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ERRATA:
PUBLICADO NO DOM N° 4107, DE 27/07/2021, PÁG. 
03.

ONDE SE LÊ:

7.5.18. Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
empresa e 7.5.21. Certidão de Acervo Técnico (CAT), a
saber:
• Execução de Estrutura de Concreto Armado com fck = 25Mpa, 
referente ao item 8.10 -  157,55 m3
• Execução de Estrutura Metálica com perfis de aço, referente 
ao item 9.1 -  27.060,00 Kg
• Execução de Paredes de Painéis termoacústicos tipo PIR 
70mm, referente ao item 10.2 -  355,35 m2
• Execução de cobertura com telhas termoacústicas tipo PIR 30 
mm, referente ao item 12.1 - 1.500,00 m2
• Execução de paredes de gesso a cartonado (Drywall), 
referente ao item 10.4 -  1.400,00 m2
• Instalação de forro acústico em placas de fibra mineral, 
referente ao item 13.5 -  550,00 m2
• Instalação de forro em placas de gesso, referente ao item 
13.4- 375,OOm2
• Instalação de Piso Industrial de alta resistência, referente ao 
item 15.17- 150,00 m2
• Instalação de Piso Cerâmico, referente ao item 15.1.2 -
957,00 m2
• Instalação de Piso Vinílico, referente ao item 15.1.5 -  500,00
m2
• Instalação de Esquadrias de Alumínio, incluindo vidros, 
referente aos itens 11.5; 11.11; 11.16 -  594,70 m2
• Execução de Instalações elétricas em baixa tensão, referente 
ao item 19 -  lun
• Execução de Subestação de energia de 112,5 KVA, referente 
ao item 24 -  lun
• Execução de Instalações de climatização do tipo Split, 
referente ao item 22 -  lun

LEIA-SE:
7.5.18. Atestado de Capacidade Técnica em nome da 
empresa e 7.5.21. Certidão de Acervo Técnico (CAT), a
saber:

• Concreto usinado bombeável, classe de resistência 25 
MPa, com brita 0 e 1, slump=130 +/- 20mm, exclui serviço de 
bombeamento -  630,20 m3.
• Fornecimento e montagem de estrutura metálica em 
edificações -  108.240,00 kg.
• Construção com emprego de painéis termoacústicos 
tipo PIR e=70 mm -  RAL 9003 0,43 mm X 0,43 mm -  
7.921,40 m2,
• Cobertura com emprego de telhas metálicas 
termoacústicas tipo PIR e=30 mm, com até 2 águas, incluso 
içamento - 4.253,30 m2.
• Parede com placas de gesso acartonado resistente a 
umidade (RU), para uso interno, com uma face simples e 
estrutura metálica com guias simples, com vãos - 1.400,00 
m2
• Forro acústico, em placas de fibra mineral, marca 
Armstrong, modelo Clean Room FL ou similar, instalado -
550,00 m2.



• Forro em placas de gesso para ambientes comerciais 
-404 ,50  m2.
• Piso industriai de alta resistência, espessura 12 mm, 
incluso juntas de dilatacao plásticas e polimento mecanizado -
150,00 m2.
• Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 
esmaltada extra de dimensões 45 cm x 45 cm aplicadas em 
ambientes de área maior que 10 m2 - 3.830,40 m2.
• Piso vinílico semi-flexível em placas, padrão liso,
espessura 3,2 mm, fixado com cola -  2.000,00 m2.
• Esquadrias de alumínio, com vidros, ferragens e
acabamento, fornecimento e instalação - 594,70 m2.
• Instalações elétricas de baixa tensão em edificações - 
1 un.
• Subestacao 13,8/0,38KV / 112,5 KVA - 1 un.
• Instalações de climatização do tipo split em
edificações -  1 un.

MatapiuAPj .̂27 de agosto de 2021.
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