
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

	 2. Informações 	  

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

3. Responsáveis Técnicos 	  

Nome: BETHANIA MORAIS MATOS MONTEIRO 

Registro: A49112-8 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vinculo: 01/07/2011 	 Data final do Vinculo: 
	

Data final do Contrato: 

A autentkIdede deste Certidão Me ser verificada ern:MIce://slossu.atubcorgadappMewrOghtfezterneWormcSevIces, com e chave: 3W27.7.351YA0499112Y3W 
Impasso ern 17/135/2013 As 095t29 pot CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA, 18114422114 e 
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Página 114 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 

3URIDICA 

N°0000000105116 

1111,111111311JJ1,111!11.1111filplIVIIJ 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 3URIDICA 
Lel No 12373 de 31 de Dezembro de 2010 

Validade: 15/09/2013 

Empresa: CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

CNPJ: 33.146.648/0001-20 	Registro Nacional: 14214-0 

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, 
conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, drcunscrita â(s) atribuição(pães) de seu(s) 
responsável(veis) técnico(s) 

Capital Social: R$ 78.909.335,00 
Data do Capital: 08/02/2012 

Objetivo Social 

A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA AREA DE ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA 
CIVIL, ELETRICA E MECANICA, INCLUINDO A ELABORAÇAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE 
VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS;EXECUÇÃO POR 
ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; A PRESTAÇÃO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA , PREDITIVA E PREVENTIVA E DE QUALQUER NATUREZA ; O CONTROLE DE 
QUALIDADE DE PROJETOS; A FISCALIZAÇAO E SUPERVISA° DE OBRAS; O GERENCIAMENTO DE OBRAS E 
EMPREENDIMENTOS; A REALIZAÇAO DE ENSAIOS, TESTES E ANALISE DE MATERIAIS E PRODUTOS, INCLUSIVE 
INSPEÇAO E CONTROLE DE QUALIDADE; A EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, SONDAGENS E 
CONGENERES; A EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESCORAMENTO, CONTENÇAO E ESTABILIZAÇAO DE 
ENCOSTAS; A EXECUÇAO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO OU REFORÇO ESTRUTURAL DE 
EDIFICAÇOES, PONTES E CONGENERES; A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, 
FISCALIZAÇAO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇAO NAS AREAS SOCIAL E AMBIENTAL; A 
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DE EMPREEDIMENTOS PRIVADOS E PUBLICOS EM GERAL, CONSULTORIA 
EMPRESARIAL, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES NO INTERESSE DE SEUS OBJETIVOS, 

1 DeScriçâo 	  



Página 2/4 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 

3URIDICA 

No 0000000105116 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei Ne 13378 de 31 de Dezembro de 3010 

e. 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: ROBERTA DEAK CERQUEIRA DE AGUIAR 
Registro: A45289-0 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vínculo: 01/08/2012 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: MAURICIO DA ROCHA CAMARGO 
Registro: A17448-3 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vinculo: 01/08/2012 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: BIANCA CAMPOS MONTEIRO 
Registro: A37787-2 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vinculo: 04/11/2000 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: MARCELO DOS SANTOS LEAL 
Registro: A23657-8 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vinculo: 07/06/2011 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: MARISA BRITO DE LIMA 
Registro: A29385-7 	 Vinculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vinculo: 08/12/2011 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: FERNANDA VIVIANA TORRES DE MENDONCA 
Registro: A23638-1 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vínculo: 09/03/2012 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: JOANA DAL LOPES TORRES 
Registro: 102153-2 	 Vinculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vínculo: 11/06/2013 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: LEANDRO WAGNER MENDES MOTA 
Registro: A65258-0 	 Vinculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vinculo: 11/06/2013 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 

Titulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

A outentklIode deste CerUdeo pode sor verificada em: Mrps://slizeu.coubrery.brispoNlewhIghtlexlemo/formeServIces. com  e chove: 3W272361YAD499212Y3W 
Impresso em 17/0612013 es 0E51:29 por CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 54.. lp: 189.44.22.114 133 
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Data final do Contrato.  

Página 3/4 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 

3URIDICA 

N°0000000105116 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei N°12378 de 31 de Dezembro de 2010 

Nome: MONICA TEIXEIRA NUNES 
Registro: A15304-4 

Data do Vínculo: 14/05/2009 

Vinculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data final do Vinculo: Data final do Contrato: 
Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: ADRIANA RUSSO DA COSTA 
Registro: A48172-6 Vinculo: RESPONSAVEL TECNiC0 
Data do Vínculo: 14/06/2013 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 
Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: MARIANA CREVATIN SHELDON 
Registro: A59751-1 	 Vinculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vinculo: 14/06/2013 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 
Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: MARIA CRISTINA AZNAR DURAN 
Registro: A10021-8 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vínculo: 14/07/2010 	 Data final do Vínculo: 	 Data final do Contrato: 
Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: BIANCA SIVOLELLA 
Registro: 77519-3 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 
Data do Vínculo: 14/07/2010 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: LYDIA MARIA MURAD 
Registro: A11966-0 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vinculo: 14/07/2010 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 
Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: WALMOR JOSE PRUDENCIO 
Registro: A0043-4 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vínculo: 17/06/1975 	 Data final do Vinculo: 	 Data final do Contrato: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: RENATA DE PAULA OLIVEIRA 
Registro: A76629-1 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vínculo: 19/05/2011 	 Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Norne: CARLOS COELHO JUNIOR 

U-9  
A autenticidade deste Certklao pede ser verineeda em: htlps://slome.caubnag.brlappMe~extemo?tonnnSesvIces, cern o ChSVO: 3AraZ3131YAIN99Z12Y3W 

'mercam em:1703/2013 As 09:5129 por CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA, lp: 1E9.4422114 

c.) 
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Data final do Contrato: 

Data final do Contrato: 

Data final do Contrato: 

Data final do Contrato: 

Data final do Contrato: 

Data final do Contrato: 

Data final do Contrato: 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA 

3URID/CA 

N°0000000105116 Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA 

Lei No 12378 de 91 de Dezembro de 2010 

Registro: A31483-8 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vínculo: 20/07/2012 	 Data final do Vinculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: LEANDRO NASCIMENTO LOPES 
Registro: A55646-7 	 Vínculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vínculo: 24/09/2012 	 Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: ALINE NEGREIROS MARINHO 
Registro: A55660-2 
	

Vínculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vinculo: 24/09/2012 
	

Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: JOSÉ NORGLEIBE SANTANA DE FREITAS 
Registro: A59831-3 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vinculo: 24/09/2012 	 Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: FERNANDA DELLABARBA BARROS 
Registro: A37890-9 	 Vinculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vínculo: 24/09/2012 	 Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO 
Registro: 29031-9 	 Vínculo: RESPONSAVEL TECNICO 

Data do Vinculo: 25/09/2012 	 Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Nome: RENATA MARIA ARRIAGA CARVALHO 
Registro: A45125-8 	 Vínculo: QUADRO TECNICO 

Data do Vínculo: 26/04/2011 	 Data final do Vínculo: 

Títulos do Profissional: - Arquiteto e Urbanista 

Q-33 

A auterOcktede desta Urino porto ser verificada em: hnissIrstecounsubtorptdappMewIslaterestemoTformaServtos. COT O Ch8VO: 3W2M6IYA1)499ZI2Y3W 
Impresso em: 17/00/2013 às 09:5129 por CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA,Ip: 189.4422.114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105768 

11R1111U1NIIIN VION 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei N°12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: BETHANIA MORAIS MATOS MONTEIRO 

RNP: A49112-8 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

 

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

_____ 1 Descriefio 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

2. Infommções 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(bes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

Moremo ene 19/0102013 à, 10:57:28 For BETHANIA MORAIS MATOS MONTEIRO. ip:189.44.22.114 
A autenticidade desta Cedida° pode Wir Vellneála errif https:adeemeattbrxecnbaapptisighttextemeTtesmaSenices, cern e chave: N134910 
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A autenticidade deste Cetuditio pode ser verificada em: haserAskarm.cmdx.exg.trampMeveNtiliderteme~Sentices, cem e duma: 811  288 
impresso em: 19/06/2013 As 16:16:22 pon ROBERTA DEAX CEROUEIRA DE AGUAR, V: 189.44.92.114 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei No 12378 de 91 de Dezembro de 2010 

Página 1/1 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105931 

11111,1111113111J1J111101111911 II 111111 

Profissional: ROBERTA DEAK CERQUEIRA DE AGUIAR 

RNP: A45289-0 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

1 Descrlçâo 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FiSICA 

	 2. inforrna68es 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 
respectiva ação penal 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(bes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

1 3 '7 



A autenticidade desta CoOdâo poeto sor verlticoda OfTt Mips://slecau.cauhcorg.tifeppMerdelghttexterro?forrnmaenhcces, ~ a chave: 0692D8 
Impresso em: 19042013 ás 16:15:20 por MAURICIO DA RODO. CAMARGO. ás 189.44.22.114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105930 

1U1101111113111j1,111,111.1111V111111j11j 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N°12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: MAURICIO DA ROCHA CAMARGO 

RNP: A17448-3 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

 

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

1 Deserlyie 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

2 Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105929 

11!11,11191111J1111111,11J111119111211j 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei No 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

     

     

 

Profissional: N1ARISA BRITO DE LIMA 

RNP: A29385-7 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

     

 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Temias da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional nao se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAUMR 

Validade: 17/09/2013 

1 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

	 2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva aça() penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(8es) no(s) eiemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso oco.  rra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

A Buena:Mede deste Certidão sede ser verbo:ode errs Mtpslisiecau.extubr.00strieppMeedelght/extemedrommSeMoss. men e CROV0:1342209 
espesso em: 1906/2013 s 16:14:53 por MARISA BRITO DE UMA. 189.44.22114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105773 

11111,11,1U11j1,111111111,111111 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei N°12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

  

Profissional: FERNANDA VIVIANA TORRES DE MENDONCA 

RNP: A23638-1 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

 

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

 

Informações 	  

 

  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime 
respectiva ação penal. 

previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

A °Mentis:dado desta Certidão pode ser verificada em https/slccau.caubrorgbdappMerersighitextemoTtomwsenricos, com a chave: 5A0051 
Impresso em: 19/08/2013 ás 11:0139 por FERNANDA VIVIANA TORRES DE MENDONCA. fp: 189.44.22.111 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

1.1° 0000000106016 

11111.111111J11,1111.111111111.1111.1 
Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N°12378 de 91 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: JOANA DAL LOPES TORRES 

RNP: 102153-2 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 18/09/2013 

1 Desedçâo 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perdera a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

e A eutentIddade rhmta CerliclOo pode ser verificada em: hnozr/dosuctubzow.bdeppMerdalght/exterroiform*Serrtcoz. com e Mem; 344071 
Irnpremo em: 20/06/2013 às 09:01:27 bac JOANA DAL LOPES TORRES. 189.41.22.114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000106015 

1U110111111j1J1c1M1111111,11[11,1511M 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N°12378 de 91 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: LEANDRO WAGNER MENDES MOTA 

RNP: A65258-0 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

 

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 18/09/2013 

.---- 1. Descrlçâo 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(Ce) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

e 
0? ee  
3 

x'fri çjn  
A autenticidade desta Gerada, pode ser verificada era: httptriNiccau.caubrorp.briappMewtstghtfertemoWtxm•Senkos, core a chave: 021WZZ 

faxinem ern: 20/062013 as 0908.07 por LEANDRO WAGNER MENDES MOTA, p: 189.44.22.114 
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A autentkelade desta Certadâo pode ser ~Mordo em: httpsdialccau.coubaorRtefappbeleentatatertamoelomsiServIcos, cern a chave: CWDAZ6 
anverso ene 19/08/2013 as I 1 :Mit por MONICA TEIXEIRA NUNES. Ip: 189.4422.114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105778 

1111,11111fill1J11111111J11J11111181 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N°12378 de 31 do Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: MONICA TEIXEIRA NUNES 

RNP: A15304-4 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

1 Daserlyao 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ôes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

N° 0000000105224 

1112111.111111J1J11.111,111111J1111111111,1 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lel No 12378 do 31 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: ADRIANA RUSSO DA COSTA 

RNP: A48172-6 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 15/09/2013 

	1. Desci:10So 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

	 2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(Ses) 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) 

no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

A eutonfiddede dota CoMdeo podo serveroceda ent beze://deceu.ceubr.org.bdeppMewidglefederno7form.Screcos, com e chave: 25AZEIVi 
Inwesso em: 17/06/2013 As 13:4239 por ADRIANA RUSSO DA COSTA:  lp: 199.4422114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

N° 0000000105225 

.111111111  111111 lIlIlIlIlIlIlilIl 1111111 
20130000105225 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

     

     

 

Profissional: MARIANA CREVATIN SHELDON 

RNP: A59751-1 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

     

 

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados Impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 15/09/2013 

1 Descriçâo 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

2.InfornmeMei 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(rn) alteraçâo(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais neta contidos 

- Valido em todo tenitório nacional 

A autenticidade desta Canino pode ser verificada ent httpsitratcceperrubcorphrtappMeentIMIVextemo?lecrroServkce, cora achava: 7.82W07 
Impresso ern: 17/06/2013 às 13:44:16 por: MARIANA CREVA11N SHELDON, Ip: 189.44.22.114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

N° 0000000105789 

111111,111q1j1j11111,1111VIIMIll 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N°12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: WALMOR JOSE PRUDENCIO 

RNP: A0043-4 

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

1 Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

	2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(bes) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

A autenticidade desta Cedidito pode ser vedflcada em: httpellsiccau.caubrorg.bdappiviewisight/extemottorm=SaMcos, com a chave: Z45CDW 
Impresso em; 19/06/2013 9s 11:15:41 por. WALMOR JOSE PRUDENCI0.1p: 189.4422.114 146 



A eutentiddade deste Cedlao pode ser ~cede em: hepatesiccouneutrargarrop~ogiltrecemonormeServicos. COT EI &MV.): 43ZA24 
impresso em: 201062013 as 09:46:12 por RENATA DE PAULA OLIVEIRA az 171.158317.59 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000106039 

1111111111111111 IlIlIlIlIlIlIlI 11111111 
20130000106039 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N°12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

      

  

Profissional: RENATA DE PAULA OLIVEIRA 

RNP: A76629-1 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 18/09/2013 

Descrição 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 
respectiva ação penal. 

sujeitando o(a) autor(a) à 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(*es) no(s) elemento(s) contido(s) neste 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

documento, esta Certidão 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

147 

e 



- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

A autenticidade desta Cedida° pode et vetificada em: httpseskeeu.ceuedord.OdappAdests1ght/edemo7lormo5en4cos, com e chave: ZZCYCW 
Ingresso em: 19/06/2013 da 10:50:34 por CARLOS COELHO JUNIOR, lp: 189.4422.114 
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CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105766 

NWERRIM 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

Lei N° 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

  

Profissional: CARLOS COELHO JUNIOR 

RNP: A31483-8 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

  

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados Impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR 

Validade: 17/09/2013 

1 Deserlyllo 	- 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

	2 Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perdera a sua validade para todos os efeitos. 



4•11 

Ge 

  

Página 1/1 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 

No 0000000105776 

1U11011191 !1111110111110q11J1  

Conselho de Arquitetura e Urbanismo 
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
Lei N" 12378 de 31 de Dezembro de 2010 

      

  

Profissional: JOSE DANIEL VANEGAS ARGUELLO 

RNP: 29031-9 

Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista 

 

      

  

CERTIFICAMOS que o Profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 
31/12/2010, conforme os dados Impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que o Profissional não se encontra em 
débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAUfBR 

Validade: 17/09/2013 

1 Deserlçâo 	  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FISICA 

	 2. Informações 	  

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à 
respectiva ação penal. 

- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(8es) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão 
perderá a sua validade para todos os efeitos. 

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Valido em todo território nacional 

 

A autentdade desta Cedao pede em vedemde Mn: letpueskomuseubrorgirdepplviewfsighVextemoeforewSemleos, 	YTCODY 
tinte:SM em: 10/06/2013 ste 11:03:26 por JOSE DANIEl. VANEGAS ARGUE110.12 189.4422.114 
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3.2 COMPROVAÇÃO DE POSSUIR NO QUADRO 
PERMANENTE DA EMPRESA, PROFISSIONAL 
DETENTOR DE ATESTADOS DE CAPACIDADE 

TÉCNICA E CERTIDÃO DE REGISTRO NO CREA 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 

   

CREA-SP 

 

Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

 

CERTIDÃO N°: Fli-55424 Folha(s) n°: 1 de 2 
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,, 	1  
"O profissional 	

( :V 

declarou que 	a:partiCipayNoeir .oltrliarkt p;o_fiss„..lo‘nIO_ lsra, 
 Y, 	— 

et 

	

4.3 	. 
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4 11)44 

CERTIFICAMOS, para os devidos ,fins:;de acorda, comos(ertigos 4°  Scsie 6°, da Resolução n°  317/86 do 
:fisional abaixo mencionado: 

ete..‘7A,„717 
g 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente-comoj 
acervo técnico do profissional certificado.  

,fellAtilOSEfAMOF MITO  

O Acervo Técnico é Má a exPeriência adquirida ao longo da vida do profissional, 
coittitialivel com Sirààãtribtliçõellegals, não cabendo qualquer limitação temporal 
à sua validade 

PA- 



! 249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 

tua C - Fone:3553-6021 N9:130801134637 hUTENTICAÇA0 - Frente 
ate cópia reprográfica conforme o original a mil apr dou fé. 	. 

1 de Agosto de 2013. 

Av. Almirante Barro 

Au te 
ESEt) 
Valor 

Proc.dados: .... :R$ Total 1.46 
 ...........R$ 5.56 

:R$ 4.101 Autenti 



CERTIDÃO N°: FU55424 
São Paulo, 

Folha(s) n°: 2 de 2 

Terça-feir. 13 de Abril de 2004 

O'r 	ett 
'Elza Arruda No 
;Vagi êh 

fibfratnh„ 
IMPORTANTE: A presente certidão é validatomente como~ 
acervo técnico do profissional certificado. 

FICIAWC SEFAIfi DE IMO 

_ os, 

O Aceitvo Técnicdé todta experiência "adquirida ao longo da vida do profissional, 
cOrnp—ativel com atai atribuiçfits legais, não cabendo qualquer limitação temporal 
à striv-tilidade 

Conferido: Sil 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO CM 

   

CREA-SP 

 

Válida somente com a autenticação do Crea-SP 

 

Piv 



Aute 
ese 
Vai 
Ante 
Proc. 
Total 

.242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801134637 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
sente cópia reprográfica conforme o original a mie apr 

dou fé 

.. :R$ 1.46 
:R$ 4.10 

 	R$ 5.56 Ri 

o, ide Agosto de 
20 	
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O PRESENTE ooet.s•mr-iro rE PARTE 
INTEGP,ANTE DA CESTIDAD DE. ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 
CREA-SP SOB Nia- 5SH 	. 

-Ç4o Panb, ( 	04 r  09  • 

A DE OLIVEIL• 
eCh/fCA SERV. A‘E.52. NI STRA1 

DRCA 

ATESTADO - 

Atestamos para devidos fins que a empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S. A., 

executou .
para a SONAE ENPLANTA S.A., situado à rua Gomes de Carvalho, n° 1.327 - 

Conjunto 32 - 20. Andar, no bairro da Vila Olímpia no município de São Paulo -
.SP - CEP 

04547-005, os Serviços Técnicos Profissionais 
Especializados de Gerenciamento de Projetos e 

Obras, na construção do SHOPPINGSETRÓPOLE, de propriedade de Sonae Enplanta S.A., 
Pedra Grande S/c Ltda, Boa Esperança Com. E Adm. Ltda, Instituto Aerus de Seguridàde 

Social, Unibanco AIG S/A Seguros E Previd. Unibanco União dos Bancos Brasileiros S.A. 

Os trabalhos desenvolvidos na fase dos projetos compreendem: 

Conhecimento dos Projetos; 

Estudo de Alternativas; 

Coordenação do desenvolvimento dos Projetos; 

Coordenação de ConsUltores Envolvidos; 

Análise das interfaces e interferências; 

Pareceres Tànicos. 

Projetos Fiscalizados: 

Projeto dearquitetura; 

Projeto de fundações; 

Projeto de estruturas; 

Projeto de instalações elétricas e hidro-sanitárias; 

Projeto de proteção contra descargas atmosféricas; 

Projeto de gás combustível; 

Projeto de prevenção e combate à incêndio; 

Projeto de Supervisão Segurança e Controle Predial; 

Projeto luminotécnico; 

Projeto de paisagismo; 

.Projeto de comunicação visual; 

Projeto viário. 

A fase de construção compreende a execução das seguintes atividades: 

- 'Fiscal ização das obras civis e instalações; 

Controle da qualidade com fiscalização de campo; 

- Controle do prazo; 
Elaboração de instruções de serviços a empresas subcontratadas; 

- Controle dos processos construtivos; 

Elaboração do planejamento da construção; 

UNISHOPPING ADMINISTRADORA LTDA 

Rua Gomes de Carvalho, 1327 r andar • Vila Olímpia • CEP 04547-005 • São Paulo - SP • Brasil 
Tel.: 5511 3845-5399 • Fax: 55 11 3845-4522 153 
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Total 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801134637 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
ate cópia reprográfica conforme o original a mim apr 
dou fé 

Rio 	o ide Agosto de 2013. 
:R34.10 	  
.R$  1.46 IIBIHACY 5 HE DA SILVA PILHO 
.R$  5.56 
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Acompanhamento dos processos construtivos; 

Planejamento informatizado da construção; 

- Avaliação e análise de serviços extra contratuais; 

Controle dos custos do empreendimento; 

Elaboração de relatórios gerenclais do empreendimento; 

Avaliação e análise de serviços extra contratuais; 

Coordenação do trâmite da documentação da obra; 

Acompanhamento da legal da obra junto obtenção da documentação aos órgãos 
competentes, tais como: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, CORPO DE 
BOMBEIROS , Eletropaulo e Sabesp. 

As principais características do empreendimento são: 

Tipo de construção: 
	

Shopping Center; 

- 	Área do terreno: 
	

56.365 m2; 

Área de construção: 
	

49.894 m2; 

Área bruta locável (ABL): 
	

24.868 m2; 

Número de lojas: 
	

162 unidades; 

- 3 Cinemas: 

4 Elevadores • 

- Pavimentos: 
	

1 pavimento; 

Valor do empreendimento: 
	

R$ 12.000.000,00 

Inicio dos serviços: 
	

Fevereiro / 96 

Término dos serviços: 
	

Outubro / 97 

Os principais serviços fiscalizados foram: 

188 Estacas á percussão tipo Franki diâmetro 520 mm capacidade média de 110 ton 
2.500m; 

336 Estacas a percussão tipo Franki diâmetro 600 mm capacidade média 150 ton 
4.254m; 

34 Estacas perfuradas tipo raiz diâmetro 310 mm capacidade media 90 ton - 384m; 

Corte e transporte de material de ia categoria - 4.200 m3; 

Cortina de contenção atirantada com altura variável de 3m a 17m; 

Forma para concreto armado aparente executado com chapa plastificada - 60.200 m2; 

Lançamento e adensamento de concreto usinado com fck de 25 Mpa - 13.100 m3; 

Reservatório de água superior com 06 células em concreto armado com volume de 640 
m3; 

Execução de pórtico em estrutura metálica em aço cortam- 40.000 kg; - 

Execução de alvenaria de tijolos cerâmicos em blocos 9x19x29 cm - 22.100 m2; 

Execução de chapisco de cimento e areia - 44.300 m2; 

Execução de emboço de cimento, areia e cal em parâmetro vertical - 44.300 m2; 

UNISHOPPING ADMINISTRADORA LTDA 
Rua Gomes de Carvalho, 1327 2° andar • Vila Olímpia - CEP 04547-005 • São Paulo - SP • Brasil 

Tel.: 55 11 3845-5399 • Fax: 55 11 3845-4522 
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Impemeabilização a quente com-  manta asfáltica espessura de 4mm - 9.300 m2; 

Execução de camada de regularização em cimento e areia para recebimento de 
impermeabilização - 9.300 m2; 

Execução de piso em granito em placas 40 x 40 cinza Campo Grande - 5.500 m2; 

Execução de forro de gesso em placas de 60x60 cm fixado com tirantes - 7.500 m2; 

Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio - 220 m2; 	- 

Execução de pintura acrílica sobre massa acrílica sobre forro de gesso - 5:500 m2; 

Execução de pintura acrílica sobre massa acrílica sobre emboço - 30.700 m2; 

Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente - 600 Ton; 

Instalações elétrica com subestação de 4.500 KVA; 

Instalações de ar condicionado com termoacumulação de 1.200 TR; 

Instalações de automação predial com supervisão de 1.624 pontos; 

- Execução e operação de estação de tratamento de esgoto através de lodo ativado com 
aeração prolongada com vazão de 234 m3/dia, 

Responsáveis Técnicos: 

Engenheiro Civil Alain Yves François David - CREA/RJ no 149.133/D; 

Engenheiro Civil Antônio Cosme Iazzetti D' Elia CREA/SP no 105.546/D; 

Engenheiro Civil José Afonso Moreira Pullin CREA no 31.788/D; 

Engenheiro Civil José Alcure Neto - CREA/R3 no 15.599/D; 

Engenheiro Civil Elizeu Álvarez de Lima - CREA/SP no 107.556/D; 

Arquiteto José Daniel Vanegas Arguello - CREA/SP no 154.478/D. 

Os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade exigidos e esperados, em 
completo cumprimento às obrigações contratuais assumidas pela CONCREMAT Engenharia e 

Tecnologia S.A 

São Paulo, 01 de Março de 2.004 	Cl PEESEN1E DOCi.IMEJTCh 
INTEGRANTE DA CEIO foAn DE ACERVO 
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ae Enplanta S/A 
Pan Paulo, 13 104 

DE OLIVEIRt VASCON1 
.CA SERV. 	IN isTRATI 

ORCA 

Antonio Sergio Blanco 
Responsável Técnico 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
CREA-SP 

 

Válida somente com a 	 Crea-SP 

 

CERTIDÃO N°: .FL..235541  

Referente a(s) ART(s) 1305549. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigo 	 da Resolução n°317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Folha(s) n°: 1 de 1 

Profissional 

Titulo(s) 

'.EASP N° 

Atribuições 

Atividade(s) Tóc- 
ttica(s) Realizada(s) 

Quantificação 

Local da obra/serviço 

Cidade 

Valor 

Período 

Contratante 

Contratada 

2EASP N°  

FERNANDO SEFAIR DE BRITO  

Engenheiro Civil. 

5060377016 

Artigo 07 da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Co-Responsável Técnico por Fiscalização de Obra na Área da Engenharia Civil - 
Serviços Técnicos de Fiscalização das Obras de Construção de 2 (dois) Edifícios 
Comerciais (Milano e Torino) do Empreendimento Denominado Centro Empresarial 
Água Branca em São Paulo/SP. 

Especificadas Conforme Atestado anexo, limitadas as atribuições acima. 

Av. Francisco Matarazzo - Lotes Se 6. 

São Paulo 	 Estado SP 

R$ 400./52,00 (Novembro/98). 

04/11/1998 à 04/10/2000. 

Caixa de Previdência dos Funcionários dá Banco do Brasil - PREVI. 

Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A 

0147569 

**O profissional declarou que houve a participação de outros profissionais** 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Dertidão o(s)- documento(s) 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela exatidão e 
veracidade do que nele(s) consta(m), cuja(s) copia(s) encontra(m)-se arquivada(s) neste Conselho no 
processo A-000300/00VLO3 

São Paulo, quarta-feira, 19 de dezembro de 2001 

Conferido: Roberto Vte do eis -DRCA 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como 
acervo técnico do profissional certificado. 

o 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao lo 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação 

I à sua validade illiNANROSEFAMIEBRITO 	 '  
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CAIXA DE 
PREVI DÊNCIA 
DOStUNCIONARIOS 
DO BANCO DO BRASIL 

Atestado 

ROSÉRTO 
TÉCNICO SERV. 

Dç 

ih 14/

frC4. 
1,1112, 

a REIS 
iii3OSTRATIVOS 

Sbo Paulo,. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO GE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDI • • :ST "AT" 	• 
CREA-SP SOB N/ 	 11.! 

Atestamos para os devidos fins que a empresa Concremat Engenharia e 
Tecnologia S/A, através de sua Divisão de Gerenciamento, prestou para a Caixa 
de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI, os serviços técnicos 
de fiscalização das obras de construção de 2 (dois) edifícios comerciais (Milano e 
Torino) do empreendimento denominado Centro Empresarial Água Branca em São 
Paulo - SP. 

Características das Obras: 

a) Edifícios Comerciais - Milano e Torino: 

3 (tres) subsolos comuns a ambos os edifícios: 
Casas de Máquinas (exaustão), Depósitos, 

Sanitários e 967 vagas de estacionamento 
Térreo comum a ambos os edifícios: Hall de entrada, 
escritórios (administração), sanitários e caixas d'água 
inferiores 
20 (vinte) pavimentos tipo em cada edifício: Escritórios, 
sanitários e copas 
Ático em cada edifício: Chillers e sanitário funcionários 
Pav. Casa de máquinas em cada edifício: Casa de 
máquinas dos elevadores, grupo gerador e barrilete 
Cobertura: Transformadores, caixas d'água superiores 
e para raio  

• Área total (dois edifícios e áreas comuns): -67.001 m2 

a) Áreas comuns (Térreo): 

Espelho d'água c/ fonte, pista de circulação de 
pedestres que irá interligar os edifícios Milano e Torino 
aos edifícios New York e Los Angeles (em construção), 
além de pátios de estacionamento, calçadas e 
paisagismo; 

C Praia de Botafogo, 501 - 3° e 49  Pavimentos Cep 22250-040 Rio de Janeiro RI T. RN 870-1000 

1 r.1,1  
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDID NESTA 	LO 

CREA-SP SOB N° 

2031. 

ROEInRTO 
TÉCNICO SERV. 

