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ARQUIVO DESLIZANTE 
 

PROAC 
 

Tomada de preços  Ano 

T004 2022 

01 – Objeto 
 

A presente Tomada de preços tem por objeto fornecimento e instalação de sistemas 
modulares de armazenamento deslizante, na quantidade e característica mínima exigida, conforme 
descrito abaixo. 
 
02 – Descrição 
 

2.1 Sistemas de arquivamento e armazenamento deslizantes confeccionados em aço, 
configuráveis sob projeto e com ajustes de componentes a cada 25mm. 

 
2.2 Detalhamento dos itens e quantidades 

Item Quant. Descrição 

1 01 Módulo 465 deslizante 2.0 simples – altura externa 1550 mm 

2 01 Módulo 870 deslizante 2.0 duplo – altura externa 1550 mm 

3 24 Prateleira 415 lisa com reforço soldado para 100 kg 

4 01 Trava mecânica do conjunto 

5 02 Ponteira metálica para trilho 

6 3,30 Trilho com estrado revestido para módulo 2.0 

7 3,30 Rampa metálica para plataforma 

8 7,43 Plataforma em aço revestida com manta 

 
03 – Prazos 
 

3.1 Local de instalação: Museu da Inclusão – Av. Mário de Andrade nº 564, portão 10 – 
Barra Funda – SP, CEP: 01156-001. 

 
 3.2 Prazo de entrega c/ montagem: em até 40 dias a partir da assinatura do contrato; 
 

3.3 A proposta deverá contemplar garantia para todos os equipamentos adquiridos de 
no mínimo 5 anos; 

 
04 – Responsabilidade da contratada 
 

4.1 Cumprir os itens 02 e 03 deste Memorial descritivo, além das descritas neste item. 
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4.2 Apresentar sugestão do projeto (desenho técnico); 
 
4.3 – Laudos de Certificação – As empresas participantes deverão apresentar juntamente 
com a proposta os seguintes laudos: 
       4.3.1 - Pintura 

• Resistência de pelo menos 1600 h em ensaio acelerado de corrosão em câmara de névoa 
salina, conforme a ABNT, NBR 8094; 

 

• Resistência de pelo menos 1600 h após ensaio acelerado de corrosão por exposição à 
atmosfera úmida saturada, conforme a ABNT, NBR 8095;  

 

• Resistência de pelo menos 25 ciclos após ensaio acelerado de corrosão por exposição ao 
Dióxido de Enxofre ocasionado pela mistura da umidade e poluição ambiental, conforme a 
ABNT, NBR 8096 sem produtos de corrosão vermelha e/ou empolamento da camada de 
tinta;  

 

• Flexibilidade de tinta, conforme norma ABNT NBR 10545:1988, atestando que as amostras 
não apresentaram fissura, craqueamento ou desplacamento da camada de tinta aplicada, 
indicando o índice de flexibilidade superior a 35% nas amostras ensaiadas. 
 

4.3.2 - Bases deslizantes - Apresentar Parecer Técnico de resistência emitido por 
qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, simulando uma carga mínima de 
10.000 Kg recebida pelos painéis estruturais e projetada por estes diretamente sobre os 
perfis laterais do carro/base deslizante simples (entre 410 e 450 mm) e duplos (entre 750 
e 860 mm) sem apresentar deformações. 
4.3.3 - Rodas - Apresentar Parecer Técnico de resistência emitido por qualquer 
laboratório reconhecido pelo INMETRO, simulando uma carga mínima de 400 KN 
projetada diretamente sobre o conjunto de 04 rodas e de durabilidade da base deslizante 
simples carregada com o equivalente a 1000 kg de carga após 40.000 ciclos completos 
de 1,5 metros e da base deslizante dupla intermediária composta por 04 faces 
carregadas com o equivalente a 3.200 Kg de carga após 30.000 ciclos completos de 1,5 
metros, demonstrando que os respectivos conjuntos de travessas, mancais, eixo e 04 
rodas resistiram sem apresentar qualquer irregularidade em seu funcionamento. Com a 
finalidade de demonstrar sua resistência ao rolamento com cargas a fim de garantir a 
movimentação dos arquivos sem o risco de quebras, provocando manutenções 
prematuras do sistema. 
4.3.4 - Garra de segurança (Estabilidade) - Apresentar Parecer Técnico de resistência 
emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, considerando os 
parâmetros a seguir: 

