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ANEXO XVI
Intervenções

Assunto

Documentos

Intervenção 02

Execução de recuperação do passeio público, inclusive guias e sarjetas e
paisagismo, ao longo da Rua Santa Adélia e da Rua Abolição. Execução de gradil
UFABC-CSA-GER-PB-AR-M02-001-R02
metálico e portão de correr em aço no acesso ao Bloco C pela Rua Abolição,
incluindo mureta sob gradil existente.

- Rua Abolição: do eixo 20' até a esquina com a Rua
Santa Adélia;
- Rua Santa Adélia: da equina com a Rua Abolição até a
esquina da Av dos Estados.

Intervenção 05

Execução de piso elevado externo em placas de concreto 60x60x4cm sobre
suporte na Praça do Sol (próximo a Rua Abolição), complemento desde a laje
principal até a escadaria de acesso da Rua Abolição e na passarela de
interligação da laje principal e no acesso ao Bloco F pela laje principal.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-002-R01
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01

- Praça do Sol - Ente os eixos A' e F' e 11' e 15' / cota
745,45;
- Complemento até escada - Eixo15' e entre os eixos
D'e F' / cota 749,95;
- Passarela - Eixos 2 e 3 / cota 749,95.

Intervenção 06

Execução de serviços especializados para tratamento de fissuras e bolhas e
recuperação em superfície de concreto pigmentado, incluindo lixamento,
aplicação de estucamento, polimento e aplicação de resina acrílica, em
estrutura.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-004-R00

- Boco F: Eixo G' - 2;
- Projeto de Arquitetura Bloco F - Elevações.

Intervenção 07

Execução de passarela de interligação em concreto armado, inclusive peitoris,
entre a laje principal e o Bloco F.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-002-R01
UFABC-CSA-GER-PB-ES-AE-M07-001-R00

- Passarela - Eixos 2 e 3 / cota 749,95.

Intervenção 08

Execução de tubulação de FoFo para o sistema de abastecimento de água;
tubulação de cobre para as prumadas de incêndio; e tubulação de PVC para o
sistema de abastecimento de água de reuso do reservatório superior. Inclui
válvulas de retenção, tubulação para abastecimento do espelho d´água com
água de reuso e demais acessórios para a completa instalação do sistema de
abastecimento do campus.

UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-001-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-002-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-HI-F-F1B-003-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-HI-I-F1B-001-R01

- Bloco F: Eixo G' - 2;
- Distribuição de AF : Entre os eixos 3 e 12 e entre os
eixos G e H / sob a laje principal cota 749,95.

Intervenção 09

Execução de complementação da iluminação externa na via de circulação
auxiliar do campus (paralela à Avenida dos Estados), incluindo cabeamento,
postes, luminárias tipo pétala e lâmpadas, além de tubulação seca do anel de
fibra ótica, tubulação seca para wireless nos postes e demais infraestruturas.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01
UFABC-CSA-GER-PE-EL-I-F1B-001-R05

- Ao longo da via de circulação interna paralela a Av
dos Estados, entre os eixos 7 e 27.

Intervenção 10

Instalação de linha de vida antiqueda, com cabo de aço inoxidável de 8 mm de UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00
diâmetro e estrutura auxiliar, na parte superior dos abrigos de gases especiais I UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00
e II.

- Abrigo de gases especiais I (Bloco B) - Acima do eixo A
e entre os eixos 29 e 32;
- Abrigo de gases especiais II ( Bloco E) -Entre os eixos H
e J e entre os eixos 17 e 18 .

Intervenção 11

ABC-PE-AR-A-108-R04-FL27
ABC-PE-AR-A-108-R04-FL28
ABC-PE-AR-A-201-R04-FL29
ABC-PE-AR-B-109-R02-FL. 10
ABC-PE-AR-B-203-R02-FL. 13
Instalação de pontos de ancoragem em aço inoxidável, nos peitoris da cobertura
ABC-PE-AR-C-100-R02-FL.07
do Bloco F e nas platibandas dos Blocos A, B e C.
ABC-PE-AR-C-200-R02-FL.08
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-002-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-003-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-005-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-F-F1B-006-R00

- Bloco A ;
- Bloco B;
- Bloco C;
- Bloco F.

Intervenção 12

Instalação de defensa metálica semimaleável dupla (guard-rail) ao longo da Av.
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01
dos Estados.

- Desde os eixos H-29 até os eixos M-16.

Intervenção 13

Execução de passeio em concreto armado para rota de fuga na área externa do
UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-002-R01
pavimento inferior do Bloco C, até a Rua Santa Adélia.

- Entre os eixos 1' e 7' e entre os eixos A' e B'.

Intervenção 14

Execução de adequações dos abrigos de resíduos e depósito de reagentes,
incluindo instalação de caixilhos na guarita no acesso de funcionários e
prestadores de serviço - Rua Santa Adélia.

UFABC-CSA-GER-AD-AR-AE-F1B-001-R00
ABC-PE-AR-L-100-R01-FL.01
ABC-PE-AR-L-401-R01-FL. 04
ABC-PE-AR-L-401-R01-FL. 05

- Abrigo de Resíduo e Guarita: pavimento inferior nos
eixos D'-G'';
- Depósito de Reagentes - Pavimento Inferior do Bloco
E.