DR A 

São Paola, 

REIS 
jSTRATIVOS 

d) Alguns dos métodos utilizados: 

Tirantes provisórios para contenção dos perfis metálicos da cortina de 
divisa com a avenida Francisco Matarazzo; 

Praia ge Botafogo, 501 - 3Q e 49  Pavimentos Cep 22250040 Rio de Janeiro RJ Tel. (21) 870-1000 e 
5 

1 5  9-- 
	Af• 

b) Sistemas instalados: 

CAIXA DE 
PREVI DÊNCIA 
DOS/FUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO BRASIL 

Sistema gerador de energia com potência de 180 KVA, instalado no 1° 
ES comum a ambos os edifícios, mais 2 de 255 KVA (um em cada 
edifício); 
Sistema de No-Break; 
Sistema de Ar Condicionado, composto de 4 chillers a ar com 
capacidade de 180 TR em cada edifício, 4 fan-coils por pavimento em 
cada edifício e VAVs; 
Sistema de presurização das escadas; 
Sistema de captação de águas pluviais e esgoto; 
Sistema de combate á incêndio (hidrantes, sprinklers, detectores de 
fumaça e alarme); 
Sistema de iluminação convencional e emergência; 
Sistema de comunicação visual; 
Sistema de segurança (controle de intrusão, presença e alarme), 

\ previsão; 
Sistema CFTV; 
Sistema de sonorização; 
Sistema de automação predial; 
Sistema de Controle dos elevadores; 
Sistema de telefonia (centrai e interligações). 

c) Principais acabamentos: 

Pisos cerâmico; 
Pisos em granito; 
Pisos elevados; 
Pisos intertravados (blokret); 
Forro de gesso e acústico; 
Revestimento em azulejos cerâmicos; 
Fachada em granito e cortina de vidro "pele de vidro"; 
Divisórias em laminado. 
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ROBERTO VIE1 	&S REIS 
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ORCA 
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DO BANCO DO BRASIL 

Sistema "Geo Web" de reforço do solo para apoio da máquina de 
estaqueamento (estacas moldadas "in loco"); 
Fundação em estacas helíce contínuas; 
Elevadores de segurança enclausurados (um em cada edifício). 

e) As principais atividade desenvolvidas pela Fiscalizadora foram: 

Apoio na elaboração do planejamento executivo das obras; 
Análise dos projetos executivos; 
Acompanhamento da elaboração e implantação do plano de qualidade 
da obra; 
Acompanhamento do testes e ensaios necessários para assegurar a 
qualidade dos serviços e materiais empregados; 
Controle da qualidade, verificando os métodos construtivos e materiais 
emPregados, com fiscalização de campo; 
Supervisão do cronograma executivo e dos principais suprimentos, 
propondo medidas corretivas quando detectado desvios; 
Acompanhamento e conferência das medições; 
Acompanhamento e controle dos custos; 
Acompanhamento dos recolhimentos fiscais de ISS, INSS e FGTS; 
Verificação dos Diários de Obra; 
Acompanhamento da produtividade "in loco"; 
Acompanhamento das aprovações dos projetos legais e vistorias; 
Análise dos pleitos de prorrogação de prazo; 
Coordenação de reuniões; 
Elaboração de instruções de serviço; 
Acompanhamento do cumprimento as normas estabelecidas pelo 
Ministério do Trabalho, relativas à higiene, medicina e segurança do 
trabalho; 
Elaboração relatório mensal contemplando as principais informações das 
obras; 
AcompanhaMento e controle dos projetos "as builts" e documentações 
legais, manuais de operação, certificados e manuais de manutenção dos 
equipamentos e sistemas do condomínio; 
Vistorias para recebimento das obras. 
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PREVI — Caixa de Previdên a dos Funcionários do Banco do Brasil 

Sérgio Rosa 
Diretor de Puticipaçõei 

5,1 S'enico kotarasi -i4otário: ANIGNIQ Caos tEiTE ALVES Rua ao Rosario. 175 loja 'A - 	- Tpj. ?32-0985 - NE_ 820127 
RGCCinhecj.6 mor seme.1 haar•caç aks) fi rma i 	rSERtSju . RICARDO SILVA g:CS:A-128/5. #======== 

____._ _ 
anearo. -;/9 da Feverfilto de 2001 as 0931202 

Em Testemunho 	i, 	da ver•dadE. t...4,4),,t,\  
ili.V10 FRUTAS PASUS - Aut 7c , - VSF - 1 Pil'il' ima - ?Prot. hás 1.6f - RET. 	. - l'o.•I ft.24 

fir IMO ripitamikt,  

Praia de Beijoco, 501 - 30  e 49  Pavimentos Cep 22256040 Ri3 de Janeiro Ri Tel. (21) 870-1000 
Ç 

4 ta-ai. 

CORREGEDORIA GERAL 
DA JUSTIÇA RJ 

1824 SELO DE nscauzi4o 
I urevc73Qjop 

4:21.60 

CAIXA DE 

PREVI DÊNCIA 
DOSTUNCIONÁRIOS 
DO BANCO DO BRASIL 

f') Principais características: 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA ESIMATA P O 
CREA.SP SOB tiitt 

11 20)1. 

ROBERTO ViLz; j . ®S RiS  
TÉCNICO SERV. A V ISTRATI VOS 

ORCA 

São Paula, 

Área Total Construída: 67.001 m 
Valor das Obras: R$ 51.335.883,92 (lo=nov/97) 
Data de Início: 11/98 
Data Término Contratual: 10/00 
Valor Global do Contrato da Fiscalizadora : R$ 400.752,00 

Os responsáveis técnicos da CONCREMAT neste contrato foram: 

Eng° Alain David 
Eng° Antonio Cosme lazzetti D'Elia 
Eng° José Afonso Moreira Pullim 
Eng° Fernando Sefair Brito 

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos 
e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela CONCREMAT, a 
contento de nossa instituição. 

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2001. 
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ANÁLISE MENSAL 
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mês pontuação 
Jan/2000 91 
Fev/2000 91 
Mar/2000 92 
Abr/2000 94 
Mai/2000 94 
Jun/2000 94 
Jul/2000 94 

Ago/2000 96 
Set/2000 98 
Out/2000 98 
Nov/2000 
Dez/2000 
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evolução de desempenho da fiscalizadora Concremat 

O PRESENTE DOCUMENTO Ê PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

CREA-SP SOB _ 
TÉCN!CO 	Nji! E 	DATA LO 

_e 	'de Informações Gerenciais 

ROE=0 V._ 	REIS 
TÉCNICO SERV. A AINISTRATIVO$ Obra: Água Branca 

ORCA Avaliação riscara:adora: CONCREMAT 

Mês de referencia: 	Out/20C0 

São Pu:, 

itens avaliados peso A pontuação comentários 

organização 103 

controle da produção (medição) 1,0 5 

controle financeiro 0,5 5 

controle do contrato 1,0 5 

controle administrativo/fiscal/legal 1,0 5 
analise de projetos e memoriais 1,0 5 
estruturação do relatório/conteúdo/prazo de entrega 0,5 5 

capacitação da equipe 103 

atendimento às solicitações 1,0 5 
relacionamento interpessoal da equipe 0,5 5 

desempenho tec da equipe c/relação às atribuições '1,0 5 

planejamento 1C0 

avaliação do planejamento e métodos construtivos 0,25 5 
análise do quantitativo e qualidade mão de obra/equip. 0,25 5 

implantação/manutenção de rede pert 1,0 5 

realização de reuniões periódicas 0,25 5 

prazo 100 

supervisão cronogramas (contratual e suprimentos) 1,0 5 

Identificação de atrasos/sugestões para recuperação 1,0 5 

qualidade gg 

assessoramerrto por laboratórios/consultores 1,0 5 
gestão de qualidade 1,0 4 

ijtainédia da avaliação mensal (rháiiMio  

ANÁLISE GLOBAL 

parâmetros 

O sem efeito 

1 muito fraco 

2 	fraco 

3 regular 

4 	bom 

5 muito bom 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITAÇÃO 

Número da Certidão: CI - 674154/2013 	 - Válida áté: 31/12/2013 

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que, fazendo 

rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo mencionado se 

encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 dezembro de 1966, 

conforme dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecido no artigo 68 da referida Lei, 

que o interessado não se encontra em débito com o CREA-SP. 

Nome:" FERNANDO SEFAIR DE BRITO 

C.P.F.: 488.250.696-34 

Endereço: Rua JOVINA, 782 APTO 104 
V MASCOTE 
04363-080 - SÃO PAULO - SP 

Número de registro no CREA-SP: 5060377016 

Registro Nacional do Profissional: 1403365024 

Expedido em: 03/08/1995 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

ANUIDADE: 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

PARCELA ÚNICA 

NR. REC. 4922-095243-5-6 

NR. REC. 4922-107974-7-6 

NR. REC. 4922-128375-1-3 

NR. REC.4922-149209-4-9 

NR. REC.4922-173227-4-0 

NR. REC. 4922-518104-3-4 

quitada em 25/03/2008 

quitada em 12/01/2009 

quitada em 22/01/2010 

quitada em 10/01/2011 

quitada em 31/01/2012 

quitada em 31/01/2013 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do(a) 

profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus dados 

acima descritos. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

 

Brasileiro, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 674154/2013 Página 2/2 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: yvww.creaso.org,br 

Código de controle da certidão: 65a3479a-Off7-40d5-876d-e8f9dcade4.36. 

Situação cadastral extraída em 20/03/2013 09:08:14 - Certidão reimpressa em 31/07/2013 10:44:18. 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site www creasp org br  link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UM SUL, situada à Rua: HELENA, 335, 11 ANDAR-SL 111, VILA 
OLIMPIA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04552-050, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

SÃO PAULO, 20 de março de 2013 

Página: 2 de 2 

163 
/w\-. 





CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 

e Agronomia de SAo Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

Folha(s) n°: 1 de 2 

e. 	x, -.., .1/2  - • ..„1/2. II 4.4". 
QuannfictOlte. 	vEspecificadas conforme Atestado anexo, limitadas às atrib 

Local daobrWstrerpiço it Praça -Antônio Pe
Á(

ado, 48 - Centro 
t"'"--,  ,41V4 -.• s- 1  3 '‘), 	i g  ,:... ) 4 

kt•-• v‘i, áN. (i, N. 
3 citirle-ZS 	1 J-11k ...i\-7 	r- 

Cidade 	erj. 	São Paulo 	 4-XEstddo $ 

Valor 	 , 
-t4
R$ 2.334273,85(feveeiro/95) 

I,  
Período 	 .03.02.95'.g.17:12.99.  

Contratante 	Bolsa te Meltadbrias-è Futuros - BM 8?-Fj‘ 	 ,ALZ:-.""H".7":" 
Or-4:,rctri1/ XX 

STZ7K1.-11,1,4 1 AN"-{ 1,bL.".̀ ‘ - 	
1 }:: ---- - ...,,, 

Contratada 

	

	 .1/2.  di ":" N.,Zoncretnat :Engenharia ,e Tecnologia SUCT 

F'REASP N° roe.: :O#N1:71/25:t 	 ....ISsasát...-,5 	 irtear 411111Siii  -' 	Al 4%4% 

4'ai,"'ts•-••••• 	 
-0 profissional declarou que-houve :a rpa icipação de outro(s) profiSsiorial(ls)** ihtilhOlks.) 

, 	- .1•N 
:••• r '`‘ 

... ....:\ 

t  
CERTIFILOS, finalmente, queità-2(e'rn),pkái-té'intei ante da,,presentetertidãO p(,4)1documento(2) 

,.- 	- 	-4 	á, 	....- . y4 - 	— 	t•P ,• 	, 	-é • • - Á-- -i-- emitido(s) pela contratanté,i,?u‘krgipo,públicb;_ajsuern cabe Ia 4-responsabilidade pela Rxatidãore 4. 
veracidade do que nele(s)/COnsra(tri);,61:11a(s") copia(s) encentr,4("rri-çár arquivada(s) neA;tê*  Conselho not xf 	,,, 	 4  . ..., , 	 '-k- 	 Itt  processo A7099219/04 ""--4,' i't ---'t"'" -tir4 	.. . 1 1. O 

çs  -. q, /CA 
rit-DERATIVN 

i 
IMPORTANTE: A presente certidão é valida Soitlepté Corna 
acervo técnico do profissional certificado. 

MUNE =GO MOREM tno_piride de 12/115//837S V/27.40111 

 

-X:Adervo TéCitico éloda' wexpiriênclàiedquirídiáo-16—ngo da vida do profissional, 
ininsuas atrititMeçIegéii,,,não‘liendo qualquer limitação temporal 

à sua validade': À? 	kiCease-t."— 
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Referente à (s) ART(s) 8210200501293627 	tik t; 

CERTIFICAMOS, para os devidosfinr Elétaeordo cOM os a 	 olução n° 317/86 do is.'1Vs. `se's.s. Sai! r:"..  , I ,' 4,  ki 	N CONFEA, que consta em nossos arquivõs.o ;registro de Acerv 	 al abaixo menciánado: 
4%.  \\\ NilsW7A.  tiffli / I. ik  \ 

Profissional 	MAU grelo : CARDOSO ,MORETTI (nci,pe 	2/(i5/;1997Wri/12/199) 
Titulo(s) 	 CM! .,, 	

/ 
rt----, 4%,-,,-....--- 	I 

Engenheiro 

	

	 1 
1, 1, 
, 

4.7 
'EASP N° 	0600695970 kif ,.. ......-÷„A, 

Atribuições 	̂,to 	
i  

-artigo 07,da 

(A t
-4ttf

t
.:,'1 irtf t ÃEés
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, 

 216/73 dõ-CONFEA_: 
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-r  Atividade(s) Téc
/
cfResponsivel_Técni por Ássessora na-Áread  ngenara Civil Servi9osScnicos 

nica(s) Realizado(sliS-edPõài4lizadovde'0 en)ciárrientnosT'rcijetrys-ib Obita- a'Reforrna diSnt-  aiattlede 
e- da BK/18:F.-,----'"' 	;,..- 	, ,- 
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Total 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-602I NO:130801120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
nte cópia reprográfica conforme o original a mia apr 

w.dou fé 
Rio a Jjro,  ide Agosto de 2013. 

WRALY SU E DA SILVA FIA 

1:1  

	 $ 4.10 
.R$ 1.46 

	

 	R$ 5.56 
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CREA-SP 
Conselho Regional de engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de Sio Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 
Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: SZC-03807 
São Paulo, 

V 	. 
M clas, 	 0.• 

Conferido: Mana das Dores Rodrigues  

% 

, 

'..N51 /4 	• 
.• 

4 

Folha(s) n°: 2 de 2 

segunda-feira, 11 de 	il de 2005 

,,-(tÁi;,(- 

„. „ 	 .... 

‘.• 	„...i,,,o• ., S 
,7 I' 

........... 	/..--`. *.••• .  

r, 	
. , ,, • 1--  1.  1l o ',..., __ 70...2-•11.4fr  

Z 1 	
4 e • t.1  \ ' I 	_ .... -:"' I...".  I" '1  ., 	L..) 

. _- 	- -a: C1a2)C ..,• ra g  ---  

.4"...  

acervo técnico do profissional certificado. ... 	-:".-compativel coin mias atribuiçãrs legais nãotíbendo qualquer limitação tempor ... ...." 	
k 

IMPORTANTE: A presente certidão é valida somente como C.) -O Acervo Técnico é toda a experiéncia adquirida,aotongo da vida do profissional, 
al\ii 

CL125 \I  

MAM= CiffaStIMIllãoptrionalvt64fflaPitviste Ia sua salidaUe-  '''. 
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Aute Iça:Umente cópia repr,!ráfica conforme o original a mim apr 

Autenti 
Valor 

Proc.dados. 	.R$ 1.46 1: '. "41. 	1' 	1 1 	'1 .R$ 4.10
1 Ri , 	44 o, 1 de Agosto de 2013. 

Co* --rgStAti, 

Total.... ...... :R$ 5.56 in,nokie,  RJ DAJUSTiMERAL 
REGE150  

AG  

esen $5111~ dou fé 

1111111111111111111 
cuebal> 



ATESTADO TÉCNICO 
- 	. 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONCREMAT ENGENHARIA e TECNOLOGL4 
S/A. com  sede à Rua Madre Erniiie de "Viiieneuve, 434 — Jardim Prudência — São Paulo/SP, CGCrivff 
n.° '33.146.648/0003-91, Inscrição Estadual n.° 108.892.054.111, desenvolveu para a Bolsa de 
Mercadorias 84 Futuros - EME, através da sua Divisão de Edificações Privadas, os serviços técnicos 
especializados de "GERENCIAMENTO DOS PROJETOS E OBRAS NA REFORMA DO 
EDIFÍCIO SEDE DA BM&F SÃO PAULO", localizada à Praça Antônio Prado, 48, Centro - São 
Paulo - SP. 

1.) ATIVIDADES: 

As atividades da CONCREMAT consistiram no Gerenciarnento dos Projetos e Obras. 
compreendendo: 

1.1 ) Gerenciametito dos Projetos: 

1.1.1) Serviços envolvidos: 

- 	Contratação das empresas projetistas 
- 	Coordenação da elaboração de todos os projetos 
- Compatibilização dos projetos 

- Controle Financeiro dás projetos 
Acompanhamento •das aprovações legais dos 
Bombeiros, Telesp, Eletropaulo 
Contratação de Consultores nacionais e internacionais 

1.1.2) Especialidades dos Projeto e Consultorias: 

Arquitetura 
Arquitetura dos Pregões 
Estrutura 
Fundações e Solos 
Ar Condicionado 
Instalações Elétricas e Hidráulicas - 
Automação e Controle 
Lumiuotécnica 	. 
Cozinha e Restaurantes 
Consultoria Microssilica 
Consultoria de Energização 

. O 'PRESENTE 'DOCLiMENTO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO tiE ACERVO.  TÉCNICO EXPEDIDA NESTA DATA PELO 0.,REA-Se SOB 
.e 	ç'"? r. 	-xá 	. 

• 
• . sÃoPikULO 	/0  ti  OS 

aA-  DAS DORES RODRIGUES 
_ . GRES-SECtIONAL .CERTROI 

Bolsa de Meilcadorias & Futáros 

Praça António Prado. 48 - telefone: 3"l192000 - CEP.;010107901  - 
Caixa Postal. 4275- São Paulo - Capital -• CEP 0061-970  
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UTENTICAÇA0 - Frente 
Autenti o e cópia reprográfica conforme o original a mim apr 
esentad 	 u fé 
Valore4. s 
Autentic 	

Rio 	ice, ide Agosto de 2013. 
4.10 

Proc.dados 	R$ 1.46 501KALY 5 hl DA SILVA NIRO 
Total 	R$ 5.56 

- C. ! 
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1.2) Gerenciamento das Obras, envolvendo: 

- Coordenação de todos os serviços de Engenharia, incluindo Demolições, 
Fundações, Estrutura, Sistema de Ar Condicionado, Instalações Elétricas (incluindo 
subestação), Instalações Hidráulicas, Sistema de Automação e Controle, Instalações 
Telefônicas e de Lógica, Sistema de Combate a Incêndio e Detecção e Alarme conn-a 

"Incêndio, Sistema de Controle de Acesso; Sistema - de Circuito Fechado de TV e 
Luminotécnica 

Planejamento envolvendo Master Plan e Cronograma Mestre 
Orçamento 
Contratação da empresa construtora e instaladoras 
Controle da Qualidade 

-. Controle do Efetivo 
Controle do Tempo 
Controle de Produção 
Controle de Suprimentos 
Controle econômico-financeiro -dos principais serviços. 

2.) DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO: 	 • 	- - 
O empreendimento EDIFÍCIO SEDE DA BM&F SÃO PAULO consta da ampliação da Sede - 
da BM&F, edificada na Rua João Bricola, 39, abrangendo um total de 10.216,72 m2  de 
construção sobre um terreno de 1.090,61 m2  e reformas e adequações ná edificio da Praça 
Antônio Prado, 48, com 4.497,21 m2. A Nova Sede da BM&F, após todo 0 processo de 
ampliação, obteve uma área total de 16.79620 m2. .• 	. • 	. - 	• 	- 
A construção do edifício representou inn grande desafio técnico, pois limitado .pela legislação • 
vigente foi necessário construir um edifício dentro do existente, preservando a fachada 
tombada pelo patrimônio histórico. Foi necessário ainda aprofundar o edificio no terreno, - 
construindo mais 3 (três) subsolos sem colocar em risco a estrutura da edificação antiga. 

A CONCREMAT iniciou suas atividades em Fevereiro .de 1995, como processo de seleção e 
contratação das empresas projetistas. 

A Fase de Construção iniciou-se ern Fevereiro de 1996com os trabalhos de desmonte técnico 
do prédio para aliviar as fundações e possibilitar os trabalhos de reforços e estruturas 
provisórias. Em Nov • VROÇA .; iniciou-se as fundações do prédio novo, com conclusão 
em Dezembro de 19 	' 0-‘‘ 
A seguir c-itamo 	 ades das oluikesEcia Becirwispnwrénojgdes pela 
CONCREMAT: INTEGRANTE DÁ CERTIDÃO DE 

ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
NO.ATAsapÉL.1:30 ?CRiècire4 S OB 

SÃO PAULO, -./0  
da-, Ge•a-"1 • 

n..v•iA DAS DORES RODRIGUES 
GRES.SECCIONAL CENTRO 

Bolsa de Mercaddrias & Futuno8 
• 

Praça AnIonlo Prado. 48- telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 • Sad-Pa ▪  2:0 - 467 
Cana Postal $275- Sáo P.inln. CtiNal • CEP 01051.q70 
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Total 	

resente cópia reprográfica conforme o original a mia apr 	

	

:R$ 1.46 OB1HAC 	ORE DA 5ILVA RIFO 

ue dou fé 

.:R$ 4.10 	  

.R$ 5.56 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
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E= 1.090,61 . 
R= 1.099,47 

TERRENO 

Área Pavimento Pavimento Área 

EDIFÍCIO SEDE BM&F PÇA 
ANTÔNIO PRADO, •N.° 48 

TERRENO 	E= 577,80 
R= 5857  98 

Área 

EDIFÍCIO A SER DEMOLIDO 
RUA JOÃO BRICOLA, N.° 39  

NOVA SEDE DA BM&F 

TERRENO 	E= 1.668,41 
R= 1.685,45. 

Pavimento 

Subsolo 
Térreo 

1' Mezannao 
1° Pavimento 
2° Mezanino 
2° Pavimento 
3° Mezanino 
3° Pavimento 
Barrilete/Cob. 
Casa Máquina 
40 Pavimento 
C-Rça Máquina 
Cobertura/Cozinha 

TOTAL 

598,04 
." 605,28 
276,94 
603,43 
248,42 .-
603,43 
248,42 

-603,43 
126,80 
88,34 

:420,11 : 
88,34 
74,57 

4.497:21 

Subsolo 

Mezanino 
1°Pavimento 
2° Pavimento 
30  Pavimento 
40 Mezanino 
5° Pavimento 
6° Pavimento 
7° Pavimento 
8° Pavimento 
9° Pavimento 

Ático 
Atito 
TOTAL 

1.065,11 
1.047,51 
733,82 

" 1.001,92 
875,20 
757,51 
831,20 
813,00 
813,00 
813,00 
673,93 
618,95 

-148,07 
24,60 

10.216,72 

1.041_26 
1.018,-99 

500.12 
1Á29.26 

1.544,24 

1.294,19 
1.628.80 

779.65 
1.588.66 
1.226.90 
1.535.77 
1299,83 

960.06 
948.47 

Andar Mecânico 
Pregão 1 	- 
Mezanino] do Pregão 1 
Mezanino 2 do Pregão 1 
Térreo 

Andar Mecânico 2 
Pregão 2 - 
Mezanino do Pregão 2 
Auditório ' 
Andar Merãnico 3 
Tipo 01 
Tipo 02 
Cobertura 

Casa de Máquinas 

TOTAL • • 16.796,20 

oiro 	.0 PRESENTE DÕCUMENTO E. PARTE 	- 
INTEGRANTE • DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA • 
.DATA PELO ,cgA-sg SOB 
N• 	5- e_c.--0 	o I- 

• 
SÃO PAULO, 	

ne— 
 

k©t • 0/..04-A_ 
MARIA DAS DORES RODRIGUES 

• • GRES-SECCIONAL CENTRO 

Bolsa de Mercadorias & Futuros 

Praça Antonio Prado, 48. Telefone: 3119-2000 - CEP 01010-901 - Sã:: Paulo- 
Caixa Postal, 4275. São Paulo. Capital. CEP 01061-970 

1. '3 
idtg‘_ 
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AUTENTICAÇA0 - Frente 
te cópia reprogrà i a conforme o original a aim apr 
u fé. 

Autenti 
esenta 
Valore 
Autenti 
Proc.dado 
Total 

4.10 
$ 1.46 

R$  5.56 

Rio 	ro, ide Agosto de 2013. 
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PRINCIPAIS SERVIÇOS 
SERVIÇO 
Concreto Fck 50Mpa com microsflica 
Concreto para fundação e estruturas 
provisórias . 
Escavação 	 9.000m 
Parede Diafragma 	 • 3.500 m 
Estacas Raiz 	 7.600 m 
Estacas Barrete 	 300 
Tirantes - 	 200 
Protensão 	 80 
Mármores e Granitos • 	 3.000 m 
Vidros laminados / temperados 	 1.000m 
Piso elevado 	 3.000 m 
Forro de gesso 	• 	 • 4.000 ui 
Forro Hunter Douglas - 	 250m 
Revestimento acústico do pregãO 	 1.000 
Elevadores 	 4 
Escadas Rolantes 	 6 
Pintura 	 19.000 
Ar condicionado 	 . 	750 
Gerador 	 1.200K 
Impermeabilização 	 5.000 
Restauração da fachada 	 800 

D. Responsáveis técnicos 

- Engenheiro Fernando Valia à Menezes artes 

- Engenheiro Ariovaldo dos Santos 

- Engenheiro Fernando Jardim Mamona 

- Engenheiro José Afonso Moreira Pullin 

Engenheiro Walmor José Prudência - 

- Engenheiro Mauricio Cardoso Moretti 

Arquiteto José Daniel Vanegas Argüello 

O PRESENTE DOCUMENTO E'  PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA NESTA 
ND.A_ 	PEL0_0 57-s SOB 

SÃO PAULO, ri 1 	- 
MARIA DAS DAS DORES RODRIGUES 

GRES-SECCIONAL CENTRO 

VALOR DO CONTRATO com a Concrernat: CÊS 509.035.173,02 (bise nov/93) ou 
2.334.273,85 (base julho/94). 

Bolsa de Mercadorias & Futuros 

Praça Antonio Prado. 48 -Telefone: 3119-2000- CEP 01010-901 - São Paulc - SP 
Caixa Postal. 4275- São Pau:o - Capital - CEP 01061-970 	 1 6 9 
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AUTENTICAÇA0 - Frente 
Mica conforme o original a mim apr resente cópia rep 
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:R$ 4.10 
:R$ 1.46 
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Auten 
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Proc. 
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o 

Todos os serviços deste contrato mencionados anteriomiente foram ex 	 o da boa 
técnica, alcançando o desempenho desejado e apresentando qualidade altamente satisfatória. 

São Paulo, 28 de janeiro de 2005. r.-. 
5-1);:co 	• 

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE 
ACERVO TÉCNICO.  EXPEDIDA NESTA 
DATA SELO ÇREA-SP, SOB 
to  5 c—c) _.5K O +  
SÃO PAUL0,02  112217111 

M-G2. 
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Diretor Geral 	 MAA RI DAS DORâkOtaGUES 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INfRAERO 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, com sede 
à rua Euclides da Cunha, n° 106, Rio de Janeiro, CGC n°33.146.648/0003-91. IE n°108.892.054.111, 
desenvolveu para a INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária, através do 
Contrato n° TC103LEG/CNPA/2000-0013 - "SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA NOVA FASE DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE - RS", datado de 15/01/01, as seguintes 
atividades: 

1- Controle físico e financeiro das obras e serviços de engenharia e controle físico das Obras e serviços 
dos Concessionários Lojista.; 

2- Fiscalização do planejamento das obras e serviços de engenharia, feito pelas Construtoras, 
Instaladoras, Projetistas e demais contratadas sob coordenação da INFRAERO. 
Fiscalização do planejamento das obras e serviços de engenharia dos Concessionários Lojistas feito 
pelas contratadas Construtoras, Instaladoras, Projetistas e demais subcontratadas. 

3- Assessoria no planejamento geral do empreendimento, incluindo os Concessionários Lojistas, 
envolvendo: 

elaboração e revisão de orçamentos; . 
elaboração e revisão de cronogramas físico- financeiros; e 
elaboração e revisão de outros documentos de planejamento e controle; 

4- Fiscalização da execução e medição das obras e serviços de engenharia e Fiscalização, e 
fiscalização da execução das obras dos Concessionários Lojistas compreendendo: 

Fiscalização da Execução das Obras e Serviços de Arquitetura, Estruturas, Infra-Estrutura, 
Instalações Hidrossanitárias, Instalações Mecânicas, Instalações Elétricas e Instalações Eletrônicas; 

Controle de Qualidade com fiscalização de campo; 

Testes e ensaios aconfpanhando e aferindo os controles tecnológicos emitindo parecer sobre os 
resultados dos Concessionários Lojistas; 

Levantamento dos serviços executados (quantidades, em conformidade com os projetos, 
memoriais e normas técnicas, para elaboração da medição financeira). 

5- Fiscalização da elaboração ou revisão dos projetos executivos de engenharia, previstos na Planilha 
de Serviços 

Fiscalização do projeto Executivo de Arquitetura, Estruturas, Infra - Estrutura, Instalações 
Hidrossanitárias, Instalações Mecânicas, Instalações Elétricas e Instalações Eletrônicas. 

Análise e aprovação dos projetos de Arquitetura, Estruturas Metálicas, Instalações Elétricas, 
Hidrossanitárias, Eletrônicas outros projetos complementares de acordo com os cadernos de encargos e 
obras emitidos pela Infraero para os Concessionários Lojistas. 

Adequar ou adaptar os projetos e especificações dos Concessionários Logistas as eventuais 

( P 
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necessidades de acréscimos ou supressões de serviços. 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N° s. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a exec T da-obratsgviço. 

Porto 	e 25 de junhool 2002. 

Gerente Dep. Fiscalização 

242 OF 	i DE NOTAS 30SE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. 	

Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 
AUTENTICAÇA0 - Frente 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

Fiscalização da revisão "como construido" dos projetos executivos de engenharia; 

Conferir e atestar os projetos "como construído" entregues pelos Concessionários Lojistas. 

Consultoria Técnica e Assessoria Técnica 

Consultoria Técnica em impermeabilização, Estrutura de Concreto Armado, Estrutura de 
Concreto Protendido, Estruturas Metálicas. 

Assessoria Técnica a Infraero referente a atividade dos Concessionários Lojistas quanto ao 
planejamento, programação de eventos, controle geral das obras, elaboração de instruções, normas e 
procedimentos internos para disciplina e organização das obras. 

- a 	 Newee 
W 2 	> 	

- Acompanhamento e conferência de aditivos do contrato firmado; 
Cãe< 	 - Elaboração de análise e avaliação técnico-financeira de aditivos; 

- Elaboração de relatório mensal de acompanhamento da produtividade; 

Lá e g 	- Elaboração de relatório mensal de acompanhamento da Obra em geral dos Concessionários 

	

.cc 	 Lojistas; 
.... 	- Emissão de dossiê de edital de licitação; e 

O complexo aeroportuário do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre/RS tem as 
seguintes características: 

- Novo Terminal de Passageiros (TPS) 36.000 m2  
- Central de Utilidade: 800 m2  
- Viaduto de acesso ao nível de embarque do TPS 5.600 m2  
- Tanque de acumulação de água gelada 2.200 m3 
- Pátio de estacionamento de aeronaves 92.735 m2  
- Pátio de estacionamento de veículos 30.000 m2  
- Edifício garagem para 1440 vagas 44.000 m2  
- Galeria técnica subterrânea 120 m 

TPS 

O novo TPS, é composto de 3 (três) pavimentos totalmente climatizados e mais 1 (um) pavimento 
técnico na cobertura, destinado a equipamentos e passagem de dutos. Com  área construída de 36.000 
m2, tem capacidade para atender 3 milhões de passageiros por ano na sua 1a etapa. 

Apresenta os seguintes itens principais na sua composição: 

1° Pavimento 

- Saguão 
- Sala de restituição de bagagens 
- Alfândega 
- Desembarque internacional 
- Sala de embarque internacional remoto 
- Sala de embarque doméstico remoto 
- Ministérios da Saúde e Agricultura 

e 	Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 - FAX (51) 358.2458 

8 - Serviços administrativos e auxiliares. 

- Verificação do Diário de Obra geral e anotações no Diário de Obra dos Concessionários 
Lojistas referente ao andamento dos seviços, reclamações e advertências detectadas; 

- Elaboração das instruções de serviços da obra em geral e dos Concessionários Lojistas. 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N' 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETT1, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execu á •. 	serviço. 

