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AMB
FUTEBOL NA PONTA DA LÍNGUA
CENOGRAFIA
MARCENARIA
ITEM NOME
1
Fechamento de
piso elevado - 2º
pavimento
2
Fechamento de
arquibancada - 2º
pavimento
3
Estrutura para
tablets - 2º
pavimento
4
Fechamento
arquibancada - 3º
pavimento
5

Piso - 3º
pavimento

ITEM NOME
1
Arquibancada 2º
pavimento
2
Arquibancadas 3º
pavimento
ITEM NOME
1
Estrutura Piso - 2º
pavimento
2

Rampas - 2º
pavimento

3

Grid de apoio nas
vigas existentes 3º pavimento

4

Grid de apoio
luminárias - 3º
pavimento

DESCRICAO
Chapas de MDF 15mm seguindo modulação
conforme estrutura

DIMENSAO
64m2

Chapas de MDF 12mm fechando todas as faces da 19m2
arquibancada, exceto aquela voltada para os
elevadores
Estrutura em L conforme desenho em MDF 10mm H=7cm, L=16cm,
P=5cm
Tábuas de 5,6m de comprimento ao longo das
faces da arquibancada, sendo o assento de 45cm
de largura, e o encosto 30cm. Acabamento em
madeira natural - cedrinho.
Piso em chapas de MDF 15mm com revestimento
em fórmica branca em uma das faces (ver
modulação em desenho)
ANDAIMES
DESCRICAO
Estrutura tubular de andaime para arquibancada três degraus com assento 60cm e espelho 40cm
Estrutura tubular de andaime para arquibancada dois degraus cada com assento 60cm e espelho
SERRALHERIA
DESCRICAO
Estrutura em perfis tubulares quadrados 4x6cm
conforme desenho. Acabamento em pintura
eletrostática preta.
Chapas corrugadas dobradas metálicas 3mm
conforme desenho. Acabamento em pintura
eletrostática preta.
Perfis estruturais tubulares quadrados metálicos
com espessura de 3mm, dimensões 4x8cm,
apoiados nas vigas de madeira existentes (fixação
conforme detalhe) para fixação dos auto-falantes
direcionais e das TVs 60". Acabamento em pintura
eletrostática preta.
Perfis estruturais tubulares quadrados metálicos
com espessura de 3mm, dimensões 4x6cm,
apoiados nas vigas de madeira existentes (fixação
conforme detalhe) para fixação das luminárias PAR
20 que iluminarão as arquibancadas.

QTDE

16

14m2

40m2

DIMENSAO
5,60m comprimento

QTDE
1

5,60m comprimento

2

DIMENSAO
70m lineares

QTDE

8,5m2

comprimento 4,50m
por unidade

7

comprimento 6,09m
por unidade

2

5

Hastes verticais
de fixação TVs 3º pavimento

Perfis estruturais tubulares quadrados metálicos
comprimento 1,5m
com espessura de 3mm, dimensões 3x3cm
soldados em moldura metálica das TV's pelo meio e
fixado no grid estrutural com luva conforme detalhe.
Acabamento em pintura eletrostática preta.

2

6

Moltura TVs - 3º
pavimento

Moltura em chapa metálica dobrada para suporte
das TV's com solda nas quinas e abertura com
dobradiça para entrada da televisão, segundo
desenho. Acabamento em pintura eletrostática
preta.
FIXAÇÕES

1,23mx0,74m
(dimensões a serem
confirmadas após
contratação da TV)

2

DESCRICAO

DIMENSAO

ITEM NOME
1

Cabo de aço para Cabos de aço 5mm
fixação autofalantes - 3º
pavimento

comprimento 1,2m

QTDE
15

ADESIVAÇÃO
ITEM NOME

DESCRICAO

DIMENSAO

Vinil de recorte com desenho específico ocupando
área total de 40m2 a ser aplicado sobre chapa de
MDF com revestimento em formica em uma das
faces
REVESTIMENTOS

40m2

ITEM NOME
1
Carpete piso
elevado - 2º
pavimento
2
Carpete
arquibancada - 2º
pavimento
3
Borracha para
proteção dos
pisos e vigas
existentes

DESCRICAO
Revestimento de piso com carpete preto 3mm

DIMENSAO
74m2

Revestimento em todo MDF da arquibancada com
carpete preto 3mm

19m2

ITEM NOME
1

DESCRICAO
Almofadas de 1,1m de largura por 45cm de
profundidade em sarja preta para os assentos das
arquibancadas. São 5 almofadas por degrau das
arquibancadas do 2º pavimento, totalizando 15
almofadas
Almofadas de 1,1m de largura por 45cm de
profundidade em sarja preta para os assentos das
arquibancadas. São 5 almofadas por degrau das
arquibancadas do 3º pavimento, totalizando 20
almofadas

1 Vinil de recorte

Almofadas - 2º
pavimento
2

Almofadas - 3º
pavimento

QTDE

QTDE

Borracha para evitar o contato da estrutura de
serralheria do 2º piso no piso existente e para
proteção das vigas de madeira existentes do 3º piso
para apoio de grid metálico a ser construido
OBJETOS

São Paulo, 17 de abril de 2014.

DIMENSAO

QTDE

L=1,1m P=45cm

15

L=1,1m P=45cm

20

