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CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
 
OBRA:

PROP.:

LOCAL:

CIDADE:

CAMARA MUNICIPAL DE BATATAIS

Praga Dr. Washington Luis, n.° 01

Batatais/SP 

Item sERVIgO VALORES
1 Més 2 Més
 

(%) | Valor (%) Valor _ (%)
 

(%) |__Valor

TOTAL

 
|PREDIO PRINCIPAL   
\Servigos preliminares | 315,00 100% | 315,00 0% 0% 
\Corrim&o Inox | 2.871,72 0% 100% | 2.871,72 0% 
[Escada Metalica | 558,27 0% 100% | 558,27 0%

100% 315,00  
100% 2.871,72 
100% 558,27  

mj
Ol

in
=r Sistema deteccao de Fumaga 29.530,00 50% 14.765,00 50% 14.765,00 0% 100% 29.530,00 

|Aplicacao de Verniz e Tinta antichamas 84.790,54 30% 25.437,16 30% 25.437,16 40% 33.916,22 100% 84.790,54 
\Sinalizacao 643,00 100% 643,00 0% 100% 643,00 
Equipamentos de combate a incéndio 818,79 100% 818,79 0% 100% 818,79 
Manutencao de Calhas e Rufos 4.995,68 30% 1.498,70 40% 1.998,27 100% 4.995,68 

in|
\p

t~|
06

ow  13.034,56 30% 3.910,37 40% 5.213,82 100% 13.034,56 &hand Troca de Telhas e Fechamento Lanternim 22.905,95 40% 9.162,38 
11 'Limpeza da Obra 1.010,16 20% 202,03

30%
40%

6.871,79 100% 22.905,95 
404,06 100% 1.010,16 

Total
 
RS 161.473,68

 
56.752,44 56.317,08 48.404,16

 
161.473,68
 

35,15%     29,98% |  100,00%  
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MEMORIAL DESCRITIVO

 



PROJETO AVCB

1. Servigos preliminares

E de Responsabilidade da contratada a confecc@o, instalagio e

manutencao da "Placa de Obra", com no minimo de 1,40m2, contendo todas as

informagcdes relevantes conforme legislacao municipal, especialmente o art. 95, Lei

2883/06, e suas alteracoes.

2. Corrimao Inox;

Fornecimento e instalacao de corrimao em aco inoxidavel polido, tubular

com a espessura de 40mm (quarenta milimetros), com 2,30m de comprimento e

altura de 0,90m, para a escada de entrada do Prédio Historico Principal da Camara,

observado o Projeto Técnico e Croqui anexo.

Cada corrimao devera ter 02 (duas) barras verticais parafusadas no chao.

Além das barras de apoio. As pecas deverao conter travessas com tubos do mesmo

material e acabamento, com espessura de 20mm

Os corrimdes deverao ser parafusados no chao de forma que traga firmeza

e seguranca aos usuarios. Conforme Projeto Técnico e figura n° 01.

3. Escada Metalica;

Fornecimento e instalacao de escada metalica, tipo marinheiro para acesso a

bomba de combate a incéndio do sistema de hidrantes da Camara municipal.

conforme croqui n° 02.

A escada consiste em 9 degraus que deverao ser parafusados nas paredes do

local, com a utilizacao de parafusos e buchas nas medidas recomendadas pelo

fabricante de modo a garantir seguranca aos usuarios.

Os degraus serao tipo plataforma e deverao ser instalados respeitando as

distancias apontadas no referido croqui. /\)
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4. Sistema deteccao de Fumaca;

4.1. Fornecimento e Instalacao de detectores de fumaca em toda area do Prédio

Historico Principal, conforme Instrucao Técnica Normativa do Corpo de Bombeiros

- IT-CB 19/2019 (Sistema de Deteccio e Alarme de Incéndio), conforme

demonstrado em planta anexa, com os materiais, fios, cabos e acessorios

necessarios.

Os detectores de fumaca serao no sistema wireless enderecavel, nas salas da

Camara especificadas no Projeto Técnico Anexo e deverao ser sensiveis a fumaca

proveniente de produtos organicos como papeis, tecidos, madeiras, entre outros.

4.2. Fornecimento e instalacao de Central de alarme com suporte para detectores de

fumaca no sistema wireless, contendo quantidade de portas no minimo

equivalente a quantidade de todos os detectores previstos no item 4.1 no Prédio

Historico Principal da Camara Municipal, com os materiais, fios, cabos e

acessorios necessarios.

5. Aplicagao de Verniz e Tinta antichamas;

5.1. Fornecimento e aplicacao de verniz antichamas TRRF de 60 minutos na escada

de madeira (vigas e degraus), corrimdes e para-peitos existentes no saguao do

Prédio Historico Principal da Camara Municipal, conforme constante no Projeto

Técnico e especificagoes no Parecer do Corpo de Bombeiros, protocolo FAT

024227-3/2022, anexos, com respectivo laudo do material com durabilidade

minima de 5 anos e emissao de ART.

