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juliana.neves@unila.edu.br

RES: orçamento projeto estrutural

De : Adriano Vieira Risson <adriano@riddel.com.br>
Assunto : RES: orçamento projeto estrutural

Qui, 11 de abr de 2019 14:54
2 anexos

Para : 'Juliana Dayene de Souza Neves'
<juliana.neves@unila.edu.br>
Prezada Eng. Juliana.
Conforme solicitado, segue em anexo proposta referente à elaboração de projeto estrutural e de fundações,
conforme projeto arquitetônico.
Agradecemos o contato e nos colocamos à disposição.
Atenciosamente.

De: Juliana Dayene de Souza Neves [mailto:juliana.neves@unila.edu.br]

Enviada em: quarta-feira, 10 de abril de 2019 16:39
Para: adriano@riddel.com.br
Assunto: orçamento projeto estrutural
Prezado Eng. Adriano
Solicito o orçamento para o projeto estrutural e fundações do Edifício de Aulas em anexo.
Observe que haverá uma cobertura metálica sobre a passarela a ser construída na
segunda fase (prever sobrecargas), no momento precisamos do orçamento para o prédio
de aulas e a passarela.
O orçamento deve prever no mínimo:
- Projeto estrutural em concreto armado moldado in loco, com apresentação nos formatos
padronizados das formas, detalhes construtivos, detalhamento das armaduras e seus
respectivos quantitativos.
- O projeto deverá ser elaborado em atendimento as normas prescritivas de cálculo
estrutural.
- Os projetos deverão ser elaborados em atendimento a NBR 15575 – Desempenho das
Edificações.
- Projeto de fundação.
- Memoriais descritivos e quantitativos de materiais.
- Documentos de Responsabilidade Técnica (ART).
- Arquivos digitais e uma cópia impressa e assinada.
https://correio.unila.edu.br/h/printmessage?id=22698&tz=America/Sao_Paulo&xim=1
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O local da obra é no terreno da Unila localizado na Av. Tancredo Neves em Foz do
Iguaçu, mesmo local onde está sendo construído o Alojamento Estudantil.
Qualquer dúvida estamos a disposição.
Juliana Dayene de Souza Neves | Engenheira Civil
SECIC - Secretaria de Implantação do Campus
COB - Coordenadoria de Obras
55 (45) 3529 2739
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R$ 9.530,00

Validade da proposta: 30 dias
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