Porto 'ti 	- 5 de junho e 2002. 
/ 1 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÂO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

- Sala de tripulantes 
- Raio X de bagagem 
- Sala de bagagens perdidas 
- Receita Federal / Policia Federal 
- Sala de emergência médica 
- Turismo receptivo 
- Sanitários, copas e fraldários 
- Salas Vip e Cip 
- Sala de Imprensa e de Autoridades 
- Sala AIS 
- Central Telefônica 
- 8 lojas comerciais 

2° Pavimento 

- Saguão 
- Conector de embarque 
- Sala de embarque doméstico 
- Sala de embarque internacional 
- Salas Vip e Cip 
- Venda de passagens 
- Sanitários e fraldário 
- Ministério Agricultura e Saúde 
- Policia Federal 
- Sala das companhias aéreas 
- 32 balcões de check-in 
- 18 lojas comerciais 

3° Pavimento 

- Praça de alimentação 
- Administração da INFRAERO 
- Sanitários, copas e fraldário 
- Restaurante internacional 
- 6 lanchonetes 
-45 lojas comerciais 
- 3 bancos 
- Terraço panorâmico 
- 1 auditório para 55 lugares 
- 3 Cinemas com 117, 120 e 135 lugares respectivamente 

4° pavimento 

Galeria eletro-mecânica - com as tubulações e condicionadores de ar, quadros de distribuição, 
tubulações de instalações elétricas, hidráulicas e combate a incêndio, com área total de 2.000m2. 

Central de Utilidades 

A Central de Utilidades é composta de 1 pavimento com área construída de 800 m2  e dista cerca de 150 
m do TPS com os seguintes equipamentos: 

. Subestação com 4 transformadores de 1.500 kVA cada um; 

. Três grupos geradores a óleo diesel com capacidade de 450kVA cada um; 

. Quadros gerais para o sistema de combate a incêndio e da elétrica. 

Central Térmica constituída de: 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 — FAX (51) 358.2458 

173 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART, 30 DA LEI 8666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DA'VID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTL B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução obra/serviço. 

Port 	 o de 2002. 

Gerente Dep. Fiscalização 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso 139 - Lida C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 

%UTENTICAÇAO 	Frente 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRAERO 

 

. 3 resfriadores de liquido, tipo parafuso, condensação a água, com capacidade de 330 TR cada 
um e circuito hidráulico de água gelada com Primária de 4 bombas centrifugas de 104 m3/h e 
Secundário de 4 bombas centrífugas de 145 m3/h; 

. 1 gerador de água quente com capacidade de 950.000 kcal/h e circuito hidráulico de água 
quente com primário de 2 bombas centrífugas de 70 m3/h e Secundário de 2 bombas centrífugas de 70 

m3/h; 
. 3 torres de resfriamento com vazão de 245 m3/h cada uma; 
. 1 tanque de termo-acumulação com capacidade para 2.200 m3; 
. 1 quadro geral do sistema de ar condicionado; e 
. 1 quadro de controle da automação; 

Equipamentos para transportes de passageiros e de cargas: 

Elevadores Otis: 

2 elevadores panorâmicos com estrutura metálica e acionamento hidráulico, com 
capacidade para 12 passageiros ou 840kg de carga; 

6 elevadores confinados, com estrutura metálica e acionamento hidráulico, com 
capacidade para 12 passageiros ou 840kg de carga; 

1 elevador de serviço com capacidade para 12 pessoas ou 840kg de carga; 

'Escadas rolantes Otis: 

10 escadas rolantes, largura de 1,0m e capacidade de transporte de 9000 
passageiros/h - escada "MdderolOOONCE revestidas em vidro laminado refletivo com 
6mm de espessura; 

Esteira de bagagens: 

1 esteira de pequeno porte tipo "Narrow-bodf com 38m; e 
2 esteiras de grande porte tipo "Wide-bodf com 52m; 

Carrosséis de bagagem: 

2 carrosséis, sendo um com capacidade de estacionamento para 6 carros e 11m de 
comprimento e 1 com capacidade para 8 carros e 14m de comprimento; 

Pontes de embarque e de desembarque: 

O TPS tem dez pontes telescópicas com estrutura metálica e laterais com vidros 
laminados de 12mm, incolor e forro de alumínio com isolamento térmico. As pontes 
serão climatizadas; 

Clarabóias: 

O TPS tem três clarabóias com estrutura espacial, área total aproximada de 1.200m2, 
cobertas com vidro laminado azul refletivo de lOmm. 

Sistema de Climatização, Ventilação e exaustão: 	 o 
- Para climatização das áreas de público, operacional e Administrativo da INFRAERO estão instáradosm 
condicionadores, localizados na galeria eletro-mecânica. 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 3582451— FAX (51) 358.2458 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO §, 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) Ws. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a exec 7: G e a/serviço. 

Po e •I egre, 25 de ju ' ; .e2002. 

Eng. ec. Luiz A.A. Almeida 
C 4 	; 

Gerente Dep. Fiscalização 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almir 	Barroso, 139 - Loja C - Fone3553-6021 N2:130001120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
Auten 	

te cópia reprogratc enforme o original a mie apr 

esentWQ dou fé. 	 / I 

Valore 	 Rio de ifInr4 ide Agosto de 2013. 

Autentic.. 	.:R$ 4.10 
Proc.dados. 	R$ 1.46 1: " 1. 
Total 	R$ 5.56 



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

ENURAERO 

 

- Para as concessões foram fornecidas Tubulações de água gelada e de água quente, e um duto de ar 
para fornecimento de uma taxa de ar exterior pré-condicionada por 6 condicionadores de gabinete 
metálico instalados na galeria da cobertura. 

- Estão instalados dois sistemas de exaustão de ar, sendo um para os sanitários e outro para as 
concessões de alimentação (excrementos e alimentos). 

- No sistema de climatização, exaustão e ventilação serão executados dutos com chapa de aço 
galvanizado, para ar condicionado e 5.665 m de tubos de aço carbono, para água quente e para água 
gelada. 

Sistema de Automação, Controle e Comunicação 

Rede telemática - rede de dados e voz em cablagem estruturada com arquitetura híbrida 
backbone ATM em fibra ótica em alta velocidade (155Mbps) e nivel secundário em Ethemet Switch a 
10Mbps, com topologia de rede em estrela com duplicação de caminhos no backbone. 

SAPIOS - Sistema de Automação Predial e Informações de Operação e Segurança 
Aeroportuárias: executa o gerenciamento de energia, sistema hidráulico, controle de acesso, controle de 
ar condicionado, detecção e alarme contra incêndio, controle de iluminação, supervisão de equipamento 
e utilidades (escadas rolantes, elevadores, esteiras de bagagens), informativos de vôos, docagem de 
aeronaves, vídeo vigilância. 

SIGUE - Sistema de Gerenciamento.Utilidade-e Energia Elétrica: 
O SIGUE, dotado de 2 estações de trabalho e 

;Q_, 	02 terminais de engenharia com software supervisório controlando rede de CLP's com mais de 2.000 
introle, é composto dos seguintes sistemas: . 82 

s 
tang" 
ri. -0 'tcfp 	 SOU 	Sistema de gerenciamento de utilidades (esteira, escadas, elevadores, água, iu 
cz, 	-c„..> g 	 esgotos pluviais, motores, bombas); Lu o C 5C 

ti 

 
(.9 SOE 	Sistema de gerenciamento do sistema de energia elétrica, supervisiona os 

painéis da subestação, faz medições e controle de energia geral e por concessionário, 
banco de capacitores, grupos geradores, quadros de força e luz; 
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SCAR Sistema de controle de ar condicionado - automação para os ambientes a serem 
climatizados de forma independente. Opera controlando em torno de 1.800 pontos do 
sistema de ar condicionado; 

SISA - Sistema de Segurança Aeroportuária: 

SDAI 	Sistema de Detecção e Alarme Contra Incêndio - composto por uma central de 
supervisão e alarme, 1027 detectores ópticos de fumaça, 37 detectores térmicos, 
217detectores termovelocimétricos, 60 acionadores manuais, 25 sinalizadores, 33 
indicadores visuais, 40 módulos isoladores, 06 detectores de chama, 2 sinalizadores 
sonoros, 06 painéis repetidores, 39 chaves de fluxo para sprinklers, 64 módulos de 
comando e 64 módulos monitores; 

SICA 	Sistema de Controle de Acesso e Detecção de Intrusão - possibilita a restrição 
de acesso a áreas vitais por leitura de cartão, trancar portas, e cadastramente de 
pessoal terceirizado e visitantes em áreas operacionais. O sistema compõe-se de 02 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 — FAX (51) a.3 	8 
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Mec. Luiz .A. A meida 

O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB IV° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) Nas. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução da obra/serviço. 

Port 	e 25 de ju 	de 2002. 

Gerente Dep. Fiscalização 

242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

NOTAS JOSE 
Barroso, 139 

resente cópia 
que dou fê 

.R$ 4.10 
.R$ 1.46 
.R$ 5.56 

AUTENTICAÇAO 

MARIO PINHEIRO 
- Loja C - 

reprográfica 

Rio 

PINTO 
Fone:3553-6021 N9:130801120325 

- 	Frente 
conforme o original a mio apr 

1 de Agosto de 	2013. 
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GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

INFRAERO 

estações de trabalho, 01 software operacional, 07 leitoras de cartão com teclado, 87 
leitoras sem teclado, 63 botões de abertura, 54 fechaduras elétricas, 54 contatores 
elétricos e 10.000 cartões de acesso; 

, 
r'w 	 EME 	

STVV Sistema de TV e Vigilância - apoio a segurança e operação do aeroporto, 
supervisionando as áreas de terminal de passageiros, restritos ao público ao pátio de _,, „, • 	-4- 	mui 
aeronaves, supervisão do terminal de carga, subestação, movimentação de bagagem e _. 

rampa de acesso entre outros. Sistema composto de 01 controle principal, 03 controles 
1 tf flyi; _. remotos, 16 telecâmeras fixas, 06 telecãmeras fixas com 15 telecâmeras com zoom e 
t .i 	~E 

.=.• 	

panoramização e 40 telecãmeras móveis padrão "Dõmus" com zoom. Pan e tilt, 24 
monitores de vídeo, 08 videoconecter e 02 matrizes de comutação. 

— < 

SISO - Sistema de Integração de Operações Aeroportuárias: 

SIDO Sistema Docagem de Aeronaves - gerenciamento de docagem de aeronaves 
conforme recomendações do anexo 14 da ICAO - International Civil Aviation Organization 
- visando a correta atracagem da aeronave à ponte de embarque. São 10 posições de 
atracagem possibilitando estacionamento de qualquer tipo de aeronave; 

SIV 	Sistema InforMativo de Vôo - responsável por distribuir informações 
relativas as chegadas, partidas, localização de bagagens. Sistema gerenciado por 02 
estações de trabalho, e 01 servidor de gados controlando 16 relógios sincronizados, 44 
terminais de consulta STAFF, 40 monitores de víde6, 09 painéis de rampa, 75 monitores 
de vídeo de alta resolução, 32—painéis de LED; sendo: (32 painéis de LED para 
check-in, 1 painel de LED de Chegadas, 1 painel de LED Partidas, 8 painéis de LED 
Esteiras, 5 painéis de LED Pontes de Embarque e 1 painéis de LED para Gate) 

SISOM Sistema de Sonorização Ambiental - responsável pelas mensagens sonoras e 
som ambiente. Sistema com controle automático de volume em função do ruído 
ambiente. A Central de Sonorização é composta de 01 microfone, vinculador de gongo, 
aparelho CD Player carrossel, sintonizador FM e tape deck; 

SCOM Sistema de Controle de Manutenção - dotado de software em 01 estação de 
trabalho conectado a outros 	sistemas, 	supervisionando 	o 	tempo 	de 
funcionamento e ordem de alocação de motores, bombas, escadas rolantes, esteiras 
de bagagem, carrosséis, elevadores e outros sistemas, programados para informar 
as paradas para manutenção preventiva preditiva e emergência. 

Sistema de transmissão e transformação de energia elétrica, 

Composto de: 
03 (três) transformadores de 1.500 kVA (13,8KV/380-220V) destinados para alimentação 
das cargas do TPS; 
01 (um) transformador de 1500 kVA (13,8 kV/380-220V), destinado a alimentação do 
sistema de água gelada e água potável; 
03 (três) grupos geradores de 450 kVA destinados à alimentação das cargas essenciais do 
TPS e Edificações de Apoio (Central de Utilidades e COA/COE); 
A interligação entre os 03 transformadores de 1.500KVA e o quadro geral de distribuição é 
feita através de barramento de cobre blindado (Bus-Way), o mesmo acontecendo para a 
interligação entre o transformador de 1500 kVA e o quadro do sistema de climatização; 

e 
Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 — FAX (51) 358245 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) 	800146004 E 800146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COS1ViE IAZZETTI D'ELIA, 801301500 DO 
ENG. • CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
800146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, 801323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, 801301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E 800925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução 	serviço. 

Porto 	 2002. 

Gerente Dep. Fiscalização 

242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Autentic 
esenta 
Valor 
Auten 
Proc. 
Total.... 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130901120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
sente cópia reprográfica conforme o original a mim apr 

dou fé. 

$ 410 Ri 
	, 1 de Agosto de 2013. 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

R ANO 

Sistema de Água Fria 

Composto de: 

Reservatório inferior com capacidade de 1.000.000 litros para atender o consumo de água 
potável do TPS e o sistema de combate à incêndio; 
Sistema de adução com 02 (duas) bombas de 250V com vazão de 70m3/h para atendimento de 
água potável; 
04 (bombas) de 15CV que atenderão simultaneamente o sistema de hidrantes e sprinklers 
acompanhadas de 02 (duas) bombas de 20V que funcionarão como bombas de pressurização; 
Reservatório elevado de 125ma, 

Sistema de esgoto 

Composto de uma rede geral de tubos de PVC de 200mm com caixas de inspeção e poços de visita. Os 
efluentes desse sistema são encaminhados para a rede coletora de Esgotos Sanitários da Prefeitura 
Municipal. 

Sistema de coleta de Águas Pluviais 
e 

As águas pluviais são coletadas na cobertura do prédio atrávés de calhas impermeabilizadas e de tubos 
pluviais de 150mm e encaminhadas para uma rede de tubos de concreto, 0 500mm, enterrados nas 
lateriais norte e sul do TPS, conduzindo as águas para uma área de recolhimento existente na entrada 

=-- do Aeroporto; 
e 

Iluminação externa 

Iluminação do pátio de aeronaves: 7 torres de concreto com 7m de altura acima do TPS com 08 
refletores de vapor de sódio com 400W cada um; Iluminação das áreas externas, estacionamento e 
acessos: 50 postes metálicos com 12m de altura com 2 e 4 pétalas com lâmpadas de vapor de 
mercúrio; 

SETOR DE CONCESSIONÁRIOS LOJISTAS 

Espaços Concessionários Lojas - 106 
Concessionários Lojistas - 67 

Acabamentos do TPS 

. Piso: granito em placas de 40 cm x 40 cm; 

. Forros: aço zincado pintado tipo colméia, placas de 125 cm x 62,5 cm (15.200m2); 

. Clarabóias: estrutura espacial de alumínio, com nós esféricos, caixilharia em alumínio 
anodizado preto e 

vidros laminados azul refletivo; 

. Pilares: tratamento de concreto aparente; 

. Paredes internas: pintura acrílica sobre massa corrida; 

. Esquadrias das fachadas sul e oeste: alumínio anodizado preto com vidros laminados 
12mm azul refletivo; 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 - FAX (51,)-3558 
‘..#2 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREARIS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO Po ,§ 1° DO ART, 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a e ottção-cia-*a/serviço. 

Por. re 5 de jiMh de 2002. 

C 
ng. ec. Ciiettameida 

Gerente Dep. Fiscalização 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 

AUTENTICADA° - Frente 
esente cópia reprogr fica toldam o original a mim apr 

dou fé. 

.:11$ 5.56 

4.10 
1.46  

Rio I tw:Al ' ide Agosto de 2013. 



252.406 m2  
58.891 m2  

221.000 m3  
613.000 m3  

90.000 m3  
71.000 m2  
13.400 m3  
1.700 ton 
6.000 m3  

197.000 rn3  
10.180 m 
3.844 m 
3.620 m 

21.200 m2  
1.877 m2  

532 m2  
1.600 m2  

23.000 m2  
1.000 m2  

500 m2  
2.000 m2  

500 m2  
10.781 m2  
12.200 m2  
15.200 m2  
4.500 m2  
2.000 m2  
3.600 m2  
1.138 m2  
1.900m' 
5.800 m2  
5.230 m2  

3 un. 
1 cj. 

32 un. 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

6mm azul; 

10mm; 

. Esquadrias das fachadas norte e leste: alumínio anodizado preto com vidros laminados 

. Divisórias internas: caixilharia de alumínio anodizado preto com vidros laminados 

. Cobertura: telhas trapezoidais de alumínio sobre estrutura metálica e isolamento 
térmico em lá de rocha sobre a laje de concreto armado; 

. Revestimento das fachadas: cerâmica 10cm x 10cm; 

. Elevadores: as faces externas das caixas dos elevadores panorâmicos foram 
revestidas com placas de granito. 

Principais quantidades de serviços do Empreendimento: 

TERMINAL DE PASSAGEIROS 

- limpeza do terreno 
- desmatamento / deslocamento 
- compactação de aterro 
- aterro com argila 
- colchão de areia 
- forma para concreto armado 	

„ 

- concreto ( fck = 25 MPa ) para estrutura 
- aço para concreto armado 
- escavação para fundações 
- escoramento para concreto armado 
- estaca hélice contínua 0 60 cm 
- estaca hélice contínua 0 40 cm 
- estaca hélice contínua 0 35 cm 
- alvenaria de tijolos cerâmicos 
- divisórias de laminado melamínico 
- divisórias de granito 
- divisórias com caixilharia de alumínio e vidros 
- revestimento de piso com granito 
- revestimento de piso com basalto 
- revestimento de piso com carpet 
- revestimento de piso com cimentado liso 
- revestimento de piso com ladrilho cerâmico 
- revestimento de paredes com ladrilho cerâmico 
- revestimento de paredes com emboço e reboco 
- forro de teto com aço zincado pintado tipo colméia 
- forro de teto com placas de gesso 
- esquadrias de alumínio 
- vidros laminados 
- clarabóias com estrutura espacial 
- cobertura com telhas de alumínio com isolação térmica 
- cobertura com telhas de alumínio simples 
- cobertura com telhas de aço zincado com isolação térmica 
- carrosséis de restituição de bagagem 
- esteiras de bagagem (conjunto para 32 balcões) 
- balcões de "ckeck in" 
- ar condicionado central, toneladas de refrigeração 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 — FAX (51) 3‘3:4-5N3 



Gerente Dep. Fiscalização 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 

Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 
AUTENTICAÇA0 - Frente 

Ice conforme o original a mim apr 

ra, ide Agosto de 2013. 
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242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Autenti 
esent 
Valore 
Autenti 
Proc.dad 
Total .......... 

O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB ND 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução a. ibra/serviço. 

Porto 	 de 2002. 



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

0>AN4t/ 	 DIRETORIA DE ENGENHARIA E MÁNUTENÇÂO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRAERO 

- subestação, 4 transformadores encapsulados 

VIADUTO DE ACESSO AO NÍVEL DE EMBARQUE 

- forma para concreto armado 
- concreto ( fck = 25 MPa) para estrutura 

concreto ( fck = 35 MPa) para estrutura 
- aço para concreto armado 
- escavação para fundações 
- escoramento para concreto armado 
- estaca hélice contínua 060 cm 
- estaca hélice contínua 0 40 cm 

clarabóias com estrutura espacial 
- cobertura com telhas de aço zincado com isola* térmi 

PATIO DE AERONAVES — COM ÁREA DE 92.734,81 m' 

- Pavimento rígido em concreto protendido com área de 
-Resistência a compressão do concreto 

- Resistência a tração 
- Módulo de elasticidade 
- Coeficiente dilatação térmica 
-Gradiente Térmico 

- Coeficiente de poação 
- Carregamento básico 

Carga máxima por roda 
- Espessura da placa de concreto protend = 
- Aço de protenção 

- Pavimento flexível em asfalto com área de 
- Concreto betuminoso usinado a quente (Capa) 
- Concreto betuminoso usinado a quente ("Binder") 
- lmprimação em asfalto diluído 
- Colchão drenante de 
- Base brita graduada (espessura da camada) 
- Aterro em argila - 

24.263,39 m2  
35 MPa 

5,5 MPa 
3 x 104 MPa 

105 00 
0,7 OC 

0,15 
Boeing 767-300 

20,2 Tf = 202 Kn 
18 cm 

tipo CP 190 RB -12,7 mm 
—cordoalhas em bainhas engraxadas 

68.471,42 m2  
faixa 3 DIRENG - 5 cm 
faixa 7 DIRENG - 8 cm 

CM-1 taxa mínima 1,51/m2  
40 cm 
35 cm 

solo A2-6 e A2-7 
CBR = 15 

Compactação 95% Proctor modoficado 
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6.000 kVA 

15.000 m2  
6.700 m3  
1.200 m2  
1.171 ton 
2.700 m2  

36.500 m3  
10.531 m 

736 m 
1.138 m2  
5.230 m2  

Valor do Empreendimento: R$73.244.346,88 (setenta e três milhões duzentos e quarenta e quatro mil 
trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos); 

Valor do contrato com a Construtora Betar S.A., para a execução do TPS: R$38.327.994,71 (trinta e oito 
milhões, trezentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) a 
preços iniciais de Dez/94; 

Valor do Serviço para o Pátio de Aeronave do contrato com a Construtora Bater S.A: R$ 8.367.571,98 
(oito milhões trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito 
centavos); 

© 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a 9 	7. 	. :. • rviço. 

P 	o 	eg e, 25 de junho uz 2002. 

as 
-404,4 ec. 	uiz A.A. Almeida 

REA/RS 0360 
Gerente Dep. Fiscalização 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuãria 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRAFRO 

 

Valor global do contrato da Fiscalizadora: R$1.437.783,33 (hum milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, 
setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), referentes a data base PO janeiro/2.001 

Data de inicio do contrato com a Fiscalizadora: 01/02/2001; 
Data de Término do contrato com a Fiscalizadora: 30/04/2.002 

Para o desenvolvimento dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Fiscalização, foi 
alocada pela CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A a seguinte equipe: 

- 02 Engenheiros Sênior 
	

3.397 h/h 
02 Graduados Plenos 
	

2.628 h/h 
- 06 Engenheiros Pleno 
	

13.015 h/h 
-02 Arquitetos Plenos 
	

4.214 h/h 
- 06 Assistentes Técnicos 

	
7.506 h/h 

- 02 Técnicos em Planejamento 
	

6.132 h/h 
01 Topógrafo 
	

956 h/h 
- 02 Auxiliares de Topógrafo 

	
4.340 h/h 

- 01 Técnico de Pavimentação 
	

2.068 h/h 
01 Técnico em Mecânica 

	
1.765 h/h 

- 01 Técnico em Elétrica 
	

4.213 h/h 
01 Técnico em Eletrônica 

	
1.851 h/h 

Os responsáveis técnicos da CONCREMAT neste contrato foram: 

Eng, Antonio Cosme lazzetti D' Elia 
Eng Ariovaldo dos Santos 
Eng. Alain Yves François David 
Eng. José Alcure Neto 
Eng. Mauricio Cardoso Moretfi 
Eng. Antonio Elisio Cancela 
Eng. Paulo Meira de Vasconcelos Chaves 

Os serviços foram realizados com estrita obediência às diretrizes especificadas pela Co12111( 

 

Porto Alegre, 29 de maio de 2.002. 

l'04,se0()A, 
°14/04470  

Á 

[4 = 	r 	o CE 
C.., L].-9 
rs I; SR 6-95jr. 

--o -0 ri c rtt Mi 0 Na 

	

Ci .,c n 01 = 	< ri- o o+ 	r+ • rep 
n 

a> 

•••• 
o 

-1-
19 

C 19 tO 

	

ts 	tu Cl 

	

Mi 	-I -4 

	

es e ett cs. = 	5> 

	

m- 	o cr, C10 .....9. 	ic 	01 . • 
-4. n tr.u. 

00- O ar- - 
	

,r) 
em 	s.. mi 
1--  MI C.4 ni n.o ,t  

--i a> 

	

ce 	 0 

	

Ci. 	"Cl 0 r" 

	

in 	o 
-o mai 1-4 

In I= 

a. 
1 	1 

-11 
n -n g -o O eu • • r 

	

Ci. 	-1.= C+I 

	

rp 	ri. c, ci  
fl m sn 

C1 	10 
O ul O 
CI O -1 ca. 
te 

S
1O

Z
TT

O8
O
f
 T :5

11
 

IZ
O

7 

ittio e 
Evaldo Eickhoff 

Gerência de Ampilaçâo do Aeroporto Internacional Salgado Filho 

.f.{, Ay. Etimiamin Curti( 
' • 	. 	Parto A105 - S -., .....- 	Fone/Fax• 	3343.50 

sexto cflterra.comb 
iltfletilfilinflT 	 /:‘: ftver-  Me 
'indicada mo a eta de go í.ate gabe} on 	+ + + + + 

I

+++++++++++ 
++++++++•t++++:++ 

 

M 
Eldsi 9 nuE+14+++++  DA VERDADE 

Pont 	eg 	da • 

++++++++++++++++++++++ 

l 
.9 2008. 

 
..p o 

Emol R8 2,30 - SELO: 059.010800003.6704R8-0,20)  

Gr ‘1?7')  

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS CEP 90200-290-Fone (51) 358.2451 — FAX (51) 358.2458 

6° 921 

180 



iNtç  

Q 	O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
3 	CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 

CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRJC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execu sã. 	: 	ÇO. 

Port. so e,tre, 5 de junho d 002. g   

Eng. 	Luiz A.A. Almei a 
REA/RS 036 1.1 1 

 

 

  

Gerente Dep. Fiscalização 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL- CREA-RS 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA DAARQUITETURA E DAAGRONOMIA 

Rue Guilherme Alves, 1010- Fone: (0xx51) 3320-2100 - CEP 90680-000 - Porto Alegre - RS 
www.crea-rs.org.br  

DECLARAÇÃO 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 
(Crea-RS) declara, a pedido da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., 
CNPJ n° 33.146.648/0008-04, que a aptidão técnica em licitações será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, conforme estabelece a Lei 8.666/93. No caso de obras e serviços 
técnicos de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, o registro deve 
ser efetuado no Crea. 

Este "registro" vem sofrendo alterações/aperfeiçoamentos no Crea-RS ao longo do tempo. 
Citamos elas: 

Antes de 16 de maio de 2005: O registro era feito com a colocação do carimbo e 
assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as folhas do 
atestado. No carimbo era informado o número do protocolo do pedido de registro, o nome do 
profissional que participou da obra/serviço e requereu o registro do atestado e o número da ART. 

De 16 de maio de 2005 a 03 de outubro de 2006: O registro era feito com a colocação do 
carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as 
folhas do atestado e impressão da Certidão de Acervo Técnico (CAT) da ART da obra/serviço. No 
carimbo era informado o número do protocolo do pedido de registro, o número da ART e o número 
da respectiva CAT. 

De 04 de outubro de 2006 a 05 de maio de 2010: O registro era feito com a colocação do 
carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as 

01 	folhas do atestado, impressão da CAT da ART da obra/serviço e colocação do selo de segurança na 
parte frontal de todas as folhas do atestado. No carimbo é informado o número do protocolo do 
pedido de registro, o número da ART, o número da respectiva CAT, e a numeração do selo de 
segurança. 

A partir de 06 de maio de 2010: O registro é feito com a colocação do selo de segurança 
na parte frontal de todas as folhas do atestado e a impressão da CAT da ART da obra/serviço. Na 
CAT está presente o número do protocolo do pedido de registro e a numeração do selo de 
segurança. 

Os atestados que se encontram nestas situações são válidos para a qualificação técnica da 
pessoa jurídica em processos licitatórios e desde que haja a comprovação de vínculo com o(s) 

yk profissional(is) citado(s) no mesmo, no momento da licitação, em consonância com a Resolução n° 
1.025/09 do Confea e Lei n°&666, art. 30, parágrafo 1°, alínea I. 

Eng°. de lVnas Sand o Schneider 
CREA/RS 093653-D 

Gerente do Depto. de ART e Acervo 

Porto Alegre, 27 de julho de 2010. 
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PAD: 1/1 
DATA: 28/02/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL N°: 17335/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal 

número 5.194, de 24 de dezembro de 1966.. 	Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da 

referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ. 

DADOS DO REGISTRO 

Nome: 	MAURICIO CARDOSO MORETTI 

Registro: 	2005115206 	 Data de Registro: 01/11/2005 

Carteira: 	SP-69597/D 	 Emitida em: 	04/09/1979 

CPF: 	013.926.248-27 

TÍTULO: 

ENGENHEIRO CIVIL 

ATRIBUIÇÕES: 

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Formado pelo(a): ESCOLA DE ENGENHARIA MAUA-INST MAUA DE TECNOLOGIA 

Data colação de grau: 17/01/1979 

FINALIDADE: 

PARÁ FINS DE LICITAÇÃO 

*e 	Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, 28 de Fevereiro de 2013. 

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior 

dos elementos cadastrais nelas contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do 

registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9351037315562427 

Emitida às: 28/02/2013 11:48 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, no endereço 

www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro 	 PABX: (21) 2179-2000 	 www.crea-rj.org.br  

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 
	

CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 	crea-rj(Screa-rj.org.brl S2 
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CONCREMAT 
engenharia 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA N° 08/2013 

Nota: 

A comprovação de que o Engenheiro Civil Maurício Cardoso Moretti é Responsável Técnico da 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, encontra-se apresentada no subitem "3.1 Prova de 
Inscrição ou Registro e Quitação das Anuidades da Empresa e dos seus 
Responsáveis Técnicos no CREA/CAU, neste volume de documentação de Habilitação. 

A comprovação de que o Engenheiro Civil Fernando Sefair de Brito é Responsável Técnico da 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, encontra-se apresentada a seguir através da 
Certidão de Registro e Quitação da Empresa perante o CREA/SP. 

•• 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA 

Número da Certidão: CI - 738370/2013 	 Válida até: 31/12/2013 

Processo: F-000462/1964 

CERTIFICAMOS, que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, 

para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis técnicos, nos 

termos da Lei no 5.194 de 24 de dezembro de 1966. 

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei, que a pessoa 

jurídica mencionada, bem como seus responsáveis técnicos anotados não se encontram em 

débito com o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que a certidão não concede a empresa o direito 

de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos 

responsáveis técnicos abaixo citados, e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer 

modificação nos dados cadastrais nela contida, após a data de expedição. 

Razão Social: CONCREMAT-ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

CNP): 33.146.648/0003-91 

Endereço: Rua MADRE EMILIE DE VILLENEUVE, 434 
VILA SANTA CATARINA 
04367-090 - São Paulo - SP 

Número de registro no CREA-SP: 0147569 	Data do registro: 08/09/1969 

Capital Social: R$ *****************78.909.335,00 reais 

Observação: 

Restrição de Atividades ref. ao  obj. social, conf. Instr. nr.2321 
EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES NAS ÁREAS DA GEOLOGIA, ENGENHARIA CIVIL, 
ENGENHARIA MECÂNICA e ENGENHARIA ELÉTRICA. 