• Módulos simples (entre 410 e 450 mm) e duplos (entre 750 e 860 mm) com aplicação de 
uma carga mínima de 1000 N projetada horizontalmente no ponto médio do módulo a uma 
altura de 1600 mm com ele travado contra os limitadores de curso não podendo haver o 
tombamento da amostra carregada com uma carga de 500 Kg distribuídos uniformemente 
em cada uma das faces e com 200 kg carregados em cada uma das 02(duas) prateleiras 
superiores de cada face; 

• Módulos simples (entre 410 e 450 mm) e duplos (entre 750 e 860 mm) em movimento por 
acionamento manual por um percurso mínimo de 1500 mm ou a uma velocidade média 
mínima 0,20 m/s carregado com uma carga de 500 Kg distribuídos uniformemente em cada 
uma das faces e com 200 kg carregados em cada uma das 02(duas) prateleiras superiores 

http://www.abacai.org.br/
mailto:carlosprado@abacai.org.br


, 

Memorial Descritivo 

 

 
Abaçaí Cultura e Arte - Organização Social  

Av. Cásper Líbero, 390 – 6o andar – CJS. 608/612 – Centro – São Paulo – SP – CEP:01033-000 tel: 11 3312 2900 

 Conheça nossas ações pelo site http://www.abacai.org.br  e-mail:carlosprado@abacai.org.br 

3 

de cada face até se chocar contra o final do curso não podendo haver o tombamento da 
amostra. 
 

4.3.5 - Prateleira Regulável - Apresentar Parecer Técnico de resistência emitido por 
qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, demonstrando que a prateleira 
suportou mais de 180 kg com deflexão máxima residual de 1 mm após um período 
mínimo de 30 minutos de sobrecarga. 
4.3.6 - Quadro Corrediço e trilhos telescópicos - Apresentar Parecer Técnico de 
resistência emitido por qualquer laboratório reconhecido pelo INMETRO, simulando 
o uso deste componente montado em um módulo com capacidade para suportar 
mais de 180 kg sem ocorrências de ruptura ou deformações permanentes. 

  
4.4 Demais documentações pertinentes à legislação vigente poderão ser solicitadas a 

qualquer tempo à empresa vencedora; 
 
4.5 Realizar visita técnica no local; 

  
05 – Responsabilidade da contratante 
 
 5.1 Indicar responsável em acompanhar as atividades. 
 
 5.2 Enviar layout para montagem do equipamento. 
 

5.3 A CONTRATANTE poderá a qualquer tempo solicitar documentação que achar 
necessário à execução do serviço 

   
06 – Forma de Pagamento 
 

6.1 Em até 30 (trinta) dias após a entrega e instalação do equipamento completo; 
 

6.1.1  Entrega do contrato assinado e emissão do documento fiscal; 
 
6.2 Nota Fiscal Eletrônica: 

6.2.1 Importante: A NF eletrônica deverá ser enviada somente para 
financeiro@abacai.org.br 
6.2.2 Para empresas sediadas em São Paulo e outros municípios onde está 
implantada, somente será aceita NF eletrônica; 

6.2.2.1Os serviços/produtos deverão ser discriminados  
na nota fiscal, conforme o memorial descritivo; 

6.2.3  Os impostos incidentes no custo efetivo da mercadoria ou serviço deverão 
ser informados no corpo da nota fiscal, conforme Lei 12.741/12, em vigor desde 
10/06/2013. 

07 – Julgamento 
 
Critério de escolha: Menor Preço Total Geral, dentro das especificações exigidas. 
Qualquer esclarecimento entrar em contato pelo e-mail: carlosprado@abacai.org.br  

 
São Paulo, 26 de outubro de 2022. 

        
   CP 
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ANEXO 
Seguem informações adicionais que deverão estar informadas na proposta: 

 

Estruturas: 

Coluna estrutural frontal e intermediária: confeccionada em chapa de aço com espessura de 

0,9 mm formatada em dobras para formação de colunas em perfil C medindo 28 mm de largura, 

com furação retangular a cada 25 mm para encaixe de componentes auxiliares. As colunas 

estruturais são fabricadas com extremidades arredondadas e possuem travessas 

estabilizadoras. 

