,00 Unid 
13.15 Confecção de cruz em madeira de lei do altar 1,00 Unid 
13.16 Balcão em madeira de lei, inclusive impermeabilização com 

verniz naval 1,00 Unid 
13.17 Gradil de ferro (sobre muro) 25,28 M2 

14 Forros 
14.01 Forro em madeira de lei tipo abobadado, 30x3cm, com 

rodaforro em madeira de lei, 30x3Omm, na Capela Mor 53,93 M2 
14.02 Forro liso em madeira de lei, 	20x2cm, com tabeira em 

madeira de lei, 20x2cm, sob Coro 22,69 M2 
14.03 Forro em madeira de lei, tipo lambri, 10x2cm com rodaforo 

em madeira de lei 15x15mm 8,67 M2 

15 Esquadrias 
15.01 Restauração de esquadria de madeira 103,79 M2 
15.02 Execução de esquadria em madeira de lei 12,01 M2 
15.03 Restauração de peitoril de madeira 5,07 M2 
15.04 Restauração de peitoril em argamassa 2,73 M2 
15.05 Guarda-corpo de tubo galvanizado 2" Es4.5WaStado 

no LREA/13A 
in6cpaTax el titi 

erera-!e 
t. é mie int 
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i 16.01 Dobradiça LO 3" x 2 1/2" em chapa de aço 
16.02 Dobradiça de latão cromado 

20,00 (7/111- .. 
arb" 	Graç:Ir.! 
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41, 	
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16.03 Trinco em chapa de aço 
16.04 Ferrolho tipo "fuzil" 
16.05 Fechadura para porta de sanitário 
16.06 Fechadura de sobrepor para portas 13,00 Un 
16.07 Fechadura de embutir para porta externa 2,00 Un 	. 
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Restauração de ferragens existentes em chapa de aço 
(dobradiças, ferrolhos, fechaduras) 12,00 Un 
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16.09 Puxador p/ guilhotina c/ parafuso 2,00 Un 
16.10 Borboleta•p/ guilhotina c/ parafuso 2,00 Un 

Sub-Total 
Pintura 

17.01 Pintura de base silico mineral em paredes externas 889,58 M2 
17.02 Pintura de base silico mineral em paredes internas 980,97 M2 
17.03 Emassamento de paredes internas e externas com massa de 

base PVA (Anexo) 228,98 M2 
17.04 Pintura de paredes externas com tinta PVA(Anexo) 150,32 M2 
17.05 	• Pintura de paredes internas com tinta PVA(Anexo) 72,66 M2 
17.06 Aplicação de fundo branco nivelador em esquadrias de 

madeira 120,84 M2 
17.07 Esmalte sintético em madeira 412,26 M2 
17.08 Pintura grafite sobre gradil de ferro 55,33 M2 
17.09 Primer à base de cromato de zinco, 25 micras 5,40 M2 
17.10 Tinta à base de ácido fosfórico 1,50 M2 

17 Vidros 
18.01 Vidros lisos 4 mm 2,90 M2 

Cemitério 
Andaimes e estruturas auxiliares 

19.01 Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros (área 
externa) 100,00 M2 

19.02 Locação de andaimes fachadeiros (área externa) 50,00 M2 

20 Prospecções 
20.01 Prospecção de reboco 50,00 M2 
20.02 Prospecção de pintura em paredes internas e externas 30,00 M2 

Sub-Total 
21 Demolições e retiradas 

21.01 Demolição de reboco 257,37 M2 
21.02 Carga, transporte e "bota-fora" 24,Kle aa(MI:01' 
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22.01 Complementação de muro em alvenaria de bloco cerâmico 1M•  irrptcli.rud,A1(1)Acti'i'miteit":_e, 
2,rrnaçMie ritas 22.02 Chapisco com argamassa de cimento e areia, traço 1:4 

22.03 Massa única de cimento, areia e arenoso 225,62 71i7A 
67 75 .t..ta,5 22.04 Revestimento em argamassa das colunas 

Maria d 
erv 

I tu,. 	C'Whao 
de Reis 

de Freito 
ro e Cadastro.  
.--,-- 	""--, 
,•• 
z:5--. 	'')c \- 

23 Cobertura  
. 

23.01 Destelhamento 124,08 M2,_zi: 
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23.02 Restauração do madeiramento do telhado 124,08 M2 
23.03 Telhamento com telha ceramica industrializada matizada 124,08 M2 
23.04 Grampeamento individual de telhas cerâmicas com fio de 

aço inox n° 16 124,08 M2 
23.05 Rufo em chapa de alumínio 400x0,50mm 16,50 M 
23.06 Cravejamento de telha cerâmica 31,54 M 

Sub-Total 
24 Impermeabilizações e tratamentos 

24.01 Imunização do madeiramento do telhado 124,08 M2 
24.02 Embrechamento e rejuntamento de alvenaria de pedra 

aparente 15,72 M2 

25 Pavimentação 
25.01 Remoção de pavimentação em paralelepípedo 448,69 M2 
25.02 Piso em laje de pedra 153,92 M2 
25.03 Piso em cimentado, espessura = 3,0cm 38,78 M2 
25.04 Restauração de piso ladrilho hidráulico 4,48 M2 
25.05 Guia de concreto, 14x28 cm 68,19 M 
25.06 Grama em placas, esp=6 cm 227,07 M2 

` 26 Elementos arquitetõnicos característicos 
26.01 Recuperação de jazigos, estatuário, adornos em argamassa e 

lápides em mármore 5,00 Unid 
26.02 Recuperação de jazigos, adornos em argamassa e lápides 

em mármore 10,00 Unid 
26.03 Restauração de gradil de ferro 49,68 1V12 
26.04 Restauração de portão de ferro 5,40 M2 
26.05 Execução de gradil de ferro 25,65 M2 
26.06 Restauração da estrutura de madeira da sineira 1,00 Unid 

Sub-Total 
27 Pintura 

27.01 Pintura externa com tinta PVA 623,19 M2 
27.02 Pintura grafite sobre gradil de ferro 116,48 M2 

Instalações-Igreja e Cemitério Este Att,stado enco 

28.01 Instalações elétricas c  ê p no CREA/I1A 
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28.01.01 Projetor cilíndrico embutido no piso em alumínio injetado 
com difusor em vidro temperado, 19mm, com refletor 
orientável em alumínio polido, para 01 lampada vapor 
metálico bilateral 150W/3.000°K. Equipamento completo 

28.01.02 Projetor cilindrico embutido no piso em alumínio injetado, 
com difusor em vidro temperado, 19min, com refletor 
orientável em alumínio metalizado, para 01 lampada vapor 
metálico bilateral 70W/4.2000K. Equipamento completo 
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28.01.03 Projetor retangular articulado em alumínio injetado com 
difusor em vidro temperado, com refletor simétrico de 
alumínio, 	para 	01 	lâmpada 	vapor 	metálico 	bipino 
150W/3.000°K, 	instalada 	em 	caixa 	de 	alvenaria. 
Equipamento completo 6,00 Unid 

28.01.04 Projetor retangular articulado em alumínio injetado com 
difusor em vidro temperado, com refletor simétrico de 
alumínio, 	para 	01 	lâmpada 	vapor 	metálico 	bipino 
70W/3 .000°K. Equipamento completo 2,00 Unid 

28.01.05 Módulo de concreto com refletor interno de alumínio com 
lente protetora em vidro temperado para 01 lâmpada 
halogena refletora PAR 30, 75W/30°/3.000°K 1,00 Unid 

28.01.06 Balizador embutido, em alumínio (iluminação indireta), 
com pintura 	eletrostática na cor branca, 	refletor em 
alumínio e lente em vidro temperado fosco para 01 lâmpada 
fluorescente 9W/2.700°K 10,00 Unid 

28.01.07 Projetor balizador, 	h=0,30m, 	em alumínio, 	com lente 
protetora em vidro transparente e aleta anti-ofuscamento, 
para 01 lâmpada fluorescente compacta 15W/2.700°K, com 
reator incorporado à lâmpada. Equipamento completo 6,00 Unid 

28.01.08 Projetor de piso em alumínio fundido, com lente protetora 
de vidro temperado transparente e refletor interno em 
alumínio 	ano dizado, 	para 	01 	lâmpada 	fluorescente 
compacta 20W 4,00 Unid 

28.01.09 Projetor retangular articulado em alumínio injetado com 
difusor em vidro temperado com refletor simétrico de 
alumínio, 	para 	01 	lâmpada 	vapor 	metálico 	bipino 

1,00 Unid 
150W/3.000K, fixado em poste existente. Equipamento 
completo 

28.01.10 Luminária tipo plafon de sobrepor em alumínio com pintura 
eletrostática na cor preta, e vidro para 02 lâmpadas 
fluorescentes compactas PL 20W 18,00 Unid 

28.01.11 Lâmpada fluorescente compacta PL 20W 36,00 Unid 
28.01.12 Luminária tipo plafon de sobrepor em alumínio com pintura 

eletrostática 	na cor preta, 	e vidro 	para 01 	lâmpada 
multivapores metálicos bilateral 70W/3000°K 

Tostec  AR it As tiand 
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ultiaaia'', 28.01.13 Lâmpada multivapores metálicos bilateral 70W/3.000K 
28.01.14 Reator para luminária tipo plafon de sobrepor para lâmpada 

multivapores metálicos bilateral 70W/3.000°K 
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28.01.15 Luminária tipo embutir redonda em alumínio com pintura 
eletrostática na cor pretapara 01 lâmpada halógena AR 111, 
inclusive transformador 
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28.01.16 Lâmpada halogena AR 111 1,00 Unid 
28.01.17 Arandela decorativa em alumínio com pintura eletrostática 

na cor preta para 01 lâmpada fluorescente compacta PL 
20W 5,00 Unid 
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28.01.18 Lâmpada fluorescente compacta PL 20W 5,00 Unid 
28.01.19 Luminária 	tipo 	pendente 	decorativa, 	com 	pintura 

eletrostática na cor branca, p/01 	lâmpada fluorescente 
compacta 20W 6,00 Unid 

28.01.20 Lâmpada fluorescente compacta PL 20W 6,00 Unid 
28.01.21 Refletor de alumínio para 01 lâmpada vapor metálico 

150W, inclusive reator 2,00 Unid 
28.01.22 Interruptor 10A - 250VCA, fornecido com placa-cor branca 6,00 Unid 
28.01.23 Interruptor duplo, 10A - 250VCA, fornecido com placa - 

cor branca 1,00 Unid 
28.01.24 Interruptor bipolar, 10A - 250VCA, fornecido com placa, 

cor branca 28,00 Unid 
28.01.25 Tomada 2P+T universal, 10A - 250VCA, fornecido c/placa 25,00 Unid 
28.01.26 Tomada de piso tipo 2P+T, com espelho em alumínio e 

tampa movei tipo unha 13,00 Unid 
28.01.27 Caixa em PVC, 4"x2" 28,00 Unid 
28.01.28 Caixa em PVC, 4"x4" 17,00 Unid 
28.01.29 Caixa em PVC, tipo octogonal, 3"x3" 18,00 Unid 
28.01.30 Condulete tipo "LR", em alumínio injetado, fornecido com 

guarnição de neoprene, fixação da tampa por parafusos de 
aço bicromatizado, acabamento na cor cinza martelado, 
entradas com rosca 0 3/4" NPT 15,00 Unid 

28.01.31 Condulete tipo "LL", em alumínio injetado, fornecido com 
guarnição de neoprene, fixação da tampa por parafusos de 
aço bicromatizado, acabamento na cor cinza martelado, 
entradas com rosca 0 3/4" NPT 15,00 Unid 

28.01.32 Condulete tipo "E", em alumínio injetado, fornecido com 
guarnição de neoprene, fixação da tampa por parafusos de 
aço bicromatizado, acabamento na cor cinza martelado, 
entradas com rosca 0 3/4" NPT 18,00 Unid 

28.01.33 Condulete tipo "T", em alumínio injetado, fornecido com 
guarnição de neoprene, fixação da tampa por parafusos de 
aço bicromatizado, acabamento na cor cinza martelado, 
entradas com rosca 0 3/4" NPT 20,00 Unid 

28.01.34 Este Condulete tipo "C", em alumínio injetado, fornecido com 
guarnição de neoprene, fixação da tampa por parafusos de 
aço bicromatizado, acabamento na cor cinza martelado, 
entradas com rosca 0 3/4" NPT 

At 
no CRI 
insepar 
sendo l'ii 
inteiro 

110,00 

184Cürtined~11( 
11,51 ItliUM11140e8 

stado ene° 
A/I1A e é p 
N el da CA 
dados nel 

es.r2nvpil 

daP ---- 
4- 

28.01.35 Eletroduto em PVC rigida, antechama, roscavell, fornecido 
em peças de 3,00m, DN 0 3/4" 

28.01.36 Eletroduto em PVC rigido, antechama, roscavell, fornecido 
em peças de 3,00m, DN 0 1" 35" gr 

MNI1l.OrtW , 
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28.01.37 Eletroduto pesado em aço galvanizado, rebarba de solda 
interna removida, com uma luva numa extremidade e um 
protetor de rosca na outra, fornecido em peças de 3,00m, 
rosca NPT, DN 0 3/4" 95,00 Up< 
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28.01.38 Cabo unipolar, flexível, isolado em PVC, classe 750V, 
temperatura de operação 70°C, seção # 2,5mm2  3.200,00 M 

.- 

ntra-se resistradc 
mete integrante e, 

N^ 

28.01.39 Cabo unipolar, flexível, isolado em PVC, classe 0,6/1KV, 
temperatura de operação 70°C, seção # 6mm2  60,00 M 

28.01.40 Cabo unipolar, flexível, isolado em PVC, classe 0,6/1KV, 
temperatura de operação 70°C, seção # 16mm2  250,00 M 

28.01.41 Abraçadeira tipo "D" em chapa reforçada de aço, 0 3/4" 85,00 Unid 
28.01.42 Entrada de Linha em alumínio, DN 1" 1,00 Unid 
28.01.43 Rack com 03 isoladores 1,00 Unid 
28.01.44 Quadro de medição polifásico padrão Coelba 1,00 Unid 
28.01.45 Haste de aterramento 05/8"x2,40m, com conector 1,00 Unid 
28.01.46 Cabo de cobre nu, tempera meio dura # lOmm2 10,00 M 
28.01.47 Bucha de fixação em ferro fundido_para eletroduto 0 3/4" 7,00 Unid 
28.01.48 Bucha de fixação em ferro fundido_para eletroduto 0 1" 10,00 Unid 
28.01.49 Arruela de fixação em ferro fundido, para eletroduto 03/4" 7,00 Unid 
28.01.50 Arruela de fixação em ferro fundido, para eletroduto 0 1" 10,00 Unid 
28.01.51 Quadro de distribuição c/barramento p/24 disjuntores 1,00 Unid 
28.01.52 Quadro de distribuição c/barramento p/12 disjuntores 1,00 Unid 
28.01.53 Disjuntor monofásico 20A 8,00 Unid 
28.01.54 Disjuntor monofásico 25A 1,00 Unid 
28.01.55 Disjuntor monofásico 16A 1,00 Unid 
28.01.56 Disjuntor trifásico 63A 1,00 Unid 
28.01.57 Disjuntor bifásico 16A 9,00 Unid 

28.02 Instalações telefônicas 
28.02.01 Tomada tipo 4P Padrão Telebrás, fornecido com placa 

placa-cor branca 1,00 Unid 
28.02.02 Caixa em PVC, 4"x2" 2,00 Unid 
28.02.03 Eletroduto em PVC rigido, antechama, roscavel, fornecido 

em peças de 3,00m, DN 03/4" 5,00 Unid 
28.02.04 Cabo Telefonia tipo EXTERNO CCE/2 15,00 M 
28.02M5 Caixa para telefonia com fundo em compensado naval 

12nun N° 01 (10x10x5cm), incluindo acessórios 1,00 Unid 
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28.03 Esgoto sanitário e drenagem insepa 

28.03.01 Tubo PVC esgoto predial branco 0 40mm X 6m, ponta e 
bolsa soldáveis 
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28.03.02 Tubo PVC esgoto predial branco 0 50mm X 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 12,00 

ritos nas ART'a 
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28.03.03 Tubo PVC esgoto predial branco 0 75mm X 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 30,0Csu 
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28.03.04 Tubo PVC esgoto serie "R" cinza 0 100mm X 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 90,00 M 

28.03.05 Tubo PVC esgoto serie "R" cinza 0 150mm X 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 14,00 M 
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28.03.06 Tubo PVC esgoto 0 200mm X 6m, ponta e bolsa com 
virola e anel de borracha 18,00 M 

28.03.07 Tubo PVC esgoto 0 250mm X 6m, ponta e bolsa com 
virola e anel de borracha 18,00 

28.03.08 Tubo dreno PVC 0 80mm 25,00 
28.03.09 Joelho PVC esgoto predial branco 0 40mm X 90°, bolsas 

soldáveis 3,00 Unid 
28.03.10 Joelho PVC esgoto predial branco 0 50mm X 90°, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha 3,00 Unid 
28.03.11 Joelho PVC esgoto predial branco 0 75mm X 90°, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha 4,00 Unid 
28.03.12 Joelho PVC esgoto série "R" 0 100mm X 90°, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha 4,00 Unid 
28.03.13 Joelho PVC esgoto predial 0 40mm X 1.1/211, 90°, onta e 

bolsa com virola e anel de borracha 2,00 Unid 
28.03.14 Joelho PVC esgoto predial branco 40mm X 45°, bolsas 

soldáveis 1,00 Unid 
28.03.15 Joelho PVC esgoto predial branco 0 50mm X 45°, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha 1,00 Unid 
28.03.16 Joelho PVC esgoto predial branco 0 75mm X 45°, ponta e 

2,00 Unid bolsa com virola e anel de borracha 
28.03.17 Curva longa PVC esgoto predial branco 0 100mm X 90°, 

ponta e bolsa com virola e anel de borracha 2,00 Unid 
28.03.18 Curva longa PVC esgoto predial série "R" 0 100mm X 90°, 

ponta e bolsa com virola e anel de borracha 2,00 Unid 
28.03.19 Tê PVC esgoto predial branco 040 X 40mm 1,00 Unid 

28.04 Caixas e ralos 
28.04.01 Caixa sifonada 100X150X5Omm, com grelha e porta-grelha 

quadrada em PVC romado 2,00 Unid 
28.04.02 Caixa sifonada 150X185X75mm, om grelha e porta-grelha 

quadrada em PVC romado 1,00 
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28.04.03 Ralo seco 100X4Omm, salda vertical, com grelha em PVC 
vromado 

28.04.04 Ralo hemisférico em ferro fundido 0 4" 
28.04.05 Ralo hemisfério° em ferro fundido 0 6" 1,0 tir 

6,00 

- d , 
oi rw4t, 

28.04.06 Caixa de inspeção ou areia, em alvenaria de tijolinho 
maciço 60x40cm, com tampa de concreto 

28.04.07 Caixa retentora de gordura ou águas servidas, em alvenaria 
de tijolo macico 60x40cm, c/tampa de concreto 1,00 s" 

MturiapiGraçt  

lit1R  

28.04.08 Grelha de piso em PVC supra GRP-200 - 50x20cm 13,00 Unid 

28.05 Louças e acessórios 
28.05.01 Bacia sanitária com caixa acoplada, completa 3,00 Unid 

28.05.02 Bancada de granito cinza corumbá para lavabo com 2 
níveis, testeira de 10 cm e rodopia de 20 cm p/02 cubas 1,00 
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28.05.03 Bancada para pia em granito 	cinza corumbá 	com 
acabamento duplo abaulado, com rodopia 1,00 Unid 

28.05.04 Cuba oval em louça, de embutir em bancada, inclusive 
válvula, sifão e engate de metal 2,00 Unid 

28.05.05 Cuba de embutir em aço inox, 55x33x14cm, inclusive 
válvula, sifão e engates em aço cromado 1,00 Unid 

28.05.06 Espude de borracha para vaso sanitário 3,00 Unid 
28.05.07 Anel de vedação para vaso sanitário 3,00 Unid 
28.05.08 Assento plástico para vaso sanitário, acolchoado 3,00 Unid 
28.05.09 Barra de apoio horizontal para deficiente fisico, em aço 

cromado, comp.=0,90m 2,00 Unid 

28.06 Água fria 
28.06.01 Tubo PVC água classe 15 marrom 0 20nun X 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 108,00 M 
28.06.02 Tubo PVC água classe 15 marrom 0 25mm X 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 18,00 M 
28.06.03 Tubo PVC água classe 15 marrom 0 32mm X 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 6,00 M 
28.06.04 Tubo PVC água classe 15 marrom 0 50mm X 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 6,00 M 
28.06.05 Joelho PVC água classe 15 marrom 0 20mm X 90°, bolsas 

23,00 Unid soldáveis 
28.06.06 Joelho PVC água classe 15 marrom 0 25mm X 90°, bolsas 

soldáveis 4,00 Unid 

Item 
Descrição dos Serviços 

Quant Und 
28.06.07 Joelho PVC água classe 15 marrom 0 50mm X 90°, bolsas 

soldáveis 1,00 Unid 
28.06.08 Joelho PVC água classe 15 azul 0 20mm X 1/20, 90°, bolsa 

soldável e roscável com bucha de latão 8,00 Unid 
28.06.09 Tê PVC água classe 15 marrom 0 20 X 20mm, 	bolsas 

soldáveis 
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28.06.10 Tê PVC água classe 15 marrom 0 25 X 20mm, 	bolsas 
soldáveis 

send 
¡Mei 

1,00 ce 
28.06.11 Tê PVC água classe 15 marrom O 25 X 25mm, bolsas 

soldáveis 
"a" 

2,00 
28.06.12 Tê PVC água classe 15 marrom 0 32 X 32mm, 	bolsas 

soldáveis 
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d 	Graç 
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28.06.13 Bucha de redução PVC água classe 15 marrom 0 25 X 

20mm, ponta e bolsa soldáveis 2,00 Unid 
28.06.14 Bucha de redução PVC água classe 15 marrom 0 32 X 

25mm, ponta e bolsa soldáveis 2,00 Unid 
28.06.15 Adaptador PVC água marrom 0 20mm X 1/2", ponta e 

bolsa soldável e roscável, p/registro 2,00 Unid 
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28.06.16 
Adaptador PVC água marrom 0 25mm X 3/4", ponta e 
bolsa soldável e roscável, p/registro 4,00 Unid 

28.06.17 Adaptador PVC água marrom 0 32mm X 1", ponta e bolsa 
soldável e roscável, p/registro 2,00 Unid 

28.06.18 Adaptador PVC água marrom 0 50mm X 1.1/2", ponta e 
bolsa soldável e roscável, p/registro 2,00 Unid 

28.06.19 Adaptador PVC água marrom 0 20mm X 1/2", curto, com 
flanges para caixa d'água em PVC 1,00 Unid 

28.06.20 Adaptador PVC água marrom 0 25mtn X 3/4", curto, com 
flanges para caixa d'água em PVC 2,00 Unid 

28.06.21 Adaptador PVC água marrom 0 32mm X 1", curto, com 
flanges para caixa d'água em PVC 1,00 Unid 

28.06.22 Adaptador PVC água marrom 0 50mm X 1.1/2", curto, 
com flanges para caixa d'água em PVC 1,00 Unid 

28.06.23 Caixa d'água em PVC, capacidade de 1.000 Lts 1,00 Unid 

28.07 Metais sanitários 
28.07.01 Registro de gaveta 0 1/2", de bronze, com acabamento 

cromado 1,00 Unid 
28.07.02 Registro de gaveta 0 3/4", de bronze, com acabamento 

cromado 1,00 Unid 
28.07.03 Registro de gaveta bruto 0 3/4", de bronze 1,00 Unid 
28.07.04 Registro de gaveta bruto 0 1", de bronze 1,00 Unid 
28.07.05 Registro de gaveta bruto 0 1.1/2", de bronze 1,00 Unid 
28.07.06 Torneira de uso geral, 0 1/2" 2,00 Unid 
28.07.07 Torneira de bóia metálica 0 1/2" 1,00 Unid 

28.08 Extintores 
28.08.01 Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-A:20-

B:C para o combate ao fogo das Classes A, B e C com 4kg 
de carga 7,00 Unid 

28.08.02 Placa de sinalização e identificação 7,00-  -C.te Udnid 
. 	'rax. 

e é 
A 

no CRIA/!3A 

28.09 SPDA 	(Sistema 	de 	Proteção 	Contra 	Descargas 
atmosféricas) 

sinerd'Poa:1,1  
inteira 

dd,',,,(, 
responsabi 

28.09.01 Haste de terra 5/8"x2,40m  
28.09.02 Caixa de inspeção corpo em PVC tampa em ferro fundido 12,00 .tf---- 
28.09.03 Conector de medição e emenda 12,00 
28.09.04 Terminal aéreo sem bandeirinha 17,199rin d 	id  

28.09.05 Cabo de cobre má g 16 mm2, para uso como condutor de 
descida 

"-' ...S 

110,00 

. v 	°!
' 

M 
28.09.06 Cabo de cobre má # 35 mm2, para uso como captador 210,00 M 
28.09.07 Cabo de cobre nó # 50 mm2, para uso como aterramento 150,00 M 
28.09.08 Presilha de fixação 330,00 Unid:.. 

keÁkrie-s-ecureetiro itfeltr.., 

Ena°  CM1 CRU 12005- D/B-A 
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28.09.09 
Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 	em 
"T", inclusive acessórios 1,00 Unid 

28.09.10 Cartucho para solda exotérmica, inclusive execução 5,00 Unid 
28.09.11 Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mrn2 e 

#16mm2 em "Y", inclusive acessórios e execução 1,00 Unid 
28.09.12 Cartucho para solda exotérmica, inclusive execução 12,00 Unid 
28.09.13 Molde para solda exotérmica entre cabos # 50mm2 e haste 

0 5/8", inclusive acessórios e execução 1,00 Unid 
28.09.14 Cartucho para solda exotérmica, inclusive execução 24,00 Unid 
28.09.15 Alicate para solda exotérmica, inclusive execução 1,00 Unid 
28.09.16 Alicate para solda exotérmica, inclusive execução 1,00 Unid 

29 Obras civis para serviços de instalações 
29.01 Remoção de instalações elétricas 315,16 M2 
29.02 Remoção de instalações hidrossanitárias 3,34 M2 
29.03 Rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto 300,00 M 
29.04 Rasgo em alvenaria para tubulação D=20 a 25 mm 126,00 M 
29.05 Rasgo em alvenaria para tubulação D=32 a 50 mm 12,00 M 
29.06 Rasgo em alvenaria para passagem de condutor de descarga 

elétrica 110,00 M 
29.07 Demolição de alvenaria e recomposição em argamassa para 

assentamento 	de 	quadros 	de 	distribuição, 	medição 	e 
telefonia 4,00 Unid 

29.08 Demolição de alvenaria e recomposição em argamassa para 
assentamento de caixas de passagem 60,00 Unid 

29.09 Enchimento de rasgo para eletroduto com argamassa mista 300,00 M 
29.10 Enchimento de rasgo para tubulação D=20 a 25mm com 

argamassa mista 126,00 M 
29.11 Enchimento de rasgo para tubulação D=32 a 50mm com 

argamassa mista 12,00 M 
29.12 Enchimento de rasgo para condutor e descarga com 

argamassa mista 110,00 M 
29.13 Escavação manual 22,20 M3 
29.14 Reaterro apiloado de valas 22,20 M3 

Este 

inse 
no CREA/13A 

Atestado e 
e 

-tara x el da ( 30 Relatórios de Obra 
30.1 Relatório técnico-fotográfico de acompanhamento mensal 6,00rnein,,e 
30.2 Relatório final de obra 1,00A certítgaid)  

as informações 
o 

.-4 

Sub-Total 

31 Desmobilização e limpeza final de obra Mana d 	Graç 

31.1 Desmobilização da obra 1,00--"". lidR 
31.2 Limpeza final da obra 2.902,00 M2 
32 EXTRAS 

Igreja do Rosarinho e Anexo 
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Salvador, 19 de fevereiro de 2008. 

