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ANEXO 7 
 

ESCOPO DETALHADO DAS OBRAS QUE SERÃO REALIZADAS EM 2009 E 
QUE NÃO NECESSITARÃO SER ORÇADAS 

 
 

1. Conclusão das fachadas 

a. Revestimento externo em ACM; 

b. Correção da curvatura da alvenaria junto ao ACM; 

c. Conclusão do assentamento de contra-marcos e arremates das janelas de 

alumínio; 

d. Janelas e portas de alumínio; 

e. Pele de vidro; 

f. Vidros; 

g. Marquises; 

2. Conclusão do revestimento de pisos, exceto circu lações 

a. Retificação do recorte do piso cerâmico existente junto às tomadas de piso; 

b. Conclusão da cerâmica de piso 44x44; 

c. Conclusão da cerâmica de piso 31x31; 

d. Porcelanato dos gabinetes e sala de reuniões; 

e. Junta Jeene; 

3. Conclusão de acabamentos em granito Juparaná 

a. Peitoris em granito; 

b. Aduelas em granito; 

c. Portais dos elevadores em granito; 

d. Chapim em granito; 



4. Conclusão de forros (exceto circulações e prédio  anexo) 

a. Conclusão dos forros minerais; 

b. Conclusão dos forros de gesso; 

5. Divisórias removíveis 

6. Portas de madeira, inclusive ferragens e selador  

7. Instalações elétricas – luminárias e circuitos d e ar-condicionado 

a. Conclusão de eletrocalhas e eletrodutos de ar-condicionado; 

b. Cabos alimentadores dos quadros e circuitos de ar-condicionado; 

c. Luminárias em forros exceto circulações do Térreo, 1º e 8º pavimento do prédio 

principal e de interligação; 

d. Cabos PP para as luminárias; 

e. Locação de transformador para testes de ar-condicionado, inclusive cabo 

provisório e proteção; 

8. Complementação das instalações de incêndio 

a. Instalação dos detectores de fumaça exceto no prédio anexo; 

b. Hidrantes externos e da recepção; 

9. Conclusão das instalações hidro-sanitárias exter nas 

a. Captação de águas pluviais no estacionamento (caixas ralo, ralos, conclusão de 

galerias, etc); 

b. Ligações de esgoto sanitário à rede pública 

c. Torneiras de jardim 

d. Tampas para caixas de inspeção e poços de visita;  

e. Conclusão dos drenos para equipamentos de ar-condicionado; 

f. Testes hidráulicos das tubulações existentes; 

10. Pavimentação externa (exceto na área do estacio namento de visitantes) 

a. Execução de meios-fios e guarda rodas; 

b. Conclusão da sub-base, execução da base e do pavimento; 


