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São Paulo, 19 de junho de 2018.

Ao

cLUBE RrlÉrco YPTRANGA

RUA DO MANIFESTO 475

Att. Sr.Clóvis

* Conforme solicitação de V.Sas, apresentamos nossa proposta de orçamento referente à

ExECUÇÃo DE sERVIÇos rARA ATENDIMENTo Ao coMUNIeuE-sE N'2018 0083686 -
pRoc[,sso N" 2012-10.000.052-8- AUTO DE REGULARTZAÇÃO .

A - C()NDICÔES CONTRAJfUAIS_ GEMrS

* Nossa proposta é elaborada em forma de pré-contrato, de forma que aceita e assinada por

V.Sas., passa a ter valor de contrato.

1- DADOS DA JG ENGENHARIA S/C LTDA

* Razão Social: Galazzo Engenharia S/C Ltda.
* Endereço: Rua da lmprensa 531
* CGC : 02.532.32210001 -07
* CCM: 2.693.138-9
* CREA: 5060072051

RESPONSÁVEL TÉCNICO

* Eng' : Maria Amélia G. de Carvalho

Rua da Imprensa 531 - Ipiranga - São Paulo - CEP: 04265-000-Fone: 2215-3484
homepage: : wwwj gengenharia.com.br - email: comercial@ gengenharia.com.br
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s - peoposm rÉcÍ{rcA E oncamrNro

1. DEIALI{AMENIO pO§ SERVrçOS

IrE_M:_1: COMUNTOUE,SE Ni 2019 0093696

Ll - zxncuc,4o og Lqaoo rocNtco og sreanqNÇ,1 plnl ogrnNÇAo oo.Auro oz
vzru rtc,a,cÃo o z s g eaRAI,{cA,-,Avs

Será realizada vistoria técnica do imóvel por engenheiros de nossa Empresa, credenciados

junto à Prefeitura do Município de São Paulo, para verificação das condições de estabilidade

estrutural, instalaçÕes elétricas e equipamentos de prevenção e combate a incêndio.

Serão executadas plantas fiéis ao existente do local, locando os equipamentos de prevenção

e combate a incêndio, conforme Normas Técnicas e Orientações Normativas da P.M.S.P.

Será elaborado Memorial Descritivo, constando as Obras e Serviços necessários à

adaptação do prédio às Normas de Segurança Contra lncêndio, caso necessárias.

Será montado o processo constando do Laudo Técnico, Projeto de Adaptação às Normas de

Segurança, A.R.T's (Anotações de Responsabilidade Técnica) dos Engenheiros

responsáveis pelo Laudo, devidamente recolhidas, e demais documentos que se façam

necessários à perfeita compreensão por parte da PMSP.

Será dada entrada nos documentos junto à PMSP - SEGUR, para ser analisado e aprovado

pelo órgão.

Nossa empresa acompanhará o processo em sua tramitação junto ao SEGUR,

responsabilizando-se pelo atendimento de qüaisquer solicitaçÕes do referido órgão

("Comunique-se") referente á análise do processo.

x Será dado acompanhamento ao processo até a aprovação do Projeto de Adaptação às

Normas de Segurança, sendo esta publicada no Diário Oficial do Município.

- NOTAS:

1) O processo será elaborado atendendo as Normas Técnicas da PMSP, quais

. Decreto 10.878174 - Referente á Normas de Segurança em Edifícios;
o Decreto 32.329192 e Lei 11 .228192,
. Orientações Normativas - SEHAB
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2) As plantas serão assinadas por Engenheiros de nossa Empresa, que assumirão a

responsabilidade técnica quanto a fidelidade das mesmas, sendo um engenheiro civil e um

engenheiro eletricista.

3) Ficará à cargo de nossa Empresa dar entrada nos referidos documentos junto ao SEGUR,

bem como o acompanhamento do processo até a aprovação do Projeto de Adaptação ás

Normas de Segurança.

4) Após a aprovação do projeto pelo SEGUR-PMSP, o local receberá intimação para execução

de Obras e Serviços, caso sejam necessários para adaptação do imóvel ás Normas de

Segurança contra incêndio ou apresentação dos atestados de conclusão das obras.

A execução destas obras e serviços e atestados atualizados não faz parle desta proposta.

5) Ficará a cargo de nossa Empresa, o atendimento de quaisquer "Comunique-se" por parte

da Prefeitura do Município de São Paulo, referente á análise do Laudo Técnico e Projeto de

Adaptação ás Normas de Segurança.

6) Ficará por conta de V.S.as. as taxas e emolumentos referentes ao processo, à serem pagos

à Prefeitura do Município de São Paulo no ato da entrada do processo em SEHAB - PMSP,

quais sejam:

. R$ 1,95 (Um Real e noventa e cinco centavos) por metro quadrado de área construída do

imóvel.

. R$ 19,90 (dezenove Reais e noventa centavos) - fixo- pelas 3 primeiras folhas do processo.