Mana 	Graot Calhá° de Frentis 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL:IP 
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FREDERICO . R. C. MENDONÇA 

DIRETOR GERAL 
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Fundações 
Escavação manual dos socalques dos muros de arrimos no 
perímetro da igreja. 36,69 M3 
Socalques dos muros de arrimo no perímetro da igreja. 22,93 M3 
Estruturas e estabilizações 
Base dos frechais em concreto estrutural com tela para 
amarração e suporte da tesoura (0,50x0,10)m na cobertura 
da igreja. 29,30 M 
Revestimentos 
Chapisco em argamassa de cimento e areia, traço 1:4 das 
alvenarias de pedra no perímetro da Igreja (externa) 127,90 M2 
Massa única com cimento, areia e arenoso (paredes novas) 
das alvenarias de pedra no perímetro da Igreja. 127,90 M2 
Cobertura 
Execução de novas tesouras para cobertura da nave e capela 
mor. 1,00 Unid 
Elementos arquitetõnicos característicos 
Execução de nova cimalha de massa nas laterais da nave da 
igreja. 29,30 M 
Execução de cordão em massa nas laterais da nave da 
igreja. 29,30 M 
Restauração do altar 1,00 Unid 
Pintura 
Pintura externa dos muros de arrimo 127,90 M2 
Cemitério 
Piso novo em tijoleira de barro seção retangular 14x28 cm 
abaixo dos vãos das grades a serem instaladas sobre a laje 
das carneiras do Cemitério. 5,69 M2 
Tabeira em granito cinza Corumbá E=5cm no Cemitério. 14,34 M 
Elementos arquitetõnicos característicos 
Execução de cruz em massa do frontão do cemitério 1,00 Unid 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas de 
engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos e condições contratuais, 
especificações e caderno de encargos pertinentes, atestando a capacidade técnica da 
referida empresa, na condução dos serviços executados para realização da obra. 

- 

COM CRU 12005- Dil3A 
cometo figekk;;-, 
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CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM 

FUNDADA EM 1799 
Edifício Sede tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual 3.410 de 16/10/75 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 93.712 de 15/12/86 
C.G.C. 15.235.302/0001-16- CEP 40460-000 

Avenida Frederico Pontes, 375 - Tels. 313-3339/5783 - Cidade do Salvador 

Transporte vertical (manual),h=10m 	 m3 	125,64 

Transporte mecanizado em caminhão basculante, 
DM=20Km 	 m3 	400,00 

Andaimes e escoramento 
Andaime metálico p/ trabalho em fachada de edifícios 
(3 meses) 	 m2 	260,00 
Escoramento de madeira da estrutura do telhado 	m2 	260,00 
Bandelja de proteção em chapa "madeiri"t 	 m 	260,00 

Escoramento metálico nos pav térreo e superior (2 x 
50% da área) 	 m2 	2.400,00 

Infra-Estrutura 
Forma de tabua de pinho p/concreto armado em 
cintas, utilização 5 vezes 	 m2 	198,00 

Armadura de aço CA-50 média D=6,3 A (1/4 A 3/8") 	kg 	180,22 

Concreto estrutural, controle "A", consistência p/ 
vibração, brita 1 e 2, FCK 15 MPA 	 m3 	22,40 

Alvenaria de Vedação e Nivelamento 
Alvenaria de tijolo maciço para nivelamento de 
beirais 	 m2 	473,00 

Socalque de alvenarias em trechos de apoio do 
madeiramento 	 m2 	120,00 

520,00 
16,00 

Este Atestado eneontra-se registrado 

Forro 	
no CREA/I1A e é parte inteRantele 

inseparável da CAT   í 

Reposição de tábuas de forro deteriskadZa,a4Lii!ies;2inZttte. 
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Imunização e Impermeabilização 
Imunização de madeira com termicida, por imersão e 
pintura 	 m2 	4.800,00 

o Impermeabilização de telha em silicone 	 m2 

1:1" 	 Impermeabilização de alvenaria nos trechos de apoio 
ur, o 	 das peças de madeira, em todo perímetro 	 m2 

4.P dl nt. eP te• 
P Tanque de imersão para impermeabilização 	 m2 
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CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM 
FUNDADA EM 1799 

Edifício Sede tombado pelo Património Histórico e Artístico Nacional 
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual 3.410 de 16/10/75 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 93.712 de 15/12/86 
C.G.C. 15.235.302/0001-16 - CEP 40460-000 

Avenida Frederico Pontes, 375- Tels. 313-3339/5783 - Cidade do Salvador 

Estrutura em madeira de lei para forro barrote 
serrado 18x15 cm (igual aos existente) 	 m3 	• 22,58 
Pintura em esmalte sintético com massa 2 demãos 	m2 	600,00 

(Telhado 

Telhado provisório em madeira agreste e telha de 
fibrocimento(montagem e desmontagem com 
reaproveitamento) 	 m2 	4.800,00 

Telha cerâmica colonial 	 m2 	4.800,00 

Beirais em argamassa 	 m 	607,20 

Cravejamento de telhado 	 m 	527,61 

Calhas e rincões em folha de cobre 	 m 	72,00 

Bica (calha) moldada in loco em chapa de cobre e 
alvenaria 	 m 	29,50 

Estrutura de madeira de lei (massaranduba, pau-
darco, angelim) para telhado em barrote serrado 
18x15 cm (igual ao existente) para terças, cumieiras, 
frechais, e tesouras. 	 m3 	57,20 

Estrutura de madeira em caibros roliços de eucalipto 
tratado com 6 cm de diametro (substituindo o caibro 
roliço de madeira agreste). 	 m 	10.439,04 

Estrutura de madeira de lei (massaranduba, pau-
darco, angelim) para telhado em ripa serrado 7,5x2,5 
cm (igual ao existente) 	 m 	16.623,76 

Revestimentos de Paredes Internas 

Chapisco para parede interna c/ argamassa de 
cimento e areia s/ pen. 1:3 E=5mm 	 m2 	681,26 

Emboço para parede interna c/ argamassa de 
cimento arenoso area s/ pen. 1:7:3 E=20mm 	m2 	231,14 
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CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM 
FUNDADA EM 1799 

Edifício Sede tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual 3.410 de 16/10/75 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 93.712 de 15/12/86 
C.G.C. 15.235.302/0001-16 - CEP 40460-000 

Avenida Frederico Pontes, 375.. Tels. 313-3339/5783 - Cidade do Salvador 

Recuperação e Proteção 
Recuperação e Proteção da rede elétrica e hidráulica 
na área do telhado 	 VB 	1,00 

>PERIODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 

Prazo de execução - 150 (cento e cinquenta) dias 

Período de execução - Janeiro/2006 à Junho/2006 
>VALOR DO CONTRATO: 

Preço global material e mão de obra 

R$ 652.629,75(Seiscentos e cinquenta e dois 
mil,seiscentos e vinte e nove reais e setenta e cinco 
centavos centavos) 

>RESPONSÁVEIS PELA OBRA: 

Eng° José Carlos Carneiro Mehlem 
Eng° Luis Martins Palmeira 
Arqta Luciene Pires Lisbôa 

crity   vador, 03 de Març de 2 08 

~do 

Maria d iGraça Calhai) de Freitas 
rv. de Registro e Cadastro 
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CASA PIA E COLÉGIO DOS ÓRFÃOS DE SÃO JOAQUIM 
FUNDADA EM 1799 

Edille.i0 Sede tombado pelo Patrimônio H istórico e Artístico Nacional 
Reconhecida de Utilidade Pública pela Lei Estadual 3.410 de 16/10/75 

Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal 93.712 de 15/12/86 
C.G.C. 15.235.302/0001-16 - CEP 40460-000 

Avenida Frederico Pontes, 375 - Tels. 33-3339/5783 - Cidade do Salvador 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins, que a Mehlen Construções 
Ltda.,executou para a Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim,as 
Obras de Restauração do Telhado da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de 
São Joaquim-Salvador-BA-Monumento tombado pelo IPHAN. 

>SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Instalação do Canteiro de Obra 
Licenças e Registros 	 vb 	1,00 
Placas de Obra e silalização 	 vb 	1,00 
Abrigo provisório em chapa de compensado com 
cobertura de fibrocimento para escritório da obra 	m2 	25,00 

Abrigo provisório de madeira com cobertura em 
fibrocimento para alojamento, depósito, carpintaria, 
tanques de imersão e materiais 	 m2 	220,00 
Sanitários e banheiros provisórios 	 m2 	12,00 

Demolições e Retiradas 

Demolição de alvenaria de tijolo comum, com 50% 
reaproveitado 
Remoção parcial de barroteamento e tabuado de 
forro aprox 20% 
Retirada de telhas de barro cozido 
Remoção de madeiramento do telhado 

Limpeza manual 	
Este A1.0.0(10 Cpcontrã-se 

registrado Retirada de escombros 
no C'REA/13À c é parteitIgt:;_f_lji 

inseparável da CAI N' 

Carga e transporte 	
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Carga manual 
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ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins, que a MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida 
à Avenida Tancredo Neves, 274 Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A Sala 440, 
Salvador, Bahia, inscrita no CGC/MY n.° 33829938/0001-78, executou para o Instituo 
do Patrimônio Artístico e Cultural, entidade autárquica vinculada a Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia, sediada a Rua 28 de Setembro, 15, Pelourinho — Salvador — 
Bahia, as obras de Recuperação dos Imóveis da Biblioteca Municipal Urbano 
Duarte e do Antigo Posto de Saúde na cidade de Lençóis-BA, Monumentos 
tombados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN, tendo 
como Responsáveis Técnicos o Eng.° José Carlos Carneiro Mehlem, CREA-BA -12.005 
D,Arqta Luciene Pires Lisbôa, CREA-16257-D,Alex Ribeiro Esperidião de Sá,CREA 
36I38-D,uti1izando para esse serviço materiais, equipamentos e pessoal especializado. 

DADOS DO CONTRATO 

Contrato n*: 005/2006 
Valor do Contrato: R$ 284.487,52 
Prazo de Execução: 05.02.2006 à 14.11.2006 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

UCG / Monumenta 
Sylvio Carneiro de Farias - CREA 5.060.037.836/1) — 6 Região / SP 

UEP / Monumenta 

Gabriel Gonsalves - CREA 12.707/D — 3a Região / BA 
Eduardo Fucs - CREA 26.819/D _32 Região /BA 
Márcio 'Fólio Santana Perroni - CREA 34.109/D— 3a Região / BA 
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Recuperaç'do do imóvel do Antigo Posto de Saúde - Lençóis-BA 
(R$105.548,31) 
PRINCIPAIS SERVIÇOS: 

01 Diversos 
01.01 Acompanhamento tecnológico (análise laboratorial de 

materiais) 3,00 Mês 

Manutenção do canteiro e limpeza permanente 3,00 Mês 

02 Serviços preliminares 

07.01 Placas' da obra 4 . 	. 0  . ,0 M2 

02.07 Descupinização do imóvel 159,56 M2 

03 Prospecções e levantamentos 
en.01 

Prospecção de reboco interno e externo 137,55 M2 
03.02 

Prospecção de pintura em paredes internas e externas 91,70 M2 
03.04 

Prospecção de esquadrias de madeira 25,44 M2 
03.05 , 

Prospecção de barroteamento de madeira 25,80 M2 

04 Andaimes e estruturas auxiliares 
04.01 Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros (área 

externa) 40,00 
04.02 

Locação de andaimes fachadeiros (área externa) 120,00 M ,̀  

04.03 
Andaime metálico (locação/montagem e desmontagem) 
área interna 120,00 M2 

04.04 
Entelamento de obra 40,00 M2 

N4,o5 
Plataforma de madeira/base para andaime 	 . per 16,68 M2 

04,06 
Este AtotAdo çrx,outba 2e 
no (10.A~ ee NO: irtteg 

Andaimes de madeira 	 1nt:paráve),44,47x;I: N° 	... 	.. 
g 0,00  

M2 

04.07 send9,0.. 	o 	g, 	- 	• .•„,,,abilidas.le do efil 
. 	•. 	.. 

, Escoramento de madeira 	"eertdiçÁào dp C ILEA/RA 
00 .s  N 4 .,.,.s"::, 

„pWWWÇI3n3 	••• as  

OS 
05.01 

--,---,---;:,--- , Demolições e retiradas 	 í i 
Demolição de reboco em paredes ink, kl :r! 	-.5..T?: 	:: .. de Fir499z,3is' ,. 1v12 

1 05.02 Escarificação de alvenaria 	.. z.• , n'4- (k ilteg""  e  Ladasr 196,95 M2 

217 s 
• 

fero' ' 
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05.03 
Demolição de laje pré-moldada 25,80 M2 

05.04 
Demolição de piso cimentado 14,48 

05.05 
Demolição de piso em tijoleira. cerâmica 63,76 ._ 

05.06 
Demolição de piso cerâmico 3,85 

05.07 
Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos 0,44 M3 

05.08 
Demolição de estrutura de madeira para telhados 7,98 M2 

05.09 
Retirada de barrotes de madeira 25.80 M2 

05.10 
Demolição de azulejos 12,56 M2 

05. i I 
Retirada de porta de madeira 4,98 M2 

05.1',  
Retirada de caixa d'água (1,70X1,00X0,99) 1,00 LTN 

05.13 
Carga, transporte e "bota-fora" 48,00 113 

06 	, 
06.01 

Paredes e fechamentos  

1,26 M2 Alvenaria de blocos cerâmicos esp--10cm 
06.02 

Cobogó cerâmico tipo flor 20x20x7cm 0,90 M2 
06.03 

Alvenaria de tijolo maciço (reservatório) 4,48 M2 
Este Atestado 	i 

07 Revestimentos CREA/BA 
 

nc 
IIi4eparMe.; i IA ( 

07.01 
, 

Chapisco com argamassa de cal hidratada, areia e arenoso 
principal) i (edificação 

sendo 
472,76inte 

ou dadt 

07.02 Chapisco 	com 	argamassa 	de 	cimento 	e 	areia 
(edícula/paredes novas) 

às 

43,22 
informaçõe 

M 
,,, i .03 Chapisco com argamassa de cimento e areia, com aditivo 

acrílico (interior do reservatório) 5,61 	Masr„.  

/ 

‘,* Gder  ' 

07.04 

prncipa E 	 l 3mbrechamento(edfcação i 8,40  1v12 
07.05 Revestimento com argamassa de cal hidratada, areia e 

arenoso (edificação principal) 445,94 M2 
07.06 Massa única c/cimento, areia e arenoso (edicula/paredes 

novas) 43,22 M2 

i  07.07 .., 	.. 
u gao 	ti i Revestimento com e 	m 	 areia, voill 

aditivo impermeabilizante (interior do reservatorio) 

	

a 	c cimentoaCiatu c 

I 	 reservatório) 5,61 1 	M2 

eantra-se registrado 

AT NI°  
e parte; - rant e 	, 

nele constantes de 
hilidacle do emitente. 
o CREA/BA limita-se 

seritas nas ART's 

ti 

&o de FreWl, 

egistro e Cadas 
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07.08 Emboço com argamassa de cal, areia e arenoso(edificação 
principal) 26,82 M2 

07.09 
Azulejos 20x20 cm, junta a prumo, c/ cimento colante 26,82 M2 

07.10 Filete em granito cinza polido, H=4cm para acabamento 
de azulejo 14,90 M 

08 Estruturas e estabilizações 
08.01 Concreto armado fck = 20mpa para estruturas, inclusive 

forma e ferragem 0,46 M3 
08.02 

Laje pré-moldada (reservatório) 5,70 M2 
08.03 

Travesseiros de concreto 0,50 M3 
08.04 

Barroteamento em madeira do assoalho 20x20cm 25,80 -M7 
08.05 

Recuperação de escada em madeira de lei 9,84 M2 

(09 Cobertura „ 
09.01 

Cobertura provisória em telha de cimento amianto 130,69 M2 

09.02 
Destelharnento 108,66 M2 

09.03 Recuperação 	do 	madeiramento 	do 	telhado, 	com 
'substituição total dos caibros roliços por novos 	• 100,69 M2 

09.04 
Madeiramento para telha cerâmica (edicula) 7,97 M2 

09.05 
Telhamento c/telha cerâmica industrializada (matizada) 108,66 M2 

09.06 Grampeamento individual de telhas cerâmicas com fio de 
aço inox n° 16 108,66 M2 

09.07 
Cravejamento de telha cerâmica, inclusive beiral 

no 
67,59 insepalget 

F.61C Atestado 
CREA/I1A 

da 

encon 
c é pa 
C" 

s nele 

do C 
s 

/N 

09.08 
Rufo em chapa de alumínio 5,10 

s:ndo 
inteira 

os ttadt 
responsahilit 

A certMaçãç 

09.0 9 
Recuperação de calha de concreto 2,30 

ais intorrnaot 

M 
Maria cGraça-4 

Su erv. d - 

C 
Regii 

- 1 V 

10 Pintura 
10.01 

Pintura PVA latex sem massa 43,22 M2 

10.02 
Pintura de base sulco mineral - interna 409,59 M2  

M2 
10.03 i 

i Pintura de base silico mineral - externa 48,91 

tra-st. reOstrado 
rte 	t -grante e 
N" 
constantes de 
ade do emitente. 
EA/BA limita-se 

ritas nas ARrs 

¢4, 
alhao de FreiW 
tro e Cadadrd 
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10.04 Esmalte sintético em madeira, inclusive fundo branco 
nivelador 84,96 M2 

10.05 Esmalte sintetico sobre ferro, inclusive tratamento anti-
corrosivo 2,00 M2 

10.06 
Resina seladora em madeira(portão) 6,30 M2 

11 Imunizações e tratamentos 
11.01 Imunização de madeiramento 

(telhado/barrotes/assoalhos/forros) 189,73 M2 
11.02 

Decapagem de pintura em esquadrias de madeira 53,42 M2 
11.03 

Aplicação de fungicida 5,00 L 
11.04 

Raspagem de madeira 37,90 M2 
11.05 

Calafetagem de madeira 37,90 M2 
11.06 

Enceramento de madeira 37,90 M2 
11.07 

Aplicação de resina fosca em tijoleira 70,76 M2 
11.08 

Impermeabilização de calha com hidroasfalto 1,50 M2 
11.09 

'Impermeabilização de reservatório 5,61 M2 
11.10 Regularização 	do 	coroamento 	da 	alvenaria 	com 

argamassa de cimento e areia 7,00 M2 
11.11 Impermeabilização do coroamento da alvenaria com 

hidroasfalto 7,00 M2 

12 Forros Este Átcstatio ene 
cEix/I3ft Ç. ,:. i 

el da CA 
()et dadOs nt 

jptg 
t 

às informaçõt0a 

12.01 Forro tipo colmeia em poliestireno de alto impacto com 
placas de 620x620x38mm, colmeias com 48x48x38mm, 
cor cinza 

no t_ 
inseraráN 
sendo 

5,5r= 

13 Pavimentação 
13.01 

Regularização de base para piso, e=3cm ... 82,0,_1: . 
13.02 Piso cerâmico 30x30cm, antiderrapante PE105, tipo A, 

branca, inclusive rejuntamento 5,53 M2 
13.03 

Piso em tijoleira cerâmica 30x30cm 70,76 M2 
13,04 Piso em pedra arenito, cor rosa, 50x50cm 5,80 M2 
13.05 

Assoalho corrido em madeira de lei 20x2cm 25,80 M2 
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13.06 
Soleira em mármore branco 2,47 M 

13.07 
Rodapé em madeira de lei, H=10cm 22,64 M 

14 Esquadrias e ferragens 
14.01 

Restauração de esquadria de madeira de lei 25,44 M2 
14.02 

Restauração de peitoris de madeira 5,82 M2 
14.03 

Esquadria em madeira de lei 2,88 M2 
14.04 Portão de madeira, tipo calha verga reta, duas folhas de 

abrir 1,00x2,10m _ '?, 10 M2 
14.05 

Restauração de bandeira de ferro 0,85 Mi 
14.06 

Dobradica LO 3" x 2 1/2" em chapa de aço 9,00 UN 
14.07 

Dobradiça metal cromado 12,00 UN 
14.08 Restauração de ferragem em chapa de aço (dobradiça, 

ferrolho, fechadura) 10,00 UN 
14.09 

Fechadura para porta interna 2,00 UN 
14.10 

'Fechadura para portão 1,00 UN 

15 Vidros 
15.01 

Vidro liso 4mm 9,50 M2 

I Elementos arquitetonicos característicos 
16.01 

Restauração de cimalha de massa 4,65 M2 
16.02 

Restauração de friso de massa 4,65 M2 
16.03 

Restauração de cercadura de massa 	Este  Atestado eneontra-se rcgist ad AO - M 
16.04 

no CRIA/13A e ê watt. iirtegrai 
inseparátel da CAT N 

Restauração de cunhal de argamassa 	sendo os dados nele constai] 
t 

es. 
init M2 

16.05  
inteira responsabilidatl, .1., 
A certificação do CREAMA 

Restauração de ornatos em massa 	às informações 	.. ritos na 

,es 

limita-se 

AVSO M'') 
16.06 ' -1̀  idi a/Q 

de 	de lei 	 // 	... _, ______.p_ 

3,00 

M2 

IVP 

Guarda-corpo 	madeira 
16.07 Maria 	• 	oratr 

ISuperv. de Registro e Cadastro. 
 s., 	- 

Corrimão de madeira de lei 
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17 Instalações elétricas-Quadro de cargas 
17.01 Quadro de distribuição de força para 12 disjuntores com 

barramentos de terra e barramento de neutro de 100 A 1,00 PC 
17.02 

Disjuntor monofasico 16A - 10KA 2,00 PC 
17.03 

Disjuntor monofasico 20A - 10KA 6,00 PC 
17.04 

Disjuntor monofasico 40A -30KA 1,00 PC 

ra-se registradc 
e /131yré !larte_i_Lneg,rais 

17.05 
Para raio de baixa tensão. 4,00 PC 

17.06 
Voltimetro de escala 0-600v. 1,00 PC 

17.07 
Amperímetro de escala 0-500A. 1,00 PC 

17.08 Protetor diferencial 30KA capacidade de ruptura dos 
disjuntores 1,00 PC 

17.09 Haster com nucleo de aço carbono trefilado, 	com 
revestimento de cobre eletrólitico com espessura nominal 
de 254 microns, de diametro o 3/4"e comprimento de 
2500mm2, (alta camada) 3,00 PC 

17.10 
Caixa de inspeção do aterramento. 1,00 PC 

17.11 
Conectores cabo-haste cobreada para aterrainento 4,00 PC 

17.12 ' 
Caixa de equalização de potencial com barramento (LEP) 1,00 PC 

17.13 Eletroduto de PVC rígido de o 3/4" roscável anti chama 
em barras de três metros. 48,00 BAR 

17.14 
Curva de 90° em PVC rígido de o 3/4". 42,00 PC 

17.15 

Luva de PVC rígido de o 3/4". 
Este Au..stado 

1 ry 6t5E.  eneon 

17.16 
Bucha e arruela em alumínio de o 3/4". 

sendo t 
2 3tOpi ir 

às in for 

70,00 

. dados nele 
-:szaiei i.diild:t.A• (.1 i  

tações 	•se•itas 

2onslantes de 
ItAelliiii n(lei tnat-e : 

nas A RT's 17.17 Eletroduto galvanizado à fogo de o 3/4" em barras de três 
metros. 

