
OBJETIVIDADE E PRATICIDADE



Prestaremos este serviço especialmente para você que é responsável

por lugares que existam circulação de pessoas, armazenamento de

materiais ou de outros estabelecimentos que se encaixem nas normas

de PPCI. Podem ser condomínios residenciais, bares, casas de eventos,

restaurantes, comercio, varejo, silos, transportadoras, depósitos,

cemitérios, entre outros.

Estando aqui para facilitar a sua vida ao máximo, enfrentaremos a

burocracia e organizaremos tudo para que você não precisa se

preocupar com nada até a aprovação do seu projeto.

Claro que se você precisar de mais uma mãozinha, estaremos aqui para

colaborar de forma objetiva elaborando o orçamento e acompanhando

de instalação, se isso também for uma necessidade sua!



CLCB

Certificado de Licença pelo Corpo de Bombeiros – pode ser aplicado nos

seguintes casos: área total edificada de até 200m² (duzentos metros

quadrados); possuir no máximo 2 (dois) pavimentos; ser classificado com

grau de incêndio médio ou baixo, de acordo com o Decreto Estadual nº

51.803, de 10 de setembro de 2014 e alterações posteriores; não se

enquadrar nas divisões de riscos F-5, F-6, F-7, F-11, F-12, G-3, G-4, G-5

e G-6, e nos grupos L e M, de acordo com o Decreto Estadual já citado;

não possuir área de inflamáveis, depósitos ou áreas de manipulação de

resíduos tóxicos; possui no máximo 26 kg (vinte e seis quilogramas) de

GLP; não possuir subsolo com área superior à 50m² (cinquenta metros

quadrados). (Informações retiradas da Resolução Técnica CBMRS, nº5,

Parte 02 - Processo de Segurança Contra Incêndio: Certificado de

Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB 2016).



Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – pode ser

aplicado PSPCI nos seguintes casos: classificação grau de risco médio ou

baixo; área total edificada de até 750m² (setecentos e cinquenta metros

quadrados); máximo de 3 (três) pavimentos; (Informações retiradas da

Resolução Técnica CBMRS, nº5, Parte 3.1 - Processo de Segurança

Contra Incêndio: Plano Simplificado de Prevenção e Proteção Contra

Incêndio – PSPCI 2016).

PSPCI

Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio - pode ser aplicado PPCI

nos seguintes casos: nas edificações que não se enquadrarem no CLCB e

nem no PSPCI ou que possuam procedimento administrativo e normas

próprias, reguladas através do RTCBMRS especificas. (Informações

retiradas da Resolução Técnica CBMRS, nº5, Parte 1.1 - Processo de

Segurança Contra Incêndio: Plano de Prevenção e Proteção Contra

Incêndio na Forma Completa 2016).

PPCI





1. CONTATO E REUNIÃO INICIAL

Quando conversarmos sobre o local e as necessidades reais de fazer o

PPCI. vendo se existe a possibilidade do local se enquadrar realmente em

PPCI ou se enquadrará em CLCB (Certificado de Licença do Corpo de

Bombeiros) ou PSPCI (Plano Simplificado de Proteção Contra Incêndio).

2. PROPOSTA E CONTRATO

Agora, com base nas informações colhidas no nossa reunião, iremos

elaborar uma proposta de acordo com as suas necessidades e lhe

apresentaremos em um novo encontroo ou a enviaremos por e-mail,

conforme o seu desejo. Posteriormente, com ela aprovada, assinaremos

o contrato de prestação de serviço e daremos início aos trabalhos.

3. LEVANTAMENTO IN LOCO

Nesta etapa, será feito o levantamento métrico e fotográfico do que existe

no local para que possamos projetar e/ou adaptar o projeto de PPCI já

existente (caso o local já o tenha) de acordo com as normas vigentes

atuais. Nesta etapa, analisaremos se o que existe poderá ou não ser

reaproveitado e de que maneira isso poderá ocorrer.

4. PROJETO

Aqui, voltamos ao trabalho teórico, todas as informações colhidas no

levantamento serão digitalizadas e compatibilizadas com as informações

previamente fornecidas por você. Aplicaremos no projeto as normas,

decretos, resoluções técnicas e leis vigentes para total segurança do

local.



5. MONTAGEM DA PASTA

Juntaremos todos os documentos entregue por você (que foram

solicitados na etapa 2), com os anexos devidamente preenchidos e o

projeto desenvolvido por nós, com nossa RRT (Registro de

Responsabilidade Técnica) de projeto, e montaremos uma pasta que será

entregue ao corpo de bombeiros.

6. PROTOCOLO JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS

Para pasta, completa, que será entregue no Corpo de Bombeiros, será

gerada um número de protocolo, no qual iremos acompanhando o seu

processo. Pode ser que sejam necessárias correções e outras solicitações

do órgão competente, mas fique tranquilo (a), é normal e faremos todo

acompanhamento até a Aprovação do Projeto.