5.2. e aplicacao de verniz antichamas TRRF 30 MINUTOS nos

assoalhos de madeira das salas do Departamento juridico (trés salas); Sala do

Presidente; Expediente; Secao Compras, Sala da Administracao e do

Departamento de Finangcas (duas salas), do Térreo do Prédio Historico Principal

da Camara Municipal, conforme constante no Projeto Técnico e especificacdes no

Parecer do Corpo de Bombeiros, protocolo FAT 024227-3/2022, anexos, com
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5.3.Fornecimento e aplicagio de verniz antichamas TRRF 30 MINUTOS Nog:

 

assoalhos de madeira das salas da Assisténcia Legislativa (duas salas); Plenario

Historico; Gabinete do Presidente e Ante-sala; Secao de Informatica; e Saguao do

1° andar do Prédio Historico Principal da Camara Municipal, conforme constante

no Projeto Técnico e especificacdes no Parecer do Corpo de Bombeiros,

protocolo FAT 024227-3/2022, anexos, com respectivo laudo do material com

durabilidade minima de 5 anos e emissao de ART.

5.4. Fornecimento e aplicacao de verniz antichamas TRRF 30 MINUTOS nos forros

Departamento juridico (tres salas); Sala do Presidente; Secao Compras, Sala da

Administracao; e do Departamento de Financas (duas salas), do Térreo do Prédio

Historico Principal da Camara Municipal, conforme constante no Projeto Técnico e

especificacoes no Parecer do Corpo de Bombeiros, protocolo FAT 024227-

3/2022, anexos, com respectivo laudo do material com durabilidade minima de 5

anos e emissao de ART.

5.5. Fornecimento e aplicacao de verniz antichamas TRRF 30 MINUTOS nos forros

dos WC's masculino e feminino; e da Copa, do 1° andar do Prédio Historico

Principal da Camara Municipal, conforme constante no Projeto Técnico e

especificagoes no Parecer do Corpo de Bombeiros, protocolo FAT 024227-

3/2022, anexos, com respectivo laudo do material com durabilidade minima de 5

anos e emissao de ART.

5.6. Fornecimento e aplicacao de tinta intumescente antichamas TRRF 30 MINUTOS,

na cor branca, no forro do Sagu@o do térreo do Prédio Historico Principal da

Camara Municipal, conforme constante no Projeto Técnico e especificacgdes no

Parecer do Corpo de Bombeiros, protocolo FAT 024227-3/2022, anexos, com

respectivo laudo do material com durabilidade minima de 5 anos e emissao de

ART.

5.7. Fornecimento e aplicacao de tinta intumescente antichamas TRRF 30 MINUTOS,

na cor branca, nos forros do no pavimento inferior (porao), sendo sala de T.l.,

area de servigco e anexos do Prédio Historico Principal da Camara Municipal,

conforme constante no Projeto Técnico e especificacdes no Parecer do Corpo de

Bombeiros, protocolo FAT 024227-3/2022, anexos, com respectivo laudo do

material com durabilidade minima de 5 anos e emissao de ART.
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Devera ser aplicado no minimo duas demos, com preparacao previa (”xafll‘gfififia’~

**,e raspagem).

 

  

Todos os materiais e acessorios necessarios a execucao do servico, ficgraopor-.
o* ® f.
stirsA2

conta da Contratada.

6. Sinalizacao

Fornecimento e instalacao de setas indicativas nos dois lados da escada

de madeira do Prédio Historico Principal do Camara Municipal, do tipo C1, instaladas

conforme figura C-8, da IT 20/2019, da Secretaria da Seguranca Publica - Policia

Militar do Estado de Sao Paulo - Corpo de Bombeiros.

7. Equipamentos de combate a incéndio

Fornecimento de trés esguichos de jato regulavel, tipo e/khart, de engate

rapido 1 1/2", para combate a incéndio; em latao atendendo as normas da ABNT, em

substituicao aos esguichos de agulheta existentes.

8. Manutencao de calhas e rufos

8.1. Fornecimento e instalacao de dois condutores de agua pluvial, em chapa

galvanizada, corte 33, com extensao de 6 (seis) metros cada, nas calhas

existentes no telhado do Prédio Anexo da Camara Municipal;

8.2. Fornecimento e aplicacao de fundo antioxidante para galvanizado nas calhas,

rufos, contra-rufos e condutores externos do Prédio Anexo da camara

Municipal;

8.3. Restauracao de todas as emendas das calhas, rufos, contra-rufos e

condutores externos existentes no Prédio Anexo da Camara Municipal;

8.4. Manutengcao das abracadeiras dos canos e condutores de todas as saidas das

calhas de agua existentes no Prédio Anexo da Camara Municipal;

8.5. Fornecimento e instalagcao de rufos de vedacao com 20 cm de largura em

chapa galvanizada, a ser instalada na parede externa, nas laterais, no lado

interno do Prédio Anexo da Camara Municipal.