Painel frontal: confeccionados em chapa de aço carbono com espessura de 0,9 mm com 

fixação direto na estrutura dos módulos através de sistema de encaixe. Permitem paginações 

simples em chapa única, triplas ou múltiplas com extremidades arredondadas para facilitar 

eventuais manutenções. 

Painel lateral: confeccionados em chapa de aço carbono com espessura de 0,9 mm com 

extremidades arredondadas, com a finalidade de fechamento lateral dos módulos das 

extremidades. 

Movimentação: 

Carros ou bases do sistema deslizante: quadros em perfil “U” com 110 mm de altura, 

confeccionados em chapa de aço carbono SAE #14 com espessura 1,9 mm, reforçada com 

travessas internas independentes para ancoragem e fixação das estruturas do módulo. Sistema 

de sustentação e afixação das rodas são através de perfil duplo dobrado, confeccionado em 

chapa de aço carbono SAE 1008 #14, soldado ao perfil da estrutura da base, coincidindo com o 

centro de cada face estabelecendo uma distribuição equilibrada do peso. Produto preparado 

para upgrade tecnológico. Composto por duas travessas de sustentação a cada duas rodas e 

dois mancais e eixos, para resistência e durabilidade da base deslizante dupla e da base 

deslizante simples. 

Eixos de transmissão: produzidos em aço trefilado SAE1020 maciço com diâmetro de 20 mm 

de espessura fixados aos mancais das rodas, encaixados juntamente com os rolamentos, 

proporcionando balanceamento adequado e evitando trepidações ou ruptura por torções. Os 

eixos são chavetados. 

Rodas de tração: produzidas com ferro fundido ou aço, com 104 mm de diâmetro e 30 mm de 

largura, com duas abas laterais de guia, para o perfeito encaixe nos trilhos, permitindo um 

perfeito alinhamento e estabilidade no trilho, de modo a evitar que o módulo perca o alinhamento 

de curso. As Rodas são chavetadas (todas as rodas de tração possuem sistema de chavetas). 

Rodas livres: produzidas em ferro fundido ou aço, com 104 mm de diâmetro e 30 mm de largura, 

providas de um canal central, com duas abas laterais de guia das rodas, para o perfeito encaixe 

nos trilhos, permitindo alinhamento e estabilidade no trilho, de modo a evitar que o módulo saia 

do curso e do alinhamento. 

Rolamentos: são esféricos, com duas faces blindadas, classe ZZ e não precisam de lubrificação. 

Mancal: em aço SAE 1020 usinados, diâmetro de 51 mm e fixados na estrutura da base deslizante. 

Mecanismo de movimentação: mecanismo de movimentação com engrenagens e correntes 

sacáveis frontalmente se a necessidade da retirada dos painéis de acabamento. 
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Sistema de redução e transmissão: a transmissão é realizada através de um sistema de dupla 

redução 4:1 constituído de engrenagens e correntes, que proporcionam agilidade e uma 

movimentação leve e suave pelo sistema de dupla transmissão. 

Sistema mecânico de travamento do conjunto de módulos: instalado no módulo terminal 

móvel do conjunto, possibilitando o travamento geral do sistema quando não estiver sendo 

utilizado. Fechadura tipo tetra com 2 chaves. 

Travamento individual: possibilita o travamento individual do módulo móvel que eventualmente 

esteja sendo utilizado pelo usuário. As travas têm acionamento de encaixe em aço, localizadas 

nos dispositivos de acionamento mecânico (volante). 

Volante: confeccionado em aço carbono SAE 1020, formato de 3 pontas com diâmetro de 340 

mm, manípulos anatômicos, sem quinas, esféricos e com deslizamento suave. Todos os 

módulos mecânicos possuem um volante posicionado em seu painel frontal. 

Trilho ergonômico embutidos em piso modular de aço: fabricados em chapa de aço SAE 

1008 galvanizados com medidas de espessuras de 1,9 mm, largura de 125 mm e perfil de aço 

trefilado em meia-cana com diâmetro de 25 

mm. Recebem tratamento superficial através de banhos químicos a base de zinco (zincagem). 