Objetivo Social: 

OBJETIVO SOCIAL: "A prestação de serviços de consultoria na área de arquitetura, meio ambiente, 
engenharia civil, elétrica e mecânica, incluindo a elaboração de planos diretores, estudos de 
viabilidade, anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos; execução por administração, 
empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil; a prestação de serviços de 
manutenção corretiva, preditiva e preventiva de qualquer natureza; o controle de qualidade de 
projetos; a fiscalização e supervisão de obras; o gerenciamento de obras e empreendimentos; a 
realização de ensaios, testes e análise de materiais e produtos, inclusive inspeção e controle de 
qualidade; a execução de serviços de topografia, sondagens e congêneres; a execução de obras e 
serviços de escoramento, contenção e estabilização de encostas; a execução de obras e serviços de 
recuperação ou reforço estrutural de edificações, pontes e congêneres; a prestação de serviços de 
assessoria, gerenciamento, fiscalização, consultoria, planejamento e capacitação nas áreas social e 
ambiental; a operação e manutenção de empreendimentos privados e públicos em geral, 
consultoria empresarial, podendo participar de outras sociedades no interes 	seus objetivos." • 
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Número do Registro (CREASP): 05 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 738370/2013 Página 2/8 

Responsável(is) Técnico(s): 
Nome: ARIOVALDO DOS SANTOS 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, exceto Projetos 
Arquitetonicos. 

Origem do Registro: CREA-RS 	Número do Registro (CREASP): 0800472763 

Registro Nacional: 2203383208 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 03/01/1984 

Nome: FERNANDO JARDIM MENTONE 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28, exceto alinea "g" (quanto a aeroportos) e 29, do Decreto Federal 23569, de lide 
dezembro de 1933. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0600406113 

Registro Nacional: 2603377140 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 17/05/1991 

Nome: ANTONIO ELISIO CANCELA 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-MG 	Número do Registro (CREASP): 5060185275 

Registro Nacional: 1402885563 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 10/09/1993 

Nome: JOSE ALCURE NETO 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

Origem do Registro: CREA-RJ 



Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0601055468 

Registro Nacional: 2601896221 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 738370/2013 Página 3/8 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 16/05/1995 

Nome: MARCELO SILVA NETO 

Título(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

Origem do Registro: CREA-RJ 	Número do Registro (CREASP): 0500190040 

Registro Nacional: 2002279381 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 03/03/1996 

Nome: MARCIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 

Titulo(s) e atribuição(óes): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 28, exceto alinea "g" (quanto a portos, rios e canais), do Decreto Federal 23569, de 11 
de dezembro de 1933. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0600301617 

Registro Nacional: 2603414380 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/06/1996 

Nome: ALAIN YVES FRANCOIS DAVID 

Título(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, exceto Pontes e Grandes Estruturas, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-RJ 	Número do Registro (CREASP): 5060929882 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/08/1998 

Nome: ANTONIO COSME IAZZL 1 11 DELIA 

Titulo(s) e atribuição(iies): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
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Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0600321443 

Registro Nacional: 2602646067 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 22/11/2001 

Nome: PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES 

Titulo(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

da Resolucao 139, de 16 de marco de 1964, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-RJ 	Número do Registro (CREASP): 5060836010 

Registro Nacional: 2002862206 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 26/04/2002 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 738370/2013 Página 4/8 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/08/1998 

Nome: SYL VIA DUTRA LOUREIRO NOVAES 

Título(s) e atribuição(aes): 

GEÓLOGA 

do artigo 11, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-RJ 	Número do Registro (CREASP): 5060625400 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 18/08/1998 

Nome: EDUARDO JORGE MIA NA 

Título(s) e atribuição(aes): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

Origem do Registro: CREA-RJ 	Número do Registro (CREASP): 5060001934 

Registro Nacional: 2003368710 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 20/09/2001 

Nome: CELSO SILVEIRA QUEIROZ 

Título(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 28, exceto alinea "g", do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 
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Origem do Registro: CREA-RJ 	Número do Registro (CREASP): 5060377903 

Registro Nacional: 2002427810 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 738370/2013 Página 5/8 

Nome: MAURICIO CARDOSO MOREI 	II 

Titulo(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0600695970 

Registro Nacional: 2602594164 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 27/10/2005 

Nome: PAULO FERNANDO ARA UJO DA SILVA 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-MG 	Número do Registro (CREASP): 5060336898 

Registro Nacional: 1403368740 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 16/10/2006 

Nome: ELIZEU ALVAREZ DE LIMA 

Titulo(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, com excecao a Aeroportos e Pistas de Rolamentos, Portos, Rios, Canais, Drenagem 
Urbana e Irrigacao, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0601075561 

Registro Nacional: 2603365584 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 08/03/2007 

Nome: MARIO SER GIO AZEVEDO DE OLIVEIRA 

Titulo(s) e atribuição(des): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 28, com exclusao na alinea "a" de "Trabalhos Geodeslcos" e da alinea "g"; do artigo 29, 
alínea "b" e alinea "c", com exclusao de "Grandes Estruturas Metalicas", do Decreto Federal 
23569, de 11 de dezembro de 1933. 
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Continuação da Certidão: Cl - 738370/2013 Página 6/8 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 08/03/2007 

Nome: ROSANA CRISTINA TIBA 

Titulo(s) e atribuição(ôes): 

ENGENHEIRA CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0682494198 

Registro Nacional: 2603365266 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 08/03/2007 

Nome: PAULO ROBERTO BELISARIO SOARES DE SOUZA 

Titulo(s) e atribuição(ães): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0601894087 

Registro Nacional: 2602031682 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 25/04/2007 

Nome: CARLOS HENRIQUE COSTA JARDIM 

Titulo(s) e atribuição(ães): 

ENGENHEIRO GEÓLOGO 

do artigo 06, da Lei 4076, de 23 de junho de 1962. 

Origem do Registro: CREA-MG 	Número do Registro (CREASP): 0400490240 

Registro Nacional: 1403366721 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 11/07/2008 

Nome: FERNANDO SEFAIR DE BRITO 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-MG 	Número do Registro (CREASP): 5060377016 

Registro Nacional: 1403365024 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: CI - 738370/2013 Página 7/8 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 11/07/2008 ; 

Nome: KATIA CILENE BERTOLINI 

Titulo(s) e atribuição(ães): 

ENGENHEIRA CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 5060700677 

Registro Nacional: 2603373820 

Data de Início da Responsabilidade Técnica: 16/12/2008 

Nome: AUGUSTO CESAR FABRIN 

Titulo(s) e atribuição(ães): 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, exceto Aeroportos, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 0600895737 

Registro Nacional: 2607912369 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 04/08/2010 

Nome: FABIO SIMOES SUBTIL 

Titulo(s) e atribuição(ães): 

ENGENHEIRO MECÂNICO 

Do artigo 12, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

do artigo 04, da Resolucao 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 5060003240 

Registro Nacional: 2604573415 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 28/12/2010 

Nome: ANTONIO CARLOS PITTA 

Título(s) e atribuição(ães): 

ENGENHEIRO CIVIL 

Do artigo 07, da Resolução 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

o Irre 
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DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP 

Continuação da Certidão: Cl - 738370/2013 Página 8/8 

Origem do Registro: CREA-RS 	Número do Registro (CREASP): 5060336901 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 17/07/2013 

Nome: ROBERTA MARIA COSTA 

Titulo(s) e atribuição(ões): 

ENGENHEIRA CIVIL 

Do artigo 07, da Resoluçâo 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Origem do Registro: CREA-SP 	Número do Registro (CREASP): 5060877608 

Registro Nacional: 2603408291 

Data de Inicio da Responsabilidade Técnica: 17/07/2013 

****************************************************************************** 

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da 

empresa e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer 

alterações em seus dados acima descritos. 

A falsificação deste documento constituí-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, 

sujeitando o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo. 

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www creasn ora br 

Código de controle da certidão: 828a8c1c-4f50-4465-b4d2-3f2af2824289. 

Situação cadastral extraída em 18/07/2013 14:59:15. 

Emitida via Serviços Online. 

Em caso de dúvidas, consulte 0800171811, ou site yvwvv.creaso.om.br  link Atendimento/Fale Conosco, ou 
ainda através da unidade UGI SUL, situada à Rua: HELENA, 335, 11 ANDAR-SL 111, VILA 
OLIMPIA, SÃO PAULO-SP, CEP: 04552-050, ou procure a unidade de atendimento mais 
próxima. 

SÃO PAULO, 18 de julho de 2013 
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PUBLICAÇÕES A PEDIDO DIÁRIO OFICIAL ANO XXXVII M 011' PARTE V 
SEGUNDA-FEIRA - 4 DE ABRIL DE 2011 3 

Janeiro, 04 de fevereiro de 2011_Auguslo Martmez de Mmeida - Pré-
aldeola; Chalre Cavalcanti Sousa Guedes - Secretária. 

II; 1110171 

CEDI,  SA GALEÃO ORGANIZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS 
CNPJ 10 09•350.105.10001-91 - RIRE 33-190.205.601 

ATA OE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO W 
031/./2011, Realliadi em 29 de março de 2011. No dia 29 de março 
de 2011, às 09:00 horas, reuniu-sia o Consdho de Administração da 
CETIP S.A. - BALCÃO ORGANLZADO DE ATIVOS E DERIVATIVOS. 
sob a Presidancia do Sr. Edgar da Siva Ramos, assislida pelo 55 
Luiz Fernando Vendrandd Ratos, na qualidade de tecielkich com a 
presença doa Srs. Edgar da Sina Ramos, Madri Ernillmo Escobad 
Lifichte . Roberto de Jesus Paris, Marca Anionlo Sudano, Gustavo 
Sarassem Albuquerque, Pedro Paulo Moio Neto, Rebaldo Pereira da 
Casta Mos, Flavio Senic10 Jansen Ferreira, Reinado ta Grade e Ra 
bar' Talo Siaymaker. Crandotrasin: ConVecação feita por melo eletre 
;doo na tonna prevista no paragrato quarto, do artigo 25, da Estatuto 
Social da Companhia. Por Unanimidade de Votos doo presentes foi ao-
tariota a lavratura desta Ala em fama de amnésia. As deliberações 
Foram aprovadas por unanimidade de votos dos presente; orlo base 
nos dccunenlas de °mate (Anexas) que estão auldvadO na Sede 
d C mpanhin Finde ei  Ma: Palalar 1. Abertura e introdução. 2 
Demonstrações Financeiras: a. Apreciar e delberar sabre as de-
monstraçóes financeiras do exercido mofai findo em 31/12110 e rem 
°activo encaminhamento para deliberação da AGO: b. Apreciar e de-
liberar sobre a propeda de distribuição das rodados do exarado 
social findo ern 31112/10 e respectivo entanfinhamoto para delibera-
ção da AGO. 3. Auditoria e Controles lidemos: a. Apieda e de-
liberar sobre o Plano Anual de Audnetia interna da unidade de ar-
gdclos GR b, Apreciar e deliberar sobre Ralada:3 de Controles M-
arnos e Riscas Operacionais da semestre findo aras 31/12)10,4. Au-
torregulação: a. Apreciar e deliberar anime o Reallõdn de Maldades 
da Etimmita de mMeme1uM430  do exercida findo eco 31112/10, atido' 
lado pela KPMG: b. Apiedar e deliberar sobre o Plana de Afinidades 
da Okeictia de Aulorregulação para o °arado de 2011;s Apiedar e 
dealbara, sobre o Orçamenie da Diretoria de Aulanegulação para o 
exercido de 2011. 5. Esclarecimento% COM 03 Manta Indepen-
dentes da contparthlx dtPMGj: 6. Recomendaçoes de Cainhe de 
Remuneração: a. Apiedar, deliberar sobre a Propoda de Umiles de 
Remuneração da Administração para o exarado soda) de 2011 e res-
pectivo en.minharnento para deliberação da AGO., b. Apreciar e de-
liberar sobre as alterações no Plano de Opção do Compra de Ações, 
aprovado na AGE de 29/12/10 (Plano 2910 ORM), e impecitivo 
carninharnedu para deliberação da AGE; o Apreciar e deliberar sobre 
a Coado Programa de Oolorgo  de °PÇ.. -• 'Programa 2111 ; 7- Re-
comendação do Comitê de Gestão. a. Apreciar e deliberar sobre o 
Orçamento da Companhia para o exercido social de 2011 IiimPalla 
Clçameniarla - 20111, 1. Convocação da Assembleia Gerai Ordiná-
ria e Extraordinária (29/04/11). a. Maliziasssermadeuhrodidaya 
ACC0 1_ Preslação de cordas da Adrarddraçao e OernoraskraçÕeS 
nancelhas relativas ao exercido bedel rindo ern 31/12110; li. Defiberar 
sobre a desheação do lucro liquido do exercido socal encerrado em 
31112/2010; il. Proposta de Remuneração Global da Administração 
para o exercia/o sodal de .2011. b. Matida_mser_suandicia_à_AGE: 1. 
Alterações no Plano de Opção de Compra de ALM.. aprovada ao 
AGE de 2902/10 ("Plano 2010 GRVI). 9. Outros Assuntos. a. farm 
dar e ratifica a aprovação das a/trações eleluadas no Rourantenio 
e Normas da Companhia; Itellhemar • 1 Ab rti 	Iratluç3 : 
C Sr. EdgDr Ramos leu para os dumais Coesa/altos a pada da reu-
nião com o lema a scr tfisculidu e fez uma breve Intralução. 2 De-
manstraelfieu Financeiras: a. Apiedar e delltara: soba as demora. 
trações (manadas do evencida soda] Ando em 31/1211U e respectivo 
encaminhamento para dertherução da ACO: b. Apiedar e deliberar so-
bre a anemia de dislribuição dos resultados do exercido sssial lodo 
em 31112/10 e tesprolta enrarninhamenlo para detibeação da AGO. 
O Sr. rafeis. Gados Gomes apresentou aos Genselheir. as DG 
monsirações Financeiras da Companhia relativas ao exercido social 
Rodo ero 31 de dezembro de 2010, as quais foram aditadas pela 
KPFIG Auditores independentes Apresentou também a proposla de 
destinaçao dos resultados do everdoo soda' lindo em 31 de dezem-
bro de 2010. Os Conselheiros debateram sabre o assunlo am 
aprovaram as demonstrações financeiras relativas ao exercido sodal 
findo em 31 de doembm de 2010, e a proposta de declinação duo 
resultados do exerddo indo em 31112/10, para aprovação em AGO. 
3. Auditoria e Controles Ilnlernos: a. Aprecio( • deliberar sobre o 
Plano Anual de Auditoria Inierna da soldado de negados GRV: b. 
Apiedas, deliberar sobre Reinado de Controles alemos e Riscos 
Operacionais do semesire lodo em 31/1209. Os Conselheiros exa-
minaram o Piaria Anual de Auditoria interna da unidade de nagô*, 
ORO, sua canada e efellvidade e uptovarare o mesmo sem russa-
vas. Os conselheiros examinaram o Reatado de Caracoles InÕmos e 
Riscos Operacionais do semesire Anda em 3111212010, e aprovaram 
os irabalhos realbados. 4. Autor/emulação: a, Apeada e derlberar 
sobre o RelatUdo de Alkidades da °baldia de Autorregulação do 
exercício findo em 31112)10, audilado pela KPMG; b. Arredar e de-
!Mame sobre e Plano de Alividades da Diretoria de Ationegulação pa-
ra o exercido de 2011; c Apreciar e deliberar sobre o Orçamento da 
Direlorla de Autorregtiação para o exercido de 2011. Fel apresenlado 
aos Conselheiros o Reialério das Atividades da Diretoria de Adune-
gullação, e' Pioro de NI...idades e a papada de Orçamento para e 
exercido de 2011. Os Conselheiros anansaram o Rebata das Alhal-
dados, o Plana da Direi., e o Orçamento e aprovaram sem Fess:si-
va, 5, Esclarecimentos com os Auditores Independentes da Cam-
panhia thtlals): Compareceram a reunião os Srs. Loira° Coelho e 
Olor Colattli, da HPMG, que apresentaram os trabalhos realizados 
pelos andarás e responderam a alguns questionamentos dm Cm-
saltarias, esclarecendo suas doadas. 1. Recomendações do Camila 
de Remuneração: e. Apreciar e. deliberar sobre a Proposta de limas 
de Remuneação da Adminalração paca o exercido social de 2011 e 
respectivo encaminhamenio para deliberação da Asa; b. Apredar e 
deliberar sabre as alteraed. no Piano de Opção de Compra de 
Aça., aprovado na AGE de 20/1.2110 Mano 2910 MN"). felpa. 
to encaminhamento para ddiberação da AGE: c. Apiedar e deliberar 
nobre o Doado Programa de Outorga de Onça. tProgama 2011'. 
O Cansei. de Adintrastração aprovou todas as recomendações relias 
pela Comité de Remuneração. (al quanto a ProPoda de Mulles de 
RemuneiabadeatAdminisiraçãn para a exercido social de 2011, a ser 
submedela à AGO. (b) quanto às alterações proposba no Plano de 
Opção de Compra de Ações aprovado na AGE de 29/12/10 (Plano 
2010 SRL/, a ser submetido à AGE, e (c) quanto no Doado Pro-
grama de Ouiorga de Opções - 'Programa 2011'. 7. Recomendação 
do comité de Gestão: a. Apiedar e deliberar sobre o Onçarnenio da 
Companhia para e exercido social de 2011 (Proposta Orçamentada - 
2011). Os Conselheiros analisaram e aprovaram a recomendação do 
Comia de Gestão sobre a proposta do Orçamento para o exercido 
social de 2011. e. Convocação da Assembleia Geral Ordnirla 
Extraordlnifa (29104111), a. blaltriss_a_sraecresubmeildásal./..GO I 
Presiação da contas da Administração e Dernonsbações Financeiras 
malvas ao exerofdo sodal findo es' 31112/10, II. Deliberar sobre a 
dealinação do lucro tiquldo do AIO*o social encerrado ena 
31112/2010-, III. Proposta de Remuneração Global da Administração 
para o exercido social de 2011. b. Muar,'s fiar dihoárfida "  Are  I 
Alterações no Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na 
AGE de 20/12119 (trans 2010 GR11"). Os Cánseheirns aprovaram a 
convocação da Assentida Geral Ordnáda para o más de abril de 
2011, em daia acre definida, objetivando a prestação de cortas da 
Admira-fiação e apresentação das DertiNistfilfir:" rinan"fr" d°  exercido social finda em 31112I2010, aproentação da proposla de 
deSilnarsão do lucro liquido do exercido social encerrado cor 3111200, 
e a proposla de Remuneração Global da Adminisiração para o are, 
creio sode de 3011. Os Conselheiros aprovaram a 3.0..520 da 
Assembleia Geral Extraoranada para o Més de aba' de 2011. ern da. 
la  a ser delinida, objetivando a aprovação das allerações propostas 
no Plano de Opção de Compra de Ações, aprovado na AGE de 
29/17/10 (-Piano 2010 GRV"). 9. Outros Assvotos:,a. Aproa/are ra-
tificar a aprovação das alterações efetuadas no Regulamento e No,  

mas da Companhia. Os conselheiros apontaram a alisaram as Va-
deais ai:trações e emissões realizadas em Normas da CETIM ocor-
ridas durante o pedrada. Ennernmento0tao0a012r-APIEGarrifl 
1 dl 	d se  • Nada maishavendo a tratar, o Sr. Presidente ofe- 

receu a palavra a quem dela quisesse fazer use, e, não havendo ma-
nifestação. for amarada a real11133, lavrandase esta Ata, a qual fd 
fida. aprovada e assinada pai. Conselheiros presentes_ Odginal as-
°nado Peias Conselheiros: Edgar da SiNa Ramos. Aladin Emilano 
Escobad DUM; Roberto de Jesus Paris, Marca Antonio Soden° 
Gustavo &Mimem Nbuquerque, Pedro Paulo Media Neto, %baldo 
Perda da Cosia RI., Flavio Banido Jan.° Pendra, Reinaido Le 
Grade a Robert Talo Staymaker. Cerillico que a Pr.." 4  ‘tilhil rol  
da Ala lavrada em livrn adido. Sio Pado, 29 de março de 2011. 
Luiz Remando Vendramini Fieury .Staxedirla. 

ldr 1105140 

VVALE 
CompanbiaAperta 

C04PJ12.592.510/0001-54 
FATO RELEVANTE: A Vale S.A. (1/412)i/derma que reCebela como-
Pandemia de seu acionista enolrolader. Valepar SÃ. (VarePa), can.-
areando a reafixação de DeDas. Puiria de Adonisas °Reunião do 
ConselhO de Administração da Valepar nos Nas 4 e 7 de edil de 
2011, respectivainenie. De acordo min a artigo 3, 54°. da Inshução 
COM 'rf 358, este Falo Relevante encontra-se disponi:vai em sua ver-
são completa, em tem idêntico àquele rernelido O CVM. no °abeira da 
VALE, no seguinte endereço: useenalemom. Rio de Janeiro, 29 de 
março de 2011. Guilherme Perbayre Davalcantl. Diretor Executivo 
de Relação com InvedJdores. 

Ni: "'Mv, 

ESTAC/O PARTICIPAÇÕES AS 
CNPJIMF na  08.107.43210001-10 - ORE 33.3.0028205-0 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZA-
DA EM 31 DE MARÇO DE 2011.1. Data. hera e Locai: aos titia e 
erro de março de 2911, às 18 horas, na sede Esiádo Paildpações 
S.A. (-Comparti-11a'). 2. presença: Srs. katticlo Cadm A. Ribeiro Bua 
Christian°. doia (Metida de C. Nhayde, Fersen Lamas Lambranho. 
Marcel Gelas Uchta Cavalcanti. Teodora Sol Constada° Carme. 
João Coo Neto e Mauricio Lula Luchai°, repesenbndo a Lapidada 
doa membros do Consdho de Admintstraçie 3. Mesa: Sr. Anatai° 
Gados A. Ribeiro Sondeis/lano (Preside/Mel:5c João Batitida do Ca,  
saiba Nhayde (Seadárlo). 4. erva.. do 	(1 consignar a rece- 
bimento do pedido do rentinda npreseniado por membros do Cantil 
de Remuneração e II) Consignar o alteração na cormodeão do res-
pectivo Comitê. O. OrInacraçZes: Os Srs. Conselheiros, por unanimi-
dade de votos e sem reservas ou ire...1Vas. lanaram as seguintes 
deliberação (I) Foram apadadas as rendadas apresentadas pelos 
Srs. Mandria afis Luchea elejo Coa Neto as cargo de membro do 
Carrile de Remuneração da Companhia, lerdo sido expressamente 
aceitas at metidas rentIndas. bem coma ralifloada a ponanfinda 
dos mesmos como rnembr. do C.selho de MdefinIstração da Com-
panhia. 0) Em ruão das terandas apresentadas pelos eemembros e 
nos len-nos do Migo 11 do Estatuto Soda', fui aprovada a alteração 
d 	phosiçho d C Hifi it R un ç' 	cra I p 	• a ter 
saneado. por 	4 (qual.) membros, Integrantes do Conselho de 
AdmInidraçãa da Companlin, da segui., lama: a) Culta  de  ti hh 
mineração: Srs. Antonio Carlos Augusto Ribeiro Benchrisilma. 
brasileiro, orada, economisbo, identidade n't 13.076.140, expedida pe-
lo IFPIRJ. CPF/Alti o° 080.322.0713.43. reside., e domiciliado em São 
Pardal0P, com adereço na Av lag. Fada Lha., 3,900, 7-  andar, 
ilorrn:o dele Baptista de Canalha Athayde, bractleiro, separada 
coosensualinenie. engenheiro. Idenlidade rt.  01145957-4, expedida pe-
lo DEITUNilqi es 19X15/2002, CPF/MF ne 002310_457-53, residente 
e domiciliado no Rlo de Janeiro/RÃ cern endereça na Av. das Ame-
rbas,3500, Edlido Toronto 2000, Sala ZN, sara da nuca: (u) De 
Diretor. Essçutivos da Companhia foram aulorreados a pralicar todos 
os atos necessários ao cumprimento das deliberações constardes da 
presente. R Encerramento, lavratura e apnovação da ata: Nada 
mais havendo a cem (Mãeo. foi a presente ata lavrada. lida, conferida 
e assinada por todos os conselheiros presentes e pelo secretária, 
Certidão: Cepa Lei do original lavrado min livro mima, Rio de Ja-. 
narra 31 de março de 2011. João flaplésta de Garrula Alhayde 
Sccrelário da Reunião e conselheiro. 

Id. 3.11.04511 

VALE SOLUÇÕES EM E11E104IASA..V9E 
CNRPMFM 3ti.327.793/0001-22 	

V.• 

\rALE RIRE 33,10020515-3 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAl, EXTRAoRDINÁRIA REAUZADA EM 
23 DE FEVEREIRO DE 2011, 1. Data, Hora • Local: Realifiada na 
dla 23 de fevereiro de dois mil. eme, às 9:00 horas, na sede da 
Vale Sduções em Energia S,A. - VOE (tompanhia"), locabada na 
cidade do Mo de Janeiro, Estado do Rio de Jandro, na Avenida Ria 
Branco. 131, tala 1002, Centro, Z. Proença: Procria a lotalidado 
dos adonisas, cantante lima de Presença dos Adonelas" lavada 
em Livro próprio. S. Mesa: Compota a mesa peta Sn Eduardo Jorge 
tedsham. PresIdenle e pelo Sr, Radriga Bernardas Draga. SeacMda,  
4. Convocação: tilispendda a convocação Famas que adita o .§A'„ 
da ANtio 124, da Lei n' 6.404, de 15 de dezembro de 1970. 5, Ce-
dro, do dia.  Render do dos Conselheiros Srs, Alfinir Carona de Re-
Xende. Renal° Francisco Martins e Vinda <rales do Conselho de Ad-
ministração da Companhia e ddção dos seus subsillulas. O. Dele 
raça. aprovadas por unanimidade: GA. Foi considerada regular a 
Assembleia Gerai e aprestada a lavralura da presente ala sob a forma 
de sumário, conforme o disposto, respectivamente, nas ArtigoS 124, 
140  e 130, II' da Lei n' 6.40I176: 6.2. Ern lace da rellikKla aPPD-
atolada pelos Sra. Almir Cintara de Rezende, Renato Mandato 
Martins e %Manda Kralne membros do Conselho de Administração da 
Companha, leram efeitos como nome membros do Conselho de Ad-
mtnistra43. da ComPantia: Pio Sr. No Lourenço,131as Fardo, bra-
sil.° casado, engenheiro, podador da carteira de Manietada n•  
8_570.37212 - SSPISM Insulto no CPF/Mr sob o rd 053.675,528-74, 
com ascii-Ida) profissional na Avenida Presidente Wilmn, ri'  231 Salas 
1401/1402, Centro. Rio de Janeira:RJ coma membro malva, ern sabe 
Mi:tição ao Sn Aimir Cântara de Rezende; llq o SI. Calo Marcelo de 
Medeiros Meto, brasileiro, casado ecoranista, podada da cadeira 
de idenldade 1.077.497 	SSP/DF. inscrito no CPFRAF eab o ri 
376.763,891.34. COM  eSerirerbe profissional na Av. Repúdio do Chile, 
100,13' andar, Centro, Rio de Janeiro, corno membro &alvo, erai 
substituição ao Sr. Remiu Grand,. Marras: e IML a Sra. Lida Moda 
de °ladra Castro, brasileira, rasada, adminislradora de empresas, 
pai dom d 	dela d Id ;lidada 07044085-2. Inscrita no CPFRAF 
sob o n' 9135.531277-87, com esaildrloprofisslonal na Av. Graça Ara-
nha, 26, 13' andar, Centro, Rio de Janeiro, ern subsliluição à Sra. 
'Manda 	Membro suplente do Sn Pedro 23nner. Foram consig- 
nados CM favor dos Conselheiros renUriclanleo, votos de agradeci-
rn aos pelas relevantes serviços prestadas à Companhia. 62. Os 
Consehdros ora eleitos, cumprirão o prazo de gestão de seus an-
tecosores, ajo leméno dar-se-à eco 12/0412012. Os membros, Pa 
alei., declaram, para todos os fins, olarem tolalmenie desimpedi-
do para o exercido de suas função, nos lermos do Miga 147, da 

n' 5.401/75. A posse dos Conselheiros deãos dardie-d medante 
assInalura do respedIvo Termo de Posse. 7. Encemamente: Nada 
mais havendo a talar, encerreu-se a mura° da qual fd lavrada a 
Prelada Aia qoe. lida, adiada contorna, e aPravada. rol assinada OR 
los acionistas presentes e por mim, Rodrigo Domardes Braga, Seme-
ado que a lavrei. Assinatura. SC EdUaltro Jorge ledsham, Presida, 
le da Mesa e acionista; St Rodrigo Domardes Braga, Saciei:Mo; Opa. 
Mais Isabel cios Santos Vieira, represenlanie da acionista Vale S.A.; 
Sá Rodrigo Tilo Rocha, representante do adonista BNDES Paliei-
Pata. S,A - EINDESPAR: Srs. Manoel °anedio de Oliveira e Salm 

Fogaça de Aral.2. represenlanies da acionista Sygma Tecnologia - 
Engenharia. Indústria e Comércio Lida.; Sr. Ira Lo.urenço Olas Foca, 
adenistal Sr. Pedro 2innen adonisai Sn Eduardo Ralb Fingett. acara-
nista: Sr. Caio Marcelo de Medeiros Melo, adota; Sr. Ricardo Ba-
tida Mendes, aderida; Sr. tida Morda Feder, adonisia; Ora. Uda 
Maria de Oliveira Castro, adotada; Sr. Ramaria Dantas Rada, adoils-
là: dc h:Marius Sarou de Figueiredo. Confirmo que a premsda i co-• 
ria fiei da Na lavrada na Mau de Assembleias Gerais da Companhia. 
Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2011. Roditgo Gemadas Braga - 
Seastárlo. Nada Pd 2152335 eia 20/03/2011. Valeria GAI, Serra - 
Semearia Gemi. 
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VALE SOLUÇÕES EM ENERGIA SA, VOE 	V 
CNPLME 5.09327.79310001-72 	 VALE RIRR55  33.1.0028515-43 