 

figc' Lay (54:2?)
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9. Gesso e Forros <1“; »C %

3
*

& muy up
9.1. Retirada, parcial, das placas do forro de gesso de cinco Gab “éteéj gel ff}

Vereadores, dando destinagcao correta aos entulhos. a _ 7
9.2. Fornecimento e Instalagcao das placas de gesso no forro de cinco gabingtés«&"

Vereadores.
9.3. Pintura em latex PVA (branco neve), com duas demos nas paredes e forros

de 13 (treze) salas dos Gabinetes dos Vereadores, aplicando massa acrilica
nas emendas, com fornecimento de massa, latex bem como todos os
materiais necessarios (fornecimento e execucao)..

9.4.Fornecimento e Instalagao da uma placa de gesso no forro medido
0,62mx1,25m, no hall no corredor de acesso dos gabinetes dos vereadores.

9.5. Pintura em latex PVA (branco neve) do forro do hall de acesso e do corredor
dos gabinetes, massa acrilica nas emendas, com fornecimento de massa,
latex bem como todos os materiais necessarios

marrimsues

10. Troca de Telhas e Fechamento Lanternim

10.1. Substituigao de telhas metalicas, do tipo sanduiche, com miolo em EPS e
pintura em uma face fixadas com parafuso auto brocante e vedacao em
Neoprene.

10.2. Substituicao de placas perfuradas do forro de gesso no corredor dos
gabinetes dos Vereadores, aplicando massa acrilica nas emendas e pintura
em duas demos de todo o forro novo, com tinta latex PVA, cor a definir.

10.3. Fornecimento e instalagao de telhas galvanizadas para fechamento lateral
do lanternim no telhado do Prédio Anexo, medindo um total de 1,60cm x 18m
em cada lateral, fechando totalmente o vao existente.

11. Limpeza da obra

A obra devera ser limpa diariamente, sendo removidos todos os detritos

dela resultantes em cagambas apropriadas, removendo todos os residuos, manchas e

sujidades oriundas dos servigcos executados.

Informagcodes Complementares:

Todos os materiais aplicados na obra deverao ser de boa qualidade comprovada e
adequados ao fim destinado.

A remogcao dos entulhos sera de responsabilidade da empresa executora dos
servicos, inclusive transporte para retirar os entulhos e obedecera as normas
municipais pertinentes.
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Nos casos de salas onde existam assoalhos e/ou tacos de madeira, estes 0‘s?%

preservados quando de interferéncias construtivas nos ambientes em guc_S6 ”3}

encontrem. L /’

SprayOs valores apresentados foram cotados em diversos estabelecimentos comerciais
locais e pela internet, bem como revistas especializadas em construcao civil (CDHU,
Sinapi, Tabela Pini, entre outras), ficando sujeitos a alteragdes para menos ou mais
dependendo da data de contratacao do servico.
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0’3‘605552 RsparfigéoP-afl'fldmagesiasfcicas
armsdas a policalis

  

vemenniswomune
ameniesressmaned

253. Cortimaos:

| 1 - No hi comimge em amboslados na essadas de en'radas,. 1

i 40, flumninagéo de emergénsia - Sistemapor hblocos autonamos:

{_1 - Nao n# ponts de teste pace o sistema. |

44. lidrantes a manustinhos:

{ 1 - Fala instalagso de escada para acesso da bomba ds incéndic. |

53. Diversos:

[ 1 - Retire: a botijao de GLP P13 da copa. | |

 

    sr ana

1. Considerandc gue ra vistoria reglizada "in loco" foi constatado que a sscada de acesso ao pavimewiosuperior 6 executade em madeira

{parte ecstrutural}, bem como as estruturas de sustentecéo dos pisos do pa‘umenio téerreo e superiorem alguns pantos: 2. Cor termo
i- de sprevegSo sin 2010, onde constarm que as exigéncias seqguem & tabela 4 donecretu 46.076/01; 2. Que conforme exigéncta deve atendsr

soc critérios de salida de emwrfjénc'». e corforme if 11/04 nsitam 5.7.1. lea "a" a esceda de emercwncna dove: Ser constituidas cou material

estruturel s de compartimentacéo incombuativel 2.1. Ainda conformsletras "b" ck- mesmo ftem "Oferscer resistencia ao fogo nos elementos:

estruturais além da incombustibilidede, conforme 'T n° 08 - Sequrarica estrutural nas edificagées, quando yao enclausuradas; 3. Qus conforms
item 5.7.2 da [71 08/04 vigente a Epoca de aprovec§o: "Os sfementos de compariimentaca&o (f:«tems o in{eamante a “mug #0, incluindo as

lsjies. as ffluhaaaa patedes externas e as selagans dos abafts a dulcs de instalaches} e os elementos estruturaie escserniclais # esfatilidade
desta compartimentagso. devem tes, no minimeo. o mesma TF‘PE- dz: estrulure principel da edifficag&e, n&o nodendo ser inferic:® & 60 nin,

inclusive pare as selagens dus shaits s dutos deimames. 4. CQuusa épaca de sprovecao e conforme consta em plama baixa e cortes, bam
"one memoriais de construegit). as condicbes de execicao daweed.)e pisos estruturas (em madesira} nde fot Indicedo, 5. Cormiderando cue a

rdicao de TOMBAMENTO da edificag&o nao to! comsrovadaalé a presente data; 5. Consideranda item £.8 da IT 40/19 ( Edifficagdes
melancas museus e culturais com azervos musseolégieos) Quando o projets técnico a ser analisado referir-se a uma edificagao que

A estsja com processo ds tombamento em {ranseurso, néo sendo tecaicamente pessivel atendsr &s e:xgéncias previstas em legislacao estadual,
pode ser analisade por meio de ComissacTécnice de Primeirs Inst2ncia, ancartenda-se os seguintss documentos: 6.1 certidgo ou documento

a oficial fornscida pales930° competenites dando conta de tar—as iniclado a processede tombamentc; £.2,. certidao cu documenta
oficial emilide pelo érg&e téonico que con{enha aprovayao s sutorizacao expresse pare c das obras de restauro ou reparo. 6.3 devers
ser pr“pasta adequaciaeode em para a queciBeo da sscace {n&c é incombustivel e sao possult T TRF) e estrutures das piso em

massirs {nao atende TRRF).

 an nmnenndanae emm one
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orem senadas.
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Astoria APROVADOA. (

VIS Aguardanco documents C: interessedo devers entregar a documentace o pendente pars fiteracdo do A/CB.

 

 

terga-foira. 3 do juvembro de 2020

Acompanhants: Danito Augusto Reimendini

Vistpriante:; 2. SGT PM FARIG AUGUSTO ViIGNA

RC: 278327196 Fone: (18) 3761-2514

Nota: Este refatanio n&o contempla tuda a <sgista;o pertinents, Na auséncia de canipo especifico, enoter 38 iregularidades no campo

"OESERVACOES®".
  

Cages

"Nos, Policials Militares, sob a protegéo ds Deus, estames compromissados cam a Defesa da Vile, oa Integridede Fiston e da Dignideds d

Humana".
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Protocolo Vistoria N°.:226134-2/2020

Projeto Técnico N°.: 158264/3505906/2020

Enderego: PRAGA DOUTOR WASHINGTON LUIZ, 01

Bairro: CENTRO

Municipio: BATATAIS

Ocupacdes: Publica, edificacdes das forgas armadas e policiais

 

25. Corrimaos: 1 - Nao ha corrimao em ambos lados na escada de entrada.

40. Huminagao de emergéncia - Sistema por blocos autéonomos: 1 - N&o ha ponto de

teste para o sistema.

44. Hidrantes e mangotinhos: 1 - Falta instalagao de escada para acesso da bomba de

incéndio.

53. Diversos: 1 - Retirar o botijao de GLP P13 da copa.

Observagoes Orientagoes

1. Considerando que na vistoria realizada "in loco" foi constatado que a escada de

acesso ao pavimento superior é executada em madeira (parte estrutural), bem como as estruturas

de sustentacao dos pisos do pavimento térreo e superior em alguns pontos;

2. Considerando termo de aprovacao em 2010, onde constam que as exigéncias seguem

a tabela 4 do decreto 46.076/01; que conforme exigéncia deve atender aos critérios de saida de

emergéncia e conforme IT 11/04 no item 5.7.1. letra "a" a escada de emergéncia deve: Ser

constituidas com material estrutural e de compartimentagc&o incombustivel;

2.1. Ainda conforme letra "b" do mesmo item "Oferecer resisténcia ao fogo nos elementos

estruturais além da incombustibilidade, conforme IT n° 08 - Seguranga estrutural nas edificagcdes,

quando nao enclausuradas;

3. Que conforme item 5.7.2 da IT 08/04 vigente a época de aprovagcao: "Os elementos de

compartimentacao (externa e internamente a edificacao, incluindo as lajes, as fachadas, paredes

externas e as selagens dos shafts e dutos de instalagdes) e os elementos estruturais essenciais a

estabilidade desta compartimentacgc&o, devem ter, no minimo, o mesmo TRRF da estrutura ,

principal da edificacao, nao podendo ser inferior a 60 min, inclusive para as selagens dos shafts e

dutos de instalagdes.