Com a finalidade de apoio e deslocamento das rodas dos módulos para movimentação do 

arquivo, são dotados de trava estabilizadora em ambos os lados e em toda sua extensão com 

espessura de 2 mm, com a finalidade de receber as garras de segurança do sistema, evitando 

assim acidente com tombamento e descarrilamento dos módulos. 

Componentes internos e externos: 

Prateleira: confeccionadas em chapa de aço dobrado, com espessura de 0,75 mm, com reforço 

perfil tipo ômega, apoiada em suportes laterais confeccionados em aço dobrado com espessura 

de 1,2 mm, sendo estes encaixados em furos oitavados ou retangulares a cada 25 mm das 

estruturas verticais dos módulos. Possibilitam a instalação ou alteração sem a necessidade do 

uso de qualquer tipo de ferramenta, podendo ser realizada pelo próprio usuário. 

Porta-etiqueta: confeccionadas em PVC, com visor translúcido para ser fixado nos painéis 

frontais e possibilitar a identificação do conteúdo. Sendo 1 porta etiqueta para cada módulo 

simples e 2 para cada módulo duplo. 

Piso modular: composto por painéis de encaixe, com dimensões aproximadas de 

30X450X540mm e 30X540X930mm, confeccionados em chapa de aço estrutural, com 

espessura aproximada de no mínio 2mm. Os painéis são encaixados em perfis confeccionados 

em chapa de aço dobrada, com espessura aproximada de no mínimo 2mm, para fixação dos 

trilhos e nivelador dos sistemas modulares. Os trilhos ficam embutidos no piso para evitar 

possíveis tropeços. O revestimento externo do piso é com manta vinílica. Nas extremidades de 

acesso ao, são instaladas rampas que evitem degraus ou saliências, permitindo acesso à 

deficientes físicos e circulação de carrinhos aos corredores de consulta. 

Itens de segurança convencional para o usuário e o conteúdo: 

Garra de segurança: confeccionada em chapa de aço SAE 1008, com espessura de 1,9 mm, 

em formato “J” que possibilita a instalação em módulos terminais e intermediários visando evitar 

o tombamento e localizadas na parte inferior das bases deslizantes dos módulos, engatadas às 

travas estabilizadoras dos trilhos do sistema, evitando acidentes com tombamento e 

descarrilamento dos módulos. 
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Batentes de borracha: instalados em todas extremidades do perímetro interno dos módulos 

deslizantes com a finalidade de evitar possíveis acidentes e atritos entre módulos. São fixados 

em uma canaleta metálica de forma a proporcionar um perfeito alinhamento. 

Adaptabilidade ergonômica, estrutural e de segurança: permitem total flexibilização 

estrutural, objetivando o atendimento às eventuais adequações futuras de layout e deverá dispor 

de sistemática construtiva e de montagem que garanta excelente relação funcional e ergonômica 

em face de possíveis readequações do leiaute dos sistemas, garantindo assim um melhor 

investimento, comprovando as melhoras práticas em características construtivas. Possibilitam 

também a mecanização dos módulos fixos e a transformação dos módulos mecânicos em 

eletrônicos/upgrade. 

O espaço que a reserva técnica irá ocupar será de 62,15m² (foto abaixo). Esse  ambiente permite 
a instalação de três estações de trabalho, a saber: 1) Seção de trabalho administrativo; 2) Seção 
de quarentena, higienização e acondicionamento do acervo museológico; 3) Seção de guarda do 
acervo museológico.   
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TERMO DE REFERÊNCIA – TOMADA DE PREÇOS 004-2022 

 

PROJETO PROCESSOS MUSEOLÓGICOS ACESSÍVEIS: 

INSTALAÇÃO DA RESERVA TÉCNICA DO MUSEU DA INCLUSÃO – CONTRATAÇÃO DE 

ARQUIVO DESLIZANTES 

 

1. APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

1.1. Resumo 

A presente proposta objetiva a instalação e adequação do espaço destinado à Reserva 