EXTRATO DA ATADO neuNiAo Do Do/MELRO DE ADMINISTRA-
ÇÃO REALIZADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2011. 1. Data. Hora e 
Local: Realizada no dla 23 de fevereiro de dois mil . onze, às 14:30, 
na sede da Vale Sdugles co, Eiergia S.A. - USO (°Comparaie). lo-
calizada na ddade do Rb de Janeiro, Estado dal Rb de Janeiro. na 
Avenida Rb Branda, 130. sala 1002- Centro. 2. Presença: Presenle 
a 'claridade do, consebeiros. Presentes, ainda, o Diretor Presidenie. 
St &ova Jânio Mendes Pessoa, o Diretor Adminisballvo Fama.° 
Sn Raiado Duarte Castanheira filho, n Diretor de 'mações, Sr. 
Joaquim Los Monteiro de Banoi Junior e o Melar de rwyktting 
Vendas, Sr. Mordo Nexamhino Brasileira. 3. Mesa: Composta a Mesa 
pelo Sr. Eduardo Jorge Lectsham, Presidem'. do Conselho de Admi-
nistração, e pela 5, Rodrigo Bernardo Braga, Secretária.. 4. Ordem 
do dla: ken para deliberação: ti) Matdda Interna Capada: (0) in-
citação &ou Renovação do Mandato dos Membros dos Comités Téc-
nico e Fbancdra; Itos para informação: Ça)Maldria Fama Carpo-
do, 5 Deliberação aprovadas par unanhnIdade: No locada es 
fiem 2 da pauta para deliberação, por unanimidade e sem ressalvas 
fd aprovada e Indicação dos novas nano dos membros para co.m-
posÍçãa dos Comités Tendo e Eonefirnics Flnanceiro, a salame (II Vi-
cente Corria Reto, brasileiro, casado, portador da saddra de Iden-
tidade s 0316070/, Insulto no CPE/ME sob o n• 971.5713247-72, 
cern oultorto profissional na Rua Sapu.t. 383 e andar Floresta 
Belo Horlzante - MG o Adriana Ndo Fiasehl, bmslielro, casado, en-
genheiro meelnIca, podador da Cédula de identidade n°4.419.098-0. 
Inscrito no CPEIMF sob o n.  759.105.000-72. som escrildio profissio-
nal na Av. Jusollno Kubilechelt 1327, 16.  A, Sia Pado - SP, ambos 
Indicados pelo adonista Vale SÃ,, e Julio Costa Leite, braslidro, ca-
sado, Engenheiro, podador da Cédéa de Identidade 5.  10_294.413-9, 
inseria no CPMME sob o ff 029.305577-70. com  esailõrio profissio-
nal na Av. Repdhlid do Ciále, 100, Rlo de Janeiro - RJ, Indicado pda 
acionista BNDES Parildpapies IA, - BNDESPAR. que Irão compor o 
Comité Técnico; (II) Adatgla a Campas da Silva de Queima Vidra, 
brasileira..sada, eacnonésta, portadora da odeira de idenildade 
009.107.095-7, Medita na CPFAIF sob o n' 010.510.127-10, SOaI es,  
rateio profissional na Av. Graça Aranha, 25, 13.  andar, Cenho, Rio 
de Janeiro e Livia Maria de Oliveira Castro, brasileira, casada, ad-
ministradora de emassas, podadura da carteira de Idoe/idade 
07044086-2, inscrita na CRFMIF sob o rd 900.53/.977,97, com az-
ulado profissional na Av. Graça Aranha, 25, 13' andar, Centro, Rio 
da lancho, ambas Indicadas pela adonifira Vale SÃ.. e Victor Cul-
theme, llto, bradei:a, casado, Ecorandsta, portador da Cédula ta 
Identidade 	26.280.156-° insaão no cilF/LAF solx e n' 044.570.355- 
02. coar cemitério profissional na Av. Reá/Lica do Chile. 100, filo de 
Janeiro- Ri, Indicado pela acionida BNICES PartiMpaaiss SÃ. - Etit• 
DESPAR. axe irão compor o CAIAS Econerelon-FInanceiro. Do no-
v. nwInbros ora erilcs ornpnrão pnIzo de gearão de I (um) ano, 
coar da pasexile data, .e serão Investidos nos respectivos sargos 
medianie a assinatura de irmo de posse, lavrado no livro de Alas de 
Reuniões dos respeclaos comias. 6. Encerramento: Nada mais ha. 
renda a tratar, enc.-rouco a reunião da qual toi Lavrada a presente 
Aia que, lida, ecluda conforme, e aprovada, MI assinada pelos 
sdheiro da Companhia presentes e por mim. Rodrigo Bernardes Ora 
st, secretado, que a lavrei. Nemo pua as deliberaçào adora leram 
ma-ardas da ala no Livro de ALO de Reuni5es do Conselho de Ad-
matai/ação da Companhia. Ria de Janeiro, 23 de feVereloo de 2011. 
Rodrigo Bernardas Braga - Recearia, locada rd 2163571 em 
2910312011. Vatéria G.M. Serre - Se:Latiria Geral, 

Idrir loiro 
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CAMTER CoNsTRUçõEs E EmtiREENDIMENTOs cÁ 
CNP.]: 05.500.010,0001-76 - RIRE: 13.3.0027403d 

ATA DE ASsEMFILEIA CERN_ EXTRAGROINARA - vaiar  hora e 
local: 25 de maço de 2011, às 10°0 horas, na sede da sociedade 
na Rua nenedunos a" 10, salas 901, 902 o 903 - Centro - Rio de 
Janeiro - RJ, CEP:020.081-050. Convocação: Realizada Naves de 	ç) e 
carta endereçada a cada urn dos adcnislas. Quorum Presidenle: 
Luls Gonzaga de 501150 Freitas, Secará.: Luis Carlos Candido'• 
Pauta: 1) Apreciar a ampola de Intairádade do Mear de Omien-
vdMmenio Ricardo Leis Mano de Sousa Freitas, no cargo de Dirildr 
Supmblendente, acumulando as luiçães.Delibeom3es: 1) ADuslad.),„ 

lavatura doa da de fona mrnárla: 21 Ca adonisas accAheal, il. I 
°raposa de intedadade no cago de Direlef Supartniendente, pela 	Ur 	reLa  
mim de DesenvoMmento Resido Luis Nano de Sousa Freias. que  
amanduri as duas &miadas ate a eleIção detalliva ee nutro direlat 
SuperlMendonte C Diretor Supetintendenie barba, declara que não 
se encamba buam nos Impedimentos legais que o proíba de mine 
résbar a sodedade. Aprovação: Todas as deliberações foram apro-
vadas por unanimidade. Encerramento: Aphor Ida e achada ceda. em 
(a ala sal majaaoa ror os orssomes, stoorni os assinas„os, tele 

GOIRDRO de Sousa Freitas - Presidente e adonista. Ricardo Luis Dum 
no de Sousa Fred.- acionisia, Luis Carlos Canado - emaciado. Au-
tendcação: Declaro que lodo o tolo adiou é Opa fiel da ala la-
vrada no limo Pf6Pdo. Ria de Janeiro, 25 de mama de 2011. Luis 
Caries uheut - Secretário. JUCERJM ~da sob a 
00002163593 em 201133/2911. Valéria G. M. Sena - Secrefiria Geral. 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SA. 
CNP.LINE mit 33.146.648/0001-20 e IMRE id. 33300001314 

AN de Reunião do Conselho de Administração.  I - Dal h  
local  da [aura° do rendara  17/0112011, à3 Wh, na sede da So-
ciedade, situada na Rua Focadas da Cunha R', 105, São Cdsióvão, 
RJRJ: II - PlesaJltelom: O Sr. Mauro Ribeiro Negas, canto Prol-
dente. e o Sr. Maura Ribeiro Negas Fala, assalariando os trabalhos; 
hl - °ceve ia  Por carta &rigida pelo Presidenle do conselho d 
Administração a lodos os membros do Conselho; IV - Duccusa: Tod 
os membros do Conselho de A*130)342{3. V - Illehlaragieselome 
damsernSiivermfinciad 	 Mane a) Eleição das Membros da Diretoria 
para urn mandar° de trás anos. tendo este InIdo no dia 281030.011 e 
término no a. 20/03:2014 O St Mouro Ribeiro Negas Filho, hra 
rAvro, casado ecoe:enata, C.I. IA, 2173.779, IFP/RJ, CPFIMP 
216.603.017-34, domIdliado ra Ria EuNdes da Cunha n". 10.5. São 	1. 
Cristóvão, RPRJ, foi reeleito para o cargo de P vid 1 E 	d 'o 
Sr. Adevaido das Santos, brasileiro, casado, eng. civil. C.I. re. I 
5.007.558 expedida pela 5SPISP, CPE rft. 850.906_748-15, cardai do 	I 
na Av. das Nações Unidas iM. 11771 - BI. 1 - 2.  andar, :CO4ara 	• 
Rim, SP/SP, foi eklio paras cargo d VI Por '..1 ein• Sr Ant rd 
CORTEI lavedd DE/ia, brasileiro, rasada, eng. MAI, CL. rd. 7,70S,33, 
SSP:SP CPFMF oh. 014.106.323-56, domiciliado na Av das Na es 
Unidas ri. 13,371 'Bi. 1 - 2.  andar, Chão.. liam, SP/SP, f 
para o carga de SticraP_ussIdanie: o St. Mauro Ribeiro Vegas Nos 
brasileiro, casado. economista. Cl. nt, 10552987-9, IFP-RJ, e CPF/MF 
sab n'.. 010.013.317-17. com  domitaia na Rua Fonseca Teles rr. 40, 

Sfi Fernando Jardim Mentone, brasileiro, casado, eng_ eivil. C . IP 
Soo Cristóvão, RJIRJ, toi reeleito para o mago de Direar-Eassit2' 2  
4660.404-9. SSP/SP, CPFIMF n'. 573,474.100-7/3. domiciliado 
Madre  Esine de °Meneava int. 434, Jardim Prodánda. SP/SP, loi a- 

i
eleito paa os cargos de Marc FacOribaLS  oh, Marcelo Silva Neto. 
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bradem, casado, eng. cat C.I. te. 1.881441, IFPPJ, CPFIMF a'. 
. 052284.547.49, dornloldn na Rua Euddes da Calha n'. 105. Sào 

CrIdéogo, 11112.1. kl reeleito pata O cr90 de ElIciax-Escadha 0 50  
Jati Nu. Neta barde°, casada eng. det. Ci. or. 1.9161169. 
1-P40. Caçar o. 045.181.657-15. ~dando na Rua EudIdes da 
Mega ri. 108, SM CM15v6e., ILAU, tc1 redra para o cargo de DL 
crladareadlsece OS,, Eduardo Jorge Mlana. amieiro, casado, eng. 
cidl, Ci. a". 9.037.181 SSPISP. CPFNIF rr. 15020417100. darei. 
ditado na Av. das Nações Unida, Ç. 13.771 - Bl. 9' r anda. CM. 
um Mim. SPISP. 65 ela° pano cano de Elizatcr_Entaufraz 
Anda Madona de Vascomelea, brasileira diaba ornaka mo-
delos. CJ n'. 09238737.1 IMA!. CPFIMF ir. 021115.49741 corn 
dará" a Rue Fonseca Telas r. 40, 1310 Cila!" RARJ.101 55. 
lo pata a cargo da Mn.. nrendRo: O 80 Gmracy da Matos Kleh.t. 
bodião. casada. ~atiro doS. C.I ir. 743331. S.SPAW e do 
CPPimP 	244,972.561-72. demito no Sela Hoteldro Sul. Coa- 
de. 01 BI. W. tala 411 Orasiia. OMR° Federal, lol dello para e 
cargo de DizelccEonitex o Sr. coou Alvanel de Uma. larmildra 
canelo, engenheiro dia CI. n. 8.654417-50  550031, CPFP40 
0111.197.120000. can ~do na Av. dm Maçã. UM. ir. 11771 - 
Si. 01 - malar, Chamo kaim. SP/SP. IS deite para o cano de 

%ira rapentOwer o 5,.  Mulo Smola Monde de 011vetra. brade°. 
moda, engenheto doO, C.I ir. 2.796.642. SSPRJ, CPRNIF ir. 
245.747,507-50, case dona% no Rue Sonidos da Cunha ir. 105 

;11n Oleada /ORA es delha Mn 0 Cano de Urrar F roo: o 
Sr. Mauricio Cardoso Mened. brefloke, meado, ongenhelo dy6, 
Ci. n. 5.464.673.3, SSIESP. CPFAIP ir. 013.976248.27. dimidiado 
na Av. das Naaes Urddae re. 13.771 .0'. 01 - I" andar, Odora 
kadm, SPISP, 6.6 .40601 pan o urge de (Int ri  cedem o Sr. José 
Amém,. Carneiro FdIPpe de Mora., bredleha cauda miando 
da, CI. ir. 19198.0, CRÉMIL, CP-FNF ir. 241104407.73. com  do-
mkflia na Rua Fanem Teles r. 40. Sio 04W/3a RARJ,.Id o-
da, PPM o Mode de Ilitelix_Eatt o Si Estenda do Ramos 
Relede; Eradelre. casada engenheiro Md, CL o". 180339-0, 
CRENR.I, CREME ff. 450.893.022-00icom dorida na Rua Fama. 
ca Teres re. 40, Silo Caolódo. ROL, fel oda° para o cargo de 
tikrati Fanitlher o Se Joie Nfredo Noronha Mama bradletro, 
rodado. empresado. CÁ ne. 02.697.515-1. OETRAPERI. CPF/MF or. 
334.413.917.72. dcmiallado na Rue Eudides da Curna 	106, São 
R4R645 RATtl. fel notei% para as culpe de Ekekadatdruielop: 

St. When. Goram Gesoalve. tradletra casado, eng. cid. Cl. 
ri. 2104.230, IFPIR1, CPFDdi r. 345572.747.31. dorrdoMado na 
Rua Euddm da Curo ir. 106, SM Oistralle, R1J. kl dele pom 
c cano do Ilkeiralécatac e St .1 • Ed rd VII 	I 28 to 
crena casada eng. MIL  Cl. 	4.030.475, SREARJ, COPRAF gr. 
487.594.147-15, doroldlada na Rua ardidas da Cunha ir. 101 Sào 

RJ.11.1, kl reelege, para o cargo de Dattrraérakux e Sr. 
Paulo Fernando Araújo do Silva Madeiro. casado. no. MIL Cl. 

64.7.922.995, SSP/MG, CREME 	404.662.74601. domIdlado n• 
Rue Mndre Erra de %Renato ri. 434, Jaren Rodeado, srrsn. IN 

ei go par 	pn rt M.a r 	aat SCI Sn 1 [tu 
nal. bouielro. cande, 	cAh. CI. ri. 3.0017119, SOPOR. 
CPIRMF n'. 024.140.401542. tkinicliadc, na Av. das Nações linklm 
ri. 13771 . BI. 6 - 2.  andar. Chemin baba SPE.P. IS melado para o 
urges de illoloalmbax o Sr, AM° lin Sampaio. trasVeiro. casada 
engenheiro °MI, C.1. tr. 040614350. IFPR1.1. CPFJVF ri. 
548.325.197-00, com domicilio na Rua remeta Teles ri. 41 SSD 
Cdelistào. RJIRJ, es reeldio para o corgo de Drocallperadoul: o 

Nenandre Rebela Salsa Oilted, brasileira asado, engenheiro 
carl. C. 1. ns. 071112151.4. ifroci. CPEIME n'. 015159E87.97. can 
domada na Rua Fonseca Teles rr. 40, Sào Craterde. 0341.3. Ict 
ha para o urge de Skrirairutrn: e Sr. Miolo Junqueira de CM-
velo, braelbdro, catada engalane° MI. C.I n..3.43119141 550750, 
CPrir 217.555.130-55. dam derddla no Av. de /RO. Unidas 
n•. 11771, RI. 01.? andar, Caiena narra SPISP. 	reeRie proa o 
mago da Nolo lanorlamet: St' Rosam [doas ilha, angra 
rasada animando dvil. Cl. ri. 15.944.475, 55000, CPEar ri. 
0113.314.00007. coei, deetfile na Av, das Noções UnEn r. 13771 
Dl 01, renda,. Chácara halen, SPISP, es redra para o cargo da 
MudrnyfEariadmal: e Sr. Sylv a Dutra Loureiro Nonos, beaddra, 
scAdni. geóloga. CÁ r. 4154664 IFP,11.1 CPFA4F r. 654127.577-
18. com  durnidlo na Rua remem Tdm ia 40. Sia Ciabfreão. 
RRRJ, loa fechou pane o cavo da otetnanzernat o Si. An-
tónio (linho Cancela landldro, casada engenheira debateste. C.I. 

639.641. SSPAIG. GEMINE er. 111313.500-11 doenklinde na Av, 
João Pbebelro n'. 274, 7' onda Idades, Dolo llortonleNO. foi ia-
dello pis, o caro de Eiltalcallpes~ o Sr. Mareai Atari% Pal. 
05o de Araéja bradas. catada. engenheiro dal, Cl. 	729441 
55000, CPFAAF ri. 005.03124400, denddade na Av. intena Cu-
im Mamai. ri. 1.034, sala 3451. Magoara salvados^ MI redro 
me o alou de W.O. elerkinat e Sr. Abdon Ujit POloera rua, 
bastido,. Remado ¡andar...te. CE ri. 017177964 IFP/F11, CPF/ME 
. 025357407-91, coe Oura° na Ru. Fonseca Te Ma no. 40, sào 

Cdsrelo, RIRJ. 65 meta, para o migo da Ciro flomarimal o 
Sr. Mino Oliveira Costa Sana bradeo, cauda engenheiro elvn. 
CJ o'. 00.02114508. 550520. CTÉSME ir. 398819.1573.87, can do,  
mlab na Av. Santit anafa nr. 1.719. mim 304 • 307. Ndeola, 
Emales., Ceará, MI reeldlo paa o carga de Elluflegional: os,. 
Ricardo de Migar:der Santiago, breildre. casada emeradro 
Cl ir. 201720.652-1. SOROS. [PENE ir, 5191181.51011 tem do. 
~Mo na Rua Furei Uh ANON. 'telas. rd. 350. cale 202, Dela 
Wla. Perlo Regre. RR Grande do Sul. tri reeleito RR, o ca.". de 
Lacizeitcolenat o Sr, Anima cartas Pina, bratilão. meada en.' 
genheho ddl, C.l. ir. 707502780-1, s5P/715, e CPFAIF 
403.949400.82. cem dornkfào na Rua Madre fedia de Memore rd. 
434. lanSrri Prudentes. SP/SP. 1d seda° para t. ano de 124flor 
Duesicked: .05i. Fanando teta& de Orbe, anidra casula to. 

Po* o cago do CilielccOnuadmr. es,. Jme1 Cante, Variega,' »-
entoo, nIcaragudoe, can& midato, Cl. ro. 0023565-1 emolida 
pela Replase Fedentaa do rinni - Registo Indagai de Ealnengei-
ne. CPFNEir. 016131.04841 com diantaki na Av. dm Siam Unl. 
da. 0". 13.771 - 01. 01, 2.  andar, Chácara Italm, SpGP, foi acida 
Pra o cargo de DIselm..Opuradmal: o Sr. Paute Roberto Cegado 
Sou. de Sean. ~dna anatado. engenheiro Mil. Cl. 
16225130, SSPlSP. CPFAIF ri. 195.445.9415.78. cern ~oda na 
Av. das Saar, Unidas rss. 13.771 - BI. 01, 2.  andar. Odcaça babo, 
SPISP.Iot retido para o moo da ~Ne ne-N.1..1*.  e se. Renata 
Daniel, bauleira. andada, Indutora, CL O'. 17_300.487. &SPISP. e 
CPENF As. 25740113070, men domlogo na Av. das Nagô. Unkbes 
ir. 13.771 • BI. 01.2° arear. Calam gra SP/SP. Sol retida pra o 
eine d. ottssi.mw:  o Si. Unte Melindre Run,. da 
Coda. braddro, =Reina engenheiro d°11. Cl. d. 3165458. SOSPE. 
CPFAMF ri. 513.97322149, cem bank% rue Rua Camilo ADE da 
Lua ir. 55, Salas 401. 402 e 403, Edil* Empresaria Caparia. 
Cadhes, Redf elPF. IS dau p.a o mtgo do  akdo-Rafload: 45' 
ade Lep. de Entro; bradem cauda anZedmko nua~ 

Cl. ri. 51697-13, CASAR& CPIENF ir. 265.91027741 coo dona 
alio na Rua Fonseca Teles ir. 40, Sào Cidade. Rito, es retido 
Mn o cargo de Sktiteilmucknal: o Sr. Lida Rebole Caneca Em-
ano. moeda doentinho 01,6, C-L ir, 1145.208, IMMIU. CPUMF 

295.70540741 com dondcno nes Rua Fonseca Tdee ir. 40, São 
. Celerado, RJAU, kl dello pana e carga do Oketie_Reaknat o Se 

Auçso.00 Cosa,• 	, 	ia. suado. en 
4978199, 550430. CPF/MF a". 515.164.00020, com dando% na AN 
da lindes Unidas rir. 13.771 - DL 01, 2" andar, Chácara Raia 
SPISP. rd reeldba Rua o cargo da Cketst_Opeadmet a Sr. Jena 
Mame. Caos Sagm, bradielro, catado. engenheiro dag, C.I. 
1449154. SSP/E-S, o CPFINF te. 252.11541747. com  donlcillo n• Av. 
Neusa tsabel, n. 622, Sala 102. Edil* Med, Cerdo Centro. 01-
651dES. tul deRe PR. O Cago do IltelcaRegilmfl o SE Read Leis 
Ratona braelleloo, casada engenhdro chil. Cl. rir. 6054641615, 
SIS/II RS. CPFMF no. 739.19.12004. kl reeleito para o oro° de 
noto nnenefrod o St Alexandre Curado Com. do Isnot, loa. 
Odre. casada engonhe.* e, Cl. n'. 091125074, 0010, Can/RR 

000208507.72. cum donicillo na Rua Fonseca Tates ir. 40, Sào 
Celstbio, RJIRJ fel meado para cargo de Dado_Opendrent 0 51, 
Cadm Rendam. C.ta Jardim brasidos. meado. engenheira Cd- 
1.9o. CL tr. 15.139298-X, SOPOR. CPFAIP 	052.1137415412, com 
drardar rr A0  dm Haan Unidas r. 13.771 BI 01 2.  ~NA CM-
moa tal" SPISP. ad tedan pana e moo de rarear ilroodour • 
Se H lota os Mn PI 	tamlein, muda, palma; Cl r. 
16980295, SSP/SP, CPFNIF r. 121.17195542. cana dera:Po na 
Rua Mata° Enjoe de Vilaneuve ir. 434, ladra Prudenda. SP/SP, ki 
reeleita tora o cargo de nim••• Clreadmal: e Se. Rada Cio.. 
Rendai, inalidra, cauda, engeretra 041. Ci. 00. 16959.244.3. 
SStarSP, Maaar ia'. 151.603/7001 min doma" na Rua Mato 
Emite de Wieneuve ir. 484. ~dm Pad/safa, 8000. 006 pedala pao 

d 005 ri adotai: • sr. Mnt Retal Cem. do C11. 
valia. Padeira, sdltka, cardadora Cl. te. 481557, paha MOAM* 
CREME nt 013133.147-17, cern damIdla isa Rua Fonseca Tdes 
40. Sào Crleado.. 111121. ki tecida para o voo de Illotem..Ach 
toirixtudntfloarediss. en qual exerced mcludomente as Mações 
ouncelras: • se Marc. Tehetra Nunes, bradidra, te-greda , ANÁ-
lela. Cl. ir. 121065.90X. St1t5P. CPEMÉ n' 125122.34843, cern 
danaria na Av. das NaçOce Unidas ie. 13.771 et 012° anda CM. 
cara halm. SPISP. led retida pua o cargo de ClIrelca.11readrnal. 
h) A remunoação gkhd menn4 doo Dirdoes da Scdedade será de 
ali R3000.003.03 (Olmentos reit 'nal esteado lama valo umfam 
errada • dos °adues ora deka - Enszaná,-Du Nada Int d s ha-
vendo pari Int" eu. Mauro Mecha Medas Rala secretária lavrei 
l.rsenie da para todos os dejlers ale *riba pie Ma aprovada fd 
assinada por metes Se membros do Conselho de Arknkisrmao. 
17/03i/011. Mame Raras Meles o Presidenta do Mesa timo Ri. 
beim Magas Ilho - Secretário. Memboaude_Comelhall.e_Arlmlala 
Inate..1.1nro Ribeiro Negas ~mar Jucá /adenda Mauro ReIrdoe 
Main Me. Maior na François Dada Adi irandsca Gomeis  Ololo 
ra. Marcelo atua. Nata .RagISLIO • lucerja ns 05002163251 em 
211/03/2011. Valaia a 1. Serra - Seastáda Gadd. • 

- - 	
IS „win 

MUDAR SPE EASTER la EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES 5.0, 

HIRE /E 332 tM295387-5 - CHPJAN° ir 13.259.200113001.211 
AM da ^espadela !Leni Extraerellaida da Cl. migrada ern 
17/03/2011..1_11Mai5iyaLoa4: Acra 177312011, h 1550.04 sede 
da Ou. Ao Av. Me Nnerkas, 509, Moca 1.1 talas 303 e 304 (mon). 
Dana da TRU.. Ri.  I_Corcor~arzr.^: Camocialo dispen-
sada em ince da ptardade da Maldade dm adonittas. 3. Maur Au. 
ousio Martino de Morda, aureole; Gine. Cavalar° entoa Cu, 
des. Secratarla 4. Orem de dm Reitoras nobre • 1" notasgo. pen 
Co.. de debenturm rolo cortottNels em agem. um Soada rui 
(13eb6r4ures"), nes kerma do •rt. 50 da Lel 5.40471076, no olor Md 
do MI RS 30.001000,3, Saldem. temos e onegaes da "Futritura 
Prado de raiado de Deténturet Nie Camuflo% em Oda. 
cern Garantia Real. da 1.  ErniddlO de Debenturea da Mudo SPE 
Nassa 01 Empreendimentos e ParildP"Re• SR: • •R cekb.da 
Ia Coa. ESscritura de armão' e 'E Embalo'. respadvamentel 5. 

ellmaacsaordas Os aderiam do Cia., tern quisques rendi- 
çõci. deeberwarrt por unanimidade o sem ressalvas, o abateu des-
alo. Os lermos Ideados em tetra ~boda Uns os Nue medos 

cadhufdos na Earkurn de ~o: 5.1. Aprovat Inc turnos de 
*rege 52 da Lel 1.404/1978. a 1' Cadmia. bem corno a Escran de 
Finado men • presente ala. a• que% tolo as aegain unam 
dek4n: A-Dittal.n.Eadsain. Pra adere oe efehoa Impa a data de 
arrima° da. Debitava soá o da 2460)3011 Ellele de Endsaid), 

Vala  der Frota O rake loba d.e Embala será de Má Ri 
30.003.000,04 na Data de Omissa°. C-YalottinstaallaSda O va-
ler nominal urdido das Debentures será de RI 1.600.003,00 Ai Data 
de Caiado (Valer Montai Urinado -1O Ékontliede de 114ksourr•  
A EmIsOo O coutitulda par dê 30 Debedures, E...361.. A Emlesào 
1 reatado ten urna Orlo skle. Eine. As Debentures terso ma 
Id. *oh o Conta nonárotho. tem ~Mb de cautelas ou enlace-
dto. ando que. peia Iodas as grm de ~a, e Mulaidade das Se-
bentom nal comprovada pela Lho, de Refletia de Delatei/me da 
0a- O iroardeakash. As Debeolures nSa testo onvereNds erre 
agros de miado da 451.11 Forra As Deldnkres sedo da a-
Oda com Word d. nos lemes do riga 58 da Lel as 640075. 
reonentadas petas granias mendenadas no Item R ~o. L.PLik 
tas-Dala_d  Veseoleadnd O  Isdahm C3 pra. dm Saberemos 
será do 05 ande canados da Data de Embato, keneendon as men° 
mas, portaria mi 24/33/2016 (tale de Vendmenki)..L1mtettmac 
tio-Yalatilmeina^o. O Valor Nomind Unitário ale:raizado da, 

ebtralur. Bera amalhado rinualmenle. soado o admiro pagamento 
do amollsaao emalo em 24 de mosco de 2017 e o Ottani na Oda 
de Vendmento. ~forme tabela abalso rAmartamiles Programa- 

da data d• vutnertao. pelo Vika Nendrsal Urilido monda, da Nua-
Marra Mmetárla e da Sobterua (mofo,* abalo definidasb crion 
latia pra rala lenfleda deado • Dela de EmInfo da • UM da ele. 

Imardhaflia M. Cdouglo • OPende~. 1  caraça 
dm Saberem toa pada, não estando • Entalo solda ao m-
oiam poma á ~não de Valcres Mobtlástos CVM. N. Retro. 
en100. A partir da Data de Engasgo. Iodado, a* Debenturts  lado 

jus a ~ação moneUfla • a Inddênda de Moa na fru elegia 
(tI.) marna, Refletiam A para da Data de Embalo ali e cem 
elefre pagamento, as Lletiéniures todo oseu Valor Nominal LINWo 
aluando renstmento pela embolo de Indlce Nadam! de Presas ao 
ComumlOct Amplo EIPCK ou "Aluatuao Menetklep içando dl-
alado adia Irisado Creaddos de Oeaçiatso  Estaddn ORCE). 
onde Sabido de sendo carh • Manada descrita abalo os 

VNa=VNèxC 
caie: 
n.o • vaternedeaduagadocalcdadoccere5(0e0t)cansdedmats. 

sem errellariownt • 
Má 	• Eflarreantrietnnsafloonatia dandomeardnelda debdo 

tura tifisondflukulcdo coas (sela) casas ~fada nen 
antstedemohc 

Co 	Mor *mance, !maça., romsals das ~CM °abadas 
catdade nal OMo) cana dedmaa ten mactundarmda 
Kende^ sigulslAbener 

endt 
• 	~te Mela,  liam dernbereclos na etuedâmple da 

irtão. 	sendo° In nO 	lerteNa: 
M. 	• 	valo do mkrem-Intfam do lodo s 1111,2000/80 Ma do 

atestação, cada • atm/safio acta em dada enlodar ete 
pedprb Ma de entendido 80 Oro. Ap83 • dolo ele 

entresni.rlo valor de número-18880 do 6750 da 
Ominam 

NI, 	• vides de nõreceo-Ndc. doma, vis ao mu I": 
dup 	• 	córner° da elo Mela entre seddlleez diN de advenida o 

Medo d810sals.fridlide De ~na lital de efiers 
de vigénela do Nein da preço, sendo 'dm' urrinâmero 
biela 

Is 	• 	:Difere de da. 01 Ne contido, enleei cDlien e • PANO; 
data de Inlvelli440. sendo 1f reurriedneroldmio. 

(I) Par• deka dal didadam Inchada, mau, conalderase datas de 
ardvenfilo o, dias 31 de esto més 
(3)0nOrnato tratednIPCA &orá ser uandoconsIderania.acklinao 
denerodeusas dednohdaqudediolgiado reta IBGE 
(16 A aspkorao do PC,56-.~ no M.e Doba,  Per.~ 9001EPErii°  
em vigia uses nomillade de Ore Escrituro de Errata° cu qualquer 
cuba hmuildsde. 
Men.. rernksd, aLiatbação.o1PC.Antry• eskiN Onda dwrnEr" ier1 
agádan sonORMa 4.OodOoiaodvd. 