17.18  
Curva de 90° de o 3/4. ,~ d,  

,4‘-cot1S 	• 

55,00 

Gwa C4lhao 
deuNd 'cl -o 

PC 

de Frely19 
e Cadastro.  

17.19 
Luva de o 3/4. 

17.20 Eletroduto de PVC rígido de o 2" roscável anti chama em 
barras de três metros. 8,00 BAR 

17.21 Curva de 90° em PVC rígido de o 2". 2,00 PC 
17.22 Luva de PVC rígido de o 2". 10,00 PC 
17.23 Bucha e arruela em alumínio de o 2".  
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6,00 
17.24 Condulete tipo "T" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 

3/4". 5,00 PC 
17.25 Condulete tipo "LR" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto 

de 3/4". 3,00 PC 

eneontra-se registrado 
e é parte,ipint,ic:â 

da CAI" N" > 

17.26 
Caixa de passagem em aluminio, 20x20x12cm. 13,00 PC 

17.27 
Caixa de passagem octogonal 4x4" octogonal em PVC. 25,00 PC 

17.28 
Caixa de passagem em PVC 4"x4". 20,00 PC 

18 Luminárias 
18.01 Luminária pendente, corpo em chapa de aço tratada e 

pintura na 	cor branca, 	refletor e aletas 	parabólicas 
c/acabamento especular de alto brilho e controle de 
ofuscamento c/alojamento para reator, para 02 lâmpadas 
fluorescentes de 32W equipada c/reator 14,00 PC 

18.02 Luminária tipo arandela para 01 lâmpada fluorescente 
compacta de 20W 2,00 

, 
PC 

18.03 Luminária circular de sobrepor, 	corpo em aluminio, 
pintado na cor branca e refletor em aluminio anodizado 
multifacetado, de alto brilho, protetor em vidro temperado 
transparente, p/uma lâmpada fluorescente compacta 20W 2,00 PC 

19 Fios e cabos 
19.01 Cabo formado de fios de cobre má, seção nominal de 

lOmm2, encordamento Classe 2, Tempera meio dura, 
isolamento em PVC p/ 0,6/1.0KV, Tempratura máxima de 
70°C em serviço continuo,100°C em sobrecarga 	160°C 
em curto-circuito, cor preta 35,00 

M 

19.02 
Condutor de cobre 2,5mm2  com isolação de 0,6/1KV 

420,00 M 
Este Atestado 
rwAcREA/11A 
"parssel 
sendo Ob 

aW‘ii‘ iertrireafiew,;  

M 

19.03 
Condutor de cobre 4,0mm2  com isolação de 0,6/1KV 

560,00 
- t ira responsabilidade 

dados nele consultes de 
do emitente 

limit?-: odo,CRrilAs nas An s  ta  
19.04 

Condutor de cobre 6,0mm2  com isolação de 0,6/1KV 65,00  

19.05 
Cabo STP, CAT 5 

170,00 /5 

19.06 
Cabo CI-30P 

25 00 ,  
-1.4aria d 

#31Su. 
Graç 	Calhao de Freim 

rv. de Registro c Cadastro. 

F- 

20 Tomadas e interruptores 
20.01 

Tomada RJ45 montada em condulete 14,00 PC 

20.02 Tomada universal 2P+T com espelho montada em 
condulete. 35,00 PC 



,Gjdf -,jagt t  5.k 
Gel fico e dou te que e copia e a repr 

duuutnei ito apresentado. 	çá.6  ik/0 1'4  60S 

Emo141$2,61 Fis:9$1,85 FECF$0,1,,,10,9da‘1" 

PEIE $0,10 MP1n0,05 Totaf Rit,r10,,y0 
Selo 1: 609.AC180946-5 

ereira dos santos - Escrevente 

SALV OR - BA 07106!2021 
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO 

0011131On C(S) 9010(e) em WWW trna j eh,Iaijtenhlcidflde 

3  

20.03 Tomada universal dupla 2P+T com espelho montada em 
condulete. 2,00 

PC 

encontra-se reistradc 
c é parte integrastee, 
CAI.  IV' 

20.04 
Interruptor de uma seção montado em condulete 

8,00 PC 

20.05 
Interruptor de duas seção montado em condulete 

1,00 PC 

20.06 Interruptor Three Way de uma seção montado em 
condulete 2,00 PC  

21 Extintores 
21.01 Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-

b:c para o combate do fogo das classes a, b e c com 4kg 
de carga. 3,00 

UN 

21.02 
Placa de sinalização e identificação 3,00 UN 

22 SPDA 	(sistema 	de 	proteção 	contra 	descargas 
atmosféricas) 

2201. 
Haste de terra tipo copperweld 5/8"x2,40m 4,00 

UN 

22.02 
Caixa de inspeção corpo em pvc tampa em ferro fundido 4,00 

UN 

22.03 
Conector de medição e emenda 4,00 UN 

H 
22.04 

.Terminal aéreo sem bandeirinha 6,00 UN 

22.05 Cabo de cobre má # 16 mm2, para uso como condutor de 
descida 20,00 M 

22.06 Cabo de cobre nú # 35 mm2, p/uso como captador 75,00 M 

22.07 Cabo de cobre nú # 50 mm2, p/uso como aterramento 65,00 M 

22.08 
Presilha de fixação na 

75,00 i 

Este Atestado 
ette41/13A 

separavel da 
s nele constantes de 
ahilidade do emitente 
do•CREAMA limita- 

nas A Rrs 

/5 

22.09 Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 	em 
"t" inclusive acessórios 

i 
1,00 A 

sentiu ou (tad( 
teirumpun 
certiheaçat 
informaçOts'sentas 

UN 22.10 Cartucho para solda exotérmica. Ref : n°32 
às 

2,00 
22.11 Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 e 

#16mm2 em "y" inclusive acessórios 1,00 b. 

Mari 	Ciraç 
Superv. de 

Calhao de FreiVs 
Registro e Cadastrd.  

22.12 Cartucho para solda exotérmica. Rref : n°65 4,00 UN 
22.13 Molde para solda exotérmica entre cabos # 50mm2 e 

#16mm2 em "y" inclusive acessórios 1,00 
UN 

22.14 Cartucho para solda exotérmica. Ref : n° 90 4,00 UN 
22.15 Molde para solda exotérmica entre cabo # 50mm2 e haste 

o 5/8", inclusive acessórios 1,00 
UN 

-V: 
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mtra-se registrado 
pane integM te e 
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Ie constantes de 
!idade do emitente. 
CREA/BA limita-se 
atcritas nas ART's 

22.16 
Cartucho para solda exotérmica. Ref : n° 115 

8,00 
UN 

22.17 Alicate para solda exotérmica para soldas exotérmicas 
cabo x cabo 1,00 UN 

22.18 Alicate para solda exotérmica para soldas exotérmicaS 
haste x cabo 1,00 UN 

23 Esgoto sanitário e drenagem 
23.01 Tubo PVC esgoto predial branco o 40mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 6,00 M 

23.02 Tubo PVC esgoto predial branco o 50mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 18,00 

M 

23.03 Tubo PVC esgoto predial branco o 75mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 1"), 00 4- 

M 

23.04 Tubo PVC esgoto predial branco o 100mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 	 . 12,00 M 

23.05 Joelho PVC esgoto predial branco o 40mm x 90°, bolsas 
soldáveis 	 , 3,00 

UN 

23.06 Joelho PVC esgoto predial branco o 50mm x 90°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 6,00 UN 

23.07 Joelho PVC esgoto predial branco o 75mm x 90°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 1,00 

UN 

23.08 Joelho PVC esgoto predial branco o 100mm x 90°, ponta 
e bolsa com virola e anel de borracha 2,00 

UN 

23.09 Joelho adaptador PVC esgoto predial 0 40mm X 0 
38mm, 90°,bolsa soldável e bolsa com virola e anel 3,00 UN 

23.10 Joelho PVC esgoto predial branco o 40mm x 45°, bolsas 
soldáveis 2,00 

UN 

23.11 Joelho PVC esgoto predial branco o 50mm x 45°, bolsas 
soldáveis 4,00 

UN 

23.12 Joelho PVC esgoto predial branco o 75mm x 45°, bolsas 
soldáveis 2,0Q L..te 

UN 
Atestub,  

23.13 Joelho PVC esgoto predial branco o 100mm x 45°, ponta 
e bolsa com virola e anel de borracha 

no C 
monse 

sent. 

REW e c:,  

larái-é11$1a C 
o os dados-c 
ra r • 	nsall 

d°  
forn"tir'es 

23.14 Curva curta para pé de coluna o 75mm x 87°30' pvc 
esgoto predial, bolsas com virola e anel de borracha 

inte 

1 00' culiti  
' 	às i 

23.15 Caixa sifonada 100x150x5Omm, com grelha e porta-
grelha quadrado em pvc cromado 2,00 4).,,i  4 

O 
23.16 Ralo seco 100x4Omm, salda vertical, com grelha em pvc 

cromado 1,002.
.su .,..4 Marta• — 	raçA 

, 	Re 

23.17 Ralo hemisfério° em ferro fundido o 3" 1,00 
UN 

23.18 Ralo hemisfério° em ferro fundido o 4" 1,00 UN 

23.19 Caixa de inspeção ou areia, em alvenaria de tijolinho 
maciço 60x40cm, com tampa de concreto 1,00 

UN 

Calhao de Preito 
gistro e Cadastro 
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23.20 Caixa de sifonada, em alvenaria de tijolinho maciço 
50x40cm, com tampa de concreto 1,00 

UN 

23.21 Caixa de gordura, em alvenaria de tijolinho maciço 
90x60cm, com tampa de concreto 1,00 UN 

23.22 
Grelha de piso em ferro fundido ou pvc 100x20cm. 

1,00 UN 

24 Água fria 
24.01 Tubo PVC água classe 15 marrom o 20mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 12,00 M 

24.02 Tubo PVC água classe 15 marrom o 25mm x 6m, ponta e 
bolsa soldáveis 24,00 M 

24.03 Tubo PVC água classe 15 marrom o 32mm x 6m, ponta e 
bolsa soldáveis 6,00 M 

24.04 Joelho PVC água classe 15 marrom o 20mm x 90°, bolsas 
soldáveis 6,00 UN 

24.05 Joelho PVC água classe 15 marrom o 25mm x 90°, bolsas 
soldáveis 10,00 

• 
UN 

24.06 Joelho PVC água classe 15 marrom o 32mm x 90°, bolsas 
soldáveis 1,00 UN 

24.07 Joelho PVC água classe 15 azul o 20mm x 1/2", 90°, 
bolsas soldável e roscável com bucha de latão 5,00 UN 

24.08 Joelho PVC água classe 15 azul o 25mm x 3/4", 90°, 
bolsas soldável e roscável com bucha de latão 2,00 UN 

24.09 Tê PVC água classe 15 marrom o 20 x 20mm, 	bolsas 
"soldáveis 3,00 UN 

24.10 Tê PVC água classe 15 marrom o 25 x 25mm, 	bolsas 
soldáveis 4,00 UN 

24.11 Tê PVC água classe 15 marrom o 32 x 32mm, 	bolsas 
soldáveis 2,00 UN 

24.12 Tê de redução PVC água classe 15 marrom o 32 x 20mm, 
bolsas soldáveis 1,00 UN 

24.13 Bucha de redução PVC água classe 15 marrom o 25 x 
20mm, ponta e bolsa soldáveis 	, 2,00 UN 

siado en 'n ti 

A/14./W ni ri 

'''`i"." Î t' ,, utakkm; nolt t  

rem 	MI i 	t 

le 	
1 C 

24.14 Bucha de redução PVC água classe 15 marrom o 32 x 
25mm, ponta e bolsa soldáveis 

Este A 
no CRI 

2 i013Pa 's.d., 
inteira 

2; 
24.15 Adaptador PVC água marrom 0 20mm X 1/2", ponta e 

bolsa soldável e roscável, p/ registro 
24.16 24.16 Adaptador PVC água marrom o 25mm x 3/4", ponta e 

bolsa soldável e roscável, p/ registro 

., 	• 

7,00 
p4 	i 

_a 
24.17 Adaptador PVC água 	marrom o 20mm x 1/2", longo, 

com flanges para caixa d'água em PVC 1,05u.  
Mari  i 

rOdirrK‘-g - 

24.18 Adaptador PVC água 	marrom o 25mm x 3/4", longo, 
com flanges para caixa d'água em PVC 2,00 UN 

24.19 Adaptador PVC água marrom o 32mm x 1, longo, com 
flanges para caixa d'água em PVC 2,00 

UN 

a-se registrado 
e integra te e g 

onstantes e 
e do emitente. 

EA/EA limita-se 
itas nas ART's 

lhao de Freitps 
ro c Cadastro 

/i•:--- C . ' 
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24.20 Luva LR PVC marrom classe 15 ø 20mm x 1/2", bolsa 
soldável e roscável com bucha de latão 1,00 .UN 

-)tri -,1 N . 
Ii4.:Ia% 
c R. i  

25 Louças, bancadas, acessórios e metais 
25.01 Bacia sanitária com caixa acoplada, inclusive engate em 

metal cromado 2,00 UN 

25.02 Lavatório de louça branca, s/coluna, inclusive válvula, 
engate e sifão em metal cromado 2,00 UN 

25.03 Tanque de lavar roupa em louça, inclusive sifão e válvula 
em metal cromado 1,00 UN 

25.04 Pia de cozinha em aço inox (1,60x0,55m),. com 01 cuba, 
inclusive válvula em metal cromado e sifão de PVC o 
1.1/2"x 1.1/2" 1,00 

UN 

25.05 
Porta papel higiênico com acabamento cromado 

2,00 UN 

25.06 
Porta toalha de banho com acabamento cromado 

2,00 UN 

25.07 
Espude de borracha para vaso sanitário 

2,00 UN 

25.08 
Anel de vedação para vaso sanitário 

2,00 UN 

25.09 
Assento plástico almofadado para vaso sanitário 

2,00 UN 

25.10 Registro de pressão o 3/4", de bronze, com acabamento 
cromado 1,00 UN 

25.11 'Registro de gaveta o 1/2, de bronze, com acabamento 
cromado 1,00 

UN 

25.12 Registro de gaveta o 3/4", de bronze, com acabamento 
cromado 3,00 UN 

25.13 
Válvula de esfera o 3/4", em PVC 

.1,00 
UN 

25.14 Válvula de de esfera o 1", em PVC Este Ates 

1 O@ cRIA c é  dl CAI 
25.15 

Torneira de bóia metálica o 1/2" sentiu 
1,0Rteira.rrifesYiraç 

o•À }IgiNs ;ir 
:ido' 

25.16  
Torneira para lavatório em metal cromado o 1/2" 2,00 

25.17 Torneira de parede para pia de cozinha em metal cromado 
o 1/2' 1,0er 

tá 
a d 	de  :Tçc...3a, 

i  
¡C:mil 

25.18 
Torneira para tanque de lavar o 3/4" 

i... 

1,00 UN 

25.19 Pressurizador para chuveiro 65W 220 instalado no ponto 
de saida do chuveiro 1,00 UN 

25.20 Chuveiro de PVC branco, com braço o 1/2" 1,00 UN 
26 Obras civis para serviços de instalações 

26.01 Remoção de instalações elétricas M2 

se registrado 
in •gfarl ' e Is) 

IsianiesIJC 
do emitente. 
MIA limita-se 

IS nas ART's 

ao de FreW 
e Cadastrd.  

irado 
te e 

' de 
tente. 

Inita-se 
'firtf 
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PRINCIPAIS SERVIÇOS: 

01 
Diversos 

01.01 
Acompanhamento tecnológico (análise laboratorial) 4,00 Mês 

01.02 
Manutenção do canteiro e limpeza permanente 4,00 Mês 

02 Instalações do canteiro 
02.01 

Placas da obra 9,00 M2 
02.02 

Tapumes de cha a de madeira compensada 16,28 M2 
02.03 

Desratização e dedetização do imóvel 203,63 M2 
02.04 

Descupinização do imóvel 203,63 M2 

03 Prospecções e levantamentos 
03. 01 

Prospecção de reboco interno e externo 205,40 M2 
03.02 

Prospecção de esquadrias de madeira 21,26 M2 
03.03 

Prospecção de barroteamento de madeira 50,55 M2 
03.04 

Prospecção de assoalho de madeira 50,55 M2 
03.05 

Prospecção de escada de madeira 10, Ele AtestM2enei 

in.terairavel 
send«m 

no CI.KA/11A e é 1 
da (.7 

dados ny 
mttrionsabi' 

do A eer.illeaçao 
60,0,9inrortntivt2,51m 

04 Andaimes e estruturas auxiliares 
04.01 Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros (área 

externa) 

inteira 

04.02 
Locação de andaimes fachadeiros (área externa) 240,00 

r 

uld _i  
04.03 Andaime metálico (locacao/montagem e desmontagem) 

área interna 

mui. 
,,,NSu 

120,00 

ti,. Coraças 
ev, de Remi 
. M2 

04.04 
Entelamento de obra 36,00 M2 

04.05 
Plataforma de madeira/base p.ar.a andaime 6,76 M2 

04.06 Escoramento de madeira 20,00 M3,)--‘- 

ntra-se re?istrado 
arte in(egra me 
N15-7--s:  

e constantes de 
dade do emitente. 
'RI:A/13A limita-se 

Mas nrts ART's 

g4 
'alba() dt Freiw 

stro e CAttnstro. 
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r N  
e constantes de 
idade do emitente.. 
'REA/BA ti nita-se.  

ritas nas Á Wrs 

Calhao de Fretks 
istro e Cadastr 

05 Demolições e retiradas 
05.0'1 

Demolição de reboco interno e externo 184,63 M_ 

05.02 
Escarificacão de alvenaria 92 31 M2 

05.03 
Demolição de piso cerâmico 31,84 M2 

05.04 
Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos 7,02 M2 

05.05 
Remoção de forro de madeira 152,80 M2 

05.06 
Demolição de passeio 4,97 M2 

05.07 
Demolição de azulejo 81,70 M2 

05.08 
Demolição de cobertura c/ telhas de fibrocimento 32,19 M2 

05.09 
Demolição de piso cimentado 23,60 M2 

05.10 
Remoção de divisórias para reaproveitamento 145,71 M2 

05.1'1 
Retirada de esquadria de madeira 1,26 M2 

05. 12 

Carga, transporte e "bota-fora" 64,00 M3 

06 Fundações 
06.01 

Escavação manual 0,70 M3 

06.02 
Alvenaria embasada de pedra argamassada 0,70 M3 

07  Estruturas e estabilizações Este Atestado ene: 

07.01 
'Reforço estrutural metálico 

In 
1.649 	.., 

no CREA/Itit c é i 
3rável da (TA 
nt Kl& lu 

07.02
inteira 

Grampos em concreto armado fck=20mpa 0,516 in 
.'t eertitica.0t2 

responsab I 
do 1 

orn~s ' 

07.03 
Recuperação de barroteamento em madeira do assoalho 101,10 Áld 

07.04 
Recuperação de escada em madeira 

Mar 
.._.-Su. 

10,17 

a d 	(traça,  
rv. de Ret  

- 	M2 

07.05 
Recu bera ão de laje em concreto armado 15,57 M2 

07.06 
Redimensionamento de degraus da escada de alvenaria 0,80 M2 
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08 Paredes e fechamentos 
08.01 

Alvenaria de bloco cerâmico esp=10cm 18,40 M2 
08.02 

Reassentamento de divisórias 116,05 M2 
08.03 

Cobogó cerâmico tipo flor (20x20x7)cm 0,40 M2 

09 Revestimentos 
09.01 

Chapisco 221,43 M2 
09.02 

Embrechamento 73,85 M2 
09.03 

Massa única 156,36 M2 
09.04 

Emboço 65,07 M2 
09.05 

Revestimento com caco de azulejo branco 58,43 M2 
09.06 

Azulejos I5x15 cm, junta a prumo, c/ cimento colante 5,14 M2 

10 Cobertura 
10.01 Cobertura provisória em telha de cimento amianto c/ 

reaproveitamento 140,76 M2 
10.02 

Destelhai/lento 119,03 M2 
10.03 

Restauração do madeiramento do telhado 119,03 M2 
10.04 

Madeiramento novo para telha cerâmica 24,05 M2 
10.05 

Telhamento com telha ceramica industrializada (matizada) 143,08 M2 
10.06 Grampeamento individual de telhas cerâmicas com fio de 

aço inox n°16 
xpx/,,,IA0 ,,, 	trr 

10.07 inseparável/ ida CAI N°  ' 

Cravejamento de telha ceâmica 
 

10.08 
Recuperação de calha em chapa de cobre 

A certificação 
as-in-formandes 

do CREA 
rita: 

10.09 
Tubo de queda em chapa de cobre D= 100mm 

) 4/. 
mai; 	'ai 

10.10 

Rufo em chapa de aluminio L= 30cm 
i,dhSuperv. 