Técnica Acessível do Museu da Inclusão (MDI), de forma a atender os critérios técnicos 

necessários para a preservação do seu acervo museológico, assim como questões de 

acessibilidade. O projeto também se constrói em torno das alíneas: c) Preservação e 

digitalização de acervos museológicos ou arquivísticos; f) Reaparelhamento e modernização 

de museus ou arquivos (infraestrutura); h) Ações para prevenção de riscos ao patrimônio 

museológico ou arquivístico (Implementação de Plano de Gestão de Riscos, Plano de 

Emergência, Plano de Segurança para Intervenções em bens imóveis, entre outros). Este 

acervo, de relevante caráter para a história do movimento social e político de luta por direitos 

das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo, compreende parte importante do 

trabalho de alguns militantes deste movimento. O projeto ora apresentado é a oportunidade 

do Museu da Inclusão de se alinhar com as políticas e normas voltadas à Gestão de Riscos ao 

Patrimônio, cumprindo seu papel e assegurando a integridade física de um expressivo e 

significativo patrimônio nacional, e também desenvolver as questões de acessibilidade para 

além do espaço expositivo do museu. Juntamente à proposta de instalação de uma reserva 

técnica que leve em conta processos museológicos acessíveis no Museu da Inclusão, serão 

realizados as seguintes ações de contrapartida: oficinas de partilha e orientação para museus 

e instituições da capital e do interior de São Paulo sobre processos museológicos acessíveis, 

disponibilização do projeto arquitetônico acessível, participação em evento da Secretaria 

de Estado de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e, por fim, uma formação 

interna no Museu da Inclusão e Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

 

1.2. Histórico do Museu 

O Museu da Inclusão (MDI), unidade museológica vinculada à Secretaria de Estado da Pessoa 

com Deficiência (SEDPCD), foi inaugurado no ano de 2009 como resultado da exposição “Os 

Caminhos da Pessoa com Deficiência”. Essa exposição, ao agrupar reproduções de fotografias, 

manuscritos, áudios e vídeos, procurava oferecer uma visão sobre um grupo e seus 

personagens que atuaram no Movimento Social e Político das Pessoas com Deficiência nos 

anos 1980. O Museu, ao longo da última década, desenvolveu trabalhos com o objetivo de 

preservar, pesquisar e difundir a memória da luta pelos direitos da pessoa com deficiência. 
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Nesses treze anos, também foram empreendidos alguns experimentos para a formação de 

um acervo, como, por exemplo, a iniciativa de coleta de documentos de coleções particulares 

de militantes - e que hoje formam cinco conjuntos documentais que levam o nome de seus 

doadores, sendo: Lia Crespo; Ana Rita de Paula; Leandra Certeza; Maria Amélia Vampré; 

Vanilton Senatore. 

Um segundo exercício de formação de coleção está vinculado ao “Projeto Memórias” que 

visava coletar depoimentos de figuras de destaque entre os ativistas do movimento da 

década de 1980, período em que foi celebrado o Ano Internacional da Pessoa Deficiente 

(AIPD em 1981, declarado pela ONU). Entre os depoentes estão nomes de destaque para 

movimento como, por exemplo, Maria de Lourdes Guarda; Silvana Pereira Gimenes; Cândido 

de Pinto Melo, entre outros. 

Tanto a coleção documental, que foi doada ao Museu, quanto a coleção oral que foi produzida 

internamente, não contaram, desde o início, com espaço de guarda planejado e adequado 

que atendesse, assim, aos parâmetros vigentes de preservação, tanto na legislação (lei nº 

11.904/2009) quanto no Código de Ética de Museus do ICOM. Sendo que este último afirma 

que “[...] A autoridade de tutela deve garantir segurança adequada para proteger os acervos 

contra roubos ou danos em vitrinas, exposições, áreas de trabalho ou de reserva, ou quando 

em trânsito” (ICOM, 2009, p.12, destaque nosso). 

Até março de 2020, o acervo citado anteriormente esteve acondicionado no Centro de 

Tecnologia e Inovação, bairro do Jabaquara em São Paulo, SP, pois o contrato de gestão do 

Museu, vigente até agosto de 2019, previa que a atuação da equipe de manipulação de 

acervo fosse distante da equipe de museologia e da sede do Museu. Com a proposta de 

revisão das ações e reposicionamento do Museu em 2019, inclusive com reformulação da 

equipe, foi estruturado setores de conservação, documentação e pesquisa, que passaram a 

atuar todos na sede do Museu, ao lado dos setores de comunicação e do educativo. 

