PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL
CDURP | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
URBANO DA REGIÃO DO PORTO DO RIO DE JANEIRO

ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO PRAÇA DOS ESTIVADORES

1.

Contratação da equipe de pesquisa, composta por, no mínimo, um supervisor, dois arqueólogos,
dez estagiários e dez operários;

2.

Novo layout para a praça dos estivadores, com adequação do espaço;

3.

Manutenção do pessoal de segurança 24 horas, atualmente existente;

4.

Instalação de água, esgoto, luz e iluminação nos espaços de trabalho;

5.

Aquisição de contêineres, a serem dispostos em dois andares:
a. Banheiro masculino/feminino;
b. Escritório com banheiro equipado com:
i. Uma mesa para computador com 4 gavetas e chaves;
ii. Mesa de Escritório sem gaveta 74 x 90 cm;
iii. 4 Cadeiras secretaria sem rodizio;
iv. Armário Médio 1 Porta e 2 gavetões (Arquivo) com chave;
v. Computador com no mínimo, 2gb memória, HD 500 gb, Monitor de LCD 15", DVD RW,
com Sistema Operacional Windows, microsoft office e leitor de cartão SDHC e
estabilizador de voltagem;
vi. HD Externo 3.5" (1Tera);
vii. Impressora Multifuncional Jato de Tinta com função de impressão, cópia e
digitalização a cores;
viii. Ar Condicionado 10.000 BTUs (janela);
ix. Um cofre pequeno;
c. Laboratório, com:
i. bancada,
ii. 4 Cadeiras secretaria sem rodizio;
iii. prateleiras
iv. Ar Condicionado 10.000 BTUs (janela);
d. Seis contêineres com prateleiras para guarda de material e escada de acesso, quando
necessário;
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6.

Adequação do tapume existente por medida de segurança;

7.

Instalação de placa de obras;

8.

Montagem de bancadas a serem definidas pelo novo layout;

9.

Recondicionamento das pias;

10. Construção de bancadas de secagem fixas (peneiras);
11. Uma máquina fotográfica com, no minimo, de 16 mega pixels com zoom ótico de 25x, distancia
focal de 4 a 104mm, abertura de 3.1 a 3.6, cartão de memória de 16 gb SDHC e com tripé de
1,5m
12. Bebedouro elétrico de coluna;
13. Roupeiro de aço com 16 portas com cadeados;
14. Compra das caixas, sacos plásticos, etc. de acordo com o projeto de guarda do IRPH;
15. Material de escritório (canetas, papel, etc);
16. Três carrinhos de mão, três pás normais, cinco pás de lixo;
17. Duzentas Máscaras de pintura (quantidade inicial);
18. Dez caixas de luvas de procedimento (quantidade inicial);
19. Quinhentos sacos de entulho (quantidade inicial);

Os itens de 14 a 19 e pequenas despesas adicionais deverão ser repostas mensalmente ou quando
solicitado.
Deverão ser providenciados – quando necessário – os meios de transporte para levar o material da
CASERJ para a praça dos Estivadores e remover o entulho.
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