4. Que a época de aprovacao e conforme consta em planta baixa e cortes, bem como

memoriais de construgao, as condicdes de execugao da escada e pisos estruturas (em madeira)

nao foi indicado.

5. Considerando que a condig@o de TOMBAMENTO da edificacao nao foi comprovada

até a presente data;

6. Considerando item 6.8 da IT 40/19 (Edificagdes histéricas, museus e instituigdes

culturais com acervos museologicos), quando o projeto técnico a ser analisado referir-se a uma

edificagao que esteja com processo de tombamento em transcurso, nao sendo tecnicamente

possivel atender as exigéncias previstas em legislacao estadual, pode ser analisado por meio de

Comissao Técnica de Primeira Instancia, encartando-se os seguintes documentos:

6.1. Certidao ou documento oficial fornecido pelos érg&aos técnicos competentes dando

conta de ter-se iniciado o processo de tombamento;

6.2. Certidao ou documento oficial emitido pelo org&o técnico que contenha aprovacao e

autorizacao expressa para execucao das obras de restauro ou reparo.

6.3. Devera ser proposta adequacao de adaptacao em para a questao da escada (ngo é

incombustivel e ngo possui TRRF) e estruturas de piso em madeira (nao atende TRRF).



ANEXO IK
 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA SEGURANCA PUBLIE3

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAQ PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

    

REQUERIMENTO DE COMISSAO TECNICA
 
Solicitante: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE N° da Comissao:

BATATAIS   

  
CTPI X ~CTUI

  

INFORMAGCOES SOBRE A EDIFICAGAO E AREAS DE RISCO 
Enderego: PRAGA DR WASHINGTON LUIZ, 01 
Proprietario/Resp. pluso: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

e-mail: compras@camarabatatais.sp.gov.br   
Area (m*): 1.710,07 | Altura (m): 7,08 Ocupagao: (H-4) REPARTICAO PUBLICA - CAMARA

| MUNICIPAL. 
Projeto Técnico n°: 158264/3505906/2020 Vistoria n*: 226134-2/2020  
Documento de referéncia: 

Pedido:
ADEQUACAO DE ESCADA

 

Motivo do pedido:
Visto que a IT-CB 11/04 e 11/19, em seu item 5.7.1, letra "a" prevé que a escada de

emergencia deve: Ser constituidas com material estrutural e de compartimentacao incombustivel,
e ainda conforms letra "b" do mesmo item "Oferecer resisténcia ao fogo nos elementos estruturais
além da incombustibilidade, conforme IT n° 08 - Seguranca estrutural nas edificacdes, quando nao
enclausuradas";

Visto que quando da aprovacao do projeto, conforme mencionado no item 4 do comu-
nicado de vistoria, nao foi indicado em planta ou memoriais, que a escada e pisos eram de madei-
ras;

Visto que a edificagc&o foi inaugurada em 1927, conforme fi 07 do HISTORICO ém
anexo, e que na época nao havia restricao no tocante a aos materiais construtivos e,

Visto que a edificac&o esta em processo de tombamento, conforme "NOTIFICAGCAO
DE TOMBAMENTO" em anexo.

Solicito que a escada e pisos permanegcam com os mesmos materiais, para isso, es-
tamos propondo as seguintes medidas adicionais.

o Instalagcao de detector de fumaca ern toda grea antiga da edificacao que possui
piso e forro de madeiras, conforme IT-CB 19/19, estando demonstrado em planta;

2. Instalagcao de sinalizacao nos degraus da escada conforme figura C-8 da IT-CB
20/19 do Decreto Estadual 63.911/18

3. Aplicacao de pintura anti-chamas, com TRRF de 30 minutos na escada e nas
partes de madeira da edificacao e

4. de esguichos agulhetas por esquichos regulaveis.

Sendo so para o momento, antecipadamente agradego. /)
/*

/*

 

Local: Franca, 10 de maio de 2021. f A mm"
w= -* g “l FERNANDO DE

uoMemo? ARQUES PE SOUZA:13868547860
¢" ya?“ 2021.05.15 16:18:43 -03'00'aomesass 2021.001.20155

&ao -   
Assinaturgy'do Proprietario/Resp. pluso Assinatura do Responsavel Técnico
CA MUNICIPAL DE BATATAIS FERNANDO DONIZETI DE SOUZA

CNPJ: 60.257.169/0001-53 CREA: 506.177.161-3
   



 

CORPO DE BOMBEIROS

 
 

09““Q, Secretaria de Estado dos Negocios da Seguranca Publica
t POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO

  

FORMULARIO PARA ATENDIMENTO TECNICO
 

   
 
 

DATA: __j__]__ No:

Solicitante: FERNANDO DONIZETI DE SOUZA e-mail: fernando19742@hotmail.com

| Proprietario | __| Resp. pelo uso | __| Procurador |X |Resp. Técnico 
Finalidade da Consulta: Atualizagao de dimensionamento de saidas de emergencia e

adequacoes referentes a "CTPI". 
INFORMAGCOGES SOBRE A EDIFICAGAO E AREAS DE RISCO 

PRAGA DR WASHINGTON LUIZ, 01, CENTRO, BATATAIS, SP. 
Area (m): 1.710,07 Altura (m): 7,08 Ocupagao: (H-4) REPARTICAO PUBLICA - CAMARA

MUNICIPAL.  
Projeto Técnico n°: 158264/3505906/2020 Vistoria n*:  

 

Tem esta FAT a finalidade de atender as orientagdes emitidas pelo PARECER TECNICO

DE CTPI N° 2845252, em seu item 2. Como segue:

1. Consta em planta os locais os locais onde serao instalados de detectores, sendo

usados detectores pontuais tipo éptico, com abrangéncia de até 81m", conforme NBR 17240 e

catalogo em anexo.
22; Esta sendo indicado em cada ambiente da area antiga, os locais com piso ou forros de

madeira, onde sera necessario a aplicac&o de materiais retardantes. Consta na implantacao,

prancha 02, qual é a area antiga, com uso de madeiras e a parte nova, toda de alvenaria.

3. Foi atualizado em planta as dimensdes da escada, que possui 1,16 metros de largura

no lance principal e 1,00 metro nos lances laterais, para tanto, o pavimento superior atendera as

adaptacdes do item 7.1.1 da IT-CB 43, como segue:
a. "A lotagdo a ser considerada no pavimento limita-se ao resultado do calculo em funcdo

da larqura da escada". O pavimento possui 555,41m", com capacidade de 79 pessoas. A escada

possui 02 UP com capacidade de para evacuar 90 pessoas, conforme tabela 01 da IT-CB 11/19.

 b. "Previsao de piso ou fita antiderrapante". Sera atendido e podera ser conferido em

vistoria.

s "previsso de faixas de sinalizacdo refletivas no rodapé das paredes do hall e junto as

 

laterais dos degraus". Ja havia sido previsto na CTPI e podera ser verificado em vistoria.

Sendo so para o momento, antecipadamente agradeco.

Batatais, 16 de junho de 2021.

FERNANDO DONIZETI DE
3868547860

2021,005.20048

FERNANDO DONIZETI DE SOUZA
CREA: 506.177.161-3
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RESPOSTA DO FORMULARIO DE ATENDIMENTO

09° GRUPAMENTO DE BOMBEIROS
 
Protocolo FAT.: 147712-3/2021
Projeto Técnico N°.: 158264/3505906/2020
Enderego: PRAGA DOUTOR WASHINGTON LUIZ N° 1
Bairro: CENTRO | Municipio: BATATAIS

 
 
 
 
Ocupagcao: Reparticao Publica, edificagcoes das forgas armadas e policiais
Data Resposta: 18/06/2021 11:35
Situagao: Deferido

 
 

  
Solicitagao do Formulario de Atendimento Técnico: Tem esta FAT a finalidade de atender as orientagoes emitidas pelo PARECER
TECNICO DE CTPI N° 2845252, em seu item 2. Como segue: 1. Consta em planta os locais os locais onde serao instalados de
detectores, sendo usados detectores pontuais tipo dptico, com abrangéncia de até 81m", conforme NBR 17240 e catalogo em anexo. 2.
Esta sendo indicado em cada ambiente da area antiga, os locais com piso ou forros de madeira, onde sera necessario a aplicacao de
materiais retardantes. Consta na implantacao, prancha 02, qual é a area antiga, com uso de madeiras e a parte nova, toda de alvenaria.
3. Foi atualizado em planta as dimensoes da escada, que possui 1,16 metros de largura no lance principal e 1,00 metro nos lances
laterais, para tanto, o pavimento superior atendera as adaptacdes do item 7.1.1 da IT-CB 43, como segue: a. "A lotacao a ser
considerada no pavimento limita-se ao resultado do calculo em funcao da largura da escada". O pavimento possui 555.41m*, com
capacidade de 79 pessoas. A escada possui 02 UP com capacidade de para evacuar 90 pessoas, conforme tabela 01 da IT-CB 11/19. b.
"Previsao de piso ou fita antiderrapante". Sera atendido e podera ser conferido em vistoria. c. "previsao de faixas de sinalizacao refletivas
no rodapé das paredes do hall e junto &s laterais dos degraus". Ja havia sido previsto na CTPI e podera ser verificado em vistoria. Sendo
so para o momento, antecipadamente agradeco.
Informo a Vossa Senhoria o parecer referente ao FAT acima referenciado: 1. FAT para atendimento do PARECER TECNICO DE
CTPI N° 2845252, atualizando detalhes do projeto. 2. Reafirmando que aplicacao de pintura antichamas, com TRRF de 60 minutos na
estrutura da escada (vigas e degraus), em substituicao a exigéencia de materiais incombustiveis. 3. Considerada deteccao de fumagca do
tipo "pontual" conforme catalogo anexo (modelo: Detector de fumaca convencional universal). 4. Projeto atualizado pelo arquivo em DWF
"PLANTA_2_2879959_2021".
 