21,00 
de Registro t 

M 

11 Pavimentação 
11.01 Lastro de concreto esp.= 5cm 23,63 

e registrado 
e ante e 2  

mantes de 
do emitente. 
/BA limita-se 
nas ART's 

o de Freis 
Cadastro 
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11.02 
WIPP 

Contrapiso para piso em pedra ardósia rosa 5,38 M2 
11.03 Piso cerâmico 40x40cm com acabamento texturizado em 

relevo, inclusive contrapiso 36,76 M2 
11.04 Piso cerâmico 20x20cm com acabamento texturizado, 

inclusive contrapiso 11,22 M2 
11.05 

Piso em pedra ardosia rosa 5,38 M2 
11.06 

Recuperação de piso em pedra arenitica 68,09 M2 
11.07 

Restauração de assoalho em madeira 101,10 M2 
11.08 

Rodapé cerâmico H= 7cm 42,03 M 
11.09 

Soleira de granito 0,54 M2 
11.10 

Piso em seixo rolado fixado com cimentado 6,75 M2 
11.11 Piso para escada em pau d'arco esp.= 2,5cm fixado com 

parafuso e bucha 2,84 M2 
11.12 Rampa n° 1, em concreto revestido com argamassa de 

cimento e areia com adesivo acrilico 1,53 M2 
11.13 Rampa n° 2, em concreto revestido com argamassa de 

cimento e areia com adesivo acrilico 3,46 M2 

12 Imunização e tratamentos 
12.01 Imunização 	do 	madeiramento 	(telhado/assoalho 

rest/forro/esquadrias) 520,71 M2 
12.02 

Decasa• em de cintura em essuadrias de madeira 38,27 M2 
12.03 

Aplicação de fungicida 2,00 L 
12.04 

Rassa:em de madeira 313,59 M2 
12.05 

Calafetagem de madeira 

Et 
lio 

313,5w 

Atesta Oc 
REA/I3A e 

.pari\42da 
12.06 

Enceramento de madeira 
se 

313, 54r,i,  
do os dados 

s trrati rta,, 

12.07 
Recuperação de parede de pedra natural aparente 

às 

10,83 

nformaçõe: 

12.08 
Apilcação de resina projetiva em parede de pedra aparente 10,83, 

ria d- (ira 
u 

12.09 
Apilcação de resina acrilia em parede de piso de pedra 68,09 M2 

12.10 Impermeabilização dos encabeçamentos dos barrotes com 
 hidroasfalto 11,52 ÁVI2- 

Calhai) de Freiws 
egistro e Cadastro- 
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12.11 
Impermabilização com manta asfáltica 4mm em laje 15,57 M2 

13 Forros 
13.01 Forro em madeira de lei louro canela, L= 30cm, encaixe 

tipo cobrir e receber, com tabeira de 30x2cm em madeira 
de lei 64,45 M2 

13.02 Forro em madeira de lei louro canela, L= 30cm, encaixe 
tipo cobrir e receber, com rodaforro 7x1,5cm em madeira 
de lei 80,23 M2 

13.03 Forro em madeira de lei louro canela, L= 30cm, encaixe 
tipo cobrir e receber, com rodaforro em bite de 15x15mm 
em madeira de lei 39,37 M2 

13.04 
Forro em treliça de madeira de lei 15,43 M2 

(-1-4.  Esquadrias: 
14.01 

Restauração de esquadria de madeira 21,26 'M2 
14.02 

Esquadrias em madeira de lei 7,56 M2 
14.03 

Guarda-corpo de tubo galvanizado 3" 1,86 M2 
14.04 Chapa em aço inox protetora resistente a impacto-porta 

deficiente 0,40 M2 

15 Ferragens para esquadrias 
15.01 

Dobradiça LO 3" x 2 1/2" em chapa de aço 10,00 Un 
15.02 

Dobradica de latão cromado sem anel 20,00 Un 
15.03 

Ferrolho em chapa de aço 10,00 	,,s,„ ZrAtoa,i 
csiAiti 'to 

2,00  
15.04 

Fechadura de embutir para porta externa 
15.05 

Fechadura de sobrepor para portas 1,00
'‘ 
nieins reapol 

ceai 'caça 
in fivnitto 

Un 
15.06 Pegador auxiliar em barra de aço cromado, com p.=30cm 

para porta de deficiente fisico 1,00 
15.07 

Mola para fechamento automático de porta 1,00 

MatIti 	C 
'5tn rv. d 

Ln 
15.08 

Prendedor metálico para janela 24,00 Un 

O:6 - Elementos arquitetônicos característicos 
16.01 Restauração de cimalha de madeira 4,16 
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16.02 
Restauração de bacia de madeira - balcão 3,12 M2 

16.03 
Restauração de guarda corpo de madeira 7,40 M2 

16.04 
Restauração de gradil de ferro 5,22 M2 

16.05 
Restauração de corrimão em madeira do gradil 5,80 M 

17 Pintura 
17.1 

Pintura externa a pva sem massa 203,07 M2 
17.2 

Pintura interna a pva sem massa 244,53 M2 
17.3 Esmalte sintético em madeira, 	inclusive fundo branco 

nivelador 86,46 M2 
17.4 Pintura grafite em esquadrias de ferro inclusive proteção 

anticorrosiva 10,44 M2 
17.5 Esmalte 	sintético 	sobre 	ferro, 	inclusive 	tratamento 

anticorrosivo 3,72 M2 

18 Instalação elétrica-Quadro de cargas 
18.1 Quadro de distribuição de força para 12 disjuntores com 

barramentos de terra e barramento de neutro de 200A 2,00 Pç 
18.2 

Disjuntor monofásico 16A - 10KA 5,00 Un 
18.3 

Disjuntor monofasico 20A - 10KA 7,00 Un 
18.4 

Disjuntor trifasico 2A - 30KA 2,00 Un 
18.5 

Disjuntor trifasico 40A - 30KA 1,00 Un 
18.6 

Para raio de baixa tensão 8,00 	r 
Lste Atestadi 
o Clthitt/13 

18.7 
Voltimetro de escala 0-600v 

inseparável 
sendo 

2,00 	inteirldaspoil,  

d 
ms dado:  

18.8 
Amperímetro de escala 0-500A 

A 
às 

2,00   

ceai' maçã 
inffirmaçÕt.: 

18.9 Projetor Projetor diferenciai 30KA Capacidade de ruptura dos 
dijuntores 2,00 	marik.4 , 

Su. 	rv. de 

19 Haste de terra e conexões 
19.1 Haster 	com 	nucleo 	de 	aço 	carbono 	trefilado, 	com 

revestimento de cobre eletrólitico com espessura nominal 
de 254 microns, de diametro o 3/4"e comprimento de 
2500mm, (alta camada) 3,00 	Pç ' 

r 



contra-se re&tistrado 
é parte 313,1egrasteieD  

nele constantes de 
hilidade do emitente. 
o CREAMA limita-se 
rh,critaS nas ART's 

Calhao de Freis 
egistro e Cadastrd 

/..''ertifico e dou fiimflue a copia e a reprii$141todb iLeot 	, 
documento apresentado. 
Emoli R$2,61 riaR$1,85 FEC:40," 1464‘%13,10  
POE: 	10 MP:R$0,05 Total:R$6,40 5  àit 
Saloia 09.AC161595-0 - 

iR111110 ereira dos santos • Escrevente 
SAL V OR -BA 07706I2021 
VALIDO SOMENTE PARA UM DOCUMENTO 

Coneulte o(s) saloia) em iivoniv. tjba. jus briautenticidade 

IPAC 
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
ARTÍSTICO E CULTURAL 

19.2 
Caixa de inspeção do aterramento 1,00 Pç 

19.3 
Conectores cabo-haste cobreada para aterramento 4,00 Pç 

19.4 
Caixa de equalização de potencial com barramento (LEP) 1,00 Pç 

20 Eletrodutos e conexões 
20.1 Eletroduto de PVC rígido de o 3/4" roscável anti - chama 

em barras de três metros 9,00 Bar 
20.2 

Curva de 90° em PVC rígido para eletroduto de o3/4" 11,00 Pç 
20.3 

Luva de PVC rígido para eletroduto de o 3/4" 26,00 Pç 
20.4 Eletroduto galvanizado à fogo de o 3/4" em barras de três 

metros 168,00 Bar 
20.5 

Curva de 900  de aço galvanizado para eletroduto de 0 3/4" 47,00 Pç 
20.6 

Luva de aço galvanizado para eletroduto de o 3/4" 105,00 Pç 
20.7 

Bucha e arruela em alumínio de o 3/4" 125,00 Pç 

20.8 Eletroduto galvanizado à fogo de o 1" em barras de três 
metros 9,00 Bar 

20.9 
Luva de aço galvanizado para eletroduto de o 1" 6,00 Pç 

20.10 
Bucha e arruela de alumínio de o 1" 12,00 Pç 

20.11 Eletroduto galvanizado à fogo de o 2" em barras de três 
metros 4,00 Bar 

20.12 
Curva de 90° de aço galvanizado para eletroduto de o 2" 1,00 Pç 

20.13 
Luva de aço galvanizado para eletroduto de o 2" 

Este 
8,00 `.1° 

Atestado e 
cRINild". e  

20.14 
Bucha e arruela em. alumínio de o 2" 

às 
3,00 

sendo 
12,00iA.nt-c1.-trartisje)ãnt;;. 

ou dados 

informações 

P,  
20.15 Condulete tipo "T" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de o 

1" 
20.16 Condulete tipo "T" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 

3/4" 23,00 1/4ys 
marta Ora  

20.17 Condulete tipo "LR" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 
3/4" 9,00 Pç 

21 Caixas de passagem 
21.1 

Caixa de passagem em alvenaria de concreto, 30x30x30cm 1,00 Pç 
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21.2 
Caixa de passagem em aluminio dimensões 20x20x12cm 14,00 Pç 

21.3 
Caixa de passagem octogonal 4x4" octogonal em PVC 43,00 Pç 

22 Interruptores e tomadas 
22.1 

Interruptor de uma seção com espelho-acabamento branco 17,00 Pç 
22.2 Interruptor 	de 	duas 	seções 	com 	espelho-acabamento 

branco 1,00 Pç 
22.3 

Interruptor de três seções com espelho-acabamento branco 1,00 Pç 
22.4 Tomada universal 2P+T, 10A-250VCA, fornecida com 

espelho-acabamento branco 33,00 Pç 
22.5 Tomada universal 2P+T, com espelho, montada em caixa 

4"x2" no piso 1,00 Pç 
22.6 

Tomada RJ45, fornecida com placa 21,00 Pç 

23 Iluminação 
23.1 Luminária tipo arandela decorativa para uma lâmpada 

incandescente de 60W 7,00 Pç 
23.2 Luminária de sobrepor com 2 lâmpadas fluorescentes de 

32 W com reator eletrônico de alto fator de potência 36,00 Pç 
23.3 Luminária tipo pendente para uma lâmpada incandescente 

de 60W 1,00 Pç 
23.4 Luminaria de sobrepor para uma lâmpada incandescente de 

60W 7,00 Pç 
23.5 Módulo Autônomo para iluminação de emergência, com 

bateria selada 12V x 7,0Ah, com autonomia superior a 
uma hora 12,00 Pç 
Sub-Total tgte 

sendo 
itlICIPa 

às in 
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24 Fios e cabos 
24.1 Cabo formado de fios de cobre tiú, seção nominal de 

1Omm2, 	encordamento Classe 2, tempera meio dura, 
isolamento em PVC p/ 0,6/1.0KV, Tempratura máxima de 
70°C em serviço continuo,100°C em sobrecarga 	160°C 
em curto-circuito, na cor sreta, antiflama 

24.2 
Condutor de cobre 2,5mm2 com isolação de 0,6/1KV

.,  
Mara 

St 
495,00 

Cita,  
. Vv. (de Ike 

M 
24.3 

Condutor de cobre 4,0mm2 com isolação de 0,6/1KV 428,00 M 
24.4 

Condutor de cobre 10,0mm2 com isolação de 0,6/1KV 70,00 M 
24.5 

Cabo STP, CAT 5 205,00 M 

ntra,s0 rcOstrado 
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25 Extintores 

nara-se registrado 

¡mil,_ ina.grpue ce. 
N39.1 101 

25.1 Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c 
para o combate do fogo das classes a, b e c com 4kg de 
carga. 4,00 Un 

25.2 
Placa de sinalização e identificação 4,00 Un 

26 SPDA 	(Sistema 	de 	Proteção 	Contra 	Descargas 
atmosféricas) 

26.1 Haste de terra tipo 5/8"X2,40m 4,00 Pç 
26.2 Caixa de inspeção corpo em pvc tampa em ferro fundido 4,00 Un 
26.3 Conector de medição e emenda 4,00 Un 
26.4 Terminal aéreo sem bandeirinha 4,00 Un 
26.5 Cabo de cobre nU # 16 mm2, para uso como condutor de 

descida 35,00 M 
26.6 ' Cabo de cobre dr # 35 mm2, para uso como captador 65,00

, 
 M 

26.7 Cabo de cobre nU # 50 mm2, para uso como aterramento 65,00 M 
26.8 Presilha de fixação 100,00 Un 

26.9 Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 em 
inclusive acessórios 1,00 Un 

26.10 Cartucho para solda exotérmica. Ref.: n°32 2,00 Un 

26.11 Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 e 
#16mm2 em "y" inclusive acessórios 1,00 Un 

26.12 Cartucho para solda exotérmica Ref.: n°65 4,00 Un 

26.13 Molde para solda exotérmica entre cabos # 50mm2 e 
.#16mm2 em "y" inclusive acessórios 1,00 Un 

26.14 Cartucho para solda exotérmica Ref.: n° 90 4,00 Un 

26.15 Molde para solda exotérmica entre cabo # 50mm2 e haste 
o 5/8", inclusive acessórios 1,00 Un 

26.16 Cartucho para solda exotérmica Ref.: n° 115 8,00 Un 

26.17 Alicate para solda exotérmica para soldas exotérmicas 
cabo X cabo 1,00 Un 

26.18 Alicate para solda exotérmica para soldas exotérmicas 
haste X cabo 1E00, / 

insep 
no-ti:KEN/BA-,  

testUnene 

rthel da CAI' 
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oa dtaiori nye 
O.ntlk,11JABIP 

do 
. 

A egrxilictsAn 

constantes.  de 
idade do ~tente 
C:12EA/ISA limita -

ritas rias ART's 27.1 Tubo pvc esgoto predial branco o 40mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 12, I. inporm 

27.2 Tubo pvc esgoto predial branco o 50mm x 6m, ponta e 
 

bolsa com virola e anel de borracha 18, 00 
Mut mai Culhan de FreiW 

e Cadastrd . 27.3 Tubo pvc esgoto predial branco o 75mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 

:25 
30,00 

ev, á Nistro 

M 

27.4 Tubo pvc esgoto predial branco o 100mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 36,00 M 

27.5 Tubo pvc esgoto série "r" cinza o 100mm x 6m, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 6,00 M 



27.6 Joelho pvc esgoto predial branco o 40mm x 900, bolsas 
soldáveis 10,00 Uri 

27.7 Joelho pvc esgoto predial branco o 50mm x 90°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 11,00 Un 

27.8 Joelho pvc esgoto predial branco o 75mm x 90°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 5,00 Un 

27.9 Joelho pvc esgoto predial branco o 100mm x 90°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 6,00 Un 

27.10 joelho pvc esgoto predial o 40mm x 1.1/2", 90°, ponta e 
bolsa com virola e anel 4,00 Un 

27.11 Joelho pvc esgoto predial branco o 40mm x 45°, bolsas 
soldáveis 9,00 Un 

27.12 Joelho pvc esgoto predial branco o 50mm x 45°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 5,00 Un 

27.13 Joelho pvc esgoto predial branco o 75mm x 45°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 2,00 Un 

27.14 Joelho pvc esgoto série "r" cinza o 100mm x 45°, ponta e 
bolsa com virola e anel de borracha 5,00 Un 

27.15 Curva longa pvc esgoto predial série "r" o 100rnm x 90°, 
ponta e bolsa com virola e anel de borracha 2,00 Un 

27.16 Curva longa pvc esgoto predial série "r" o 100mm x 
87°30', ponta e bolsa com virola e anel de borracha 1,00 Un 

27.17 Curva longa pvc esgoto predial série "r" o 75mm x 87°30', 
ponta e bolsa com virola e anel de borracha 1,00 Un 

27.18 Junção pvc esgoto predial branco o 100 x 100mm, ponta e 
bolsas com virola e anel 2,00 Un 

27.19 Junção pvc esgoto predial branco o 100 x 50mm, ponta e 
bolsas com virola e anel 2,00 Un 

27.20 Junção pvc esgoto predial branco o 75 x 50mm, ponta e 
bolsas com virola e anel 1,00 Un 

27.21 Tê pvc esgoto predial branco o 75 x 75mm, ponta e bolsas 
com virola e anel 1,00 Un 

27.22 Caixa sifonada 100x100x5Omm, com grelha e porta-grelha 
quadrado em pvc cromado 

Este 

1,00sep 
no 0.1:A/13A 

Atestado enu 
e é 

Aniatità CA 

27.23 Caixa sifonada 100x150x5Omm, com grelha e porta-gelha 
quadrado em pvc cromado 

sendu 
inteira 

2,00 ceraitie~ 

2,00 

às inf`ormarAes 

tt 	dados ni. 
resmisahi 

do 
' 

27.24 Ralo seco 100x4Omm, saída vertical, com grelha em pvc 
cromado 

27.25 
Ralo hemisférico em ferro fundido o 4" 

Mardi 
2,0d):supervut1Re8 

Graça4 

27.26 Caixa de inspeção ou areia, em alvenaria de tijolinho 
maciço 60x60cm, com tampa de concreto 2,00 Un 

27.27 Caixa sifonada, 	em alvenaria de tijolinho maciço ou 
concreto 60x40cm, com tampa de concreto 1,00 Un 

27.28 Caixa de gordura, 	em 	alvenaria de tijolinho 	maciço 
90x60cm, com tampa de concreto 	 _ 1,00 Un 
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27.29 
Grelha de piso em PVC Supra - 200, 50x20cm 4,00 Un 

28 Água fria 
28.1 Tubo pvc água classe 15 marrom o 20mm x 6in, ponta e 

bolsa soldáveis 24,00 M 
28.2 Tubo pvc água classe 15 marrom o 25mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 24,00 M 
28.3 Tubo pvc água classe 15 marrom o 32mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 6,00 M 
28.4 Tubo pvc água classe 15 marrom o 40mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 12,00 M 
28.5 Tubo pvc água classe 15 marrom o 50mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis 18,00 M 
28.6 Joelho pvc água classe 15 marrom o 20mm x 900, bolsas 

soldáveis 16,00 Un 
28.7 Joelho pvc água classe 15 marrom o 25mm x 90°, bolsas 

soldáveis 1,00 Un 
28.8 Joelho pvc água classe 15 marrom o 40mm x 90°, bolsas 

soldáveis 5,00 Un 
28.9 Joelho pvc água classe 15 marrom o 50mm x 90°, bolsas 

soldáveis 11,00 Un 
28.10 Joelho pvc água classe 15 azul o 20mm x 1/2", 90°, bolsas 

soldável e roscável com bucha de latão 8,00 Un 
28.11 Tê pvc água classe 15 marrom o 20 x 20mm, 	bolsas 

'soldáveis 1,00 Un 
28.12 Tê pvc água classe 15 marrom o 25 x 25mm, 	bolsas 

soldáveis 2,00 Un 
28.13 Tê de redução pvc água classe 15, marrom o 25 X 20mm, 

bolsas soldáveis 1,00 Un 
28.14 Tê de redução pvc água classe 15 marrom o 40 x 25mm, 

bolsas soldáveis 2,°°Pch A14190 em 

C 
`rfiViile Il 

ra responsa 

Á 
IP r 

no CRUA/R/Xe 

i  nninseparáleVa 

1,0eseinete 

28.15 Tê de redução pvc água classe 15 marrom o 50 x 25mm, 
bolsas soldáveis 

'''''"cerldo 

inte 

1,00 

28.16 Tê de redução pvc água classe 15 marrom o 50 x 32mm, 
bolsas soldáveis 

28.17 Tê de redução pvc água classe 15 marrom o 50 x 40mm, 
bolsas soldáveis 

28.18 Tê pvc água classe 15 marrom o 50 x 50mm, 	bolsas 
soldáveis 

Ma 
%a. 2,00' 

ia d 	Graça 
rv,de Re 
un 

28.19 Bucha de redução pvc água classe 15 marrom o 25 x 
20mm, ponta e bolsa soldáveis 1,00 Un 

28.20 Bucha de redução pvc água classe 15 marrom o 50 x 
40mm, ponta e bolsa soldáveis 2,00 Un 

28.21 Adaptador pvc água marrom o 20mm x 1/2", ponta e bolsa 
soldável e roscável , p/ registro 4,00 Un 
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28.22 Adaptador pvc água 	marrom o 40mm x 1.1/4", ponta e 
bolsa soldável e roscável , p/ registro 4,00 Un 

28.23 Adaptador pvc água marrom o 20mm x 1/2", curto, com 
flanges para caixa d'água em pvc 1,00 Un 

28.24 Adaptador pvc água marrom o 25mm x 3/4", curto, com 
flanges para caixa d'água em pvc 2,00 Un 

28.25 Adaptador pvc água 	marrom o 32mm x 1", curto, com 
flanges para caixa d'água em pvc 3,00 Un 

28.26 Adaptador pvc água marrom o 50mm x 1.1/2", curto, com 
flanges para caixa d'água em pvc 1,00 Un 

28.27 Caixa d'água em pvc ou fibra de vidro capacidade de 1.000 
lis 2,00 Un 

28.28 Válvula de descarga o 1.1/4", de bronze, com acabamento 
cromado 4,00 Un 

28.29 Registro 	de gaveta o 	1/2", 	de bronze, 	c/acabamento 
cromado 2,00 Un 

28.30 
Válvula de esfera em pvc o 3/4" 1,00 Un 

28.31 
Válvula de esfera em pvc o 1.1/2" 1,00 Un 

28.32 
Torneira de bóia metálica o 1/2" 1,00 Un 

29 Louças, bancadas e metais 
29.1 

Bacia sanitária para válvula de descarga 4,00 Un 
29.2 Lavatório de louça branca, inclusive válvula engate e sifão 

em metal cromado 1,00 Un 
29.3 

Bancada de granito amarelo ornamental 2,23 M2 
29.4 Cuba oval em louça de embutir, inclusive válvula, sifão e 

engate de metal cromado i5MOnte.,..tadononti  

29.5 Cuba oval em louça de sobrepor, inclusive válvula, sifão e 
engate de metal cromado 

R i 
n° s-e 	/5r 
i 	.para 

1Qo05. 
2,16w5nteLireir\nes çççt,,,5  

„i da CM.  
oaderlvi: 

2, 
29.6 Espelho cristal 60x90cm, esp.=6mm, acabamento bisotado, 

fixado com parafiisos cromados, espaçadores de borracha 
29.7 Espelho 	cristal 	70x100cm, 	esp=6mm, 	acabamento 

bisotado, fixado com MDF 
 

29.8 Barra de apoio horizontal para deficiente fisico em metal 
cromado, comp.=80cm 

Maria 
- SuOcv. 

, 2,ó0 

dp . 
de Ri-li 

Un 
29.9 

Papeleira metálica cor branca 3,00 Un 
29.10 

Porta papel higiênico de louça branca 
4,00 
4,00 Un 

29.11 Cuba de embutir de aço inox oval 40x50cm, inclusive 
válvula e sifão em metal cromado 1,00 Un 
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Este Atestado encontra-se registrado 
no CRIA/IA e e -parte integrarite et, 
inseparável da CAI' 	 roo 
sendo iraclados nele constantes de 
inteira responsabilidade do emitente. 
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Maria 	Graç • Calhao de Freitas 
etSuperv. de Registro e Cadastre 
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31.1 
Vidros lisos 4mm 3,20 M2 

32 Relatórios de Obra 
37.1 

Relatório técnico-fotográfico de acompanhamento mensal 4,00 Mês 
32.2 

Relatório técnico-fotográfico final de obra 1,00 Un 

33 

Desmobilização e limpeza final de obra 

33.1 Desmobilização da obra 1,00 Un 

33.2 Limpeza final da obra 203,63 M2 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas de 
engenharia em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos e condições contratuais, 
especificações e caderno de encargos pertinentes, atestando a capacidade técnica da 
referida empresa, na condução dos serviços executados para realização da obra. 

Salvador, 19 de fevereiro de 2008. 

FREDERICO A. C. MENDONÇA 
DIRETOR GERAL 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL - IPAC 
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CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
No. CAT: 1350/2009 
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CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução 317/86 do CONFEA, que consta 
dos assentamentos do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da 
Bahia - CREA/BA o Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado conforme a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART a seguir descrita: 

Profissional 	: LUCIENE PIRES LISBOA 
Número da Carteira : BA 	16257/D 
Visto CREA 
CREA de Origem 	BAHIA 

Titulo 	 Arquiteto 

Número ART 
	

BA0000016257000026 Série: A 
Data de Anci-Eãção 	.22/06/2007 
No. 	ART Vinculada ';'': -'13Á0000012005000149A 
Empresa Contratada : MãLEN CONSTRUÇÕES LTDA 
Nome Contratante 	INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 
Nome Proprietário 	INSTITUTO DÓ PATRIMÓNIO ARTÍSTICO E CULTURAL 
Endereço da Obra 	,MUNICÍPIO DÊ' CACHOEIRA-BA 
Valor Obra/Serviço : 	" L127.'656,56' 
Cidade z 	 CACHOEIRA-BA 
Participação.'.. 	,Co-Responsável 
Tipo da ART.. 	NOrmal 
Número -do Contrato ".:->;xhxxxxxxxx - 

Empregado 
10/06/2009 

CONCLUSÃO 
	 - , 

: 29/09/2008 :A2/06/2007 	Término N. 

Tipo do Contrato 
Data da Baixa 
Motivo da Baixa 
Data de inicib 

, 

* 	 , 	*DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO******************************************** 

	

;Atividade : RESTAURACAO • 	 Quantidade: 	763,64 	. 

Descrição:;. MONUMENTOS 	 -4,54 
SUPERVI.SA0 OU^COORDENACAO METRO(S) QUADRADO(S) N  

**************.,r* it***”*******y:***reloklotp EScRiçÂo DA OBRA ou sERvioo*****.***.*«****,4**********.*****,t.******** 

.••• 	, 

.01 
******************* ********************* 

, 
Restauração -déAgrejaXSra da Conceição.'do Monte-Cachbeira-BA, Contrato C21/2007 ,  

Certificamos, finalmente ?que se encontra vinculado a presente Certidão de Acervo, 
Técnico - CAT o Atestado contendo 15 folha (s) expedido pelo contratada -, 
obra/sciv'ço 	'cabe .a 	 in 

	

' 	 m veracidade e exatidão das 	forações nele conàtante. ...  „._ 	 t.' 
4  ' 	 . 

SALVADO A-W*2/2009 . 	, 

4. Atividade s-, 'EXCUCAO:,,: 	 Quàntidade: 	763,64 - 
Descrição: .-SERV'íÇÔSAFINS E CORRELATOS Et' EDIFICAÇÕES 	. N .  

Nivel: SUPERVISA° OU.COORDENACAO 	 Unidade: METRO(S) QUADRADO(S) 

**** Informações Complementares ***************************.*********"47"*" 

- 

,^ 

ARIA'SÀGRACAC. SILVA FREITAS-"' 
SUPERi. DE REGISTRO ECADASTRd* 

4 

7" 	

g 

'•?- 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - SsIvedor '- BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-5989 - Fax (71) 3453-3963 

liome-Page: http://www.creaba.org.br  E-Mail: creaba@creaba.org.b:  
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OBSERVAÇÕES: 
A CAT é válida em todo o território nacional por periodo indeterminado. 
A 	CAT 	perderá 	a 	validade caso os dados nela contidos forem modificados, deixando de 

representar a situação atualizada do registro das ART's especificas. 
O atestado somente constituirá prova de aptidão em processos de licitação da Administração Pública, 

conforme disposto na Lei 8666/93 se vinculado e acompanhado da respectiva Certidão. 
O atestado registrado somente constituirá prova de capacitação técnica profissional para a pessoa 

juridica em processos licitatórios caso o profissional indicado esteja ou venha a ser vinculado como 
integrante de seu quadro técnico. 