Intervenção 16

Instalação de grelha de FoFo para boca de leão da rede de drenagem.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01

- Entre os eixos G e H, entre os eixos 3 e 30 / cota
745,30.

Intervenção 17

Execução de serviços especializados de identificação de vazamento gás e reparo
ABC-PE-HI-B-001-R01
de tubulação de cobre das prumadas; instalação de rede substitutiva no teto do
ABC-PE-HI-B-011-R01
Bloco B.

Intervenção 18

Instalação de cilindros para gases especiais no abrigo de gases especiais II.

UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00
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- Pavimento térreo do Bloco B.

- Abrigo de gases especiais II ( Bloco E) -Entre os eixos H
e J e entre os eixos 17 e 18 .
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Intervenção 19

Execução de complementação da tubulação de cobre para Gás Natural sob a
laje principal e interligação com a rede da Comgás na Rua Santa Adélia.

UFABC-CSA-LBK-PE-HI-I-F1B-001-R00

- Distribuição de Gás : Entre os eixos B e G e entre os
eixos -2 e 11A.

Intervenção 20

Instalação de válvulas de 2º estágio nos laboratórios de ensino e pesquisa.

UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00

- Blocos A e B: Central de gases especiais I

UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-000-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-100-R00
UFABC-CSA-GER-PB-AR-AE-M06-101-R00

- Blocos A e B: Central de gases especiais II

Intervenção 21

Execução de infraestrutura e cabeamento de interligação da rede de detecção
de vazamento de gases especiais e a interligação com a central de alarme no
Blocos A.

Intervenção 22

Instalação de mobiliário urbano de concreto, jardineiras e paisagismo na área
externa do campus, seguindo as orientações do programa CONVIVA.

UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-004-R01
UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-011-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-PA-I-F1B-012-R00

- Áreas externas, especialmente a Laje Principal (cota
749,95).

Intervenção 25

Execução da regularização de piso.

2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL005_1_2PAV_R02

- 1º Pavimento do Bloco C.

Intervenção 26

Execução do sistema Jeene em juntas de dilatação na laje principal junto ao
Bloco A (eixo 12), ao Bloco C, entre outros locais.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01

- Eixo 12 E eixo F'.

Intervenção 27

Execução de paredes acústicas de gesso acartonado (drywall) com 30 cm de
espessura.

2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL005_1_2PAV_R02
ABC-PE-AR-C-424-R02-FL-53

- 1º Pavimento do Bloco C.

Intervenção 29

Execução de serviço de forro de gesso acartonado, pintura e iluminação,
incluindo andaimes e estrutura auxiliar.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-006-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-008-R01
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-009-R01
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-010-R01

- Foyer do Teatro e dos Cinemas - Bloco C.

Intervenção 30

Execução de piso epoxídico autonivelante (e=2mm) e rodapé para ambientes
internos diversos.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-001-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-003-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-005-R00
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-C-F1B-006-R00

- Nos ambientes internos do teatro e cinemas (foyers,
áreas administrativas, sanitários, etc.) - Bloco C.

Intervenção 32

Execução de serviços e infraestrutura para rede de águas pluviais, incluindo
instalação de bombas.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-001-R01
ABC-PE-AR-I-404-R02

Intervenção 35

Execução de piso em concreto armado em ambiente interno.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01
UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01

- Bloco F: Eixo G' - 2;
- Pavimento Inferior do Bloco F.

Intervenção 36

Execução de serviço de demolição de muro de divisa ao longo da Avenida dos
Estados, incluindo destinação do resíduo.

UFABC-CSA-LBK-PE-AR-I-F1B-003-R01

- Ao longo da Av. dos Estados entre a Rua Santa Adélia
até a divisa do terreno .

Intervenção 37

Execução de serviço de impermeabilização com revestimento elastômero em
poliuréia de hot spray - EPHS

ABC-PE-AR-A-101-R05
soma_ABC-PA-PE-A-001-R03

- Jardins Internos da Reitoria - Bloco A.

Execução de adequações civis e outras intervenções de acordo com o projeto da
2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL004_TERREO_R02
empresa de consultoria TeletecBR.

- Pavimento inferior Bloco C (Teatro): Execução de 2
W.C.'s de serviço , Lavanderia e Sala do gerente palco,
inclusive instalação hidráulica e elétrica.
- Pavimento Térreo Bloco C (Teatro : Execução de um
W. C. feminino ao lado da sala de imprensa e um 1 W.C
para sala do Diretor, Inclusive instalação hidráulica e
elétrica; execução de bilheteria e sala para
administração do teatro;
- 1º Pavimento Bloco C (Cinema): Execução de
adaptação da Bilheteria dos cinemas.

Execução de infraestrutura para iluminação do estacionamento de motos do
pavimento inferior.

- Pavimento inferior - Bloco A - entre os eixos 11A e 17
com o Eixo G.

2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL003_INFERIOR_R02

Intervenção 39

2014_09_UFABC_AP_000_ARQ_FL005_1_2PAV_R02

Intervenção 40

-Serviços gerais para execução e reparos na Rede de
àguas Pluviais, inclusive bomba de recalque.

UFABC-CSA-GER-CR-AR-AE-001-R00
UFABC-CSA-GER-CR-AR-AE-002-R00
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