 

 CAP PM GLAUCO CASTILHO ROSSI - Analista de FAT

   

  

"Nos, Policiais Militares, sob a proteg&o de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa
Humana".

https://viafacil2.policiamilitar.sp.gov.br/sgsci/Solicitacao/SolicitacaoFat/DetalhesFat.aspx?id=48D4D32BE8FE8AD23FO7C42280498D1C5 1/2
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O Comandante 09 do Grupamento de Bombeiros, fundamentado no Artigo 14 do Decreto Estadual n°

63.911/18 - Regulamento de Seguranca contra Incéndios das edificacdes e areas de risco do Estado

de Sao Paulo e na Instrugcao Técnica n° 01 - Procedimentos administrativos, publica a conclusao da

Comissao Técnica de Primeira Instancia n° 2845252, do processo abaixo:

Ness
-1. Dados Gerais 

Numero Projeto:

Enderego:

Bairro:

Municipio:

Proprietario:

Responsavel Técnico:

CREA/CAU N°:

Area Total:

Ocupacao:

Altura:

N° de Pavimentos:

 

158264/3505906/2020

PRAGA DOUTOR WASHINGTON LUIZ, 1

CENTRO

BATATAIS

CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE BATATAIS

Responsavel pelo Uso: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA OE BATATAIS

FERNANDO DONIZETI DE SOUZA

506.177.161-3

1710.07

Reparticao Publica, edificagdes das forgas armadas e policiais

Risco (Carga de Incéndio): Médio

7,08 (m)

  

2. Dados do Requerimento

"Nos, Policiais Militares, sob a protecao de Deus, estamos compromissados com a Defe

Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana".
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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAQ PAULO

COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS

COMISSAO TECNICA DE PRIMEIRA INSTANCIA

PARECER TECNICO DE CTPI N° 2845252

 

Data do Protocalo de Requerimento: 15/05/2021

Requerimento do Interessado:

Motivo do pedido:

Visto que a IT-CB 11/04 e 11/19, em seu item 5.7.1, letra "a" prevé que a escada de emergéncia

deve: Ser constituidas com material estrutural e de compartimentacao incombustivel, e ainda

conforme letra "b" do mesmo item "Oferecer resisténcia ao fogo nos elementos estruturais além da

incombustibilidade, conforme IT n° 08 - Seguranca estrutural nas edificagoes, quando nao

enclausuradas";

Visto que quando da aprovacao do projeto, conforme mencionado no item 4 do comunicado de

vistoria, nao foi indicado em planta ou memoriais, que a escada e pisos eram de madeiras;

Visto que a edificagcao foi inaugurada em 1927, conforme fI 07 do HISTORICO em anexo, e que na

época nao havia restricao no tocante a aos materiais construtivos e, _

Visto que a edificacao esta em processo de tombamento, conforme "NOTIFICAGAO DE

TOMBAMENTO" em anexo.

Solicito que a escada e pisos permanegcam com os mesmos materiais, para isso, estamos propondo

as sequintes medidas adicionais.

1. Instalacao de detector de fumaca em toda grea antiga da edificacao que possui piso e forro de

madeiras, conforme IT-CB 19/19, estando demonstrado em planta;

2. Instalacao de sinalizacao nos degraus da escada conforme figura C-8 da IT-CB 20/19 do Decreto

Estadual 63.911/18

3. Aplicacao de pintura anti-chamas, com TRRF de 30 minutos na escada e nas partes de madeira

da edificagcao e

4. Substituigao de esguichos agulhetas por esquichos regulaveis.

 

-3. Conclusao da Comissao Técnica 

Considerando os parametros do Decreto Estadual 63.911 de 2018, combinado com item n° 10 da

Instrugao Técnica n° 01 de 2019.

Considerando os parametros do projeto anterior de n° Anterior: 03559/2010/RAOQO, sendo

renumerado para n° 158264/3505906/2020.

Considerando que a edificacao é existente com projeto aprovado sobre a vigéncia do Decreto

Estadual n° 46.076/2001, constando atendimento a exigéncias da tabela 04 do mesmo decreto em

virtude de projeto anterior de n° 936/06.