A 	falsificação 	deste 	documento 	constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
sujeitando o autor a respectiva ação penal. 

4!! 
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ATESTADO  

Atestamos para os devidos fins, que a MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida à 
Avenida Tancredo Neves, 274 Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A Sala 440, Salvador, 
Bahia, inscrita no CGC/IVIF if 33829938/0001-78, executou para o Instituto do Patrimônio 
Artístico e Cultural, entidade autárquica vinculada a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, 
sediada a Rua 28 de Setembro,15, Pelourinho- Salvador-Bahia, as obras de Restauração da 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição do Monte - Cachoeira-BA, integrante do Conjunto 
Arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, 
tendo como Responsáveis Técnicos o Eng° José Carlos Carneiro Mehlem, CREA-BA 12.005 
D, Eng° Luis Martins Palmeira, CREA 19189 D, Ivan Guimarães CREA e 11406 I), Arqt" 
Luciene Pires Lisbtia, CREA -16257 D, Tainam dos Santos Veloso, CREA 52220 D e o 
Artista Plástico Júlio César Garrido Maia, utilizando para esse serviço materiais, 
equipamentos e pessoal especializado. 

DADOS DO CONTRATO 

Contrato n°: 021/2007 
Valor do Contrato: R$ 1.127.856,56 
Prazo de Execução: 02.06.2007 à 29.09.2008 

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 

UCG / Monumenta 
Sylvio Carneiro de Farias - CREA 5.060.037.836/D — 6' Região / SP 
UEP / Monumenta 
Gabriel Gonsalves - CREA 12.707 — 3 Região / BA 
Eduardo Fucs - CREA 26.819— 3' Região /BA 
Larissa Dantas de Melo - CREA 40.176 — 38  Região / BA 
Maima Souza de Sá Adami — CREA 44.225 — 30  Região / BA 

IPAC 
Carlos Alberto Vieira - CREA 8.420 — 38  Região / BA 

IPHAN 
Bruno César Sampaio Tavares - CREA 43.569 —3° Região / BA 

42 	CARTÓRIO 	iatelià Nubla Barbosa •06  iabelionato 62,50200 de Salvador. Cartémo Barbosa • C2162:27.25381310001.10 
BARBOSA 	Av logrado Neves 620 Caminho das Arvores, Salvador • EA CO?:41820.021 Edifico Mundo Placa 
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'ti 

Quant. Item Descrição 

01  Diversos 

01.01 	materiais) 
Acompanhamento tecnológico (análise laboratorial de 8,00 Mês 

01.02  Manutenção do canteiro e limpeza permanente 8,00 Mês 

02  Serviços preliminares 
02.01  Placas da obra 9,00 M2 

02.02  Tapumes de chapa de madeira compensada 290,40 M2 

02.03  Barracão provisório 24,00 M2 

02.04  Proteção de piso c/chapa compensada resinada 80,00 M2 

02.05  Proteção de bens móveis c/chapa compensada resinada 70,00 M2 

02.06  Desratização e dedetização do imóvel 810,27 M2 

02.07  Descupinização do imóvel 810,27 M2 

03  Prospecções e levantamentos 
03.01  Prospecção de reboco interno e externo 403,34 M2 

03.02  Prospecção de pintura em paredes internas e externas 268,90 M2 

03.03  Prospecção de forro de madeira 141,94 M2 

03.04  Prospecção de esquadrias de madeira 87,83 M2 

03.05  Prospecção de barroteamento de madeira 116,10  M2 

03.06  Prospecção de assoalho de madeira 116,10 M2 

04  Andaimes e estruturas auxiliares 

04.01 	externa) 
Montagem e desmontagem de andaimes fachadeiros (área 1.460,00 M2 

04.02  Locação de andaimes fachadeiros (área externa) 6.570,00 M2 

04.03 
Andaime metálico (locação/montagem e desmontagem) 

interna 
M2

área 
1.000,00 

04.04  Entelamento de obra 1.530,00 M2 

04.05  Plataforma de madeira/base para andaimes fachadeiros 85,72 M2 

04.06  Escoramento de madeira 65,00 M3 

04.07 Plataforma de trabalho sobre forro (proteção) 60,00 M2 

OS  Demolições e retiradas 
05.01  Demolição de reboco em paredes internas 891,25 M2 

05.02  Demolição de reboco em paredes externas 730,41 M2 

05.03  Escarificação de alvenaria 973,00 M2 

05.04  Demolição de piso cimentado 111,08 M2 

05.05  Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos 43,48 M2 

05.06  Remoção. de piso em ladrilho hidráulico 20,50 M2 

05.07  Demolição de escada de madeira 1,40 M2 

05.08 Demolição de peitoril em granilite 8,70 
110,38 

M2 
M2 

05.09  Remoção de forro de madeira 
05.10 Demolição de soleira em marmorite 

9,90 M2 
.._.......- 

sol\ 
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05.11  Demolição de gradil de ferro das esquadrias 12,49 M2 

05.12  Carga, transporte e "bota-fora" 90,00 M3 

06  Revestimentos 
06.01 Chapisco 1.621,66 M2 

06.02  Embrechamento 648,66 M2 

06.03  Massa única 1.601,94 M2 

06.04  Emboco 19,72 M2 

06.05 
Azulejos 20x20 cm, tipo A, junta a prumo, c/cimento colante, 
	cor branca 

19'72 M2 

06.06  Listelo em ceramica 10,40 M 

07  Paredes e fechamentos 
07.01  Parede de gesso acartonado estrutural 6,24 M2 

08  Estruturas e estabilizações 
08.01  Recuperação de barroteamento em madeira do assoalho 232,30 M2 

08.02  Recuperação de escada em madeira 15,05 M2 

08.03  Execução de escada em madeira de lei 2,85 M2 

08 04 . 
Execução de escada de acesso a tribuna, em estrutura 
	metálica e piso em madeira, esp.=3cm 

2 , 00 Unid 

08.05  Barroteamento em madeira (20x20)cm- novo 8,77 M2 

08.06 
Recuperação da estrutura em madeira de sustentação do 
	forro da Capela Mor 

82'
03 M2 

08.07 	forro 
Recuperação da estrutura em madeira de sustentação de 112'65 M2 

08.08  Execução de estrutura em madeira de sustentação de forro 90,51 M2 

08.09  Tablado e estrutura em madeira p/apoio de reservatório 1,44 M2 

08.10  Cobertura 
09  Cobertura provisória em telha de cimento amianto 493,68 M2 

09.01 
Cobertura 	provisória 	em 	telha 	cimento 	amianto 	c/ 

	 reaproveitamento 
444'54 M2 

09.02  Destelhamento 763,64 M2 

09.03  Demolição de beiral  94,75  M 

09.04  Restauração do madeiramento do telhado  618,49  M2 

09.05 Telhannento c/telha cerâmica industrializada matizada 	. 763,64 M2 

09.06  Cravejamento de telha cerâmica 190,00 M 

09.07 
Sobreforro em filme de poliéster aluminizado, 	inclusive 

	 ripamento em madeira (extra) 
329'14 M2 

09.08  Execução de beiral c/telha tipo cimalha (telhão) matizada 94,75 M 

09.09  Calha em chapa galvanizada 105,10 M 

09.10 
Calha Aquapluv (inclusive conexoes) p/ drenagem de 
	 sobreforro 

41,40 M 

09.11 
Grampeamento individual de telhas cerâmicas com fio de 
	 aço inox n° 16 

763'64 M2 

09.12  Recuperação de calha em chapa metálica 39,29 M 

09.13 Recuperação de tubo de queda metálico 35,00 M 
— 
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09.14  Tubo de queda metálico 127,20 M 

10  Pintura 
10.01  Pintura interna a pva sem massa 2.228,13 M2 

10.02  Pintura externa a pva sem massa 1.460,82 M2 

10.03  Esmalte sintético em madeira 791,74 M2 

10.04  Pintura a grafite sobre ferro 72,52 M2 

11  Imunizações e tratamentos 

11.01 
Regularização do coroamento da alvenaria com arg. de 
	cimento e areia 

151'72 M2 

11.02 
Impermeabilização 	do 	coroamento 	da 	alvenaria 	com 

	hidroasfalto 
151'72 M2 

11.03 
Imunização de 	madeiramento 	(estrut. Telhado/ escada/ 
	barrote/ assoalho/ forros/ esquadrias) 

.., mn  ,vz  
`"`"`''''"'''' M2 

11.04  Decapagem de pintura em esquadrias de madeira 316,19 M2 

11.05  Impermeabilização dos encabeçamentos dos barrotes 32,00 M2 

11.06  Raspagem de assoalhos 241,07 M2 

11.07 Calafetagem de assoalhos 241,07  M2 

11.08  Enceramento em madeira ( forro e assoalho) 426,27 M2 

11.09  Aplicação de fungicida 5,00 L 

12  Elementos arquitetônicos característicos 
12.01  Restauração de cimalha de massa 85,10 M2 

12.02  Restauração de cunhal de massa 56,52 M2 

12.03  Restauração de cercadura de massa 193,32 M 

12.04 Restauração de pináculos em argamassa 2,00 Unid 

12.05  Restauração de cordões de massa 191,74 M 

12.06  Restauração de óculos de argamassa 4,00 Unid 

12.07  Restauração de ornamentos em argamassa 93,69 M2 

12.08  Restauração de guarda corpo de madeira do Coro 9,49 M2 

12.09  Restauração da cruz do frontão 1,00 Unid 

12.10  Restauração de sinos e estrutura portante 1,00 Unid 

12.11  Restauração de peitoril em argamassa 9,35 M2 

12.12  Forros  

13 
Forro liso em madeira de lei, réguas planas, L = 20cm,tipo 
	 "cobrir e receber", com rodaforro L=20cm 

230'16 M2 

13 01 . 
Forro liso em madeira de lei, réguas planas, L = 20cm com 
	 mata junta e rodaforro L=20cm 

6 , 68 M2 

13.02 
Restauração de forro abobadado com tábuas planas de 
	 madeira e mata-junta 

16'99 M2 

13.03  Restauração de forro liso com mata-junta e rodaforro 77,61 M2 

13.04 
Restauração de forro da Capela Mor em abóbada de berço 
	 com óculos 

82'03 M2 

13.05  Restauração de forro tipo abóbada (Transepto Evangelho) 22,87 M2 

13.06 
Restauração de forro arqueado, em réguas de madeira, 
L=20cnn 

25'46 M2 
- 
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14  Pavimentação da Igreja e área externa 
14.01  Restauração de pisos em mármore branco e preto (Nave) 253,53 M2 

14.02  Restauração de piso ladrilho hidráulico 28,64 M2 

14.03  Piso em ladrilho hidráulico 87,40 M2 

14.04  Piso em granito branco e preto 37,50 M2 

14.05  Contrapiso em lastro de concreto, esp.=5cm 124,90 M2 

14.06 
Restauração de piso em mármore com inserção de jazigos 
	(substituição de cimentado por granito branco) 

,.27  A7  
'"` '"' M2 

14.07 
Restauração 	de 	piso 	xadrez em 	mármore 	branco 	e 

	cimentado, c/substituição do cimentado por granito preto 
40 11 ' M2 

14.08 
Restauração 	de 	pisos 	em 	mármore 	(Capela 	Mor 	e 

	Presbitério) 
40'22 M2 

14.09  Restauração de soleira em ladrilho hidráulico 4,28 M2 

14.10  Soleiras em granito branco 10,44 M2 

14.11  Soleira em cimentado liso 23,00 M2 

14.12  Piso em granito branco 6,61 M2 

14.13 Rodapé de madeira de lei, H=10cm 54,82 M 

14.14  Rodapé em granito branco, H=10cm 10,40 M 

14.15  Restauração de assoalho em madeira 232,30 M2 

14.16  Assoalho corrido em madeira de lei (20x2)cm 8,77 M2 

15  Esquadrias 
15.01  Restauração de esquadria de madeira 175,66 M2 

15.02  Restauração de gradil de ferro 24,20 M2 

15.03  Restauração de guarda corpo de madeira 12,02 M2 

15.04  Restauração de gradil de madeira 10,85 M2 

15.05  Peitoris de madeira de lei 6,96 M2 

15.06  Porta semi-oca, (0.60x2.10)nn 2,00 Unid 

16  Ferragens para esquadrias 
16.01  Dobradiça Lo 3" x 2 1/2" em chapa de aço 72,00 Unid 

16.02  Dobradiça Lo 4" x 3" em chapa de aço 78,00 Un 

16.03  Trinco em chapa de aço 18,00 Un 

16.04  Ferrolho tipo "fuzil" 15,00 Un 

16.05  Palmatória em chapa de aço 20,00 Un 

16.06  Restauração de dobradiça em chapa de aço 80,00 Un 

16.07  Restauração de ferrolho tipo fuzil 60,00 Un 

16.08  Restauração de fechadura para portas 20,00 Un 

16.09  Restauração de palmatoria em chapa de aço 50,00 Un 

16.10  Fechadura para porta de sanitário 2,00 Un 

16.11  Fechadura de sobrepor para portas 8,00 Un 

17  Área externa 
17.01  Recuperação de passeio em cimentado 96,79 M2 

17.02  Demolição de alvenaria de blocos cerâmicos 30,00 M2 

17.03 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto 89,33 M2 

17.04 Rebaixamento de piso 18,00 M3 
-\--i-,  
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17.05  Paralelepípedos sobre coxim de areia 77,39 M2 

17.06  Jardineira 
17.07  Escavação manual 2,99 M3 	. 

17.08 Lastro de concreto magro, 5cm 0,50 M2 

17.09  Alvenaria de bloco cerâmico esp.=10cm 46,78 M2 

17.10  Chapisco 46,78 M2 

17.11  Massa única 46,78 M2 

17.12  Placas de concreto armado, esp.=5cm (banco) 22,00 M2 

17.13 	banco) 
Aplicação de resina acrílica (sobre placa do concreto do 8,86 M2 

17.14  Pintura externa a pva sem massa 46,78 M2 

18  Vidros 
18.01  Vidros lisos 4 mm 25,37 M2 

19  Bens Artísticos (Integrados) 

19.01 

Restauração 	dos 	embrechados 	da 	torre 	incluindo 
faceamento, limpeza mecânica e química, colagem de peças 
quebradas, 	assentamento de 	novos 	nódulos 	e 	peças 

	removidas, rejuntamento e verniz de proteção 

42,80 

M2 

19 02 . 
Estrutura 	de 	madeira(andaimes) 	para 	restauro 	dos 

	embrechados da torre 0 0  34 	0 ' M2 

19.03 
Plataforma em estrutura metálica e madeira para montagem 
	de andaime-restauro dos embrechados da torre 

39'00 M2 

19.04  Cobertura provisória em telha de cimento amianto 64,00 M2 

20  Instalações elétricas-Quadros de cargas 

20.01 
Quadro de distribuição para 12 disjuntores com barramentos 
de terra e de neutro de 200A 

1,00 Unid 

20 02 . 
Quadro de distribuição para 12 disjuntores com barramentos 
	 de terra e de neutro de 100A 

1 , 00 Unid 

20.03  Disjuntor trifásico 40A - 30I<A 1,00 pç 

20.04  Disjuntor monofásico 16A - 30KA  7,00  pç  

20.05  Disjuntor bifásico 40A - 30KA 2,00 pç 

20.06  Disjuntor bifásico 16A - 30KA 6,00 pç 

20.07  Disjuntor monofásico 20A - 30KA 6,00 pç 

20.08  Pára raio de baixa tensão 8,00 pç 

20.09  Voltímetro de escala 0-600V 2,00 pç 

20.10  Amperímetro de escala 0-500A 2,00 pç 

20.11 
Protetor 	diferencial 	30KA 	capacidade 	de 	ruptura 	dos 

	 dijuntores 
2,00 pç 

21  Quadro de interruptores 
21.01  Quadro de interruptores geral para 21 disjuntores 1,00 pç 

21.02  Interruptor de uma seção com espelho-cor branca 17,00 pç 

21.03 Interruptor Three Way de uma seção com espelho 1,00 pç 
<-- 
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22 Haste de terra e conexões 

22.01 

Haster 	com 	nucleo 	de 	aço 	carbono 	trefilado, 	com 
revestimento de cobre eletrólitico com espessura nominal de 
254 microns, de diametro o 3/4"e comprimento de 2500mm, 
( alta camada) 

3,00 

pç 

22.02 Caixa de inspeção do aterramento 1,00 pç 

22.03 Conectores Cabo-Haste cobreada para aterramento 6,00 pç 

22.04 Caixa de Equalização de potencial c/barramento (LEP) 1,00 pç 

22.05 Eletrodutos e conexões 

22.06 
Eletroduto galvanizado à fogo de o 3/4" em barras de 3 
metros 

174,00 bar 

22.07 Curva de 900  galvanizado à fogo de o 3/4" 141,00 pç 

22.08 Luva galvanizado à fogo de o 3/4" 182,00 pç 

22.09  Bucha e arruela em alumínio de o 3/4" 192,00 pç 

22.10 Eletroduto_galvanizado à fogo de o 1" em barras de 3 metros 20,00 bar 

22.11  Curva de 90° galvanizado à fogo de o 1" 2,00 pç 

22.12  Luva galvanizado à fogo de o 1" 14,00 pç 

22.13  Bucha e arruela em alumínio de o 1" 22,00 pç 

22.14 	metros 
Eletroduto galvanizado à fogo de o 1.1/4" em barras de 3 14'00 bar 

22.15  Curva de 90° galvanizado à fogo de o 1.1/4" 4,00 pç 

22.16  Luva galvanizado à fogo de o 1.1/4" 20,00 pç 

22.17  Bucha e arruela em alumínio de o 1.1/4',  22,00 pç 

. 22 18 	3/4" 
Condulete tipo "E" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 28 , 00 pç 

22.19  Condulete tipo "T" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 3/4" 43,00 pç 

22.20 	3/4" 
Condulete tipo "LR" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 

7  13 0 ' pç 

22.21 	 3/4" 
Condulete tipo "C" em aluminio cl rosca, p/ eletroduto de 18,00 pç 

22.22 	 3/4" 
Condulete tipo "X" em aluminio c/ rosca, p/ eletroduto de 4,00 pç 

24  Caixas de passagem 

24.01  
Caixa de passagem em alvenaria de concreto dimensões 
30x30x30cm 

1,00 pç 

24.02  Caixa de passagem em aluminio dimensões 20x20x12cm 3,00 pç 

24.03  Caixa de passagem em aluminio dimensões 30x30x12cm 11,00 pç 

24.04 Caixa de passagem octogonal 4x4" octogonal em PVC 42,00 pç 

25 Tomadas 

25.01  
Tomada 	universal 	2P+T, 	com 	espelho 	montada 	em 

condulete 
31,00 pç 

25.02 Tomada dupla 2P+T, com espelho, montada em condulete 2,00 pç 

7 	O. 



IPAC 

I I 
112 

ri O'J 
ver]. 

VSC.1 
ao mi 

33 
1E1/ 

yen 
tem e» 
,8r1 0 
VI9 1 

INSTITUTO DO PATRIMÔNIO 
ARTÍSTICO E CULTURAL 

.\ 
Consulte o(e) selo(s) em veyfjbagis.biOutentcidade 

Cor t fico e dou te que a copia e 
documento apresentado. 
Emo113$2,61 Fis:R$1,85 FE 
POE:RS0,10 MP:R$0.05 T 
Selo(s 1609.AC183 

¡emule pe oT  
SALVADOR 	

crt)Ab 
21r.  ey." 

VALIDO SOMENTE PARA lleev 

Item Descrição dos Serviços Quant. Unid. 

26  Fios e cabos 

26.01  

Cabo formado de fios de cobre nú, seção nominal de 
10mm2, 	encordamento 	Classe 	2, 	Tempera 	meio 	dura, 
isolamento em PVC p/ 0,6/1.0KV, Tempratura máxima de 
70°C em serviço continuo,100°C em sobrecarga 160°C em 
curto-circuito, na cor preta 

25,00 

m 

26.02 

Cabo formado de fios de cobre nú, seção nominal de 
16mm2, 	encordamento Classe 2, Tempera meio dura, 
isolamento em PVC pi 0,6/1.0KV, Tempratura máxima de 
70°C em serviço continuo,100°C em sobrecarga 160°C em 
curto-circuito, na cor preta 

90,00 

m 

26.03  Condutor de cobre 2,5mm2 4.755,00 m 

26.04  Condutor de cobre 4,0mm2 1.425,00 m 

26.05  Condutor de cobre 10,0mm2 80,00 m 

26.06  Condutor de cobre 16,0mm2 
265,00 m 

26.07  Cabo PP 3x1,5mm2, de 750V 215,00 m 

27  Interruptores 
27.01  Interruptor de uma seção com espelho -cor branca 11,00 pç 

27.02  Interruptor de duas seções com espelho - cor branca 1,00 pç 

27.03  Interruptor Three Way com espelho 9,00 pç 

28  Eletrocalhas e acessórios 

28.01  
Eletrocalha galvanizada perfurada, tipo "C"chapa 18 de 
50x50x3000mm 

12,00 bar 

28.02  Suporte vertical de 100x75 Ref:139-03-0050-Z 24,00 pç 

28.03  Emenda interna Ref: 139-07-0050-Z 24,00 pç 

28.04  Saida horizontal para eletroduto de o3/4" 16,00 pç 

28.05  Cantoneira zz alta de 38x38 24,00 pç 

28.06  Vergalhão rosca total 01/4"x3000mm  24,00  pç 

28.07  Porca sextavada de o 1/4" 24,00 pç 

28.08  Porca sextavada de o 5/16" 32,00 pç 

28.09  Arruela lisa de o 5/16" 32,00 pç 

28.10  Arruela lisa de o 1/4" 80,00 pç 

28.11  Arruela de presão 5/16 32,00 pç 

28.12  Arruela de presão 1/4  80,00 pç 

28.13  Chumbador de 0 1/4" 112,00 pç 

28.14  Parafuso sextavado de o 1/4"x5/8" 112,00 pç 

28.15  Curva horizontal 90° 1,00 pç 

28.16  Tampa de encaixe para curva horizontal de 90° 1,00 pç 

28.17  Tampa de encaixe para eletrocalha 12,00 pç 

28.18  Parafuso cabeça de lentilha 5/16"x1/2" 32,00 pç 

28.19 Boxe reto de 03/4" 16,00 pç 
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29  Extintores 

29.01  

Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-a:20-b:c 
para o combate do fogo das classes A, B e C com 4kg de 
carga. 