7. APROVAÇÃO DE PROJETO

Aqui finaliza nosso trabalho, com o projeto aprovado pelo Corpo de

Bombeiros, eles ficam com a pasta como registro, e você ficará com uma

igualzinha, com todos os documentos e todas as correções até o projeto

aprovado. Com o ele em mãos, você deverá executá-lo, contratando uma

empresa especializada para a sua execução. Lembre-se, o projeto depois

de aprovado pelos Bombeiros não poderá sofrer alterações.





OK... MAS E SE PRECISO APLICAR O PROJETO E NÃO SEI FAZER?

Podemos te ajudar, não contratamos a execução por você, mas

podemos orçar a execução do projeto aprovado (aí você contrataria

nosso serviço de orçamento de PPCI).

Você vai precisar de um Registro de Responsabilidade Técnica

(RRT) para a execução, que consiste em um documento que o

profissional habilitado (engenheiro ou arquiteto), acompanhando a

execução do projeto, emite assumindo toda a responsabilidade por

este processo.

Vale lembrar que não é necessário que esse profissional seja o

mesmo que elaborou o projeto e, por isso, você pode trazer também

o seu, já existente, e contratar os nossos serviços de orçamento,

acompanhamento e/ou vista técnica.



E SE MEU CASO FOR CLCB OU PSPCI? COMO DEVO PROCEDER?

Se seu caso for CLCB você poderá consultar mais informações

neste site: https://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/, caso ainda fique

dúvidas, contate-nos para uma consultoria e teremos o prazer de

sanar suas dúvidas!

Se seu caso for PSPCI, no link a cima você também pode tirar

dúvidas, mas neste caso, podemos lhe oferecer junto com a

consultoria um relatório de adequações para sua edificação.

Analisaremos a norma de acordo com seu local, faremos 1 (um)

levantamento in loco, e indicaremos no relatório as adequações

necessárias de acordo com as normas, para que você tenha total

segurança na sua edificação.





MEZCLA significa mistura, a nossa mistura. São diferentes interesses,

conhecimentos, vontades, culturas, vivências, experiências e energias

unidos para tornar sonhos em realidade. Mezclar significa criar conexões,

podendo ser muitas coisas ao mesmo tempo que pode ser algo único.

Pode ser tênue como uma linha e infinita como um ponto. MEZCLA é

sentimento, vida e inclusão.

Prazer, MEZCLA Arq & Urb! Somos um escritório de Arquitetura e

Urbanismo, idealizado pelas arquitetas Ana Lucia Madruga e Fernanda

Sampaio, que, amigas de quase uma década, resolveram se tornar os

elementos principais desta mistura resultando na busca de, além dos

nossos sonhos, ajudar a realizar os seus. Com foco principal em

arquitetura residencial e comercial, buscamos atender os seus mais

profundos desejos arquitetônicos e criativos, oferecendo uma experiência

rica e única, utilizando um estilo jovem e atual e misturando conceitos.

Acreditamos que temos que amar o que fazemos e entender o nosso

propósito foi fundamental para segurar com firmeza os nossos sonhos,

pois eles transformam a nossa vida. Tratamos cada projeto como algo

único, exclusivo e trabalhamos com muita dedicação, transparência e

criatividade, sem deixar de pensar a arquitetura como ponte para criar

conexões e transformar vidas.





Arq. Ana Lucia Madruga

Ariana, organizada, criativa e detalhista, é o elemento fogo do

escritório. Ama um drama, Grey’s Anatomy, Gin Tônica e prefere

salgado a doce.

Apaixonada pela arquitetura, durante a faculdade trabalhou em

escritório onde atuou nas áreas de arquitetura residencial, comercial e

revitalização de residência e espaços antigos. Formou-se em 2016,

atuando como profissional liberal desde então e, em 2018, foi

cofundadora da Escola Livre de Arquitetura, onde manteve vínculo até

janeiro de 2020.

Reconhecimentos:

Menção Honrosa no Prêmio IAB RS José Albano Volkmer 2016 –

Trabalho Final de Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

Indicação ao Concurso Ópera Prima 2016 – Trabalho Final de

Graduação: Conjunto Habitacional Palafitas.

@al.madruga



Arq. Fernanda Sampaio

Canceriana, comunicativa, persuasiva, é o elemento água do escritório.

Adora ouvir mpb e mantras, tomar um chopp e praticar o deboísmo,

assistir comédia (ama Friends). Reikiana, e terapeuta complementar

(florais, radiestesia, barras de access) tem como menina dos seus

olhos a cura de ambientes através da energética, futura especialista

em Healing Design.

Formou-se em Arquitetura e Urbanismo em fevereiro de 2019, durante

a graduação, trabalhou em diversos escritórios, em múltiplas áreas

dentro da arquitetura com o intuito de entender melhor as etapas e a

realidade dentro do mercado. Em 2014 ganhou uma bolsa de estudos

pelo programa Ciências sem Fronteiras, e cursou um ano na Escuela

Técnica Superior de Edificación na Universidad Politécnica de Madrid

(UPM). Durante o ano de 2019, trabalhou como profissional liberal e

colaboradora da Escola Livre de Arquitetura.

@ferpsampaio



www.mezclaarqeurb.com

mezcla.arqeurb@gmail.com

@mezcla.arqeurb