MObldlearteredi eroessIO 	°X.rdconsiderado cum& (dlo) 
casm 	m dechola.r wrederdomen10. 
51) 0 macabro 4 executado • par* do latos nade (mente, num. 
centardrne. em temida. °e reide remotos. Co multados Inl•modi1 
rlos sio calestados coo 10 caos. d..t.h.•••• teredmainienn 
No C.a de liedeparibldade lompsráda do IPCA quando do PM.' 
mento de qualquer Sdo,çou peardirla peoletu na Emitem de 
Entalo, sei anatada em sua tubstalao. o Moa IPC^ carutgade, 
Solado pro fia lamina por doe Eleat, porem. Ma carola gum° 
do da dolgimilo d.o MA drAdo. mahmet campeonato firerned. 
ma tanta por parte da Cb. qUIALO dos Debaterdes. NE) Na di-
abada da repureao dou dadgaac  do IN. oca-Indu Por Eram Pa-
palor • 33 dm útets após • dala emula Paro ma ~Pião, m, 
ainda, no ano do ma ealnao cu por kopedgie NO ou &Rei-
nflie fradeil.  o IPCA deporá ser substinddo pelo vabstiluto !domi-
na% Imanente. pata Mima Na caos de não haver subslitre legal 
do OCA. os Oebentsbilas deverão momo Aasernbléla Ceai de 
Debatidas Ç0801. AL& a dellhernao dem° parlmelle, soei a-
inda pia, o calcais da vai. e. •••••••••• ••••oca•• tonam* aja 
Escritura da Embaiu. o ~e rnnerolnlIce dvigado. (h) Na AGO 
cmvccada noa tronos do Sem antera • Cia. aposentará 2 Meu, 
matreleeo para que os °charadaas deddam. por maioria dm votos. 
qual desses reknenreadm deverá udielldr o IPCA 
musanalódoc Sobre o Vakr dominai USW° dm Creisbatustu nua& 
tad; Iodado lures remunaddnes emespanderne a g% ao ane, 
b•°° 752  dm belo ESokreasr7 cde sedo ~ieta d• kens ta 
remendai armIsIva pra rala Impedi Pir  do 	la deorldm, te- 

dm!es sobro o Valor ~MIM Unhado da. Oebenurm dura 
dama • Deda da Enteio ou dela do COhno pagamento até o d dl 
ondeando Me narraras. A Sentina será cakulada de 
cern a modnle 

J onde: 	= Vga X(Fato rJu ros.  -1) 

. 	• viger das juros Urrai no final ditada Perfect 
Ciplaliende. calculado com Cifre/46mm~ 
sem icvdendarneraCX 

Vfree 	• rem remite/ Mentritade ou saldo do Mor emoliu) 
da direta?... Weemadahalculado cosa 6 (aND 
canededruh,surierradendamole: 

Foles clunss . teor de Ienes Toes eakvIsde cens 9 fnerNecsaa 
drekrente. com  arneckindiersin.b.ipurida da taguEle 
ferrai: 

Tone 	. ima dobro, Soa. n• NATI ~calcai asa... 
Intorauedi cern 4 lqualst) casal osedsbubs 
nOrmere da Ilda eteh entro a dolo do petudrree oramo 

dala do evenb antedoe. sendo are • adencre 
IntolnE 

DP 	• nanara de das dIde amo e Pense évente • • Saco 
etuel. 'ardo 	uni admire freleiscc 

Dl' 	-o nem°, Or db. ONis entre e 	gs *preto ~Me. 
nada"Dr ue rt reemen a Frieira 

13-.1519aS A Sobretaxa será desfia anualmente. 
sempre em omlunto cem m Arncrdimees PreçaIrnadal. a0.110 r rd-
melte p//orneado de Jures devida em 24E00011 a.liepacloacào 
Eingaroada.N3o haverá revidam'o iraPlInada das Debeniurea. D. 
Yeadesrelahnledaacks. As Deli...Mame sedo ded•radas criledpada-
mente Rreridal.'aendo o/91.4 ó O.. %eis Ncenhal unam. Mar 
Podo en saldo do Valor NornInd d. beberam un acuda; 
ameaddo da Sobretaxa. Salada aro rala 1.nrpeoele desde a Data cla 
Embalo cu e data teimo pagamento da Sobretaxa [crome o ca-
so. dá • tia do ekive pagara Indelkmáenterud• de Edea, Ir 
terp~ ou rce~ /L.da,' au nUaluddrd. na 	• d• oce sn  
quaisquer dos semita mentos: 0) amo as ded~ez 	e 

. pery. Crrisure e/ou par maktuer ma dos Inovar/ries Ga 
. saiam latem ou enganam ou alada,  da  modo ratona. ' 

mweim  RJ In~Omi 51 Mie. .s o  autwead. da E--
do esflepor ao dos Inlertenkotea Garantidores, decretação de Idem 
da da Eminem ela de qualquer um dos Interverdertlez Guangdom 
cru peado d• recupenae juálcial ou de recuperação nadolidal da 
Emanem doi de cittabiller dai doo Interventent. Ganseellarea eu li-
teldagicr. diamba° ou adleate da Emitem dm d• 4.••••,,, •••• 

no tocado ao pagamento da Sobretna da AnertinçaaPI 
dm Mondem. GannOtaram. FOI au~norre. 

eu de aperisquer anos saiote devidos emCabe:dorida 

438.250.695-34, ato, dont% na Rua Madre Enda de Weneuve ff. 
.414. IsidOro Prudenda. SP/SP. rol redro para o cargo de Mudo 
atrzadmal: o Sr. tema Pereira Rada, banhara dvordado, togo 
redre deI, Cl e'. 250200. CRIO. e CPOMF ir. 761521.558-
15. com  donddle na Rua fonseca Yd. ri. 40, Sio CrIstós-ào, 
RAIO, Id redra, pua o caga de PR?'" 	d° °ImdRam 
n.E.notadn, no oral turcol mckrelvantent• a anato de Caindo: o 
Sr. Andrei Nestorm, brasileira RAM° engenhdro retinam. C.1. 
0132190184. DIC RJ. CPFAIF if. 778.78079741 dcenkeado na Rua 
Forneça ido. re. 40. Sio 01stalo, RIRE, lel odeio para a 
da Oketeceb-Elenelaneatn_Sidranansecnkeits  no qual mercará 
'Penas • ttrao de Planefamenla o Se. Ricardo de le e • eeha 

butlerro, onda emenheko chg, C.I. rir. 83-1.05900-20, 
CREA/R.I. e CPFA1P n705547017.34, domidado 	 seca 
Tolos Id. 40. Sào Crieérda, RJ.4U. rol metano para o cardo de Divelzt 
flectir o 5g, Mein, do se., Metria. braddro. Mondado, enge. 
redro 	 0015929915. 518114, CPFP48 0s. 162.771901 
30, lot :trela Palco moo da Okrattadonat 05.. Art. Pe. 
td, brasido,. casado. engendro da, C.I. ir. 3232.797-3, SSP/SP, 
CPFMF re. 647.457.678.20, cem donskfilo na Av. da, Modes Urdas 

13.771, Pd. 01.2° andar, Mama bala SP/SP. Id rodeai, para 
cargo de EfinacrJ3latockmd: • 50. Mara -Inflai Reyna Run.; ev. 
ponha. coada. bidoogo. Ci. ir. W43Y. COPIOIR000PI. 
CPPMF rir. 147.3157.54841 ~Meada nes 80 EudIdes da Cunha 
rd. 105. Sio Criddido. SURA es retida pan o cargo de Iltdrils 
nata: o Sr. Murilo de Mega Campes, borda catada engenhe/. 

ehil. Cl. rd. 111210221, SSPMG, CPF/MF 	410.149154504. com  
et% na Av. MIM Pinheiro re0 774, andar. Lande; Bele Hm 

dronteMG, es mela* pane o carfp do RItrae 	Redrar 5. P I 
Edgard Flareengtal. breado, usada engenhdro 	C.1. 

e 4470053 SSPISP. CPF,16F ir. 009.007.128-00. com  doada na 
Ruo Leonardo heiriclaer ir. 1.101, Canina ManualAd, (cl retiro para 

cargo d. Dkacallegked o Sr. Otale de SamPaio Fon* Melei 
brnsietre, caiada engereko da. Cl. ir. 2_107.709. IFP/RI, 

CPFAIF ir, 309.195.607.31. com  dcrekdla na Rua Fome. Tdee ri. 
10, Sào Cdidledo. RJ/RJ. Sul retido para o cargo de Okeiro: 

Sr, Enleio Cabral Colmam, Indletro, cauda, engenhara Mia 
ir. 04135431-4. 0i010. CONNIF o0. 010109.147-01, cern deml. 

canoas Rua antera Teles r. 40. Sio Caddre3o. Rito, IS reeleito 
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3.3 COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO DO 
PROFISSIONAL INDICADO (ANEXO III) 
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do Caneca 
' omercial 

C. CREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

Lui 
Diretor 

Estou ciente e concordo com a indicação. 

ANEXO III — TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) 
TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Ref.: CONCORRÊNCIA N°0812013 

A Empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, participante da Licitação 

CONCORRÊNCIA 08/2013, destinada à contratação dos serviços técnicos de consultoria em 

engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das 

obras de implantação do Centro de Exposições — Expominas São João Del Rei, COMPROMETE-

SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) dos mencionados projetos, até a sua conclusão, o 

Arquiteto(s) e o(s) Engenheiro(s) que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

Declara que esta ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 

será(ão) possivel(is), se previamente autorizada(s) pela CODEMIG, com a devida justificativa e 

desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos na 

habilitação técnica do Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará 

desobediência ao §3° do artigo 13 e §10 do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com as 

respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2013 

Ferna o Sefair de Brito 
Engenheiro Civil 
Registro Nacional CONFEA/CREA n° 140336502-4 
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ANEXO III — TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RESPONSÁVEL(IS) 
TÉCNICO(S) PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

TERMO DE COMPROMISSO 

Ref.: CONCORRÉNCIA 08/2013 

A Empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, participante da Licitação 

CONCORRÊNCIA 08/2013, destinada à contratação dos serviços técnicos de consultoria em 

engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das 

obras de implantação do Centro de Exposições — Expominas São João Dei Rei, COMPROMETE-

SE a manter, como Responsável(is) Técnico(s) dos mencionados projetos, até a sua conclusão, o 

Arquiteto(s) e o(s) Engenheiro(s) que está(ão) sendo apresentado(s) no presente Termo. 

Declara que esta ciente de que a(s) substituição(ões) do(s) referido(s) profissional(is) somente 

será(ão) possivel(is), se previamente autorizada(s) pela CODEMIG, com a devida justificativa e 

desde que o(s) novo(s) Responsável(is) Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos na 

habilitação técnica do Edital e, que o não cumprimento do presente compromisso implicará 

desobediência ao §3° do artigo 13 e §10 do art. 30, da Lei Federal n° 8.666/93, com as 

respectivas consequências previstas no art. 88, da referida Lei. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

C R 
Diretor 

berto Caneca 
omercial 

EMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

Estou ciente e concordo com a indicação. 

Mauri 	doso Moretti 
Enpn eiro Civil 
Registro Nacional CONFEA/CREA n°260259416-4 
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3.4 RELAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA (ANEXO IV) 
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ESPECIALIZAÇÃO 	ANOS DE EXPERIÊNCIA 

Engenheiro Civil 	
26 anos 

(Supervisor de Obras civis) 

NOME 

Fernando Sefair de Brito (*) 

Aldo 	a 6air— 
Dir or Operacional 
CO CREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 

CONCREMAT 
engenharia 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA N°0812013 

ANEXO IV 

RELAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA DE NIVEL SUPERIOR 

Apresentamos para atender às exigências do Edital de Licitação CONCORRÊNCIA 08/2013 
destinada à contratação dos serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, 
fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das obras de implantação do Centro 
de Exposições - Expominas São João Del Rei, a seguinte relação da seguinte Equipe Técnica de 
Nível Superior: 

Mauricio Cardoso Moretti (*) 
Engenheiro Civil 

(Supervisor de Instalações 
Prediais) 

34 anos 

OBSERVAÇÕES: 

(*) Equipe de nível superior pontuada 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 
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3.5 DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS 
INDICADOS (ANEXO V) 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS INDICADOS 

Ref.: CONCORRÊNCIA 08/2013 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a inclusão do meu nome como integrante da Equipe Técnica que participará da execução 

dos serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico 

no acompanhamento da execução das obras de implantação do Centro de Exposições — 

Expominas São João Del Rei, com a função de Supervisor de Obras Civis, comprometendo-me a 

participar efetivamente dos trabalhos, caso venha a ser adjudicado o Contrato com a empresa 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n° 33.146.648/0001-20, 

situada à Rua Euclides da Cunha, 106, Bairro de São Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, 

Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Jane ro, 09 de agosto de 2013. 

-3"- 
FernanfJ Sefair de Brito 
Engenhéiro Civil 
Registro Nacional CONFEA/CREA n° 140336502-4 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO PESSOAL DOS TÉCNICOS INDICADOS 

Ref.: CONCORRÊNCIA 08/2013 

AUTORIZAÇÃO 

Autorizo a inclusão do meu nome como integrante da Equipe Técnica que participará da execução 

dos serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico 

no acompanhamento da execução das obras de implantação do Centro de Exposições — 

Expominas São João Del Rei, com a função de Supervisor de Instalações Prediais, 

comprometendo-me a participar efetivamente dos trabalhos, caso venha a ser adjudicado o 

Contrato com a empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n° 

33.146.648/0001-20, situada à Rua Euclides da Cunha, 106, Bairro de São Cristóvão, na cidade 

do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

7 %  

Ma,iØi o Cardoso Moretti 
genheiro Civil 

Registro Nacional CONFEA/CREA n° 260259416-4 
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4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
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4.1 BALANÇO PATRIMONIAL E DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS DO ÚLTIMO EXERCÍCIO 

4\,\ 
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Sra.Acionblea,a Administração da CONCREMATE~bara•Teonologa 

:Penhades do perecerdes elditenn Independente* e do comité de audItorie 
ia riscos, ralemos.. ao estrelei° socalfindo em 31 da decantada 2012. 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Em 2012.• Cendrem& Engenharia • Tecnologia EA compietou 60 rime • 
a• consolidou no manado como ume das maiotnempreses de empenhada 

Ida Breskoornetueçáo nacional e umefetivo de aproximadamente 5.500 m8 
1 colaboradores, eleeadosam II fifiab•oontratos,alimdeuniclatlesntabele-
ddes na RepúbIca Dominicana• Moçambique. Para atenderá Chersifitaç 50 
dassunatividedsa,•Concrenatrevisou sauposicionamentode merceclo• 
tripudias novas ereasidenutenção da SenciroseMda Ambient*. atividades 
ue eram inomporedas por cucas unidades de ~cios. Também Investiu 

na malsão de neto posickaemenloe arquiteluns de marca com o objetivude 
conebvir uma panada g:cerceei:asmas valonssdeEmpresa, berneamosua 
absinto efivertilleada • visto da futuro. O resultado desse esforço foi cal 

i brado em 2012 tom o Inicio de importantes central. de 'almuinha& tais 
como oda Conaérdo da engenhera do arcar:cario da UNE de Belo Monte. 

; pata. Norte Energia. no Pari: O de gerenclamento de Projetos e Obesa do 
Terminei TU do Superponodo Açu.. pare e LUC • o de Gerenciamento das 

1 almude expenarsodotermhal deCantelneresdeLlbre Terminais Rio.noRio 
de Jarielro.Ampliamos nona atuaçãonosegmento Industrial. em Contrata 
corno o de gerenciamanto das abras de Implantação de nova fábrica da 
Nissan ern Resende. no Rb; o de apoio Direção de OSP na implantação 
da nove Siderúrgica do Pecam, Canal; no deangenbade do propriettbio da 

eavw,nalmptanlaçiod.aoapmirnaaatibdcano Braal. em Sante Catarina. 
Enr Penambuto estemosperanciando a implantação da primeira fábrica de 
Plasme do pela pam etHemobrás. Na ebvidade de controle de qualidade de 

. grado obras. catemos presentes nos feminais da Embrapod• da Breai) 
riamba) Ponuán'o em Santo,. Na /Imbele de estudos a projetai, estamos 

xatutendo o do nevoterminal do Aeroportode Confins em Belo Horizonte, 
resecutamos em 2012,o projeto básico executivo de nova planta ele tur. 
bines da Ro/ls-Royce. 	Senis' On.a.2one Oeste do Rb, alem de projetos 
besiontaneultrnsmultichscipbnarea dediversos Termlnaisda Transmito 
ede revisão do projeto conceitualdninetslações portuárias do novo terminal 
da Vagueá, para Gerdau. Petrobres • CSN.Tembern 'atemos realizando o 
projeto exeadivodoEtaaolduto, para a Lagoas. a diverso' estudosde mode. 
laguna. PRP& aConcessbes.Ndo podemosdeixer de reaselter aindeneete 

.PartialPeSaa era Projetos emblemáticos Nados á Copa do Mundo da FIFA 
2014. • da 011mi:dadas de 2010. Entra os contados coifados pare projetos 
vfoculados á rena:ração do Mundial da FIFA, emana moo o Apoio Gerential 
dez obras do Mineldlo, em Bato Hotinnuke de Vardão, em Goiaba. Estamos 
coolandooperenciamentodas obrasde mobilida dedeinfreestrutura urbana 
Pare0c9e.Poree Preteiturede Ferteiene.NoimbltodeaOlimpladascl• 2016, 

stam.. apolando• E0144RioUrbe no gerendamente d ou  proi•be• abres do 
PerclosOliMPicedoRiodeJaneins.Eatarnos conbatadospale EMC 2 parco 
EPCM detinetalaçÃodoCentrode Peepubssadaffice do ff andamo Rb. Para 

DL Rama, conquistemos acometo do EROM do novo Hotel integrado ao 

Ricao".7"Mcbd  corbadeePrnmnbando Rio de Jeneiro.Tudomo forra 
o ermida positivo pare noa.), atividade no grani noa próximos as et. Rasei. 
*palpe Cononemettemorgulho de podar contam)).  pano desenvolvimento 
do BreePpor meio da... babelho. glosado doa obras que pertleiparnoe, 
em Remada tom os nossos adotas. que ajudamos e &orçar o importante 
papal da engonharia como agente transformador de um Pd.. 
1• Perfil da EinpreSe e deaCrIgãO dom negociou: A Empresa atua em 

: doia supgrnentor •Engenhada"• Inspeçães • Leborat6doe. No segmento 
Engenhene. a Emprese presta een4pos de =nal/Moda pana implantação de 
empreendimentos desde a faSe inicial da ntudos de viabilidade ale alas. 

'da execução das obres de ...bubão • montagem. Atua noa mercados 

i da dereenvelvimeMo regional a local, tampando, 'amamento. melo am-
hiante, munem hl:bicos, energia, edificação., petróleo • gás, mineração, 
siderurgia a metal-urgia, cimento. !Mandas de Canslormeçao, tento para 
cantnpúblkos. quanta para dienleaprivadoe. No segmentada! Inspeçeee 

Laborelõriae,• Empresa presta serviço. de easeiostemologicoa, ensaios 
damaterlam,aveliaçãolicnica • monitora monto,conlrol• daqroalidede pare 
construção a manutençãode redesdeutilided• pública lgas energa iQue• 

. esgoto sanitário). Através de sua subsidiária integral SAYBOLT Concremet 
Inepeobes Tácitas Ltda..presta serviços de ensaios0 inspaçues de produtos 
em operaçõeo de imponação e exportação. 
2..Resulta dos financeiro. 2012: A Empresa mani•ve arn 2012 a sua tre-
jetiele cle crescimento. A receite liquide de 2212 de controladora tal de RS 
715,3 milhe as, um aumento25.8% em compsraçaocomos R$ 50.9,5mahaes 
do sito 2011. Oroolamndo oorlaataa cv. carteiro paoouuda IS 0,2 para  ES 
1.3 bilhão.° que representa uca 'umente de 9.7%. O lucro Web atingiu um 

. aumento de 66% e passou de Ri 186.7 morrões em 2011 para RS 199.4 
milhaes era 2012. A margem bruta apresentou mduceo de 32.0% para 27.8 
%. reflexo do aumentodos ousios de mato de obra. resultante de dificuldade 

!crescente em recrutar mio de obra qualificada de engenharia. 

Inclui a SAYBOLT Cm:cremei inspecass Técnicas Ltda. 
.3 - Dirias e Indicadores de endividamento: Os Mdicadores de endvde• 
mentoeprenntedeseheixemotfram a scSke agua* financeira derrearem, 

Indicadores 	 2012 	 2011  
. irdiee de liqurdez cortante 	 1.54 	 1,07 

indica de DqUidea porei 	 1.85 	 1,87 
Endividemenb geral 	 0.50 	 0.44 
Indica de endividamento 	 0.00 	 0.79 
4 -Investimentos: A Empresa Investiu em 2012 RI 6,8 mibbas e no ano 
anterior RI 126 m1016es. Rouca um investimento significativo em 2011 que 
faia equieiçãodolaborabSSISATECP•oquiaas.deeenvolvinerdoeanalises 
guimbas lida . nu Rio Grande do Ui, pele nossa controlado SAYBOLT. 
com  o intuir) de ampliar a atuação da Emprese neste região O 'aberras% 

Possui enfoque no controle ambiente) de emissões. endãe de produtos 
quintos • controle de qualidade de commadifiee agrlookn, lendo grande 
destaque na exportação por esta Not. Investimos ainda na equidção de 
licenças • knplanação de novo solIbrars para prrxeseemenlo da folia da 
Pagamento de pessoal, Retorma de inablis55es • renonçáo da parque da 
hardv..are instalado. 
5- ReCUTI.O. barateada: A qualidade de nossa mão de obre constitui 
Ondpelpatrimbnioda Empresa. InnernMosem2012R31.6 
grametédelrelnainedo garanti el, lacolte•aperacianal [acedente que esta 
&orço promove a beidede• o comprometimento de nonos empregados 

resulte nume bake tesa de rotatividedscTrabelhando com uma estratégia 
deeproximeçãodone06cio, o RH mudou sue/orna dê adoeça° na Empresa 
m 2012. passando • alue a partir de hes pilares bato de.finklow Abair, 

EqUiPttfa Reter. Na 'Ma de On4MPOlvirrienbe organUaclonal,d enatem-se 
olenvarnentedo Inattlutode Dennvolvimento Convem& 5C1Coner•maR• 
oprograme do MapeemeniedeTelealos.EmSeu primehoeno, a lereellzou 
41 treineMentee. Capacitando 1.105 colaboradores (AM aro Indiu de 97% 
de mago-fação. Realizado em ~c, o semi/lírio de Liderança 2012 tola 

' ruiu alindo pele Empresa em seus GO ano. da histOda e reuniu 220 
pericbsinted *Ou C. terna tr91.11h* de ser. Orgulho de penenear", avaliado 
cern 88% de satisfação dos pecticbentes. 

- 1 
- 

Inclui a SAYBOLT Concrernat hipnose Técnicas Ltda. 
. Perspectivas pra 2013: O sobra* da contratos ern cartice, dado is 

Perspectivas da imeestimentos em 2013 nes setores que alamos, delineiam 
ben quadro positIvop.ans mesa elividecia.Além da tonfimidade dneçeesem 
curso para o bdalecimento técnico • Remendei da Empreu•oloco em maior 
excelêndeopscacionel,osedorços datares). tambemesterfrovoltad. pare 
isehrJfeepiodesativided. da Ernprna, osm• lande em seremos ele• 
prol:badanem fluxos de eive mais estimeis a era conoto. da Arpo prazo na 
atiVidadedemenutanção.abennenteeleatuaçãodedivtona deEmpresa será 
a Fona de serviços que agregam as quainceçUs da Empresa com aquele, 
das outras Empreses do Sapo CONCREMAT volteded peca al eth4dodea da 
eocatankonuniçosdeapstrojetoeConstrução1DeeignBuR). AErnprese 

1 /4.5"mlaim  • eveMud PrticiPação em gabos incendam em Pecados 
PlàbIbalorNado (PRP5)•conoasbea 
7 .Covemansa Corporative: A Empresaprosseguiu era 2012 com o soer-
feiçoemerno do panorama de governante scalserefree. que  "'ou." "" 
mendagendelBGC. O CAnSelhOdeAdminittregof Can1Postoatudrnente 
pernis membros, ando doia coneelhelms independentes. O conaelhe de 
Adminletraçlcoontecome issassodadedolscomités: Recuemos Humanos • 
AudilorieRiscoAciutim reúnemregularmentwpereassesocroaroConsallb 
d•Administnnia, 
8.9ustentabilldade e responsabilidade accioemblental: Pata e Cencrecreat 
Engenhada•Tecnoksao A., é extremamente lmpoolaomte Mpenear e lama de 
bar negociou, buscar tecndoplas mais OmP"desemaNd iobcicwnenbi  
consbcrNos com todas as partes interessadas • premam, redução das de-
siguddad. social.. Mim. a 0rgarinçáo vem ontentemente etuduando 
sten govemença coroada/a e suesterremeniasda gestão. aprimorando a95es 
da nisponsablidade andai • ansbbMal e ofecetandoprodutes e ambos com 
focem euttentabffidad• de seta empreendimentos. En 2011,• orgenIzação 
mareou o levenlarnentode embastes dos pese.), afeito atufa, Em 2012,n 
Empem, Conaemetpatrociaram a Implantaçao do Projeto Escola Elowsb,  
com foco na conscientionão a educação embieMal para cdanças. O poleio 
conNmplou decente o ano toldos ida alunos da Escola MunicipalEdmundo5W 
tencourb Iccaleade noComplexodo Pectregano. no Rb deieneiro. No enode 
2013. terá encrb Do 	e et roo de Bonen 	e. 	rente is 
O • Dreier' Orado Com Re de Auditoria e Riscos: °Comité de Audaode e 
Riscos, no exercício de suas ebibuições de supervisão e ecompenhamenta 
da auditoria iltema ida auditoria idependente,considerando•abnangencia 
dos trabalhos malas dos. baseado. en elite do Relettnede Admimtua Oto 
no...mede s Demonstra das Financeiras do exercicio•narrado em 31 de 
dtiernbro de 2012, na análise a entendimento quanto à clareza e conteúdo 
das notes ecaliche., suportado ainda pelos nclaneelmenbs em reunião 
como, eud)tores independentes!, não identificou nenhuma ocorrincia ca,  
par de comprometer a qualidade • a integridade das informação*. serem 
divulgadas, recomendando ao Conselho da Adminletreção a aprovação • a 
publieção d. Demente.% 5es Finenuires do •Kércicio encerrado em 31 
de dezembro de 2012. 

As nous explicativas ato pene integrante das dernonsbnções financeiras 

anatada operacional • RUM 

Receite Liquida largam de luva RIMM 

Ebitde esmoem manda -1005 

Controladora 	Consolidado 
liga  2012  _2211_  2012 	2011 

-AZAM -3T.LITk.,-.328.913  -MIM) 

ATIVO 
CIRCULANTE 

1 Caba a equivalente, da casto 	 PI) 
Clientes 	 (5) 
impostos • compensar 	 VI 

i Adiantamentos a fornecedores empregados 	 151 
i Dividendos 
Imposto de renda e conbibuição social ellferldos 	 19) 

1 Ossos crida°, 
Total do Ativo Circulante 

: NÃO CIRCULANTE 
Depà•bes • mauçoea 	 1149 
Clientes 	 (5) 	6.093 

Contas a receber 	 (8) 	36.530 

Pertas rekcienades 	 1101 	1.039 

Imposto de rende e conbibuiçio Iode' diferidos 
Outro. créditos 
Invnlimentos em controladas 

imobilizado 

1  intenglrel 
Total do Ativo Não Cintilante 
TOTAL 00 ATIVO 

	

No" -2Al2- 	2011  -2212--agin PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 
CIRCULANTE 
Forneadoma 	 13.860 	10.24a 	14.528 	11.943 
Empfaillrnos • 1Manclamertos 	 1131 	5.206 	9.264 	6.747 	9.625 

	

58,662 	53.771 	70228 	61.758 Comes  e pagar 

	

908 	402 	13509 	642 

	

149.255 	108 956 	152.030 	110.950 Obrigaçães labutarias 	 26 826 	12.764 	20.887 	13.805 

	

4,837 	12.8111 	7.726 	16.795 Tnixdos Difeddos 	 191 	2.582 	487 	 487 

	

5.055 	7.522 	5.575 	7.555  Spelártb:erjregoe sociosals a pagar 	 61.381 	52.825 	64.333 	55,378 
1171 	2298 	2.837 	2298 	2.837 

	

164 	 ONiciendos a papar 	 5.045 	4.277 	5,046 	)1377 

	

340 	520 	271 	555 Progreme de perticipação nos lucros 	 058 	 671 
Adiantamentos recebidas de clientes 	 (141 	24 nA 	io 75 	7 062 	IS 41 

	

4 516 	4'5 	A 900  _raas Total do Passivo Clreiderne 	 _1 5.._ 	1 

	

221 780 182 311 242.928 	1_12.W NÃO CIRCULANTE 
Exigirei. e babo prazo 
Empréstimos • (mandamentos 	 (131 	7.596 	SAIO 	8.023 	6.758 

	

1.790 	774  Provisão de coalingendas 	 1151 	3E39 	134 	3019 	355 

	

5.221 	6035 	6.403 Pema/ementon e bibubs 	 1171 	1.828 	3.174 	1.020 	3.174 

	

3074 	30.530 	33.574 ”ffias  dit"d“ 	 (9) 	6.278 	2.067 	7.522 	4.205 
Partes relacionadas 	 1101 	49 	131 	49 	131 

	

022 	1,039 	1.177 odippe 	 160 

	

101 	. 	5,124 	3.727 	5.155 Total do Passivo alo Circulante 	 _11.421 	11 Da 	21 61 	14 01 

	

291 	292 	290 	202  PAlltIMONIO LIQUIDO 	 5181 
Cardo:Social 	 78.909 	78.909 	78.909 	70.909 

	

1111 	23.567 	13.991 	 Ais-ate de evatiação patrimonial 	 6 591 	7.754 	6.591 	7754 

	

02) 	31202 	30.717 	38,902 	38.778 %MIM da Lucros 	 78. 	57  5 ___W.A.3á 	 07325 

	

1121 	2.723 	3.237 	2.730 	2247 Total dontb^istn  “^"I'dern 	 10.4.an 153,591 	164.335 153.891 
Padicipação de acionistas não “ntrotedores 	 2261 	1,409 

	

sm_yzioà_9.maz_nãg2 Total do Palelmon10 LIgUld0 	 164 liS 153 NI  100 595 	155 200 
2,7 ki  _alo _asa  28LiAS  TOTAL DO PASSIVO 
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO  
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130528171031 ' 	—123i5MURAL:, 

itr6iTEZ":.‘,0, AUTENTICAÇA0 - Frente 	 . 	AVIE 
Autentfih, pre nte cópia reprogràfica conforme o original a mim a 
esentadp1Cdrot ou fé 
Valores 
Autentie

;..
d 	R$ 4.10 Rr-"A,, 

/ 	i,-- o, 28 de Maio de 2013. 

	

O‘ 	 
Proc.dados. 	.R$ 1.46 UB1RACV 'ODRE DA SILVA FILHO 
Total 	R$ 5.56 111111111 111 

• 



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMON10 0,1010100 DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZENIBRO 00 2012 E DE 20'11 (Em sem o mia) 

Ajustes de 	 R 	cl Lu 	 outro. 

F,VIOOOQ 
Reserva de 
Lacro, sReaIIror 

Lucro. 
ACUMWelian 

Rendtados 
Abreneenteg 70181 

(400001 
612 

1.175 1.175 
23.131 20.131 

10.073 7.125 (21243) (1.175) 

612 
(552) 

02 92 
12.579 13.179 

9.601 111E161 (921 
1' 779.) 121751 

_AXL 72525 104.305  

ia Cassamldedo 

031752513112.170 2013 

6.430 5.834 
355 

177 	35 

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 
RESULTADO FINANCEIRO 
Peada& Rumem Liquido 	 11 157  _L3LB.I  1227 
RESULTADO ANTES DA. TRIBUTAÇÃO 	 (16)  31.030 	34.236 32..050,._.J5525 
Imposto de renda e Contribuic10 anelei sebos luma comenta 	(10.533) (10.141) (11.584) 111,1791 
Imposta da renda • Contilbuisao total] sabre Bens dWerldo 	(7,318) 	4.034 	(7.127) 	4.046 
LUCRO LIQUIDO DA PARTICIPAÇÃO DOS 
ACIONISTAS MINORITÁRIOS 
Partkipagio dos adoentas não controlodores 
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 
Lucro liquido po,  miS5e do 50555  
social nornel do exereldo - RS 
As notes 'agastem uso parle Inerente Mn dernerninsçainfinenceires. 

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS 
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 0E28112 E DE 2011 (Em mais mil) 

OCONTEMOPERACIONAL:A Coneremet Engenharia • Temi:Vagis SÁ. nErnsirmelf uma sociedade per eaSee 
de cavila) fechado. Pendo por oblato • mestaçáo de =viços de consultada na Iras de erquitelure. meio imbiante 
ngenhado civilanélfice• mecânica, incluindo relatares.° cie planos diretores. estmlindm viabilidade, ontem*. 