11,00 
Unid 

29.02  Placa de sinalização e identificação 11,00 Unid 

30 	 
SPDA (Sistema proteção contra descargas 

atmosféricas) 
30.01  Haste de terra tipo copperweld 5/8"x2;40m 9,00 Unid 

30.02  Caixa de inspeção corpo em pvc tampa em ferro fundido 9,00 Unid 

30.03  Conector de medição e emenda 9,00 Unid 

30.04  Terminal aéreo sem bandeirinha 9,00 Unid 

30.05  
Cabo de cobre nú # 16 mm2, para uso como condutor de 
descida 

130,00 kl  

30.06  Cabo de cobre nú # 35 mm2, para uso como captador 305,00 M 

30.07  Cabo de cobre nú # 50 mm2, para uso como aterramento 125,00 M 

30.08  Presilha de fixação 435,00 Unid 

30.09  
Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 em "t" 
inclusive acessórios e execução 

5,00 Unid 

30.10  Cartucho p/solda exotérmica inclusive execução Ref.: n°32 15,00 Unid 

30.11  
Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 e 
#16mm2 em "y" inclusive acessórios e execução 

1,00 Unid 

30.12  
Cartucho para solda exotérmica inclusive execução Ref.: n° 
65 	 . 9'00  Unid 

30.13  
Molde para solda exotérmica entre cabos # 50mm2 e 
#16mm2 em "y" inclusive accessórios e execução. 

1,00 Unid 

30.14  
Cartucho para solda exotérmica inclusive execução. Ref.: n° 
90 9'00  Unid 

30.15  
Molde para solda exotérmica entre cabos # 35mm2 e 
#35mm2 em "x" inclusive acessórios e execução 

1,00 Unid 

30.16  
Cartucho para solda exotérmica inclusive execução Ref.: n° 
45 

1,00 Unid 

30.17  
Molde para solda exotérmica entre cabo # 50mm2 e haste o 
5/8", inclusive acessórios e execução 

1,00 Unid 

30.18  
Cartucho para solda exotérmica inclusive execução Ref.: n° 
115 

18
'
00 Unid 

30.19  
Alicate para solda exotérmica para soldas exotérmicas cabo 
x cabo 

1,00 Unid 

30.20  
Alicate para solda exotérmica para soldas exotérmicas haste 
x cabo 

1,00 Unid 

31  Esgoto sanitário e drenagem 
Tubo pvc esgoto predial branco o 40mm x 6m, ponta e bolsa 

soldáveis 
M

31.01  
6,00 

31.02 
Tubo pvc esgoto predial branco o 50mm x 6m, ponta e bolsa 
com virola e anel de borracha 

30,00 	M 
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Item 

33.05 
33.06 

Tubo pvc esgoto predial branco o 100mm x 6m, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha  
Tubo pvc esgoto série "r" cinza o 100mm x 6m, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha  
Tubo de condução em ferro galvanizado com costura classe 
leve 0 3" x 3m  
Tubo de condução em ferro galvanizado com costura classe 
leve o 2" x 3m  
Joelho pvc esgoto predial branco o 40mm x 900, bolsas 

soldáveis  
Joelho pvc esgoto predial branco o 50mm x 90°, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha  
Joelho pvc esgoto predial branco o 100mm x 900, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha  
Joelho pvc esgoto predial o 40mm x 1.1/2", 90°, ponta e 

bolsa com virola e anel  
Joelho pvc esgoto predial branco o 40mm x 450, bolsas 

soldáveis  
Joelho pvc esgoto predial branco o 50mm x 450, ponta e 

bolsa com virola e anel de borracha  
Curva longa pvc esgoto predial branco o 100mm x 45°, 

ponta e bolsa com virola e anel de borracha  
Junção pvc esgoto predial branco o 100 x 50mm, ponta e 

bolsas com virola e anel  
Tê pvc esgoto predial branco o 50 x 50mm, ponta e bolsas 
com virola e anel  
Caixas e ralos  
Caixa sifonada 100x100x5Omm, com grelha e porta-grelha 
quadrado em pvc cromado  
Caixa de inspeção ou areia, em alvenaria de tijolinho maciço 
60x60cm, com tampa de concreto  
Louça, acessórios e bancadas  
Bacia sanitária com caixa acoplada, completa  
Bancada de granito cinza corumbá para sanitário 
Cuba oval em louça de embutir, inclusive válvula, sifão e 
engate de metal  
Espude de borracha para vaso sanitário 
Anel de vedação para vaso sanitário 
Assento plástico para vaso sanitário 

31.03 

31.04 

31.05 

31.06 

31.07 

31.08 

31.09 

31.10 

31.11 

31.12 

31.13 

31.14 

31.15 
32 

32.01 

32.02 
33 

33.01 
33.02 

33.03 
33.04 

34 

34.01 

34.02 

Água fria  
Tubo pvc água classe 15 marrom o 20mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis  
Tubo pvc água classe 15 marrom o 25mm x 6m, ponta e 

bolsa soldáveis  

84,00 

18,00 
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Consulte o(s) selo(e) em Nffiwz0ba.embr/autenticidede 

Item Descrição dos Serviços Quant. Unid. 

34.03 
Joelho pvc água classe 15 marrom o 20mm x 900, bolsas 
soldáveis 27'0°  Unid 

34.04 
Joelho pvc água classe 15 marrom o 25mm x 90°, bolsas 

soldáveis 7 	0'0  Unid 

34.05 
Joelho pvc água classe 15 marrom o 20mm x 450, bolsas 
soldáveis 4 0 0  ' Unid 

34.06 
Joelho pvc água classe 15 azul o 20mm x 1/2", 90°, bolsas 

soldável e roscável com bucha de latão 4'130 
 Unid 

34.07 
Joelho pvc água classe 15 azul o 25mm x 3/4", 90°, bolsas 

soldável e roscável com bucha de latão 2 	
0  

'0  Unid 

34.08 
Tê pvc água classe 15 marrom o 20 x 20mm, bolsas 
soldáveis 0  5 0 ' Unid 

34.09 
Tê pvc água classe 15 marrom o 25 x 25mm, bolsas 
soldáveis 0  2 0 ' Unid 

34.10 
Adaptador pvc água marrom o 20mm x 1/2", ponta e bolsa 
soldável e roscável , p/ registro 0  12 0 ' Unid 

34.11 
Adaptador pvc água marrom o 20mm x 1/2", curto, com 
flanges para caixa d'água em pvc 6 	

0  
'0  Unid 

34.12 
Adaptador pvc água marrom o 25mm x 3/4", curto, com 

flanges para caixa d'água em pvc 4 0 '0  Unid 

34.13 
Caixa d'água em polietileno ou fibra de vidro capacidade 250 
lts 0  2 0 ' Unid 

35 Metais sanitários 

35.01 
Registro de gaveta o 1/2", de bronze, com acabamento 
cromado 2 	0  '0  Unid 

35.02 Válvula de esfera em pvc o 1/2" 4,00 Unid 
35.03 Válvula de esfera em pvc o 3/4" 2,00 Unid 
35.04 Torneira de bóia metálica docol ou deca o 1/2" 2,00 Unid 

36 Luminotecnia 

36.01 

Luminária tipo arandela de sobrepor à prova do tempo, 
gases, vapores. Corpo em chapa de aço tratada, branca, 
difusor em acrílico translúcido 

17,00 
pç 

36.02 

Luminária 	de 	parede 	tipo 	arandela, 	modelo 	panda, 
fornecida 	na 	cor 	branca, 	equipada 	com 	lâmpada 
fluorescente compacta de 20w na temperatura de cor branca 

8,00 
pç 

36.03 

Projetor de piso, 	facho assimétrico, 	equipado com 
lâmpada 	de 	multivapores 	metálicos 	wdl 	de 	35w/220v, 
fornecido completo com equipamento auxiliar incorporado 
(uso interno na sineira) 

2,00 

pç 

36.04 
Reator eletrônico funcionamento somente em 220v, 	para 
duas lâmpadas de 28w 56 00 , 

pç 
36.05 Lâmpada fluorescente, 28w 112,00 pç 

36.06 
Arandela na cor branca, 	equipada com duas lampadas 
halogenas palito de 150w/220v 2,00 

pç 
36.07 Luminária para lâmpada halogena palito de 150w 4,00 pç 
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Item Descrição dos Serviços Quant. 
- 

Unid. 

36.08 

Projetor modelo pulsar, 	na cor branca, 	equipado com 
lâmpada de multivapores metálicos wdl de 150w/220v, 
fornecido completo com equipamentos auxiliares e com 
grelha antiofuscante e filtro de ultravioleta 

4,00 

Pç 

36.09 

Projetor de piso da linha up 351t-e, 	facho assimétrico, 
equipado com lâmpada de multivapores metálicos wdl de 
35w/220v, 	fornecido completo com equipamento auxiliar 
incorporado e grelha 

8,00 

Pç 

36.10 

	

Projetor em 	aluminio pintado 	na cor branca, 	pintura 

	

eletrostática, 	controle antiofuscante, 	fixação por meio de 
canopla para lampada par 38 até 100w 

6,00 
Pç 

36.11 

Projetor em 	aluminio 	pintado 	na cor branca, 	pintura 
eletrostática, 	controle antiofuscante, 	fixação por meio de 
canopla para lampada par 30 até 75w 

2,00 
pç 

36.12 

Projetor em 	aluminio 	pintado 	na 	cor branca, 	pintura 
eletrostática, 	controle antiofuscante, 	fixação por meio de 
canopla para lampada par 20 até 50w 

4,00 
pç 

36.13 

Módulo 	na 	cor 	branca, 	equipado 	c/lâmpada 	de 
multivapores metálicos mastercolor de 150w/220v, abertura 
de facho de 60°, 	fornecido completo c/equipamentos 
auxiliares fabricação osram ou similar e dotado de grelha 
antiofuscante e filtro de ultravioleta 

6,00 

pç 

36.14 

Módulo 	na 	cor 	branca, 	equipado 	com 	lâmpada 	de 
multivapores metálicos mastercolor de 20w/220v, 	abertura 
de facho de 5°, 	fornecido completo com equipamentos 
auxiliares 	e 	dotado 	de 	grelha 	antiofuscante 	e filtro 	de 
ultravioleta 

2,00 

pç 

36.15 
Projetor power spot para lâmpada multivapores metálicos de 
1000w/220v abertura de facho nema 3x3 2,00 pç 

36.16 
Projetor power spot para lâmpada multivapores metálicos de 
1000w/220v, abertura de facho nema 5x5 4,00 pç 

36.17 
Poste metálico escalonado de perfil singelo pintado na cor 
preta de 9 m de altura 2,00 pç 

36.18 
Eletrocalha tipo "u" perfurada, galvanizada a fogo, sem 
tampa, de (100x100)mm x 3000mm 25,00 unid 

36.19 
Abraçadeira metálica para lâmpada fluorescente 28w, fixada 
com parafusos 112'00 unid 

37 Obras civis para serviços de instalações 
37.01 Remoção de instalações elétricas 810,27 M2 
37.02 Rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto 624,00 M 
37.03 Rasgo em alvenaria para tubulação D=20 a 25 mm 102,00 M 
37.04 Rasgo em alvenaria para tubulação 0=32 a 50 mm 36,00 M 

37.05 
Rasgo em alvenaria para passagem de condutor de 
descarga elétrica 130,00 M 
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Item Descrição dos Serviços Quant. Unid. 

37.06 

Demolição de alvenaria e recomposição em argamassa para 
assentamento 	de 	quadros 	de 	distribuição, 	medição 	e 
telefonia 

3,00 
Unid 

37.07 
Demolição de alvenaria e recomposição em argamassa para 
assentamento de caixas de passagem 68'00  Unid 

37.08 Enchimento de rasgo para eletroduto com argamassa mista 624,00 M 

37.09 
Enchimento de rasgo para tubulação D=20 a 25mm com 
argamassa mista 102,00 M 

37.10 
Enchimento de rasgo para tubulação D=32 a 50mm com 

argamassa mista 36,00 M 

37.11 
Enchimento de rasgo para condutor e descarga com 
argamassa mista 130,00 M 

37.12 Escavação manual 5,00 M3 
37.13 Reaterro apiloado de valas 5,00 M3 

38 Relatórios de Obra 
38.01 Relatório técnico-fotográfico de acompanhamento mensal 8,00 Unid 
38.02 Relatório final de obra 1,00 Unid 

39 Desmobilização e limpeza final da obra 
39.01 Desmobilização da obra 1,00 Unid 
39.02 Limpeza final da obra 810,27 M2 

40.00 Bens Integrados 
40.01 Restauração do Forro da Nave 

40.01.01 
Andaimes e estruturas auxiliares 

40.01.02 
Montagem e desmontagem de andaime metálico 

968 00 , m2 

40.01.03 
Locação de andaimes metálicos 

2.904,00 m2 

40.01.04 
Plataforma de trabalho sobre andaimes 

332,80 
m2 

 

40.01.05 
Iluminação provisória para os serviços de restauração 

100 
' Unid 

40.01.06 
Estrutura de bancadas e cavaletes (ateliêr) 

1 00 
' Unid 

40.02 Demolições e retiradas 

40.02.01 
Remoção de forro artístico de madeira 

332,80 M2 

40.02.02 
Retirada de barroteamento da estrutura de sustentação do 
forro 332'80 M2 

40.02.03 
Remoção de cimalha de madeira do forro 77,30 M2 

40.02.04 
Carga, transporte e "bota-fora" 10,82 M3 
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40.03 Estruturas e estabilizações 

40.03.01 
Recuperação do barroteamento da estrutura de sustentação 

332
'
80 

M2 

40.03.02 
Recuperação de cambótas com inserção de estrutura 
metálica 1,00 Unid 

40.04 Restauração artística 
40.04.01 Documentação gráfica e fotográfica 1,00 Unid 
40.04.02 Limpeza geral do verso do forro 332,80 M2 
40.04.03 Faceamento 332,80 M2 
40.04.04 Injeção de resina Paraloid B71 332,80 M2 
40.04.05 Fechamento de lacunas com massa 332,80 M2 
40.04.06 Recomposição do suporte/paquetagem 332,80 M2 
40.04.07 Imunização 332,80 M2 
40.04.08 Fixação da camada pictórica 332,80 M2 
40.04.09 Reintegração cromática 332,80 M2 
40.04.10 Restauração da cimalha 77,30 M2 

40.04.11 

Reassentamento do forro e cimalha e fixação com 
cantoneiras galvanizadas perfil de 12cm e parafusos de 
metal 

410,10 
M2 

40.05 
Nave - Restauração da Pintura Parietal (Pintura 
subjacente) 

40.05.01 Limpeza mecânica da repintura a seco 51,14 M2 
40.05.02 Fixação da policromia 51,14 M2 
40.05.03 Consolidação 51,14 M2 
40.05.04 Obturação das lacunas 51,14 M2 
40.05.05 Nivelamento 51,14 M2 
40.05.06 Reintegração cromática 51,14 M2 

40.06 Capela Mor - Recuperação da pintura Escaiole 
40.06.01 Remoção da pintura látex 48,86 M2 
40.06.02 Limpeza mecânica da repintura a seco 48,86 M2 
40.06.03 Fixação da policromia 48,86 M2 
40.06.04 Obturação das lacunas 48,86 M2 
40.06.05 Nivelamento 48,86 M2 
40.06.06 Reintegração cromática 48,86 M2 
40.06.07 Aplicação de verniz de proteção 48,86 M2 

40.07 Sanefas, Tribunas, Guarda Corpo, púlpitos 
40.07.01 Decapagem 23,11 M2 
40.07.02 Obturação das lacunas 23,11 M2 
40.07.03 Nivelamento 23,11 M2 
40.07.04 Reintegração cromática 23,11 M2 
40.07.05 Aplicação de verniz de proteção 23,11 M2 
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Item Descrição dos Serviços Quant. Unid. 

40.07.06 Cercaduras das portas de acesso a Capela Mor 
40.07.07 Decapagem 7,00 M2 
40.07.08 Obturação das lacunas 7,00 M2 
40.07.09 Nivelamento 7,00 M2 
40.07.10 Reintegração cromática 7,00 M2 
40.07.11 Aplicação de verniz de proteção 7,00 M2 

40.08 Restauração das cercaduras em pedra 

40.08.01 
Limpeza 	mecânica 	das 	cercaduras 	em 	pedras, 	para 

remoção da camada de tinta 191,74 M 

40.08.02 
Limpeza química das cercaduras em pedras, 	após a 

remoção da camada de tinta 191,74 M 
40.08.03 Carga, transporte e "bota-fora" 1,00 M3 
40.08.04 Restauração das cercaduras das portas principais 3,00 Vão 
40.08.05 Restauração das cercaduras das portas secundárias 2,00 Vão 
40.08.06 Restauração das cercaduras das janelas 5,00 Vão 

Declaramos que todos os serviços foram executados dentro das normas técnicas de engenharia 
em vigor, tendo sido atendidos todos os prazos e condições contratuais, especificações e 
caderno de encargos pertinentes, atestando a capacidade técnica da referida empresa, na 
condução dos serviços executados para realização da obra. 

Salvador, 25 de Maio de 2009 

FREDERICO A. C. MENDONÇA 
DIRETOR GERAL 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT 

Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia 

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO 

BA20110001190 
Alividadecondulda 

CREA-BA 

Página 1/1 

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 
2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia da Bahia - Crea-BA, o Acervo Técnico do profissional LUCIENE 
PIRES LISBOA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo 
descriminada(s): 

Profissional: LMCMNEPIRESLMBOA 

Registro: 16257-BA 	 RNP: 0505138859 

Título Profissional: Arquiteto e Urbanista 

Número da ART: BA0000016257000032A Tipo de ART: Obra ou serviço Registrada em: 24/11/2009 Baixada em: 20/05/2011 

Forma de registro: Inicial Participação técnica: Corresponsavel 

Empresa contratada: MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 

Contratante: INST. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTISTICO NACIONAL-IPHAN 
	

CPF/CNPJ: 26474056000848 

RUA VISCONDE DE ITAPARICA, N° 08, BARROQUINHA - SSA/BA 

Complemento: )000030000( 
	

Bairro: X)0000000CX 

Cidade: 
	

UF: 	CEP: 40020080 

Contrato: 19/2009 	 celebrado em )000000000< 
	

Vinculado à ART: 0000012005-000190 

Valor do contrato: R$ 1.089.199,25 
	

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público 

Ação institucional: X)00000000( 

Endereço da obra/serviço: PRAÇA TERREIRO DE JESUS - S/N° 

Complemento )000000000C 
	

Bairro )000000000C 

Cidade SALVADOR 
	

UF BA CEP 40000000 

Data de início: 16/11/2009 
	

Conclusão efetiva: 31/12/2010 
	

Coordenadas geográficas: )00(XXXX.)00( 

Finalidade: JODC000000( 
	

Código: )000000000C 

Proprietário IRMANDADE SÃO PEDRO DOS CLÉRIGOS 
	

CPF/CNPJ: 15245335000147 

 

iktividade Técnica: SUPERVISA° OU COORDENACAO DE RESTAURACAO DE MONUMENTOS 665,00 METRO(S) QUADRADO (S); 
SUPERVISA° OU COORDENACAO DE EXECUCAO DE SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICAÇÕES 665,00 METRO(S) 
QUADRADO(S) 

 

Observações  

  

  

Obras de Conservação e Restauração na Igreja de São Pedro dos Clérigos-Centro Histórico de Salvador-BA Monumento 
tombado individualmente em nível Federal. 

 

 

Informações Complementares 

XXXXX10(XXX 

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de 
segurança A 007.229 a A 007.232, o atestado contendo 4 f olha (s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem 
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. 

Certidão de Acervo Técnico n° BA20110001190 

Salva or/BA 20/05/2011 

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS 

SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO 

A CAT ã qual o atestado está vinculado 60 documento que comprova o 
registro do atestado no CABA. 

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

A CAT é válida em todo o território nacional. 

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos 
qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da 
situação do registro da ART. 

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no 
site do CRBA-BA (www.creaba.org.br). 

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Conselho Regional de engenharia, Arquitetura e Agronomia da Bahia 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho. 402 - Engenho Velho de Brotas 

Tel: (71) 3453-8989 Fax: (71) 3453-8963 E-Mall: creaba@creaba.org.br  

CREA-BA 
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INSTITUTO DO 

PATRIMÓNIO 

HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO 

NACIONA1. 

ATESTADO Atestado registrado mrste. 
vincuiação a res 

• 

a. 

CREA - BA 

A 007.22 

Atestamos para os devidos fins, que a MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, 

executou para o IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL as obras de conservação e restauração na 

Igreja de São Pedro dos Clérigos, monumento tombado por esta 

Instituição, localizada no Terreiro de Jesus, Centro Histórico, 

Salvador - Bahia, conforme documentos constantes do Processo 

Administrativo de n° 01502.002354/2009-01. 

Esses trabalhos tiveram a supervisão e fiscalização do Arquiteto 

Francisco de Assis Salgado de Santana, CREA 16.178-D, servidor 

público desta Instituição, que também elaborou o D1 == '= COr=s, 

Especificações Técnicas e Orçamento para esses serv::cos. 

. Características da obra 

- Área de atuação 1.350,00m2  

Código Atividades Unid Quant. 

1 Disposições Preliminares 
1.1 Diário de obras (impressão e cd/dvd) mês 10,00 
1.2 Medicamentos/Pronto Socorro 	 . vb 1,00 
1,3  Regularização vb 1,00 

2 Serviços Preliminares 
2.1 Limpeza e preparo do monumento (geral) vb 1,00 
2.2 Canteiro de obras m2 15,00 
2.3 Instalações provisórias (luz e água) vb A 	1,00 
2.4 Placa da obra (4mx2,5m) m2 ! i 	10,00 
2.5 Tapume de madeira compensada e agreste 	 1 	.1.4.9. OFieril2.1E Ne1792-,001A 
2.6 Entelamento de obra - com reaproveitamento 	 I RUM PAN.IEffj 	LAti f 	, ft' 1 

2.7 Proteção de bens móveis e integrados c/ chapa compensada resinaca cu"'%;-'.'.4"rii2i'le..,:'. e 003;!2  

Rua Visconde de Itaparica n°8 - Casa Berquó - Barroquinha 
CEP 40.020-080 Fone: (71) 3321.0133 Fax: (71) 3áefF3§15:61E'3  3;5 I  
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2.8 Proteção de forros artísticos (lastro de compensado) - com reaproveitamento 
(nave e capela má.) m2 245,00 

2.9 Proteção de pisos (lastro de compensado) m2 150,00 
2.10 Prospecções (madeiramento telhado e pendurai do forro) m2 665,00 
2.11 Limpeza permanente mês 10,00 

3 Andaimes, Escoramentos e Equipamentos 
3.1 Andaimes metálicos internos e fachadeiros m2 810,00 
3.2 Andaimes madeira m2 525,00 
3.3 Escoramentos emergenciais (madeira ou metálico) m2 192,11 
3.4 Equipamentos e ferramentas vb 1,00 
3.5 Estrutura de madeira para acesso as coberturas m2 50,00 
4 Demolições/Remoções 

4.1 Revestimento -Reboco em alvenarias, cimalhas, elementos decorativos e 
cordões m2 500,00 

4.2 Retirada de trechos de forro danificado m2 557,43 
4.3 Retirada de trechos de assoalho danificado m2 360,49 
4.4 Carga e transporte de entulho m3 178,00 

5 Estrutura Autônoma 
5.1 Estabilização de alvenarias - "costura" com tijolo / lajes de pedra m2 30,00 
5.2 Recuperação de barroteamento em madeira do assoalho e forro m2 451,00 
6 Vãos: Quadros e Fechamentos 

6.1 Restauro de esquadrias e aduelas de madeira de lei m2 111,70 
6.2 Confecção de esquadria de madeira m2 57,00 
6.3 Vidro comum 4mm m2 65,00 

7 Cobertura e beirais 
7.1 Cobertura provisória com estrutura de madeira e telha fibrocimento m2 365,00 

7.2 Cobertura provisória com estrutura de madeira e telha fibrocimento - 
. reaproveitamento m2 300,00 

7.3 Destelhamento, inclusive beiral, cumeeira, rincões e espigões m2 665,00 

7.4  Madeiramento com substituições de peças (leves e pesadas) e 30 emendas 
metálicas (Anexo II) 

7.4.1 Substituição de peças deterioradas do madeiramento leve m2 665,00 
7.4.2 Substituição de peças deterioradas, do madeiramento pesado m2 665,00 

7.5 Entelhamento com telha de barro cozido industrializada e matizada (100% da 
área) 	 . 

m2 665,00 

7.6 Cravejamento de beirais com telhão de barro cozido industrializado. 
Cumeeira, espigões e rincões com telhas bebedouro. 	-.~jip 

300,00 

7.7 
....,,,- 

Grampeamento de telhas (arame inox 14) m2 665,00 
„,-.-_ 

Calhas de concreto armado junto às torres 	-.7-:-.,. w  . m 12,15 7.8 
7.9 Calhas e condutores de águas pluviais 	 Atdstado registrado-in _leite 	m 396,50 
7.10 

vinculação à res 	va C 
Sobreforro tyvek home wrap 	 --- \ 

CREA-BA 
m2 330,00 

7.11 Calha aquapluv trapezoidal com conexões para drenaç A 007.230 m 56,00 
7.12 Entretelha de fibra de vidro m2 48,00 

8 Alvenaria e Revestimentos 
8.1 Massa única em alvenarias, cimalhas e cordões (argamassa de cal) m2 500,00 

9 Tratamentos e Pinturas n 
9.1 Imunização do madeiramento da cobertura com deltametrina e fungicida - 2 

aplicações 	 ____...a.2_,...9,gp r  

9.2 Imunização do madeiramento da estrutura de madeira de sustentaapcdo." u!',9-,..1" 
1 meNA PRNpath2

?1,,,-i,;,
L íN 6 ,51u-e).,-  forros - 2 aplicações 	 e 	r.hw  

Salvador. 18 _  

Rua Visconde de Itaparica n°8 - Casa Berquó - Barroquinha  
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9.3 Impermeabilização madeiramento e do respaldo das alvenarias - piche, 
neutrol vb 1,00 

9.4 Esquadrias - fundo nivelador m2 262,32 
9.5 Remoção de pintura danificada m2 400,00 

9.6.1 Alvenaria com tinta mineral sem massa m2 2.400,00 
9.6.2 Esmalte sintético em madeira e ferragens 

9. 6.2.1 Ferragens e Esquadrias (Portinhola de acesso ao telhado e esquadrias lh 
m2 262,32 restauradas) 

9.6.2.2 Forro de madeira m2 488,00 
9.6.2.3 Gradil do adro e laterais m2 62,00 

9.7 Impermeabilização protetiva de elementos em cantaria da fachada m2 18,00 
10 Forros 

10.1 Forro em madeira de lei (louro) m2 91,80 
10.2 Restauração de forro em madeira de lei (louro) m2 200,00 
1 1 Bens Móveis e Integrados 	 . 