Com o início da pandemia da COVID-19, nossos planos foram diretamente afetados, 

tivemos cortes orçamentários que impediram o investimento na estruturação da nossa 

reserva técnica e execução da obra do projeto museográfico no térreo do Museu. Sendo 

assim, o que conseguimos realizar foi um plano emergencial de risco, com a retirada do 

acervo nas condições em que ele se encontrava. 

Conforme vemos nas imagens a seguir: 

 

Fonte: MDI, 2020. 
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Devido a esse risco iminente ao acervo, em março de 2020 os documentos foram 

transferidos para uma sala no terceiro andar da sede do Museu da Inclusão, no prédio da 

Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPCD). 

Apesar do esforço empreendido para a realização da mudança, entendemos que a 

atual forma de guarda ainda não atende aos parâmetros de conservação e guarda de acervo, 

bem como não atende aos padrões de acessibilidade tão caros à missão do Museu da 

Inclusão. 

 

2. RELEVÂNCIA SOCIAL DO PROJETO 

 

Nos últimos anos, algumas instituições museológicas, ao redor do mundo, vêm adaptando 

suas exposições para atender o seu público de forma acessível. Essa iniciativa, a princípio, se 

restringia às ações educativas, passando posteriormente a abranger as adaptações do espaço 

expositivo. Entretanto, ambas, atuaram de maneira a limitar a presença de pessoas com 

deficiência ao papel de público de museus. 

No Museu da Inclusão, somos desafiados diariamente a questionar a prática Museológica 

através do exercício de processos museológicos acessíveis. Isto 

acontece porque acreditamos que a acessibilidade não se trata de uma adaptação, ou uma 

ação aplicada ao fim de um processo, mas sim um desafio que o MDI, pela sua identidade, 

procura enfrentar. A questão da acessibilidade tem sido um desafio às instituições e esse 

precisa ser enfrentado a fim de tornar o museu um espaço mais inclusivo, tanto para seu 

público quanto colaboradores. 

Ao observarmos a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa Com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), 

no artigo 34 podemos ler que “A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre 

escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades 

com as demais pessoas” (destaque nosso). Mais especificamente, o inciso primeiro diz que 

“As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a 

garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos” (ibid). Atendendo à referida lei, os 

museus precisam estar preparados para receber as pessoas com deficiência, mas não 

somente entre os visitantes. 

As instituições necessitam se adequar para empregar pessoas com diversos tipos de 

deficiência, oferecendo capacitação e um ambiente digno e adaptado. Tendo em vista estas 

questões, o presente projeto se volta para a adaptação do espaço físico a partir da criação de 

uma reserva técnica acessível (RTA) que possa atender tanto aos parâmetros de preservação 

quanto às necessidades de profissionais do acervo, e/ou pesquisadores com deficiências. Esta 

proposta se enquadra no projeto identitário do Museu e também visa criar um modelo que 

possa ser utilizado por outras instituições em seus processos de acessibilização. 

Salvaguarda, pesquisa e comunicação são as principais funções de um museu. Entretanto, 

para que ele se coloque como um espaço de produção de conhecimento, e como uma 

ferramenta de difusão de suas ações, o conjunto formado por seus acervos deve estar 
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adequadamente preservado e acondicionado de forma a permitir a perpetuação do 

patrimônio. Pensando nisso, é necessária uma equipe técnica para salvaguardar o acervo e, 

em complemento, ela precisa ter recursos para atuar na preservação de forma inclusiva e 

com atendimento às especificações técnicas - evitando situações que prejudiquem a 

qualidade do trabalho. Sendo o Museu da Inclusão um espaço de reflexão e representação 

sobre os direitos da pessoa com deficiência, torna-se imperativo que as áreas técnicas 

estejam adaptadas para receber e qualificar profissionais com diversos tipos de deficiência.  

É neste contexto apresentado que se insere este projeto. 
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