: imm, prejette Munes, • projetes ex•cutvos; execuçáo por erlmiristraglo,ffinprêted... imobemPr•Dade.0* obres 
. de...nal:NO.2[ND; a prirataçioda eansiços de manulengtro carreava, predtive• ornem*. de qualquer naturezsm 
contrelediquelldedede pro~mtlicaltrago•supenashodeobresiogerendementodeobrat exemptes:Mementos: 

!,, e redizegledeensabs.testeee amOsede mateneis•produtea. inclusiva inspeção • central* de qualidade; e usam-
, çlo dimeaniços de topografia, iondagenr•conglineresm execualSo deebres• aervimedeeseenmento,conSnção 

onebEz•Fin de encostas; a execuçâo de obra.. nalgos de rircuperaçãe ou nela%) estrutural de edilmgaes. 
pordes a congineresmspresnalociesereiposde assemorn gemeamente, fiscelirecie, censutteria, planejamento 

capadtaçãcirun imas eachsl• embnettalm operegEo• menulenallo deempreendimence piados* palicorem 
geral. consutorla empresariai podendo participei de outras mandados ao Menne de seus objetam. ponuindo 
as seguintes controladas diretas e indecisa: a. Saybolt Concremat Inspepeas Técnicas Ltda.. A EmpreSe Opera 
subo raggen• da %miuá empresarial, nu atividadee de impeça° de qualidade de modules. penes de gasoline 

lestreslabondoicisde podidos refinados de perde°, inventário, calibragem da cadaddede de aparelhos etanques 
!de elninenemento de petitko, clanificeçào de produtos vegeteis • preetesio de serviços de Fumigação; b. Trace 
Pardcipsades Ltda.-A Empnza aba na administroçáo de bana prOptios, podando tonara° vendar bana, e boda 
adlninlabaf e parficipar em outras sodadader. c. ConcleMat International Inc.- A Empresa nti situada em Deka, 

'e Mus na admMistningo de obres realizadas Mr. do Brasa d. Consórcio COnCreMal NeyectoTielnR • Sociedede 
, comercial consuulde e mon Mede em conformidade cem re Leis de República Dominicana, tem ~Min social. 
udera °dada deSenfo Domingo,* atua neaxatinaCci•Sar*„.04 dagefind. revisa° da ang•nhariaciedataIN doa 
desenhos bastos e supervisa. de Conetrucao do projeto hidrádleo %lamino. cistite Pesquisa Desenvolvimento 
e Andas. Quirnicof Ltfia - A Emprese atua em pesquises desenvolvimento *aptamente] ern denotas Oslo., e 

: netvisise este Cinda no RIO Grande do Sul.I.CoricremetDOmIniCana Polo, 'A Empresa está sonde ne República 
:Dominicana • atue na conabmglode oda privadas epúblicas a ?resinando sminrIcesde consultode re•Inedot lora 
Balaras]. g1ConcreMid Moçambique Ltd. .A Ernpmaa está situada •mMosamblquimetue na pettglede serviços 
na área de arquitetura. meio ambiente, engenharia chta elétrica • rascante. 
2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇ 0E8 FINANCEIRAS: As demonsveg5•• 
fimniviirasinsfividuease consolidadessioderesponsabilannede ActmlnistrackodeEmpreamIoram•leboradasd• 
mordocomesprelicascontabeleadotadasnoErasil, decruais ebren9em•Rdiess950mcieBrianmPrimundementiaa. 
erientm5es e InterpretegOe• emitidas peio Comité de Pronunciamentos Contábeis (CPC), ao Nomes do Concelho 
Federal de Contabilidade (CFC), enodado às Normas • linhaça. da Cemistio de Veletas Mobiliários (CVM). 
As dernenetrepSes finencebn hcEvidunie apresentam a grabato doe investimentos em controndes pelo matado das demonstrações finencetras: Em atandirnesao ao pronunciamento Nemo COO. 23, duo tra:am cie partia., , 

equivalinde pentinonlet, de acordo com a legitlegio brasileira vigente. Dessa forra, emas dernonereçaims com„eiLmiudirn.,..5.0.p.,..„bfi„çeo,....m..htuenos.j.ustn, revcspt,„.a.,„.„.monsb.nots  „an.  

aa"asma IndBaBmis .89 a3B*B.Nd•mcD• caem *uaná...B.1B* e• WRS• 9.•  "P.̀ • e‘55.55° dna'.  ceiresda Empresa, referente ao exercido &Moam Si dadareMbrO ela 2011.A Empraza elevou ajustas erncontaa 
invesEmeaDa 115,  dernBneimçO0s s•PB•64•45 ezmra5m•P•B••° /̀DerN•°°°P.B.N.Cm° 115•Bd" dativo e patrimônio liquido. Coro base neste leveresennto lei reconhecido ter...Juste de exercicios anteriores a 
diferengeentreopersimaniallquIde consolidado* o resultadoconsolidado atrIbulveleosecbnisto da controladora. 01 &janeiro de 2012. o montante de RS 161. referentes ajusteenaeonte de investimentos pemumentm no Ativo e 
constentesnas demonsirmEm financeiras constadadeepreparada ide ecordocomas IFRS•esprilicescontabeds mesmo valor no PetrimeinioLlquido. O ajuste realizado deverie ser amanhecido em medeio entedias 2012, por 

1 adotedesno Brun, e o património liquide* o rnullado da oantroladore, constantes nas demonstragbes *amacias eme rostos. saldes inkieie de 2012 ema° tendompre.mntedoe Nunados pen ene. Mordes. 
individuais preparadas de acordo com ao práticas conlibeis adotadas no mim,. Empine  „Lm., por 

 apremnter A seguir apresentamos as eleitos nas demondrectes Miam:eia. em 31 de dezembro de 2011. 
*sins dimmonetres5e, (manai:as Indirlduals • consolidadas em um único conjunto. Em 28 de muco de 2013, a a, meammigacyo no Any,' 

i AdmiNstraçáo de Emmen autodzeu a alabonsaie• divulgactio das demonstrag6esfinenaires do exercina findo 
em 31 de dezembro de 2011,2.1 crrtérlds de CansolldeD50: As demonstrações financeiras consolidadas fortim Soldo publicado o 	 05010 	2700151 
olabefadelem conformkted• comaa critariescl• cenaadaçãOpfavlatoapolaapréticas coMabeiaadotedaenoBread , ton,,estnient„ 
apelo. Inumas nomeavas • deMbereçam de C514. abrangendo et demonstra phs Rnencimiras da Emproa • s.,0 000060.0  	 1524)1 
de nias Comrolades, conforme a tagilin 	 6. ReCOnelliegao do Passivo e Patiln101110 Liquido 	 • 

2012 	 2011 	
PaSalyo e Nitri bolo Ubaldo 	Clroalante e coo clrtulante  Património Llauldo 	Toren 	, 

Satd publiced 	 207.337 

SaybaltConensmat Inspeções 'afiances Lida 
Troce Pesficipevems Lide 
ConcrematIntemetional 
Consorcio Concsemat Proyecto Tenni. 
(salso Pesci .Deeenvelminente• Análises Definem Ude 
Consoem.) Moçambique Ude 
Comcr e rr. O 0 mninimmo I 

pessivels drenasa voto atuelmenle extraiais ou convenlven tão conaidenacios quando o. avalia s• Emprese 
!controla eubeantidada.A*Controladnallo totalmantsconsoliclaclos • partir dedoteamqua o controla é transferido 
: pere•Concamat A consolidagio 4 Interrompida • perbr de dela uri que o controle leonina. 2.2 Reepre•entegio 

me data-base a alamedas de (erma consistente. com  as práticas contábeis descaias farol. expfrative 3. Forem 
elrsbiodnsosias.stmerrsspopeopar000 do perftipaçâo de einsedere ra património liquido • no resultado das 
1:animadas, med.,' mima. pa uivos, et rentas• despeles • os resultados iMorealizadoe, ficando; de Imposto 
de rende e carpim/iça...abei, quando aplicável, decorrerende operagenantrees Empresas.Fmarn destecestes 
n pertiCipeCbs do. orlaria...590 tbrdroladegai. SIO eOnSdaradas cancelados iodn es entidades nes quais 

Empresa tem o poder de delembeir as panacas financeiras e operacionais, penalmente aCOMpenhada de ume 
participação de mela do que a metade da Berlinde? corn direito • voto (oels iialaMarite).A.BilinaD•° BeiM  

eleboraçao destramonstraçfts financeiras consokledes, forem utilizedestemonstraçbes enterradas na mes- 

e • IRRE aufedclos .16 27 de daembra de 2012, segumde e epitonago pra-raia 40 Dots contratadas. c. Contas , 

1 cobre evoiniueis perdes. d, Investimento: Os resugados, alivos • passNos dos cagadas eáo Incorporados és 
1 dementimedes financeiras tombam no matado de equivaNncá pebirnaniel. Conforme o málododeequivelencia 
I patrimonial,. Mvatfimantoaam etlivadnabo Inicàlmant• ragiatadespelovalor da cuab• am aguda ajustados • 

caba incluem eisIdea de uiva. dopes:Dm bancárias vista e as nplicimats financeiras cern liquidez Imediets. Ali 
pingam asila demonatredes no custo si:medeio dos rendi:mance liquides de imposta da renda retido ne fonte 

a Receber. Provisão para Créditos de UquI0aCho Duvidosa: Os valora •reabeir são regforadoe • manadoe 
no balanço pelo valer nominel dos Migas ruminante*. dentel ~MS, acrescidas das vadeça•• rnonetarlas e  
cambiai., quando aplicáveis, deduzidos de penedo pare cobria eventuas perdes na sue rimolizecio. A Prensam ' 
para Calderas da Liquidação Duvidosa consttulds em montante coneiderado eufidenle pela Administras!. pare 

. 	. 

• 

IML 	  
(19) 716,254 559.4 3 772.107 620.060 

	

1516 8111  1 552703) (5552651 	 (450611)  _leal  186 660 21604503. 	  

(5.436) 13.0001 15308) (3.048) 
(119.093) 0186351 (125.022) 112410151 
(40012) (34.738) (51.856) (35.139) 
(5,631) (4.811) (6.430) (5E34) 

4.060 	7.345 

	

&E(6._.,_,.2105 	 031Q 	412 

	

S6)  1152 0395 	 1182.5041 1166 7601 
32 107 	34 625 	34337 	35650 

1.175 
(4.040) 
(1.3541 
(1.61)) 

5.035 
3.474 

749 
113 

412 4.003 532 0.012 

13 179 	20 131 	l3.247 	 _.__2L151 
11581 	 (12841 

13 179 	201)1 	13 179 	21 ti 	  
(Aumento) Redução noo ativos operationels 
Ciem. 

. Imposta. a temperam 
Dividendos o receber 

. Adiantamentos a lernecadores • empregados 
Chdros Crida. 
Deptsibas enuF6as 

. Aumento (Redug8o) nos pinnhan Operacional. 

.Fornecedores 

. Contas a Pagar 

.01vi0agiSas tributárias 
Adientamentos recebidos 

, Salinos • momos soden e pagar 
.000°. débitos 
Ovidend. e pagar 

.ParRipaçEe nes lucres e pagar 
Plia0 de Calos dai allYkliade5 OperaciOnal% 
Mil.lielçáO de InVeatImentoa 

. Adulai*, da imobilizado 
.InVentabe nO intanglvel 

oe atividades de financiamentos: 
Capim.° de empréstimos e financiamentos 

.Emprêstimos e Mandamentos pagos 
Parcelamentos e tributos 

.Penes Relacionadas 
Ajustes acumulada de com:et-Ao 

. Dividendos propostos 
Perticianto doe acionistas minortlarios 

Floro de caixa das atIvIdedes de financiamentos 
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
CAIXA E COUP/ALENTES DE CAIXA 
Saldo Meie) 
Saldo fine) 
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CARA 
As notas expicenves são pede integrante das demenstrecIel financeiras. 

10231 
11511 

275 170 

Percentual de Para leni° nal 
154.052 

1161 

5.631 4.011 
0.3401 	355 

189 	35 
(4.5501 (7.345) 

1.175 
5.222 14.036) 
3.705 (1.554) 

(55 11.641) 

Das Natividades operacionais: 
Lucro Liquido do exercido 
Ajustei pare reconciliar o hino liquido do exerci* com 'cabe pende 
PMel invidedee aP•mdonns,  
. Depreciação • emcatimmeo 
. Pardas (ganho) em investimentos 

Baixa liquida do ImobiLtaido 
.Resultetas de equIvaláncla patrimonial 
Resultado abrangente do exercido 

. Triladas Omite 
P 	'sio (Reversile)d• aclimatadas 

.Prense., IRevers&M devedores ~idosos 
11.176) 	11.1761 

. Encargos finanuios mobre soldos com Empresas riged••,5nendamentee, 
amanhe:moa • obrigaça. Moais 
-Ajuste de avalagle petdmonial 

(48.635) (5.450)643.8015) (15.00() 
8.181 (12.250) 6.069 (14.729) 
1164) 
3.727 (2.535) 1.330 13.140) 

(4.340) 13161 (4.479) (880) 
(1.149) 	 (9E2) (774) 

3.810 7.486 2.256 8.931 
585 (774) 13.187 (2.585) 

15.218 5.541 17.379 4226 
8.855 16.179 (15.502) 17.853 , 
8.556 21252 8.955 22.391 

(NO) 109 
669 4.377 669 4.377 

_5/15__621_ 
_1131.11_al511_22.3.13 	 53.509  

	

13215) 	 • 
15,0741 (8012) (0010) (10.009) 

	

1597) 11 2011 	 WEB II 2021 
15 7711 125701  00 2141311 rol 

5365 0.525 5.437 9.925 
(7.000) 18 895) (7 992/ (73331 
O 8851 (5.202) (1.1081 (1 202) 

	

1299) 5 059 	55 	4.077 , 
92 	 92 

12 276) 17.0001 (2275) Or  502) 
mli 

(5705.) 

	

_4.12.1_41.1.71_6..414 	 42010 

53,77) 53.771 13.592 61.758 19.119 , 

	

62  53 771_7.0.22.13 	  5 55 

	

_4.19.1_4.1017.1_0.2.4 	 426301 

01511 
92.905 

121285 
a)InveMmentos 	 0 	 1151  
Saldo ajustado 	 21,28§ 	  
Investimentos -Noite no velar inciel do investimento no Saybelt. 

100,00 	 3 O RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTEREM ADOTADAS PELA EMPRESA t COMO SEGUE: e. ' 
Estimaram contábeis,: As dernonsvactes financelin Incluem estimetins premissas, corno • mensuras.° de 

09,01 r previsões para perdes sobre médios, marnaavesdomlorjustodedelemnnedosetivos • passivos, prema*, para 
a ' 	m passivos contingentes. nfietlives dei vida 410 de derminedee .ovos. nutres saneares. O. resultado. eletivo, , 

Direta 	Indireta 	Direta 	Indireta 
99.09 
99,99 

150,55 
70,00 	 70.00 

99,99 
97,50 

100,00 

CePttel 

Em 01 de }encho de 2011 
_$.01191 

511.99.2.  
	 PaMmo0191_1.1/2111 

Aumento de capitel com reserves 40.000 
Realizava° do Munges de *virago petimon)al (612) 
Retalhado abranganta arn conto:Ma, 
Lua° liquido do mercado 
Dmselineçami 
ConsliMislo de remedas 1,473 
Daidandes dirtabuklen 
Em 31 de dezembro de 2011 

(612) Resdnaalo de ajustes de evollegf O patrimonial. 
Men de everOmde patiimonial (5521 
Ajustes +maneados de conversam 
Loto liquido do exercido 
Destina0es: 
Conealulale de reserves 609 
Dindendos distrimMot 
Em 31 de dezembro de 2012 011. 
As soros expketime sio parte integrante dei demonstrechee arameiras. 

2,947 

1.318 

Avarlagio Reeern Atualecaçao 
Canal(' /CE 

RECEITA LIQUIDA 
Custo dos Senkos Prmaidos 
LUCRO BRUTO 
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 
Honorários da diretoria 
Pessoa/ administrativo 
Despesas gerais • serviços 
Despesas de depreciavam • ameninifEe 
Resultada da •OUIValincie patrimonial 
Ouves raoStaa 
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15 
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AUTENTICAÇA0 - Frente 
sente cópia repro r fica conforme o oriainal a mim ao 
e dou fé 

.:R$ 4.10 
	:R$ 1.46 
:R$ 5.56 

FLUE FISCALIZAÇÃO . 

°T..01,12.8cRt.GREr 
o 

111111111111111 liii 
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25e 
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Aute 
Proc.da 
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• 

• 
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA IA.  
CNPI 146.548/0001.20 

°munia Liom .br 

EMPRESAS 	 S. 

CONCREMAT 
tAumin mmg.M de emenlm 

C rilml d 	 C 	lid do 
2012 	2011 
	

2012 	2011 
9080 	3.750 

906 	1977 
	

2.379 	3 077 
2.895 	 0.575 

Controladora ConsOfidadom 
2012 	2011 2012 	 2011 

39 5 600 171 
179 156 191 183 
428 482 442 455 

219 47 - 14
1 3.815 1979 3.915 . 

99 
2.301 5.345 4.178 10,750 ! 

Ia. 25.6 75 
4 537 2001 __7225. 15 795 

Equipamentos de 

	

Maganas e 	Móvel. e 	ProceeSaMente de 	 Belnet01185 em 	Ouras 

	

EMPO/Mien= 	UtensIllos 	 052.01_92.1911.19.1  Imóvel. de terreiros IMIM1117ortm5 _19116 	 lintlellet 

	

10 	 10 	 20 	20 	 10 

	

13 181 	 4 001 	 5.64> 	3202 	 853 _1111_.19246 	5 217 

	

2.597 	 1,374 	 1.051 	1.236 	 30 	 44 	8.032 	1,201 

	

(271 	(271 	  

	

92'E 	 -ii 	
_ 	11,493 	3.471 

- . 5074 60 
_.4.785 „., _13  	

2.112 	707 
77 

	

(281 	 (91 	 (76) 	1031 	 (156) 	131 

	

17101 	 75 	 " 	107 	 (21,  

	

02 530) 	(1.1521 	 15 6341 	(1.31381 	 1201 (13.214) 	12,3981:  

	

(6381 	 (422) 	 01.5991 	(506) 	 01931 	 (1) 	13.9121 	(0501' 
lii 	(6, 

	

0170) 	 (1.2991 	(SM 	 (07 

	

90, 	(1.714( 	011 jrnIM .92W 
(82) 	144141 	(1.217) 

12,,451) 	 11811 
	

JUR) ,.-(4,707  

5 CLIENTES Controladora 
2012 	2011 

Contes e Receber de Chentes 
(.1 Provia/10 para Creditem de UquideS80 Dmânse 

157.8E9 
/2 5211 

114.020 
12 0461 

.1_11A9,14 

12 IMOBILIZADO E INTANGIVEL 
rontmlecbre 
Custo Ternmet EddiG101 
Tx..Deprenelo % es. 

1 920 
4 

14.862 Em 1 de janelzo de 2011 
Ad1En 900 
Eatues 
Em 31 de dezembro de 2011 1429 _ 15.992 
Adições 
Baixas 
Transferências 
Em 31 de dezembro de 2012 
Ogpreeinio acumulada 
Em 1 de ¡bom° de 2011 (2 2921 
Depredação/Amorna* 1571) 
Baixas 
Em 31 de dezembro de 2011 
Deprecis0o/Arnarn448° g107i) 
Baixes 
Trem ~intim 
Em 31 de dezembro de 2012 
imobilizado liquido 

929 1,605 Em 1' dejeneiro de 2011 
Ern 31 n dezembro de 2011 1 920 120'R 
Em 31 de dezembro de 2012 1 920 11701 
22012131.5.59 

1321 	 (0) 	 (751 	1531 	 0) 	 5 	(168) 	 (31' 
012.1 	 74 	 20 	107 	 (11 	 /31_19.1_9 ' 
7 759 	 024 ............,a1,1- 	1l4 		 ia! 	____au ....05 en 	 Sal 

34350 
(3 159). 

(6E94) 
(1 377) 

(1.405) 
(514) 

(1.919) 
(41161, 

(5726) 	(1 35151 
(1.700) 	(030) 

(7.484) 	(1,926) 
11,3351 	(507) 

(1) 
 

 

(31 
(81 

(28) (14,255) 
1611 17257/ 

(139) (21.522) 
(2001 (5.209) 

16) 

(2 
(906) 

13 337) 
11.221) 

5.643 
-- 3.1:4 	

6.594 
----Ir:5 2.250 	 395 	 5.515 	89.6 

 

(7911) _12 44@)________01171 a 	___1182) 

0.388 	 1.713 	 4.109 	674 	 852 
0135 	3 724 	 4,354 	1 577 	 101) 

.-±-1,196 	 1.41A 	 ,.„.„5 132  	1431 1702 

	777) 	_gim 	 J4,5,534 

	

513. 	33.533 	2.001 

	

281 	38 775 	32d7 

	 53 	0a40/ 	2 TO 

 

 

 

TJLPIENDES.Spreed 
TJLP•39% a,. 
TJLP+6,25%..a 
124% te 
14,40%.,. 
UbortSpmed 

Controladora  
Circulante 	 14.5o Circulante _ 

	

12 	 2015 	2012 	 20131, 

	

261 	04 	575 

	

2.079 	4.441 	5.981 	4,076 

	

235 	2.021 	 235 
1 411 

	

874 	532 	940 	960 

	

30 	  

	

258 	 -L1.116 

Fbnerne 
ENDES 
Banco Dreduco 
Banco Vamo:Mim 
Connto• do Lining 
Fmimp 
Fumo 

Taci nif dla de loiros 
TJLPIENDESeSpreed 
TJLP+3,3% te 
TJLP4.025% • e 
12,5% te 
14,46% e 
Ubor4Spreed 
T.ILP.Spreed 0,25% 

	

4.448 	0,501 	4,075 
2,021 
1,411 

	

636 	1.093 	1.174 

257 
	

574 	  1 124 
62 

13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

Tara niédia de lures 

C solld do 
Circulante 	 tido Circulante 

2012 	 2011 	2012 	 20111  

Finan. 
ENDES 
Bente Ilnsclesso 
Berma Volonestim 
Comuns de Lentng 
Fmimp 

3.578 
235 

1,030 
82 

261 

amei concrernaLcombr 

‘k-),  ODE  206 

p.6mderecsrdledmesodspaodoaçãode Empresa no lucroou prmulzo• outros reso 	e abrangentes das 
colipdas. e. nublando: No enrolai° de 2010. e Empresa passou a adotar • vida eosnarnice das bens pare a 
taxada depreciação, de acord000rn • vide Cd 	bensdefinidos por especialistas, mudando a es5mative anterior 
destoe 001 económica que regule as taxes Iscas. A Emmen optou por Metem o ousio abibuMe(deerned COM) 
pare os Imo. de Ab. Imobilizado • 4,1mph/el. observando e aplicaçio do CPC 27 • do ICPC 10,0,0 intuito de 
inbuirvelorjusto eos bens existenlesen 01/01/2009.1.1mpostode Rendo. contrIbuictio social:0 Imposto de 

renda • • contrbuicio social, do exercido conote e diferido, sio calculados com besoiro lucro reei ás afiquem* 
de 15%. acrescida doedicionel d• 113%sobre o lucro tributável anual excedente de RS 240 pra imposto de renda 
e 910 !sobre o lucro tributável para coribibuipio social • consideram e compensação de prejubos fiscais e base 
negativa da contribuição ascii limitada s30% do lucro real. O imposto de mode e • conalbtiçie saciei ardendo. 
elo registradas para nata' as afeitas teceis Muro. ainlsulvats ás diferençae mmemirlas sove • hese Escalde 
Mima. passivos • uns rnpecive velar contIni. g. Outros mimos e passivos (circulantes e Mo circulantes): 
Um ~oh reconhecido no balanço p•Mmoniel quando for provável,. nus beminclos eeonOntes Nair. serio 
Spred. ela lava( da EmpreSe SeU COSIDO° V410(99019 les memorada COM Segurança. Lha passivo* reconheci-
do quando eEmpresa panai eme obriga-0o legal ou 11 constituída somo resuhade de um evento passado, sendo 
orar/e/41Q. um recurso eeenareke nje requerido pena limidá,lo. SIM acrescidos, quenn epficával. das torres-
pandant. encargos Adis variaçonemonetirlas ou camblelsitandos.A. provisões sio registradas tendo como 
bases. melhores estimativar do risco envolvido Os ativo...passivos sio classificados como circulantes Ruindo 
soa rearreação ao iquidação d provável Rua ocorra nas préximn doca metes. Caso contrario. elo demonstrados 
como Mo caculantes.o.PaSSIVoS territInpentet Sio prowlsionados quando es perdas forem avefiadas torne 
prováveis as. montantes envolvidos terem mensurimis com suficiente segurança, distinguindo-se de passivos 
origine.desdeobrigeçUs legeis.0a pesütetcontlegeniesevaliadoe comoperdespozeiveissIoapenas divulgados 
em noa .{pliCISLEVE (151• os panNn contingentes avaliados corno perdes remotas nio sio provisinedos nem 
divulgedoe,ElepOshos 	SEadeduaidOsdas mspeclins provishes para contingências pare Fins de divulga 
eia nas demensaaçbes fnencelres. 1 Arrendamento Mercantil, Ce ertendamentos mamonas sio claselfiCadOS 
oonse anandamentosfinanniros sempre que atermos do controlode arrendamento transfetir, substancialmente 
tons os noss e beneficies da proprieded• do boro para o artusdattnio. Nos situações em que e Empresa ceie 
como noendalária. OS ativos mentidos sob arrendamento firanceiro sio inkisnenta reconhecidas carne davas 
da Empresa mo seu valor justo no inkio de bcaçIe. A correspondente abrigaçis as anndador iate hclulde no 
balamo como um passivo de financiamento (arrendamento). 1. ApUredM de TeSulled0 e recontiedmento de 
receita: O resultado é apurado pelo regime contábli de competência • inoWi os rendimentos, encargos • vadact,es 
menetArIal ou cambiais e (adices ou taras oficiais incidentes sobre ot ativos ek(otlantel • não circulantes e os 
pasáva circulantes • alo &coisa-1..0o resultado são deduzidas/nascidas as parceles atrIbUlyeis de imposto 
de fenda • ConiztbuloSo oocsl. k.Dernonstraçáo dos fluxos de calaa: A demonstmao dos ilusos de celsa estio 
apresentadas de acordo eem•Deliberaçao CVM E.47, de 13 de erste S2008, que. aprovou o CPC 03 - Dimane-
(reei° dos nuns de Caixa, ernitdo pelo CPC. A demonstração dos floreada Cahte reterem as modificações que 
atontam no ~e nos exercidos apresentados utilizando o método indinda 1. IntormaçieS por Segmente: As 
lan00ac6es por segmentos operacionais age apre sentadas de medo enniends com o relatório Interno lom•cido 
pare o principal tomador de decis3n operacionais. O princkmil tomsdet da deeisCot operacionais, responsável 
peia alouçãode recursos • pala avallaçâo de desempenho dos Segmentos Openselonals. a. Diretoda Executiva. 
Responseval, ildusive, pela tomada dar decisSee nntrigices da Emprese. Devido ao seu modelo de nmidein 
verUalment• Inlegrado• ...tacteai-dna das atividades da ErIptáS.... multados sio acompanhados, mo,  
Mimados • eveledos de fomm int...grad/x0nm Forme, am 31 de dezembro n 2012 e de 2011.• Emprese possui 

penn um segmento operadenal divulgável. 
4 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

Controladora 	 rossalidodo  
2012 	2011 	1012 	2011  

Cobre Bentos 	 4.991 	5.944 	11.988 	8.510 
Aplicer6e. F.-menina 	 53 571 	47 827 	50.250 	5.2 646 

50-62 	an.! 
Em 31dednemteode2012•2011,64apinçaninencessforamremunerades Portaxaméden 100% da Vadeçâo 
do nrdficande depaile inunbanabie -C1)1,1éndo em sue certeiro principalmente eplicaples sm COE renda ira 
compromissede• COO rasgar* summillco. Os saldos consistem elo eplitnrSet. de Equidez Mediste. rapidamente 
conversivehemReais.tende come objelivomMcipel honrar oscomprornsosde cwMprezr suathos•baixo dato. 

Consolidado 
2012 	2011  

162.636 	120,179 
(2 000) 	(2.8159  

ERRF 
PIE 
COFINS 
CUL 
INSS 
ISE 
Saldo Neg. de IRPJ /CSLL 
Outros 

8 CONTAS A RECESER:Ourenteo enode 2008.•Cancremat alienou sim marca por RI25.000 mi, sonda.; Men 
liquidodeoperglodeR511172 mll,registredoemresundorgloonteclonalOsvabresarecebersee attaRzedes 
pela SeRc.. e prazopwe recebimento sio de eincearms.•estio registrados no Miveniecirculion no montante de 
R$ 36.530 mi 12011 -RI 33,674 on11). 
0 IMPOSTO DE RENDAECONTRIBUICEOSOCIAL:ACencremelEngenherleèTeen-c4nteSA.possulairdles 
bibuládos relerentesa Imposto de renda • a COntrOwieio ~ai diferidas registrados no ativo • passas circulante 

não circulante. decorrentes de adições temporã nes, cometuldes á ellquote de 25% pare e Impem° de rende* • 
liquom de "pare e eenvlbuiceo sedai. 

MV* 	 Passloo  
Controladora 	Consolidado 	Controladora 	ronsoadedo 

-211.12__29.11_26.12__221.1_ 
Osculem. 	 340 	699 	371 	1533 
NaoCaradanla 	 1  422  5.124 	3737_5156 

3152 5,763 ___4i08,_1.221 
Talados diNrIdos ermo: Cordame lierneenia, Os IWAH bfindirmis fubeca permitem e riMlitafin do ativo firmai 
dIfeddo, existente ern 31 dedezembro :152012, de 93 3.522 mIt(Oontoledma) e RI 3.737 ml (Consolidado) reser 
realLeade ias exercidos de 2014 a 2017. Tributos diferidas passivo, Forem toneMults provls5es de impeles de 
tind..peracontribtolçao tocial,..queiintiornistrachm neP.~0.~.i.end•ntentunf,..0.1. 
impuimesmotivonlideledogo de masclodo ativoimoblitadopele vinrjuslo.confeme dmiedlon sola 34.:e 
bidiferimenm de blbutaçao sobre °avelares Geminados de contratos de longe prezo com e govamo. 
10 PARTES RELACIONADAS: Decorra n. da operaç5. de mMuoa, pactuados em condiçõesnormals de mercado 
para operecnnemeMentee.Sie remunerada. e lua de 1% a.m., limrladoe taxe reaMme dejuros até e vinga° 
da Selic, e oiro ponuemderta mmisle pemenemmt. 

AtivoNilo rirculanle 	Passivo Rio rimaram.  
Conboladore Consoando Controladora ConsolIdedo  
2.112-2Alt _2212__7.01-22.12- -LM- -29.12-.2211- 

54 ' p aso (Yen 	 1.030 022 1.039 	822 
ConcrernatIntemehonetIne 	 255 
ConcrelatoSerde TécnicosdeE~SA 	 36 	 3 
MRV Empreendimentos e Perlicipac5es IA 	 _4.13_flã _48_85 

.6i0 _AU _1,039 _LM ____/9. _141 ___n_411 
11 INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS 

	

5 III=19 	 Resultado de Hilnalinr16 
PePor1050 	-2992.-1411  X de PerdeloscSo 	 2012S 
SayboiConcrernel Inspeções Têm.; Lida 5.442 7.055 	 00,00% 	 651 	2.739 ' 

P çaaa Udo 	 2.535 9949% 	 (305) 	(173) 
Concrematinternalionel Inc. 	 7.277 3.327 	100,00% 	 4,174 	2,071 
Consórcio ConcremesProyeem Trehla 	_1,112_ 	70.00% 	 430 272Q 

	

.4,11it _13.99_1 	 4.950 	7.140 

AAdrbrbb.çladeEocpeearen.dheecprovável. 
Sai nesponsivel per melada 10% da Renda Total. 