11.1 Desmontagem de cimalha - trecho sobre o coro m 6,00 

11.2 Fornecimento e colocação de madeira para emenda das cambotas (15x10 ), 
comprimento variável, tipo massaranduba und 14,00 

11.3 Restauro de suporte de madeira de trecho da cimalha da nave (sobre o coro), 
inclusive a pintura e douramento m 6,00 

11.4 Restauro de sanefa e moldura da porta do coro und 1,00 
11.5 Restauro de sanefa da porta lateral da nave und 1,00 
11.6 Restauro de mísula do coro und 1,00 

: 11.7 Bens Móveis e Integrados 	 '- 
11.7.1 Limpeza mecânica 	 \ m2 36,00 
11.7.2 Limpeza química m2 36,00 
11.7.3 Reforço estrutural 	 ' ~atado reqiattadrim 

te m2 13,36 
11.7.4 vinculação a Fixação dos desprendimentos m2 36,00 
11.7.5 

cREA-E$A.  
Parquetagem 

A 007,231 	/kii 	-jill 
m2 15,34 

11.7.6 Retirada de cravos 	 --- m2 36,00 
11.7.7 Confecção de elementos decorativos faltantes m2 20,00 
11.7.8 Obturação das lacunas e nivelamento dos faltantes m2 36,00 
11.7.9 Reintegração da policromia m2 36,00 

11.7.10 Reintegração da camada dourada m2 8,00 
11.7.11 Verniz de proteção 	 . m2 36,00 

12 Pisos 

12.1 Limpeza superficial com remoção de microorganismos vegetais em 
superfícies de mármore (piso,degraus e revestimento do arrimo do adro) m2 130,00 

12.2 Piso em mármore para reintegração de lacunas m2 5,00 
12.3 Restauro, rejuntamento e consolidação de piso em mármore m2 130,00 
12.4 Restauro de cantaria (supedâneo do adro) m2 6,00 
12.5 Recuperação de assoalho em madeira m2 360,49 

13 Instalações 
13.1 Projeto elétrico, luminotécnico e telefonia 6 ' 	too 
13.2 Remoção de instalação elétrica existente 1,00 

13.3 
Instalação elétrica e iluminação (fios, quadros entrada, de luz e de 
interruptores, eletrodutos, luminárias, lâmpadas, interruptores, tomadas, etc), 
conforme anexo VI e projetos 

(Z 

m2 
i 

1.400,00

b 

13.4 	 Instalação telefônica, conforme anexo VI, VII e projetos 
G 	  

, 	O.  
f 

14 ° Serviços Diversos -:L. 	 
14.1 Relatório técnico-fotográfico mensal - com Relatório Final 0 	'iflJ 

Rua Visconde de Itaparica n°8 - Casa Berquó - BarroquinhkgSaiNiaacFr, 
CEP 40.020-080 Fone: (71) 3321.0133 Fax: (71) MZ2j1, 
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14.2 Erradicação de vegetação 	 • vb 1,00 
14.3 Serviços emergenciais na estrutura de madeira pendurai dos forros vb 1,00 
14.4 Consultoria Técnica (15h/mês) mês 7,00 
14.5 Restauro de gradis do adro e laterais m2 6200, 
14.6 Recuperação de escada em madeira m2 18,00 
14.7 Limpeza mecânica e química de cantarias da fachada m2 16,00 
14.8 Limpeza final m2 1.350,00 
14.9 Análises laboratoriais vb 1,00 

14.10 Extintor portátil de pó com capacidade extintora 2-A:20-B:C para o combate 
do fogo das classes A, B e C com 4,5Kg de carga und 10,00 

14.11 Placa de sinalização e identificação dos extintores und 10,00 
14.12 Execução de gradil m2 13,00 

15 Serviços Gerais 
15.1 Administração vb 1,00 

Características do contrato: 
Regime do contrato - preço global (material e mão de obra) 
Valor do contrato - R$ .1.08 9. 199, 29, 53 (hum milhão, oitenta e nove 

mil, cento e noventa e nove reais e vinte e 
nove centavos) . 

Prazo de execução - 390 (trezentos e noventa) dias 
Início da obra - novembro de 2009 
Término da obra -dezembro de 2010 
Qualidade da obra - boa 
Relacionamento com a fiscalização - bom 

Responsáveis pela obra: 

Engenheiro Civil José Carlos Carneiro Mehlem - CREA 12 005-D 
Arquiteta Luciene Pires Lisboa - CREA 16.257-D 
Engenheiro Civil Luis Martins Palmeira - CREA 19.189 - 

*) Fiscal da Obra - IPRAN 
- Arquiteto Francisco de Assis Salgado de Santana - CREA 16.178-D 

ART n° BA0000016178-000044 

Salvador - Bahia, 14 de fevereiro de 2011 

César Samiraio avares 
Coordenador Técnico do IPHAN na Bahia 

Rua Visconde de Itaparica n° 8 - Casa Berquó - BarroquinháMtiiF 
CEP 49.020-080 Fone: (71) 3321.0133 Fax: (71) it,2,r  
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Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
cio Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 
Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 1/20 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

No 0000000140429 

11111.1111111j1j11111.1111111U11411191 
Validade: indeterminada 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de 
Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminada(s): 

DADOS DO PROFISSIONAL 

Profissional: LUCIENE PIRES LISBDA 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 
Data de obtenção do título: 21/01/1984 

Registro Nacional: 0000A98892 

Data de Registro: 27/01/1984 

Validade: Indefinida 

	ANOTAÇÃO DE CURSO 	  

- Nenhum curso anotado. 

	DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT 

Número do RRT: 1691018 

Forma de registro: INICIAL 

Descrição: 

Tipo do RRT: DERIVADO 	 Registrado em: 31/10/2013 

Participação Técnica: INDIVIDUAL 

Obras e Serviços de Restauração Arquitetônica, Restauração de Bens Móveis e Integrados da Igreja de Nossa Senhora da 

Conceição do Boqueirão - Centro Histórico - Salvador -BA. 

Empresa contratada: MEHLÈN CONSTRUÇÕES LTDA 
CNPJ: 33.829.938/0001-78 

DADOS DO CONTRATO 

Contratante: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO ARTiSTICO E CULTURAL DA BAHIA 
CPF/CNPJ: 15205677000133 

RUA VINTE E OITO DE SETEMBRO 
	

N°15 

Complemento: 

Cidade: SALVADOR 	 Bairro: CENTRO 	 UF: BA 	CEP: 40020240 

Contrato: 149/2008 	 Celebrado em 11/06/2008 

Valor do contrato: R$ 3.034.935,67 	 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito público 

Data de Início: 23/07/2008 	 Data de Fim: 23/12/2009 

	ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA 	  

2.9.1.1 - Execução de obra de preservação do patrimônio edificado , 608.11 m2 - metro quadrado; 2.9.1.7 - Execução de obra de 
restauração , 608.11 m2 - metro quadrado; 2.9.1.8 - Execução de obra de conservação preventiva , 608.11 m2 - metro quadrado; 

	ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO 	  

RUA DIREITA DO SANTO ANTÔNIO 
	

N°60 

Complemento: 

Cidade: SALVADOR 	 Bairro: CENTRO 	 UF: BA 	CEP: 40020240: Ni r, 
; se•‘" ,—‘ - 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: hrips://siccau.caubrgov.bdappMew/sIgMleztemo7torrn4Senilcos, com a chave: Z23ZW98018W5ZOZY2230 
Impresso em: 07/06/2021 as 14:43:33 por LUCIENE PIRES LISBOA, ip: 16-115AP^- 



Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
do Brasil 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

Lei nnr. 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Página 2/20 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

No 0000000140429 

Coordenadas Geográficas: O O 

	DESCRIÇÃO 	 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO 

	INFORMAÇÕES IMPORTANTES 	  

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei n° 8.666/93, 
expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações 
nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei 
n° 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) 

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

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2° da Lei n° 12.378/2010 e artigos 2° e 3° da Resolução n° 
21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima 
discriminadas 

Certidão n° 140429/2013 

Expedida em 14/11/2013 12:11:00, Salvador/BA, CAU/BA 

Chave de Impressão: ZZ3ZW98C1BW5ZOZY27_30 
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UM 

UN 

"7 	' 

,,?1,0806: ..Rêlèldit6ó1MCb 	 .  
'Projetor orientve de sobrepor, de;t:0 em aumínio pintado na cor branca reiIeor 

.100-01.,em Biumiiio  
p E

lho ç/01 lArnpeda PAR2O 50W  
ID-r8j01.0".r:álin.eiric,o,:c0j;:i • :0:::.:04ifif.rii9.:,1.r,i,je,1000; 	 odtp.f..„ 

.„ 	: 	„ 

0;:fOidonio--gin'Oi- 

	

	 para Dl 210808  iàitijáádá:VO.Oe,rii0fâlre0E-:clê150  
Projetor srméliieb, e-jr.15,5 em aiúmiruo injetado ateias de r!átIrjOméMtr.bil00.É.:  : :d11:06eortto.:(0.1-01-0.  de10Ciffir0i0 da alta purezanarteiado e anodizado p10 

21E0809' 	 .... .  

telefqnia  
210901 Tomadas' 

.21090101 Tomada RJ11 para'tel4zdorie,omespeltiO4''x2'  
21090 Cabos 

21090202 Cáb0,CTP:A151., 101= 	 TM 	2000  

21090201 Gább:',Ç1.22riirri2 oáééâ:  

21090:;  ElOtrodutos..4oriekeieé,. 

	 S0,0 

Eletroduto em PVC çigrdo antecharna roscael fitirt-ècido em 'f:ièã de 3;0:1fiéti'(* E. 'bar ra 21090301 t);.'3/4' 	 : 	50 00 

21090302 Curva de 90er.n..0V.0 rlqido64/4.!'  

26,00.. 

slJe) 

UN 
	

5,00 
UN 	4.00 

UN 
8.;00:  

UN 

2,00 
.Luriiinartalipo araridela de sobrepor ; corpo er, tylOt.O•rial 	 táfOtàclii 	UM 
Porn,'fibrO de  v.idr.9;44Por Otl olrcarborilo acetinado pittàdâáál cor branca para 	 2 00 21013-10-• 	 iIidáéldá'êtárite de 80W 
'12.1rni.nária pencIer119 tipo bøia corpo em vioro e àkhit16; 	,:à'dàdemento. em 	UM 

21081'1  "•e¡âãxi, Oárá:01,Iknpádà.iikáridécénte  de .100W 	 38C00  ,P.tãnelpk5, tiéceraINA, 	1.i.rahca: .é.quipfac.W• :e/2: lári-.13áda9  
.2,10814. 	 2,00:  

.1640303 Luva dó PkiC. rigida, D=3/4" 
21090304 Bucha e arruela em átuniNo. D=414!  
210904 Caixas dê `eatsagern  

UNI 	40,00. 
UM 	3000 

,áf.x.a,,.dè'.-04ágeit Ri OãdãiSTE4EMAR .  	 
21090402 

22  
 .  

; Instalações hidrossanitárlas .  
• 2201 gàe.to   

220101  irtil5e:RVO:êijdtózOràdiáltçi'àti-6,D='40*tiái8-,.g.ôniae:-:bar$e soldeveis  	  
TOPPVC.:~0 OrgOkti,rMed; 	....... 	 M 

	

. .. 1T6 PXGegctopdiai 1itá:000 	 M ,..:,áálõfdá • ;.::$.prfactia,::  
Tub0.PYQ:-.e,-90.P.t-0-00iM14.(00r, 

2201,04 borracha  	  
:n..09-iPW..P5.90" 	thSene't .13-"-',einztr,D1-0orritti20, 

p20105 borracha . 	. 	 .......: 	 :  ,, ,  
:Tubo PVC esgoto seria A cinza D50rnmx6 ponta a bolsa com virola,  e anel de 	M 220106 	 12 borrao',w..,  

	

. 	. 	. 
220107-- .Tobó•,.dóh.dtitoi,-.PY.Cáiâ.dréhá:§érá:0-..-..88iM1Â3h Oortá,e:todlsa..,. 	,,, , , ........:.....M 	30 00  

, r• • J6iihi'S'èVé'!éádii16...1.)iediát ..bi:ancot,:.#40mrn90.'Ádoã soldbIeis 	 UM ":600  
Joelho PVC esgotÓ predial branco D50mrn X 9O ponta e bolsa com 

220109 de borracha 	
Joelho PVC esgoto predial branco D=75mmi90 ponta e bolsa Cora virOla e anel de 	UN 	1 

1;5  

lo--ofr.a01-à; • - 	''''' 	• 	 • • ''' 

-'0°. 
22011,.1. 	 x.:•-à,:c-f...:,99tita. (se.15,ã,cowvioWiÉ,aheP.1 	0 . 	........... . 	. 	. 

y,-vsf !TO r:Q:1::›0-0..AT21°?,Ç)N19,:,\ 
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220112 

4•Â6rteeile.

Joelho adapksdor PVÇ esgoto predIal D=4Omm x 1 1,2r 9O' bOlSa s dvel e bolsa 

 

com virolefeánei 4,bo 
.2201113  

220114 

2201115 

220116 

:220117 

Jtiálf1OPVCO‘'Iid610•eál'áPer3.co 	 beisee'ePidáveit
Joelho  PVC eagoo predial 	

,  
Oranéó-50iiihix45.PI•oorI1o:e 

6.&r4cl1a;  	 • —;  
Joelhc.PNIC esgoto .-predial :1:/400rer,mc45°, poita e bo1sa com virola:eïeriel d 
borracha 	 • • 	

.• •  
Curva curta 	 wilà;:%';,boisa com :y.trei,we: 
Aperte 6titredhá:  
Curva longa py0::t§§Ciib'Oètfál;;SN 

.bolsa com virola .a  ¡Pé! delváP'acha; • ." 

UN 

41: N' 

UNI 2,00 

ésgofoptOil)rát'jdciP,.=1.P:N1QPT1P,:,:pPr): 
22011.8  de bCrcn 

: j u h",la-  e• p:0çHes-pop;pr,00!;:00;01q0.1ráineig75h'et oiitd:rd. bolsa ttito vir.c.19: o Ood.I 	014 	1:::00 ' 4909 c:i'É,i;-dfrádiiá•'  
Jood.:pvc é§,ár.1;r:ó.p.'yotit'aitieáiTec,:-D=1:00Xsohn poigz...‘cÉs6g4É:ow y.k...1p..e.',AIJO: 	IN: .:2'2'0':i:W: debanacha . : 	 3,Q0 
Tê IRM'elsd016 er,W1:41 b?,árjÇ'o Q#10.Pk9.01r.ri,PM1-0.',000 Od'iti;Niitõlk:É.-iáffÉl de : (IN: 

220101 	borracha  : 	 1,00 
'Te 9\(0 !$--gpto:,p-e.d:10..1::•.pigg:p.;:t:7540:rtel;: ofità;É. b01545;:tori '‘Itt.ó1à.:e:',.O,net .0' ' 	UNI

. ... .  

220122  liefteéltie . 	 1,:00':  
TO. PV,..,0e-go1o,,:predial•ttramee•Desoks 

; :220123 bouacha  

UN: 
3 00 

1111i);: 	014.4.;0901•Mr0.1R,:!2',"1:91. LK.0 4,00' 

220124 

220125 

Réd0O4dEeÁeêic.a

Te 	

m‘;PV.Ç.:§99.1.9,1/fe0(1110o,o':.P.i7:•.7660•01r11,1/oOtá.',0019a.c.orri. 

de Inspeao PVC esgoto predial tda0-00.0.e.100.x75tiffi,, p 
Weetdelid6i•&1e  

UN 1,00 

1,00; 
iálá. e 	•;UN• 

220126 	 bbeáits  tátiéUirát Éâfféádá  
20127 1c5O1h0::60.°iIre01Orefi1.:PVC10OM drenaqern pluvial D=8rnm " 
.22 tabtas 1dos 

eiterieda- :10020.503k50rnm.• co 	relha 
220201 :C'roinade: 

paria- refri 9l-1.10r4Oár ¥11 '57Ç 

     

220202 Fiele:.berniàlerièdei.-e..;:fetreNeeideD.41: 	 ::11.19  
àOcÉ:,4e:::i.r.ippe00ovi:; 'Xi.Ét::-.,:#-; m-:0::: 0):',,Éi:w4'a 4 	tonoo. 0x60c-r com tampaJth' 	:y..'N 22020 	e6,4.iei.e1'0: - - 	. 	. . 	.. 	. .. 	.. 	. 	 

220204: 	Gi'eiR•e-Jeie:,gveà'áxit.,m..,pata.-.caj:lja.:0É;p1s:  . 	 ... : -.)N  
;•r0;.i&redende:erwP.V..3Á).-e100i11it'Vdierieee?)','de'Pld, .  r:. 	 -:...MNI. ... :: :„:.:. ', ..2,00;  : 

:. 	  

	

j41.N 	4,,A0 

'90;00 
n00. 

_Jeelh'6:0V.Orállã.dâé,:ri:6-'hiârl/Oái:•:'0,,,-.MWl:kiheias;dd'ávals, 	 .. 	. 	,, 	, 
220300 dbelhdrOV:6,;àgua classe ',1'r.aarrerr..1.:0--440ffiroc90 beiee,ePidáçé.ie 	 : tJN 	'410.0:-: 
220307Ábe'lh.6•:,.g.)j.:C:àgúh el4sse-15matteltd)±25rliit.645.-Shel 	Ábiá.41'Nfái". „ 	 1:,IW 	,90..:  

',je011s.30:PY-Ç agua classe 1. 5:.A2U,1_:'Q#20.111rlh1112l';:.--90.2,;he.#-"ir)glávr.tri.D' ,rk -cm 	uN. : 	 fáA,O, 220.303:: ',1)hill''.d .•latà:à:  ., 	. 	. 	.. 	. 	.. 	.. . 	. 	„ 	,. ...... ..;  
:]detho.  P 4.:,1flOY.-4  classe 15 ..ái6l ,0•4251-tin14/.4, -000; OblOOÉtOldáVél e EtocIàVOI•tO•111 	pN•,:.  220100:1 bbbh ...áa'.14i'á. 	::, 	 —: • .. 	 .....,. 	.,. 	.. 	• 

.:22,,,31 O Te,;:P.VC:áquadassel,ã;mr;r•orff0.20x2Orhit,-;bolsáá!-âeld-Oáã.  • 	• 	• 	u.N.::: 	:: •to•mo  
:M1T...*M.Cy. PA,01i1ONÕ.A.:M1111ti•t:,_CQunAir:. 

:fttia:airiabOa cIa;•'?1ao-ul,..15:-'ef0.:.,7, .3a.I.Me,r.. ,:rj:Ü/¡a 

UN 
9,00 

7,00 

à.'2.d205 

220206: Gfelhaile)rh.rél 	:PVC 	de cajiia de Mie.  
203 	.. Uã rtriã  

220301 .....-t0ba-PVeágue'elesse.::.15 rriarrorn D20mmri-i. ponta e bolsa SÕldavs 	 
220302 Tubo PVC água clasSO 15 marram;  d'=';25 	 Édigasoldâsi&s..  
220303 • tÁ:170.::05-id.'ágg. . asse.;15.;:marrem;.11ehrtx6thhentá  

:220.305.;' 
UN 

6,00  
36,00 

9,001  
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IPAC 

'-,'.3'.: 	• 	•• 

	

:•22r,31Z.:T.ã.P.V.Q:;ag'iJádá1. 4:J1;5:.:iittkrri.:C:40k,à11.bols::asr:soldãv.el:-. , ••••  -.•.-.• • .... 	•UN 	 -2P : ..... 	. . 	... 	- 	: . 	...., 	.........„, 	...... 	• . • 	. 	 . 	 ..  
., 	â.: óW1,-ái..,• • -•'N ..,áé:,.redução,:PIVO:.á-Oua:O.á.e:..•:.i.5::r.rnar.tom--:D- 25x20ffini 	-, litiltáàii!dà 	./ •Vdig 	:: 	114,. 	--.;:.I.;:00:. : -. 	.... 	., 	...,. 	. 	.. 

	

. àáái-A-i. Te. 40.,Y.0,t1.1i.:átS.,Pyre.,4-0:0,0ásd":1'.friwi:O'rh,E -15.-,4N2Óriffi Áibliiç,•-,:á--0-,dAii-01§:,......  ........--.:... :UN  ..    1::i00,  
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Salvador, 08 de Junho de 2021. 

MEHLEN 
construções ltda. 

DECLARAÇÃO 

Ref.: Item: 11.11 

\ 
Através da presente, estou autorizando á MEHLE,N , , CIDNSTR'WO,E$ 

LTDA, a inclusão do meu nome na Equipe Técnica clOMO ResPerisáVel rpeía ° 

recuperaçãb, e ampliação do Museu,da Misericordia
I

là Sarítá,f0asà" Batia- 
localizado  \pà Rua da Misericórdià, 	Centro :,-coritem¡ilándo--in-Clusive a 

r restauração' 	rico--atervo de 'bens ipóyeíST-e iiitégradiis-dá' Igreja da 
Misericórdia,`\no interior 'do edifício, e'a adequãção as normas deacessibilidade 
universal, conforme projeto aprovado pelo IPHAN-7gSR-Bahia - Salvador - Ba. 

Ivan efimarães 
Engenheiro de Segurança do Trabalho 

Registro: 0504914456 
CPF: 120.395.005-53 

Av. Tancredo Neves, 274 - Edf. Centro Empresarial Iguatemi - Bloco A - Sala 440 - Pituba - CEP 41.820-020 - Sal atIor B 
Telefax: (71) 3450-7371 / 3450-6445 - C.N.P.J.(M.F.): 33.829.938/0001-78 - Insc. Estadual: Não Contribuatec „ 

E-mail: mehlen@terra.com.br  - mehlenconstrucoes@gmail.com  

Acompanhamento da obra, referente a execuçao das obras cie restaúraçao, 
• 
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SNÇ.ck, 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FISICA 

Lei Federal No 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-BA No 98351/2021 

Emissão: 04/06/2021 

Validade: 31/03/2022 

Chave: 34Wd2 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966. conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia - CREA-BA. 

	 Interessado(a) 	  

Profissional: IVAN GUIMARÃES 

Registro: 0504914456 

CPF: 120.395.005-53 

Tipo de Registro: DEFINITIVO ( PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAIS) 

Data de registro: 18/01/1980 

	 Titulo(s) 	  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DA BANIA - UFBA 

Data de Formação: 18/01/1980 

PÓS-GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Atribuição: ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359/91 DO CONFEA. 

Instituição de Ensino: Fundacentro 

Data de Formação: 11/02/1987 

	 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

	 Informações / Notas 	  

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando °(a) autor(a) à respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(oes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perdera a sua validade 
para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos. 

- Válido em todo território nacional. 

	 Última Anuidade Paga 	  

Ano: 2021 (1/1) 

	Autos de Infração 	  

Nada consta 

	Responsabilidades Técnicas 	  

Empresa: MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 

Registro: 0000045680 

CNPJ: 33.829.938/0001-78 

Data inicio: 14/12/2007 

Data Fim: Indefinido 

Data Fim de Contrato: Indefinido 

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO 

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http:/fcree-ba.sitac.com.brIpublicot. com  a chave: 34Wd2 
Impresso em: 04106/2021 as 12:08:02 por: adapt, ip: 187.59.131.3 



RETI RATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Ne 18 E CONSOLIDAÇÃO 
• • • •• • •• 	•• •• 

MEM 	ÇOPISTIFÇCIEi 1315.,t • e. 
CNFrJ Ite34.829:938,1001170 : • 

JOSE CARLOS CARNEIRO MEHLEM, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascido 
em 01/01/1954, Solteiro, Engenheiro Civil, CPF n° 061.680.195-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL n° 12.005-D, órgão expedidor CREA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA 
JOÃO JOSÉ RESCALA, n° 325, APT. 1003 - COND. VIVENDAS DO IMBUI, IMBUI, SALVADOR - BA, 

CEP 41.720-000, BRASIL. 

LUIS MARTINS PALMEIRA, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascido em 
19/03/1962, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF n° 242.603.395-91, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° 19.185, órgão expedidor CREA - BA, residente e 
domiciliado no(a) RUA ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA n° 91, APT. 401, ARMAÇÃO, SALVADOR, 
-BA, CEP 41.750-090, BRASIL. 

IVAN GUIMARÃES, nacionalidade Brasileira, natural de Nanuque-MG, nascido em 12/08/1955, 
Casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil , CPF n° 120.395.005-53, CARTEIRA 
DE IDENTIDADE ne 1.066.604, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) 
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1937, APT. 403, VITÓRIA, SALVADOR, BA, CEP 40.080-002, 

BRASIL. 