. R$ 1,95 (Um Real e noventa e cinco centavos) por folha adicional do processo.

7) Ao ser dado entrada nos documentos em SEHAB - PMSP, será emitido pela Prefeitura,

protocolo de autuação do processo que será entregue a V.S.as juntamente com o comprovante

de pagamento das taxas e emolumentos.

a .INTES 
DOCUME

. Cópia do Contrato Social do Clube devidamente registrado.

. Cópia do CPF e RG do Responsável pelo Clube.

. Cópia simples do IPTU de 2018 - (Capa).

. Cópia do AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros.
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ITEM 6- COMTTNIOUE-SE, r{', 2018 00836§6

l.z. ogctl,nacÃo sosnz.r rxtsrgNctl on anvonzs pnzsgnul»,As

. Será elaborada por nossa Empresa declaração sobre a existência de árvores preservadas

conforme Decreto estadual no 30.443189 a ser assinada pelo responsável legal.

. Estas arvores serão indicadas em plantas.

. Ficara a cargo de V.Sas a identificação (nome e espécie) das arvores.

IrEMe- ÇQ}4IINIOW3686
1.3. EL,ABORAÇÁO DE PL,ANTAS ATAALIZADAS

. Serão executadas por nossa Empresa plantas atualizadas para junção ao processo.

. Será assumida a responsabilidade técnica do novo projeto a ser aprovado na PMSP.

. Será agendada reunião com o técnico responsável pela análise do processo na PMSP para

entendimentodaáreacitadaporelecomo,,,,umaVezque,dando
vistas ao processo na data de 06/06/18, não localizamos documento oficial comprovando a

área citada.

. Verificaremos qual a área comprovadamente aprovada

indicação correta, de acordo com as normas técnicas.

. A área excedente será lançada como "A REGULARIZAR",

total.

. Serão revistas as áreas lançadas em projeto.

e lançaremos nas plantas com a

totalizando 18.524,19 m2 de área

ITEM 10- COMUNTOUE-SE N:,?018 0083686

1.4. ELABORACÃO DE PL,ANTA DR IMPL,ANTAÇÃO

. Será executada planta de implantação com a indicação de todos os lotes da edificação em

questão, com os respectivos números das matriculas do CRl, núme

todas as medidas (reais e de escritura) de cada lote.
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rrEM 11- COUTTNTOUq:§E N.,?0-1,E 0(|836$l

l.l. cztcato og torz,cÃo oos conrpz,nrwtgxros

. Será calculada a lotação dos compartimentos, de acordo com o Decreto 32.329192.

. Será indicada em plantas a lotação de cada compartimento.

NOTAS:

1. Será juntado ao processo o Alvara de Funcionamento de Local de Reunião, em

atendimento ao item 2 do Comunique-se 2018 0083686 a ser fornecido por V.Sas.

2. Será juntado ao processo o Certificado de Acessibilidade, em atendimento ao item 3 do

Comunique-se 2018 0083686 a ser fornecido por V.Sas.

3. Não faz parte desta proposta o atendimento aos itens 4 e 5 do Comunique-se 2018

0083686.

Referente ao atendimento ao item 7 Comunique-se 2018 0083686, ficara a cargo de

V.Sas decidir se será elaborada Declaração Sub-Judice, uma vez que o clube possui

ação judicial em relação a execução de obras irregulares contra a Prefeitura do

Município de São Paulo.

Será juntada ao processo documentação que indique as pessoas habilitadas a

assinarem pelo clube, em atendimento ao item 8 do Comunique-se 2018 0083686 a ser

fornecido por V.Sas.

Será dado acompanhamento ao processo até a aprovação.

2- ORÇAMENTOT
* Para os serviços mencionados nesta proposta,

6.000,00.

(Seis mil Reais).

o valor de R$

4.

5

6.
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z - counrcÕss on L4,§aMrNrg

- 05 (cinco) parcela iguais e fixas, sendo:

. A primeira, no aceite da proposta.

. A segunda, 30 (trinta) dias do aceite da proposta.

. A terceira, 60 (sessenta) dias do aceite da proposta.

. A quarta, 90 (noventa) dias do aceite da proposta.

. A quinta, 120 (cento e vinte) dias do aceite da proposta.

4 - PRÀZO pE EXECUCÃO I)OS SEBVICOS

* Os serviços serão iniciados em 02 (dois) dias após a aprovação de nossa proposta.

s - §3,c,trAM§NIg

* Estando V.Sas. de acordo com as condições de nossa proposta, solicitamos a fineza de nos

enviar uma via assinada.

ATENCIOSAMEI{T

DE ACORDO EM: 25 DE JUNHO DE 20í8.

CLUBE ATLÉTICO YPTRANGA

RESPONSÁVEI NOME: LINCOLN CIMATTI THOMÉ

RG DO RESPONSÁVET: 6.042.6214

CGC DO LOCAL: 6í .902.8621000í-02

ASSINATURA:

6-"*s$'
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