Considerando alteracao de leiaute / ampliagcao em 2013 por meio do FAT 108/13 com inclusao dos

"novos gabinetes".

Considerando a vistoria técnica de protocolo n° 226134-2/2020, sendo constatado:

Considerando a inviabilidade técnica da alteracao das dimensdes da escada de emergéncia com

largura minima de 1,20 metros, bem como alteracao do material utilizado na sua estrutura material

combustivel (madeira). Sendo que estes detalhes nao constavam em projeto aprovado, sendo

observadas na vistoria técnica.

Considerando que as vigas de sustentacao e piso da grea existente (antigo plenario) nos

 

"Nos, Policiais Militares, sob a protecao de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da

Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana".
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pavimentos térreo e superior sao executados em madeira, havendo apenas detalhes no projeto

aprovado quanto ao CMAR, nao havendo exigéncia anterior quanto a TRRF para estas estruturas.

Sendo que estes detalhes nao constavam em projeto aprovado, sendo observadas na mesma

vistoria técnica.

Considerando a vistoria técnica realizada pelos membros da comissao em 26/05/2021.

Considerando item 7.9 da IT 43/19 em seu subitem 7.9.1 "Nas edificacdes existentes sem aumento

de area ou altura, ou sem mudanga de ocupacao, adota-se a legislacao vigente a época".

Conforme Decreto Estadual 56819/11 devem ser adotadas as exigéncias da IT 43/11 nao havendo

adaptacao para estas exigencias.

Considerado que para ocupacao H-4 nao existe exigéncia de CMAR conforme IT 43/19, sendo que

no item 10.2 da IT 10/19 esta descrito: "Pisos de madeira maciga, na forma de tabuas ou tacos,

mesmo que envernizados, estao dispensados da avaliagao do CMAR admitindo-se, genericamente,

que se enquadrem na Classe II-A."

Considerando a adaptacao proposta pelo interessado de que a escada e o piso permanecam

constituidos por madeira, com as seguintes medidas adicionais: 1. Instalagao de detector de fumaca

em toda area antiga da edificacao que possui piso e forro de madeiras, conforme IT-CB 19/19,

estando demonstrado em planta; 2. Instalagcao de sinalizagao nos degraus da escada conforme

figura C-8 da IT-CB 20/19 do Decreto Estadual 63.911/18 3. Aplicacao de pintura antichamas, com

TRRF de 30 minutos na escada e nas partes de madeira da edificacao e 4. Substituigcao de

esguichos agulhetas por esguichos regulaveis.

Considerando que a escada possui o lance principal com largura de 1,16 metros e dois lances com

largura de 1 metro cada um; esta sendo considerada a lotagcao dos ambientes conforme Tabela 1 da

IT 11/19, sendo limitado o publico do pavimento superior a 118 pessoas, sendo atendido pelas 2

unidades de passagem do lance principal da escada existente (1,16 metros). Atendendo o item de

adaptagcao de escada (7.1.1) da IT 43/19.

Por unanimidade, os membros desta comissao técnica de primeira instancia decidem pelo

deferimento do pedido nos seguintes termos:

1. Deverao ser executadas as medidas de seguranga contra incéndio:

1.1. Instalacao de sistema de deteccao de fumagca em toda area antiga da edificacao (todos os

ambientes desta area), conforme IT-CB 19/19.

1.2. Instalagao de sinalizacao nos degraus da escada conforme figura C-8 da IT-CB 20/19 do

Decreto Estadual 63.91 1/18;

1.3. Aplicacao de pintura antichamas, com TRRF de 60 minutos na estrutura da escada (vigas e

degraus), em substituicao a exigéncia de materiais incombustiveis e aplicacao de pintura

antichamas, com TRRF de 30 minutos nas vigas de sustentacao e pisos dos pavimentos térreo e

superior; devendo ser comprovados por Registro de Responsabilidade de execugcao do servigo

acompanhado de laudo do material aplicado com n° de demaos e resisténcia conferida a estrutura.

1.4. Substituicao de esguichos agulhetas por esguichos regulaveis.

2. Atualizar o projeto por meio de FAT com as adequacdes aprovadas nesta CTPI, adequando o tipo

de detector de fumaca a ser executado nos ambientes (simbologia); indicacao de nota com os locais

de aplicacao de material retardante a propagacao de chamas, com o TRRF correspondente e

adequar as dimensdes das saidas de emergéncia conforme constatado em vistoria.

  

"Nos, Policiais Militares, sob a protecao de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da

Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana".
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 4, Homologagcao

[O Comandante/Chefe homologou a conclusao da CTPI N° 2845252.

  

Batatais, 1 de Junho de 2021

Comandante

"Nos, Policiais Militafes, sob a protecao de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da
Integridade Fisica e da Dignidade da Pessoa Humana".
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