Sócios da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob NIRE ri° 29200883814, com sede Av Tancredo Neves, 274, Centro 
Empresarial Iguatemi, BI A, Sala 440, Pituba Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica/MF sob o n2 33.829.938/0001-78, resolvem 
RETI RATIIFICAR a 180  Alteração Contratual e CONSOLIDAR, nos termos da Lei n 10.406/ 
2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

sks 

le CLÁUSULA - RETI RATIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIAL 
ONDE SE LÊ: 

sócios QUOTAS VALOR 

JOSÉ CARLOS CARNEIRO MEHLEM 37 1.517.000 1.517.000,00 

LUIS MARTINS PALMEIRA 37 1.517.000 1.517.000,00 

IVAN GUIMARÃES 26 1.066.000 1.066.000,00 

TOTAL 100 4.100.000 4.100.000,00 

LEIA-SE: 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

JOSÉ CARLOS CARNEIRO MEHLEM 37 1.517.000 1.517.000,00 

IVAN GUIMARÃES 37 1.517.000 1.517.000,00 

LUIS MARTINS PALMEIRA 26 1.066.000 1.066.000,00 

TOTAL 100 4.100.000 4.100.000,00 

étkp) 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97697156 em 14/09/2017 
Protocolo 170542912 de 13/09/2017 
Nome da empresa MEHLEN CONSTRUCOES LTDA NIRE 29200883814 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICA  XO.as  
Chancela 202516641620144 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2017 

ri. por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 



CONSOLIDA910:Dp peN 	IZI 'iRATSOCIAL • • • • • 	• • 
• • • 	•• •• 	• •• 
• • • 	• 	e • 	• • • 

Em face das alterações acimi,•Corisolicra.-e:o.aothr%to'sóti41,fios termos da Lei n" 

10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes 

JOSE CARLOS CARNEIRO MEHLEM, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascido 

em 01/01/1954, Solteiro, Engenheiro Civil, CPF n° 061.680.195-53, CARTEIRA DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL n° 12.005-D, órgão expedidor CREA - BA, residente e domiciliado no(a) RUA 
JOÃO JOSÉ RESCALA, og 325, APT. 1003- COND. VIVENDAS DO IMBUI, IMBUÍ, SALVADOR - BA, 

CEP 41.720-000, BRASIL. 

LUIS MARTINS PALMEIRA, nacionalidade Brasileira, natural de Salvador-Ba., nascido em 
19/03/1962, Casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil, CPF n° 242.603.395-91, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL n° 19.185, órgão expedidor CREA - BA, residente e 
domiciliado no(a) RUA ALFREDO GOMES DE OLIVEIRA n° 91, APT. 401, ARMAÇÃO, SALVADOR, 

-BA, CEP 41.750-090, BRASIL. 

IVAN GUIMARAES, nacionalidade Brasileira, natural de Nanuque-MG, nascido em 12/08/1955, 
Casado em Comunhão Parcial de Bens, Engenheiro Civil , CPF n° 120.395.005-53, CARTEIRA 
DE IDENTIDADE n° 1.066.604, órgão expedidor SSP - BA, residente e domiciliado no(a) 
AVENIDA SETE DE SETEMBRO, 1937, APT. 403, VITÓRIA, SALVADOR, BA, CEP 40.080-002, 

Sócios da Sociedade Empresária Limitada de nome empresarial MEHLEN CONSTRUCOES LTDA, 
registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do 

Estado da Bahia, sob NIRE n2  29200883814, com sede Av Tancredo Neves, 274, Centro 

Empresarial lguatemi, BI A, Sala 440, Pituba - Salvador, BA, CEP 41.820-020, devidamente 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 33.829.938/0001-78, resolvem 

Consolidar: 

lê CLÁUSULA — DENOMINAÇÃO 

A sociedade é denominada de MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA, podendo abrir outras 

filiais, sucursais ou escritórios em todo território nacional ou outra dependência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

2° CLÁUSULA — ENDEREÇO SOCIAL 

Av. Tancredo Neves n° 274 — Centro Empresarial Iguatemi, Bloco A, sala 440 — Bairro 

Pituba — Salvador-Ba., CEP 41820-020 

39  CLÁUSULA - CAPITAL SOCIAL 

O capital social é de R$ 4.100.000,00 (Quatro milhões e cem mil reais), representado por 

4.100.000.000 (Quatro milhões e cem mil ) quotas de 125 1,00 (hum real) cada 	e 

distribuído assim entre os sócios: 

02 

JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97697156 em 14/09/2017 
Protocolo 170542912 de 13/09/2017 
Nome da empresa MEHLEN CONSTRUCOES LTDA NIRE 29200883814 
Este documento pode ser verificado em http://regin.iuceb.ba.gov.br/AUTENTICACA0D0CUMENT0S/AUTENFICAC4Oaspx  
Chancela 202516641620144 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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42  CLÁUSULA — QUADRO SOCIETÁRIO 

   

      

-411-111-  • • • • • 	• • 
SÓCIOS 	

• v k 

: : : : %:. :. • • • 	
Ck 

s4 	
VALOR 

• . • 	• • 	 --• 	 -16 ir.-- 
JOSÉ CARLOS CARNEIRO MEHLEM 	37 	1.517.000 	1.517.000,00 

IVAN GUIMARÃES 	 37 	1.517.000 	1.517.000,00 

LUIS MARTINS PALMEIRA 	 26 	 1.066.000 	1.066.000,00 

TOTAL 

 

100 	4.100.000 	4.100.000,00 

     

     

se CLÁUSULA - OBJETIVOS SOCIAIS 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL 
ATIVIDADES DE ENGENHARIA CIVIL 
INCORPORAÇÃO DE IMOVEIS E SEUS SERVIÇOS 

- LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA 
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LUGARES E PRÉDIOS HISTÓRICOS 

- SERVIÇOS DE ARQUITETURA 
- MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAIS 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO 

- MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TANQUES, RESERVATÓRIOS METÁLICOS E CALDEIRAS, 

EXCETO PARA VEÍCULOS 
OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 

- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS 

- OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS 
- SERVIÇOS DE TRATAMENTO E REVESTIMENTO EM METAIS 
- SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA 

- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE 

VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 
CNAE FISCAL 

4120-4/00 - construção de edifícios 
2539-0/01 - serviços de usinagem, tornearia e solda 
7820-5/00 - locação de mão-de-obra temporária 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7111-1/00 - serviços de arquitetura 
4322-3/02 - instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e 

refrigeração 
4321-5/00 - instalação e manutenção elétrica 
4292-8/02 - obras de montagem industrial 
4292-8/01 - montagem de estruturas metálicas 
4291-0/00 - obras portuárias, marítimas e fluviais 
4110-7/00 - incorporação de empreendimentos imobiliários 
3314-7/99 - manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos 

industriais não especificados anteriormente 
3314-7/10 - manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não 

especificados anteriormente 
3311-2/00 - manutenção e reparação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras, exceto 

para veículos 
2539-0/02 - serviços de tratamento e revestimento em metais 
9102-3/02 - restauração e conservação de lugares e prédios históricos 

dr> 
JUCE8 

Certifico o Registro sob o n°97697156 em 14/09/2017 
Protocolo 170542912 de 13/09/2017 	 ..s 	 tit t 
Nome da empresa MEHLEN CONSTRUCOES LTDA NIRE 29200883814 	 ) 	-; 1 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTEN  CACAO.aspx 
Chancela 202516641620144 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2017 	

\4.-,,,, 
0 	

kC./ 

s '3;" 

\ 	
(\t / 

por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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62  CLÁUSULA — INÍCIO DAS ATIVIDADES 
• • . •.• •• 	.• •• • • • • 	• • • 	• • 

A sociedade teve início em: :19/01/1989 D. .0 pfazg•gle duração é por tempo 
• • • e. g. 	ale • 4, 

• 	• •••• •• 	• •• 

7e CLÁUSULA - RESPONSABIUDADE DOS Sócios 

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

£12 CLÁUSULA - ADMINISTRAÇÃO 

A administração da sociedade é exercida individualmente pelo sócio JOSÉ CARLOS 

CARNEIRO MEHLEM , com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 

como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio. 
(artigos 997, VI; 1.013. 1015, 1064, CC/2002). 
Parágrafo 1R - São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação a 
sociedade, os atos que a envolverem em negócios ou obrigações estranhos aos objetivos 
sociais, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de 

terceiros. 

Parágrafo 29 - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de 
Pró-Labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes 

92  CLÁUSULA - EXERCÍCIO FINANCEIROS 

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestarão 

contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do 
Balanço Patrimonial e do Balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre 
contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 

102  CLÁUSULA — MORTE OU RETIRADA 

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço 

especialmente levantado. 

Parágrafo Único — O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 

sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

112  CLÁUSULA - CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA 

É permitida na sociedade a cessão ou transferência parcial de quotas entre os sócios com 
terceiros, sendo que neste último caso só poderá ser realizada com o consentimento 

expresso dos demais sócios. 

indeterminado. 

ég. 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97697156 em 14/09/2017 
Protocolo 170542912 de 13/09/2017 
Nome da empresa MEHLEN CONSTRUCOES LTDA NIRE 29200883814 	 <<, 
Este documento pode ser verificado em http://reginjuceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTE  
Chancela 202516641620144 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2017 	 Á. 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 	
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CONTINUAÇÃO DA RETI RATIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL N° 18 E 
CONSOLIDAÇÃO DA EMPRESAINAptLEpgrisTritkoE.sum 

a 	• • 	e* e* 	a 44, 
• • • 	 • • 	• é• 
• 	• 	'g n..^. 	• • 	a.  :se  .a  

122  CLÁUSULA — DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 

O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o 
comércio e a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob 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 economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 

consumo, fé pública, ou a propriedade. 

13e CLÁUSULA — FORO 

O Foro é a Cidade de Salvador-Ba., para o exercício e o cumprimento dos direitos e 

obrigações resultantes deste Contrato. 

14e CLÁUSULA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos pela legislação aplicável em espécie. 
E por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 

SALVADOR-BA., 11 DE SETEMBRO DE 2017. 

C 
JOSE 'ARIOS CARNEIRO MEHLEM 

CPF: 061.680.195-53 

LUIS MARTINS PALMEIRA 
CPF: 242.603.395-91 

IV GUIMARÃES 
CPF: 120.395.005-53 

  

VA 	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA 
CERTIFICO O REGISTRO Enn: 14/09r2017 SOB N°: 97697156 

JUCEOprot„olo, 17/054291-2. DE 13/09/2017 

Enapreâa :2'9' 2 0088381 4 	._04» /et•CP~ N. 
mmu.S0 ccanntucbms LiCA 

HEL10 PORTELA RAMOS 	1 -• 
SECRETARIO-GERAL 

  

       

‘..of 
JUCEB 

Certifico o Registro sob o n°97697156 em 14/09/2017 
Protocolo 170542912 de 13/09/2017 
Nome da empresa MEHLEN CONSTRUCOES LTDA NIRE 29200883814 
Este documento pode ser verificado em http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTO  
Chancela 202516641620144 
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2017 
por Hélio Portela Ramos - Secretário Geral 
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CURRICULUM VITAE 

DADOS PESSOAIS 

Nome: IVAN GUIMARÃES 
Data de Nascimento: 12/08/1955 
Estado Civil: Casado 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Curso Superior: Engenharia Civil Escola Politécnica da UFBA. 
Conclusão: 1979 
Registro no CREA — Bahia — 11406-D 

CURSOS E SEMINÁRIOS: 

Curso de Engenharia e Segurança do Trabalho 
Promovido: Fundacentro — Universidade Federal da Bahia 
Período: 05 á Novembro / 1985. 

ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

MEHLEN CONSTRUÇÕES LTDA 

Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho. 

OBRAS EM EXECUÇÃO: 

Obras de Restauração do Edificio Anexo ao Plano Inclinado Gonçalves, para Implantação do 
Memorial Frontispício — Centro Histórico em Salvador / Bahia. 
Cliente: IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 1.724,02 m2  
Período: Maio / 2015 á Junho / 2017. 

OBRAS EXECUTADAS: 

Serviços de Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos dos Sistemas de Segurança de 
Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência nos Portos Organizados de Salvador, Aratu — 
Candeias e Ilhéus / Bahia. 
Cliente: CODEBA Companha das Docas do Estado da Bahia 
Área: 1.500,00 m2  
Período: Junho/2016 á Maio / 2017. 



Serviços de Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos dos Sistemas de Segurança de 
Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência nos Portos Organizados de Salvador, Aratu — 
Candeias e Ilhéus / Bahia. 
Cliente: CODEBA Companha das Docas do Estado da Bahia 
Área: 1.500,00 m2  
Período: Junho/2015 á Junho / 2016. 

Obras de Restauração e Conservação do Conjunto da Igreja Venerável Ordem Terceira de São 
Domingos Gusmão — Salvador / Bahia. 
Cliente: IPHAN Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 1.253,29 m2  
Período: Setembro / 2015 á Junho / 2016. 

Serviços de Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos dos Sistemas de Segurança de 
Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência nos Portos Organizados de Salvador, Aratu — 
Candeias e Ilhéus / Bahia. 
Cliente: CODEBA Companha das Docas do Estado da Bahia 
Área: 1.500,00 m2  
Período: Junho/2014 á Junho / 2015. 

Serviços de Equipamentos Eletroeletrônicos e Eletromecânicos dos Sistemas de Segurança de 
Acesso e Alarme Patrimonial e de Emergência nos Portos Organizados de Salvador, Aratu — 
Candeias e Ilhéus / Bahia. 
Cliente: CODEBA Companha das Docas do Estado da Bahia 
Área: 1.500,00m2  
Período: Junho/2013 á Junho / 2014. 

Obras Complementares para Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Pilar e Cemitério — 
Salvador / Bahia. 
Cliente: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia — IPAC 

Obras de Reforma e Recuperação da Estrutura do Telhado do Museu de Arte Moderna — MAM 
em Salvador / Bahia. 
Cliente: Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia — IPAC. 

Obras de Restauração no Imóvel Sede do Escritório Técnico Baixo sul em Cairu / Bahia 
Cliente: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional — IPHAN. 

Obras de Reforma dos Imóveis n.° 22 e 24 Rua do Carmo — Pelourinho — Salvador/Bahia. 
Cliente: Estevão Ciavatta. 

Obras de Implantação da Agência Porto Sêco Pirajá - Salvador/BA. 
Cliente: Caixa Econômica Federal - CEF. 

Obras de Implantação da Agência Mar Grande/BA. 
Cliente: Caixa Econômica Federal — CEF. 
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Obra de de Recuperação do Telhado da Igreja de Nossa Senhora do Amparo em Santo Amaro / 
Bahia. 
Cliente: IPAC — Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. 

Obra e Serviços de Reforço Estrutural das Fundações do Porão do Conjunto do Recolhimento 
dos Humildes em Santo Amaro — Bahia. 
Cliente: IPAC — Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. 

Obra de Estabilização do Conjunto Arquitetônico do Engenho Freguesia — Museu do 
Recôncavo Wanderley Pinho — Casa Grande e Capela — Distrito de Caboto — Candeias / Bahia. 
Cliente: FAPEX — Fundação de Apoio á Pesquisa e á Extensão. 

Obras Emergênciais de Conservação e Restauração no Claustro do Convento de São Francisco 
Salvador / Bahia. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Obra e Serviços de Restauração Arquitetônica, Restauração de Bens Móveis e Integrados da 
Igreja Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão, Centro Histórico de Salvador / Bahia. 
Cliente: IPAC — Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. 

Obra de Reforma Agência Carinhanha / Bahia 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 

Obra Restauração do Telhado da Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim- Ssa / Ba. 
Cliente: Casa Pia e Colégio dos Órfãos de São Joaquim 
Área; 4.800,00 m2 
Período: 01/2006. 

Obras de Construção do Prédio do Centro de Atendimento ao Usuário do Porto de Salvador 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Área: 380,00m2 
Período: 12/2005. 

Obras de Recuperação da Sede do IPHAN, na Cidade de Lençóis / Bahia 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 283,86m2 
Período: 11/2005. 

Obra de Prestação de Serviços de Engenharia para Vários Pontos de Atendimento do Banco do 
Brasil S/A. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 08/2005. 

Obra de Restauração da Igreja N. Sr.a do Rosário do Sagrado Coração do Monte Formoso 
(Igreja do Rosarinho ) e Cemitério. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 945,00m2 
Período: 11/2005. 
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Obra de Conservação e Restauro na Igreja Matriz de São Tiago do Iguape / Bahia. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 900,00m2 
Período: 12/2004 á 05/2005. 

Obras Emergenciais de Conservação e Restauração do Convento de Santo Antônio do 
Paraguaçu / Bahia 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 1.000,00 m2  
Período: 12/2003 á 04/2004. 

Obras de Construção do Prédio para Abrigar Sanitário Público N.° 02 e Melhorias em 
Instalações do Porto de Aratu — Candeias / Bahia. 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Período: Maio de 2004 

Obras Emergências no Convento de Santo Antônio do Cairú / Bahia. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Área: 1.235,00m2  
Período: 01 á 07/2002. 

Execução dos Reparos e Restauração do Museu Afro Brasileiro (Monumento tombado pelo 
IPHAN), Instalado na Ala Nobre da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus Salvador / 
Bahia. 
Cliente: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão da UFBA 
Período: 10/1998 á 04/1999. 

Serviços de Reforma e Mudança de Lay — Out nas Agencias Urb. Iguatemi e Barra — Ssa/Ba. 
Incluindo Instalações Elétricas Estabilizadas, Cabeamento Estruturado, Telefonia etc. 
Cliente: Banco HSBC Bamerindus S/A. 
Período: 01 á 04/1999. 

Execução de Serviços de Reforma no Bloco 04 do Conjunto localizado no CETIND — Centro 
de Tecnologia Industrial Pedro Ribeiro. 
Cliente: SENAI 
Período: 05/2000 á 07/2000. 

Reforma no Órgão da Direção Geral — AJURE — Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 05 á 06 /2000. 

Obras de Construção do Edifício Institucional - 02 pavimentos Capela RioVermelho — Ssa/Ba. 
Cliente: Associação Brasileira de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 
Período: 06/1999 á 02/2000. 

Recuperação do Monumento de Fundação da Cidade de Salvador (Marco Tomé de Souza)_e 
seu Entorno Porto da Barra — Salvador / Bahia. 	 \„.E.Ni 
Cliente: Fundação Gregório de Matos 
Período: 03/2000. 



Serviço de Reforma Sem Ampliação para Adequação do Prédio ao Novo Visual das Agências — 
Fase III. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 09 á 12/1999. 

Serviços de Instalações Elétricas e de Rede Estruturada para a Sede da CODEBA — Ssa/Bahia. 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Período: 11/1999 á 01/2000. 

Serviços Emergenciais na Igreja N. Senhora D'Ajuda-Arraial D'Ajuda — Porto Seguro / Bahia. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Período: 12/1999 á 02/2000. 

Serviços de Retirada de Entulho na Rua Bela Vista do Lobato Manutenção de Micro Drenagem 
nas UC'S 03, 05 e 06— Ssa / Bahia. 
Cliente: SUMAC — Superintendência de Manutenção e Conservação da Cidade de Salvador. 
Período: 05 á 11/1999. 

Reforma para Mudança de Localização e Adequação ao Novo Visual da Agência Pojuca / 
Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 07 á 09 /1999. 

Reforma sem Ampliação na Agência Botuporã - Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 09 á 10/1999. 

Serviços de Infra Estrutura para CFTV no Shopping Barra — Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 06 á 07/1999. 

Serviços no Sistema de CFTV na Agência Santo Antônio de Jesus — Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 06 á 07/1999. 

Reforma para Adequação da Diretoria CANE/BHSI/Crédito no 110  Andar Edifício Suarez 
Trade — Salvador / Bahia. 
Cliente: HSBC Bamerindus S/A. 
Período: 06/1999. 

Serviços no Sistema de CFTV — Seret — Agência de Feira de Santana / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 05/1999. 

Serviços de Infra Estrutura para CFTV — Agência de Vitória da Conquista / Bahia. 	•ii- 

Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 04/1999. 



Reforma para Adequação ao Padrão Standard das Agências Barra e Iguatemi — Ssa / Bahia. 
Cliente: HSBC — Agência Barra e Ondina. 
Período: Março de 1999. 

Execução dos Reparos e Restauração do Museu Afro Brasileiro (Monumento tombado pelo 
IPHAN) Instalado na Ala Nobre da Faculdade de Medicina do Terreiro de Jesus Salvador / 
Bahia. 
Cliente: Fundação de Apoio a Pesquisa e Extensão da UFBA 
Período: 10/1998 á 04/1999. 

Serviços de Reforma e Mudança de Lay — Out nas Agencias Urb. Iguatemi e Barra — Salvador / 
Bahia Incluindo Instalações Elétricas Estabilizada, Cabeamento Estruturado, Telefonia etc. 
Cliente: Banco HSBC Bamerindus S/A. 
Período: 01 á 04/1999. 

Serviços de Reforma no Call Center — Edf. Capemi — Salvador / Bahia. 
Cliente: Visanet 
Período: 03 á 04/1999. 

Serviços de Adequação do Imóvel ao Novo Visual Fase III — Agência Baixa dos Sapateiros — 
Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 03/1999. 

Serviços de Reforma e Mudança de Lay—Out no 110  Andar Edificio Suarez Trade — Salvador — 
Bahia, Incluindo Instalações Elétricas Estabilizada, Cabeamento Estruturado, Iluminação e 
Telefonia, etc. 
Cliente: Banco HSBC Bamerindus S/A. 
Período: 01 á 04/1999. 

Execução de Iluminação dos Painéis Artísticos na fachada da CODEBA na Avenida da França, 
Salvador / Bahia 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Período: 01/1999. 

Serviços Diversos na Associação Bamerindus. 
Cliente: Associação Bamerindus 
Período: 01/1999. 

Obra Emergencial de Conservação e Restauração no Convento St° Antônio em Cairú / Bahia. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Período: 07/1998 á 01/1999. 

Serviços de Instalação de Sistema de CFTV na Agência Vitória da Conquista / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 08 á 11/1998. 	 1 
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Serviços de Reforma para Adequação do Imóvel ao Novo Visual da Agencia Baixa dos 
Sapateiros — Salvador / Bahia, Incluindo Instalações Elétricas, Telefônica Rede Local, Ar 
Condicionado e Cabeamento Estruturado. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 09 á 11/1998. 

Serviços de Reforma para Instalação de Loja de Jogos Eletrônicos no Plaza Shopping Cabula, 
Salvador / Bahia. 
Cliente: Luiz Carlos de Carvalho Santos. 
Período: 08 á 10/1998. 

Serviços de Defensas e Protetores de Passeio no Dique do Tororó - Salvador / Bahia. 
Cliente: Cia de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador. 
Período: 08 á 09/1998. 

Serviços de Reforma Sem Ampliação para Adequação do Imóvel ao Novo Visual da Agencia 
Camaçari em Camaçari / Bahia, Incluindo Instalações Elétricas, Telefônicas, Rede Local, 
CFTV, e Cabeamento Estruturado. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 08 á 09/1998. 

Obras de Construção do Prédio que Abrigará Posto de Inspetoria da Receita Federal no Porto 
de Salvador, Incluindo Concreto Estrutural para Muralha de Contenção de Cais e Escada, 
Montagem e Alimentação de Poste H =28 M 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Período: 08 á 11/1998. 

Serviços de Instalação de Circuito Fechado de Televisão (CFTV) na Agencia Santo Antônio de 
Jesus / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 06 á 07/1998. 

Serviços de Reforma Sem Ampliação para Adequação do Imóvel ao Novo Visual da Agência 
Shopping Iguatemi — Salvador - Bahia 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 05 á 06/1998. 

Serviços de RSA para Adequação do Imóvel a Nova Padronização Visual da Agência Ondina — 
Salvador / Bahia, Incluindo Instalações Elétricas, ON UNE, Ar Condicionado, CFTV e Cabea-
mento Estruturado. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 05 á 08/1998. 

Serviços de Melhorias nas Instalações e Acesso do Pátio de Triagem e Terminal de Contêineres 
do Porto de Salvador / Bahia. 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Período: 04 á 07/1998. 
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Obras de Construção do Prédio para Abrigar Sanitário Público N° 02 e Melhorias em Algumas 
Instalações do Porto de Aratu — Candeias / Bahia. 
Cliente: CODEBA — Cia das Docas do Estado da Bahia. 
Período: 04 á 07/1998. 

Serviços de Reformulação de Lay — Out Térreo Edf. Central Pinheiro Garibaldi — Salvador / 
Bahia. 
Cliente: Banco Central do Brasil. 
Período: 01/1998. 

Serviços de Reforma Geral na Agência Shopping Iguatemi — Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 1/1997 á 02/1998. 

Obras de Conservação e Restauração da Igreja e Convento de Santa Tereza (Museu de Arte 
Sacra), Monumento Tombado pelo IPHAN, Execução de Nova Cobertura, Inclusive 
Madeiramento. 
Cliente: IPHAN — Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
Período: 09/1997 á 03/1998. 

Serviços de Reforma Geral do COT - Unidade Pituba - Salvador / Bahia. 
Cliente: COT - Clinica Ortopédica e Traumatológica. 
Período: 11/1997 á 03/1998. 

RSA - Execução Serviços no Auto Atendimento Saguão e Alteração de Lay out na Ag. 
Shopping Iguatemi — Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 11/1997 á 01/1998. 

Serviços de Instalação de Guichês Modulares, Rede Local, Colocação de Plataforma na 
Agência Feira de Santana / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 11/1997. 

Serviços de Execução do Auto Atendimento e Saguão na Agência Pituba — Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 10/1997 á 01/1998. 

Serviços de Fornecimento e Instalação de Carpete na Agência Centro — Salvador / Bahia. 
Cliente: Banco do Brasil S/A. 
Período: 08/1997. 

Serviços de Reforma c/Ampliação no Shopping Iguatemi Ala das Crianças — Salvador - Bahia 
Cliente: Naciguat 
Período: 07 á 09/1997. .1 

Substituição de carpete na Agência Cidade Alta — Superintendência 
Cliente; Banco do Brasil S/A. 
Período; Julho de 1997. 
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