00IANTAMENTO-6 

irds.reroresemeceso. Neehom ctenlairrôsdse 

2005 	 2 051 
6519 -1503 
1092 	 3)1! 

Custo 
Depreciaçáo % as. 

Orno de !mino de 2011 
Adiç5es 
Nhât 

Tansos Edidclos 
4 

1.205 

Em 31 de dezembro de 2011 
Ackbas 
Sehme 
Trenslarinclat 
Em 31 de dezembro de 2012 ,,,,.,...1,1,12.5 J0157 
Depreciação ecurnulsda 
Em 1 de janeiro de 2011 (2.282) 
Deprecleplo/Amonizaçáo (1.0541 
Betes 
Em 21 de dezembro da 2011 (3.3361 
DepreclaolorAmordzeção (7303) 
Moas 
Trandertnein 
Em 31 de dezembro de 2012 4 53,3 
Imobilizado liquido 
Elo 1' de janeiro de 2011 1.920 

1 920 
16.615 
16 787 Ern 91 da dezembro da 2011 

Em 31 de dezembro de 2012 ..,_„,4 13.20 15415 

Achenternerdee empregados 
Adianbmento e fornecedor. 

7 IMPOSTOS A COMPENSAR 

2012 _2011__22.1.2__1121.1_ 
2.582 
O 370 

487 
3 057 

2,504 
752' 

457 
4 pos : 

5.560 3,544  

	

4 011t_67.3 	 043 	 66  20 012 	2 874 

	

4050 	1 577 	 710 	 103 	30 717 	.3237: 

	

0.91E 	0015 	 707 	 10 	 31.291 	 27.73 
EqUiplellelitos de 

	

Processamento de 	 Benfeitorias em 	Outras 
dados veleulol Imóveis de tere•VOt IMOMEMeOn -TEWS 	vM  

	

20 	20 	 10 
-S029 -4112 - -„ - - -- --tu --._,_§wie ..,._,,,_.: 

	

2.009 	1.266 	 354 	 1E4 	12537 	7202 , 

	

177ç 	 fel 	 1351 	  , 

	

Máquinas e 	Móveis e 

	

Enuloamentos 	Vlenlilos 

	

10 	 10 

	

5.090 	 1.025 

ILÀ/ 
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AUTENTICAÇÃO 

	4f 	CORREGEMMAGERAll  

	

- 	Frente 	
DA JUSTIÇA  

Autenti 	sente cópia reprog Afica conforme o original R mim Apr 

esent 	 dou fé, 
Valor 	 Rio de 	28 de Maio de 2013. 

Auten 	 4.10 	• 01 
Proced 	 1.46 IbIRACY SIWE DA SILVA FILHO 
Total 	R$ 5.56 	 ' IM 1W 1 ili 1111 . 
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 5,4. 
Cl)) 33 L.G (E);0001-22 EMPRESAS 

CONCREMAT 

 

  

    

11 MçSPl)1;adadilSn1M!'.aa 

   

' 
Arrendamento mirone: A Conaernat sues consoladas possuem compromissos decorrentes de contratos de 
artandemento merard equipamentos, com prazos que vaNsm de 36 a 80 maus, e taxa media de mercado. 
dosando a bana aar adquiridos ao Oral doo EnsIralos paruoe, rualar atIdos slrnbdoro. 
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS: A Emprese possui um saldo em 31 de dezembro de 2012 cht R524.633 mg 
(em 2011 R516.179 mil) referente aos contrata% firmados cern nue clientes, • ZN °movendo doe fetunmenlos, 
Má o Itamoaa do comreb. 
15 PROVISÃO PARACONTINZENCIA: AAdtrinistraçio de Empreseconstalu provisio pare valores decoethgen-
cise Irebathadakfrecaiss cheia class;ficades como pede pmeagel, ugundeenelafBodeReleeenae%reeNdMose. 

vebres das provIsan parecardingencle forem esemadosa 	garanfidos ParcialmeMe por dopealto•juddels. 

Controlador.  

2012 	 2011  

P  	PeSCIVál 	Provável 	 POSSUI! 

1.310 

4.953 

1.129 

PFoydvsj_j_p,5sI(  Prováve) POSSIVol 
TrabelhIsles 	 3.245 	5203 	1.117 	1.318 

: %Rosie 	 3.237 	2.935 	 15 	4.953 
Choalo 	 2.00d 	3.024 	710 	1.129 
OapostlosJudkiais vinculados 	 14 650 	 114778 

365 	7 409 
Trabalhai:se:As principais causei cuja classificação ePmegivelou Possleelebn %Sn "Nide% Per e.NnPreflados 

, contra a Emprese, envolvendo cot moças de horas extras, diferença de verbas retesarias, vhcolo empregetkio 
:adiriam.' de perkulosidede, a danos morais,Fáceis: As principais...na cule cíasseuiao BProvaeNouPesek% 
1  referem-se e cetim tnbutárin, Intima a6 es e actos de Mn*, Sisal de INS5,10F • ICMS. Clve% As principais 
nuns cuja elmelfieeçâo 4 provável ou poalvel rafarem-te e ações de nabos. indettária, materiais e moreis 
nelacionedes a contratos de cientes. 
161MPOSTO DE RENDAECONTR/BUIÇÃOSOCLAL -ALIOUOTA EFETIVNAConclMçáo da despesas e recebas 
da IR?). CL e o 'modulo da allquote vgantesobre o bico. entes do !RR'. 051.1., são demonstradas e seguir 

Controladora 	Corno  
2813  _241.1__22.13_ 

Lucro entes da IR. de CSLL 	 21.038 	34.235 	32.050 
Aliciam, 	 34%L%4 	3414 
IRICELL peia %Nue% fiscal combinada 	 IS I2-11.6411 	 13.900 	17 

233 	355 
	

363 
1.005 
	

1.974 
(2.013) 	(1.137) 
	

(2.010) 

20X Tli_30á 	331  

Parcelamento npeciel 
BRE 	 464 	 1.428 	 357 
imas 	 1.628 	 1.826 	1.409 	2.017 
ICMS 

291 	 I.020 =.82Z 	1174 
A Emane% adurente* enode% da 2003 optou pela panalemento especial concedido pela Receita Federal. através 
de Lei e` 11,04 Ida 27 de meio de 2009. 
10 PATRBIONIO LIQUIDO: a. CAPITAL: Em 31 da &amare de 2012 o capkal social ó de R5 70.959 mll • (2011 • 
R376.909rnildMdidne am25.000.003(Me e dicorniNds de ecões).13.AJUSTESDEAVALlAÇÃOPATMMONIAL:. 
AEmpresa /Sob% o cusloatrIbuldo e o denodo eumento dovelor conlebildos bens delmobLeado do blanglvel,liquido 
dostitutovIneidosmegiteanómoereconteOeMeleed•Aveinp7oPelrimonleleoPettmlniolkuido.de ecoe:10M~ 
ICPC 10..e.RESULTADOS ADPANCERTEG:Ajustesaturaulados Converelo-• ...me iooraadapsmaragbimtr 
evedieçõescembienclostereelimenlezeincreneoledm (eqUelaarvenieposseeme earetleíbliee dalUal,suonelou 

nema° das atividades*, controladora), ceneeledes em conjunto ecefigedas em ~e moeda emolonalquenin o Real 
(REI. Na exercido de 201). as valores registrados retenamne e ajustes arumubsdne de comera° da demonetreções 
melete.' das Emergem tonvladv notdelion d. RESERVA LECACÉ evrthoidede acadocom aLeides Sociedades 
por Agee a rara° de 5% do lucrollqUdo do exercido, até que a sorne core sanem de Capas, atinja 20% do Capitel 
Sociel.e.RESERVA3DELUCROSA REALIZAR: AEmpresa corualuia arteerve Muares areel,nrbseeedeneneraite 
de eqiNagmcia petirnoniel ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA:A adminkslreçao de Emprese propos,Pare eProveçao 

m AasembleLe Gemi, e destbeção dm, 10% do lucro liquido, apósas  dedMeçaeo legais, passa enerve de aleelaÇãor 
lervalegimonele meava los perfinalMade manteve equipment. de E movad vmPenues voe °More.. deel-Mov 
9. EXPANSÃO:A admiMeaçao de Emprese propOs. pereapmeçan em Assembleia Geei% destine4Be dolucmliOuNo 

reminescente nau ea detmaiMaffin boa% premeiem*. espalda ERenusenve1em poefevaldedeaexpansto 
das etividedmenegurende mamem pare finenomeephcaçbn urezheram decapitei No ecormbele. nolmeve por maio 
desubsoição documentos decapitei oucdeglo danavas empreencrenentos, DBIDENDOS: O Meti% iodai prava 

dIstibuiçAn de endividando relninenabrigeMrleda 25% do limo Ilquido do exercido ajustsdo na forre do %Np 202 
da Lei ir  0,404478 com a nova rideciloCedo pela Lel ri.  10.303101, Em 2012.a AdmiNstraNla da &M.e. Prof.% • 
cgs01%45o de ~derdes can urna afiado% efetivado 1 7%. ouNdecob eshldemaretrada e anui: 
Lucro Liquido do Exercido 	 13.170 
Ajustes, 
(4) Re elLasçar, da Remava de Renegação 	 61,  
Lavo Liquido Ajustado 	 03.701 
(-) Corateuk ao de ntserva Legal -5% 	 Sol  

d calou) do dNidendo 	 1 10  
Saldo a dàMlsolr 

19 RECEITA OPERACIONAL: A concEação ene. e malte Suta e e reg/Languida apresemede na dernonsintção 
de radiado da enrcicio 4 come anu% 

RECEITA BRUTA 	 tIO  	602.015 	000 701 	110 012 
Dedução de mace!. 	 131.0615_(2.3.1211 	.192) 
Vendas canceladas • descontos 	 (7-602) 	(5.679) 	(9A04) 	(6.901) 
i50 	 (30-024) 	12E7251 	(344 004) 	(30.131) 
PIS 	 (13.050) 	00.3561 	(14.455) 	(1D.805) 
GURUS 
RECEITA LiQUIDA 	 710.254.._,M45.-À --UME 	670 0$0 

.20 INSTRUMENTOS FINANCEIROS: A Emprea participa em operap5a envolvendo butrumentos ananoelros usuais 
edeMe demrilos.“ valores estrondos de mercado dos hetnenentesfinenc~, alivos• peseroosdeEmprue em31 de 
dezembro de 2012•de 2011,re0istredes em coroas ~melais, ni, epresentavem velorescilevenWe dos reconhecidos 
nes demonseeçOes finanteims. lerda e. Velar de merendo das Insevremens Ilnencelros: O velor de mamado das 
dispeneekleOree (cabia, barcos, marcações frienalin). em:Pelamosa Ovenclemenen, a leklee mcaber de dentes ac 
prneNs cimulan% aprodmem-se do se/do contar% em ralo do vendam% de pede subtendei doe saldo. morreu. 
emdela~mes•Vilealerço.0 telde dememprestm,os efinandernenbs eduareedomonetalemmite com baseie, 
hetes de infleeklepreSialeNelt aos vinudedacondições de manado e, perlento,e mede deveby vgielradones Mas 
doebalenças está prodmoao valor de mercado. %Partes relacionadas: OsaVo devido es nades reboNnedes• %Non 
nume de operações 04as conc5p5e• padeciam ma diferentes osso tivessem Ndo prebende:, em pene elo ~nadas 
a, portenb, representeMem pane dolnyestmento• nO, nneeerWmente oval% de manado dal transações kuncedras. 
NdobemekleprMiv da Empene07~o~ mon Melromentos fuermenos pare finsespnoulenev. 20.1 OBJETIVOSE 
ESTRATÉGIAS DE GERENCIAMEAT0 DE. RISCOS DE E4TRUMENTOS FINANCEIROS: Como paliem de geslla 
cle edmasfmanceirte, e EmpreseNecure, 	 '1 Virei= enerertInbeeledemlequmlea Ove *.perelanto, aio 
stabelecidos cribirice• %batem que mcbquam a edaquaylo dos Moas de Maldiz acato ode mercado.Adido. 

reinante, e Empresa ~trema rapara! rato gan que as anafadas o comp6 eejem cones de cortnuer 
sunoperagende modos ~ter °Mamo eossordoe. A poddca da Empesse manter ameba, abulara decaia:UI, 
de Medo e manter mu oesolmenlo, reduzto mesto de Capilal• proporciona: retorto noa seus atebaAMmlistrmlo da 
Ene:cc.acreditaquem manes Orponlvelapame EMpreSa Sio %/NiGN•S pele StO5 ~saldada presentes a serio 
suficientes cera embrear as una necessidades previstas~ as ~pay da oeNbg • odres ociosidades de caixa 
para o ene Recai cl• 2011 20%1 RUO DE LEIVIDEZE DE CRÉDITO:0 ~ode crédito o Osco de contraiam% de 
um negócio aso cumpri ume cd~o pevide em um Instrumento (maceiro ou ~Mo cern cliente,o que %varie ao 

fronairoe que expõem Empes 	eonceePeflo aeOge 
priselpa)merea, das dleponbleades e dee oxsto • MUNO. Toda. as disperantokedee de Empina de munidas nu 
melares InstNções (maneta do pede A Admhstreçao avela que suas pancas de ~o do prudentes • refletem 
condições norma% dememedo • dam A AdrrinislmOto da Emreesa rio antecipa o deemenprinenlo dos emas pelas 
cordrapertn e. penado. Mo vem ~do gannlin odebtrais. I. Instrumentos firmacellOS e cbparelten eia cfinbelro: 
O Moeda medito devido, com bancos Vlebbk6estmenceiras é administrado pele tewurriache Empam de ume, 
atas rake, bernes. Os mance excedentes elo Mentem ementem Comtnmatee eprovedee• der= do findte 
adatoleddoa cede urna, Obsta de ~lb das oce~4 nevbrelopmicaNameree pelos ~orca podando ser eu- 
sendo eOlengedeenerpreque nomeie° Fe:infinitas elontebeleSaa objetivando mlnimbsr• 	 nerembaçie de 
Moas e,conseqoeniemente,mggwido e prajoborneneeiro rio caso de potencálfalancie da urna coMmparla.11.Cordas a 
receber: 0505 da oridbeemralaçao da conles•recaberá ini*nbrado, tubeeneh~to tango do pane tonai° 
das Ernpreea pare as que% a Empem presta earNOS. NS:lonettnenta, e Empresamoribreconenuemente a pOSicou 
da seus reoebiveis, raavdarde, mama ept necassfdt, suas pcilficas da cráao.objdvardo mirser ennemia pardas. 
Sempre Rem neuzsário.accattlulda movido para cri:Moeda SquidefkadeNdaistpsea as cismare esedmplentes• apl'n 
procecfnentos &cobrança enegoaleolode ~loa vendcbs.Apwsloparecredite debquidndoduvikaa éredigreda 
corro peitai povIreels era redaçáo ás cota recebe% aM calculo.* balela entoss~s~dtendo aliança° de 
cedechnleasegemmteepotelesoferecidemEm31dedezenemoV2C,12, ommentnuiededscodecrédeoclosdentee 
nielvelavaree.27.1.2RISCODEMERCAOCnOtheedemertadelefieeedeqvevelmjustodoanvoe cholvfmume 
de um betumento fulenene robe clinfoloeVafagme nos peças de memedo.Os poços de mertarle englebemelolt Nom 
de risomersco detexedejumaerlamoredatInstumentrefnmceiros ~atlas pebdsoo de neercadoindurn represemos 
a men depenem. Inmesnenlostnenceion mateoa ao velvjosla elvvásdevsultede. 
21 SECUPOSUN Emprese mentem segures de reeponsebifidade UM, meg voo emprese e eecoselverees -lecenVo. 
roubo. queda de ceio. deno. eletricos. equipamentos em canteiro de obre, naurn de risco de engenharia, seguro 
de velwfos • segolo de vida sendo cabalara contrelede considerada suficiente pela adrnhIstrecto para cobrir , 

ventuais riscos sobre seus ativos e/oLt responsabilidades, 

: Minta para refletira adoudais efetiva 
POD 
Provisões reccoNnpanclas EisceisiNabaNistes 
Diferimento de Lave • Corinto LP Emp.Peblicee 
Optem 
IPJCSLL no resultado do uercicio 
Allquots Eletiva 
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Trabalhais% 

Fisoele 

Chieis 

DeptakvJudicleis vinculados 

2012 	 2011  
CIrctIleine 	N50 circulante 	%dente 	 PO C Emalaste 

1248 	4.711 	 086 

3337 	2.935 	 15 

2004 	3.024 	710 

(4 6 	 4771. 

3.11311 _1J 01  70,0 	J! 7A 120 

36.526 
34% 
420 

284 
144) 

(1,137) 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Presidente de honra: Mauro Ribeira %iogas; Presidente: Mauro Ribeiro Vlegas Pilimi Conselheiros, Alain Yves François Daria, José Francisco Soarei 
eira, Marcelo Silva Neto eWa Imo rJosê Prudencio.DIRETORIA:Pres 'dente Executivo: Mauro Ribeiro %legas Filha; Voce-Presidenter Antanho Comem lazettl D'elia; diretores (a) Executivos. 

Eduard aJorg e Mia na,Ellzeu Alvares de Lima,Femande Jardim Men Ione, Guancy de Matos Hlern,JusEAntonla Carnelno PeEppedearia Sérgio A. de Oliveira, Mauricio Cardoso %Toren', Mau 
Ribeiro Vingas ROR, e Monica Teixeira Nunes, Diretor de Marketing: João Alfredo de Noronha %legas; Diretores Regionais.. Arlevalde dos Santos, Anhur Oliveira O. Sova, Eduardo Salguei 

regas, José' Marcas C. Selim, Lavei° Annan der 17. da Casta, Mamais Ta g I ia ri. Martes Aunai° P. de Ara*, MOMO de Mello Campem° Morde de Magalhães Santiago; Diretora Administra% 
Financeira: tom: Rose Gomes de Oliveira; Diretores Comerciais, Paola Fernando A. da Silva e Luiz «aberto Caneca; Diretores de Planei., 5151. e Contrato, Andrei Nestovv, tsmait Pateio 

Sabia a Martele Heron; Diretores (a)Técnices: Alexandre Roberto S. ['Men, Celso Silveira Queiroz, Fabio M. Venoso, José Eduardo V. 2 unina, Tb ales dela. Nogueira e MarlaJesefien R 
Kiirt-S; Daretaaadn ReturS0511Urrian05,0aMelle Rainha Ribeiro: Diretores (as) Operac tonais: Anton io 811310 Cancelar  Marc., JUnqUein de itera, 	Dei . b avo b o, 	o az Samoa o 

nsan,aCaplasPatta,AatonsaF,dmL Marfins, Ant. e o Se rm o S. carnocardi, Augusto CeSar Fabein,Ayrton Petri, Carlos H.C. Jardim. Evaldo Cabral Gonçalves,Fernando Sefair Brito,Gontra 
hino L. Matuf, Jo 5o Lopes de Queiroz, Josó A/cure Nela.Jasé Daniel V. Arguello. Weber de Souza Moam, Mauricio da Rocha Camargo, Paulo Roberto B. Ode Sou., PérSiDALIgusto 

Pauta, Rafael Luis Ra buske, Sérgio Eduardo Dias M. Cosa,, Paulo Edga rd Fia meng hl, Gerson Luis de A. Nogueira, 5y1ria O. Loureiro Novaes, Heloisa Bailarino Pires, Italie Cilene Bertohni 
Lydia Morda Murad, Robetia Maria Costa, Rabona Coal, C. de Aguiar e Rosana Cristina riba; Contador 'saque de Almeida Carvalho -CRC.RJ 06 0155i0.0 -CPF 927.884.597-34 

Aos admhstradorn • edonletes 
Calcremat a eginherie a TecnoNgla %A. 
Examinemos es demonstrações frn 'melas, individuais a contendidas da 
Coe:ramal Engenhai% e Tecnologia SA., que compreendem c balanço 
patrimonlehom 31 da denmbro de 2212 eis respectivas, cie rnonsiraçõ. 

1 resultado, das mutações da patfirrânio IlquIdo e das Ilusos de caixa, paras 
exercido findo naquela data, Mein, como o resumo das principie P.N..a 
contitbe% e demais notas explicativa% 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 
NAdmInIstraçáo de Emprese 4. response., pela elaboraNID e edequeda 
apresenlaçõo das demonstrações financeiros Individuais da acordo com 
as prilfic. contábeis 'datadas no Breig • dos demonstrações financeiras 

13331301dadndeaCOrd0 COM 35 normas Indmaclon•Is relatOrfo financeiro 
geRS), emitidas pelo Internationel Ao:ovni% Standenis Board • use. e 
palas controles Miem% que.% dateenk-ou come Receitários para pam%ir 

313330(300 dessa demonstrações fibarrares livres da distorçáo mlevente, 
lindependememente se causada por freada ou erro. 
1Responsabfildade dos auditores Independentes 
Nossa reeponsabllidade6 a de expressar uma oPiniiin sabre atm% deram.-
traçães financeiras cem base arenossa auOttoria.condutde da acardocorn 

loesenonnz.britrafdei.ratexisalintenzaõeiotkneasispt,nuaduitodiritosj.s.sensuntaprinirditreque.rein2 

i
odo 

planelecle a executada core o objetivo de altar segurança 'motivei de que 
as demonshações financeiças estão livres de disloulkmetevente. 

Ume encimem envolv e execook, da procedimentos selecionados para 
obtençãodaevidencie a respeito dos valores•divolpaçbet sor...latidosnas 
demonstraçUs financeiras, Ospromodl,nestoourlociosadosdopsndamdo  
Julgamentodosurator.helubdo aavallaçâodos erscosdediatorçienlevarne 
nes dernonstraçbet financei ras, bidependentemente se causada por fraude 
°ocra. Nesseovelieçãode áreas, nudiler considera oscontroleskitemos 
relevantes piem alabonçâo••deouade apresentação dndarnonstraçãss 
financeiras de Emprese para planejar os prOcedlinantOS de auditoria que 
soo apropdados nas drcunstlneda. mas noa para fins de expressar uma 
pIn*, %broa eficáciadenes Controles internos de Empresa.U,neaudItorla 

inclui, lambam, e avaliação de adequação das Fifiess contabeisulassedes 
a nume, Ed. de dee ~imitavas contábeis falha pela Adminletração.bam 

cerne. evalinçáa daaprasantaçtodasdsoanaoeodeetrraaroalraot0000daa 
em conjunto, 
&má-nomes que a evidencia da auditor% obtida deutriarrt. e apropeede 
pare fundamentar nassa epinido. 
Oplelio sobre as demonstrações ~cegas Individuais 
Mano., oph%o.as demonstraçõestleancaftuadma referNes apresentem 
adequadamente, em todos os npectos %%verdes, a poskto patrimonial 
anomalia da Concriam Engenharia e Tecnologia %A. em 31 de dezembro. 
42012.e dee•Mpenhad• S.a Opere% Sel e OS euellukosde 	paleio 

emelt% Andonaquela data . de acordo com eS pratce• oOnlabedadMedas 
mo Breie. 

Otorro 5. co 

apinho sobre do Cleill0115b3igõ CS financeiras consolidadas 
Em nova opinão, as demenene05. finanvinv convidadas eciona re-
feridas epreeentem etlequeclemarde, are lodo, es impedes celéventes„ 
posição pelemenial e fmencelra consolidada de Conaemet Engenharia 
Tecnologia SA. em31 dedvembrode2012. o desempenhe consolicladocle 
ave Opereonet• as seus %voe de caixa Dontolkledes peno exare laio Onde 
nequeledebomle acorde camesnomum intemeceenelede releherie Financeiro • 
(IFRS) veado pelo International Accounting Standards Board - lASB aos 
prática, tont-abala adotedas no greda, 
trave 
Dilarvu, entre as prática, contábeis edolaciee no Brasa ene IFRS 
Conforme descolo na Nota Elp11033Va n. 2, as demonsbaçães financeiras 
indleiduaistoramelaboradasde acordo com tapeadas contabelsadotedes 
noBrasilNo caso de Connemat Enço, abaria e Tecnologia BA, essa. Mai-
cel. Ninem des1FRS. eplEcênis às demonstrações financeiras acoimada. 
sarnenta no que se refere d avaliação dm innatimentos em controladas. 
ovgneeee ~minem oenjunto pelo ~do de equivalência pleileeniel, 
enquanto que parsfiris de IFRS seda custa eu walariosto Nossa ininikenfie 
contém rerligni fun ralação e esta assunto 

Rode Iene iro, 28 da março da 2013 
Aberto A. da P5. Mas 	 Opinião Auditores Independentes 
Contador - ORO-RI no 052.248.0-D CRC/SP 80 021.490/0• T - Rh 
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Total 	R$ 5.56 

 

pol ow 
co 	ÉtiORIA GERAL 

4US /E'AU - 

 

 

 

11111111 11111111  

• 



4-1 	trine I .4Ernpresabonduem2012R.S5,9441Ononoaniarderlor 
:11.512.980295m.Olarounnfreadinentmignifrolimern2011que/ala 0quisni. 
r. &DL:Faltara ISATEC PeaquIsas, dezenvolaimento• manas química. Lida-
naMoGrandedoSuizonanossacantralad0541/8014,cornolneulbderempll•r 

36000 Emprna násb noille. O 19bcnialio premi enfoque no corrade 
andilentalde errilsoles.9náisedeproduloaquirnicora ennimiedem•idadede 
cammedllies agricales, lendo grude deslacra De enorbine porrista mala. 
InvesUmus Onde na mulsição de Innpo • implantação de non ecolmr• para 
processamenlo da tolha cie ornamento de pessoal, Rafam. der instalegóes. 

; 00 "loção do peno. de lu rdanre Instalado. 
r' 	-Recurso. humanes:Mond adede nassa rniadeobraconstin o alindo& 
' patinai° de Empresa, investimos .0 2012 RS 1.13 Mino eia amigonas de 
; Minamenlo gerencial técnico e opera:lanai comiene coe este 'dono Pro 
mon•lealdade ao comprametimen10 de rosam emP/19.6.• •••••••..° bola Loa de roLamdede.Trabalhandocam urna esti-alfaia deaprinlimole da , 	godo. RH dou forma ol abava 	Empremem 2012.0mounde a 
atuam partir 4. Me pilares bem definidas:nolo Eridper e Reler. Halo. de 
Deaenvololmorrto Org•Madonal, destacenoee a lançamento do inania de 
Oneroalvimenlo Caneremat (ID Can:remeti; e a ponnme de M•peamenlo 
de Talentos. Em.., primeiro anon 1D reaflon 41 ireLoamentas. cap•Stando 
1.165 coleboradorescom um Indicede97•4 de eatistanta. RsOlndoem mode 
aSemlnárbd•Uderenn10121olamelaria reeltaadOpetaEmpresa enons 60 maa de pomo. reuni 220, p9rtnipantea soba tema Mon/bode nr.Ontrin 
de perlenceenvagado carn 18% de satisfação das parinp•ntes. 

Cenendene 

Inclui a SAVBOLT °agenciai Inspenes TécnicosLtda. 
- Perspnllaa• ;ora 2013; C) volume de card-atos em odelra. aliado à 

perneai/tas de inveslimentoe em 2013 nua setores que 'Immo dellnelam 
um quadro positivo peva nassa atanado Além da confiou/Jade das aMes 
curso para a. fanalecimenle lémica • percolai da Emprese o km em maior 
excelência operacional. as nbarooda Direte5a também estaramdlados 
e divirslficaodo das adMades Empresa...ma entrada 9.1  aegoonas 
proprocionam /luxos de rabo mais estável, eco contratos de longo piam na 
aliaidadedemanutenette.OutrivertentedealueçãodaelreludadaEmpresisen 
a premo de sereiços que opegam as quallnaineS da Ernpreee cernMons 
dm outras Empresa, do Onapo CONCREMAT achadas pra as aliald•des de 

1R1500. Oro sempos do Montai elue Cansbinée(0.199 	/ Emana° mala também e menlual pene/pano em moas Ineenderee em Parcerias 
PúblIco-Pnan (PPPS1 e Concernes. 
mommançaCorporatbacAEniprenprosse9Lnem2012cemoapedenné 

menkadoprappon•depovemansa corporaLin.que segue asrecomandapando 
racc. OCenselba de AdmInIsInção comparb 	por.ls nisnbios. 
senda dals considlnino independentes. O Conselho de AdmInIsnolo cana 
can, a essessoda de dele cordles: Recursos Humanos • Auditede e Risco, 
que *cominem repularmenie para assessorar o Cambada Administravam 

nuatenlabilldade mesponsabilldade sociaamblenteD Para a Conimmart 
En2enhade•TecnOlOséeSS. é eartremonennknPorlenterePeader•ieMied• 
fano negócias.busor tecoolaplas mais limpes, desenvoirer relacionamentos 
consb.lins com lodo.., pedes intsressadas e prorrover a reduoão das do 
slguald•dea socbrs. Assim. a Orno/nono vem constantemente atunzarido 
sua 9memança enroupava suas lerrernerdas de gestão irmanado aolo• 

, de naspormanidade suciar e ambienlal Oreneend0 produtos e sendo com 
; /mona stralennboldad• de seu' empreendimentos. Em 2011, • unanimaria 
- realizou o lenntaroanto de emisneg doa Rasca de elallo estufa. Ern 2012. lu 
Empresas Conoemat pabocInanm a ¡aplanação do Poleia Escala nrolan com loca.. canadenãoaçãa • encana embieoLel Per. Mina. O ;m(no 
aonionaconsani• o ma min no asno in anon Mioirão; nimodcal 
Empresas Camernat patrocinaram a Impr.-ninfa do pra/elo Escola Floresta. 
Cem len na consdentlariMo e edunnoamblenlal para crianças. O proOR 
contemplou durante 0000 letivo 140 aluo. da Escola Mundanal Erimmdo 
oneourt, locanacia na Complexo do Pedregulho, na Rio de Janeiro. No ano de 
2013,0.01 emitida o ORelendo de Sustenta/455.de. aderente a 2012. 

Proleração da Gonne de AudItarla e Riscos, O canina AtaRorla e 
Riamoornam/cio de auas atibui950. de supervisão e reoarnpanhamenlo do 
audllona Mama e da audlion independente. conaiderando a abrangincla dos 
irabalhosreanados,baseadon•annsedoRelanioda Administração...eram 

in das Demanstranes Fbaneefresdoexerclin encerrada em 31 de docembrode 
2002,00 mali 	I dIrn I 	ti 1 
[aliais. zupando ainda peba esclaredmenlos em reunia cern as auditores 
iode penderdes, aia Identificou nenhuma ocorrência capaz de dampromeler a 
qualidade em Iniegridade das infortnanes a nrem diniged.s. rewmendando 
ao Conseln de AdmInIsfra cão ara-MIOLO e. orbilcanconsOemornsfraMes 
Financeiras do exercido encerrado em 31 de dezembro de 2012. 

Indul a SAVEIOLT Comernel Innen,. nloOld Lodo 2.4=1.^::E:gro,t7t221.:gir,:,Zfittrr.;.°:„rts:"" 
iodioodo,., 	 2012 	2011  

Indica de liquidei corrente 	 0.54 	 .67 
Indice de PIM. Uni 	 105 	 1,07 
Endleldamenbo gani 	 0.50 	 0.44 
indico de endivIdamenlo 	 0.99 	 9.79 

Remita Liciuld. SMoov, do I 	R$MM 

ano 

- pneditillwin 	 lcoo 

Etaltd. a Manem 'nada 6I0.0 

Remlbdo condenai -RPM 
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9.633 
2.031 
1,929 
7.522 

49 

21 021 

75.070 
6.591 

7002,2 
164.335 

1.201 

6.750 
365 

2.174  
4.205 
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160 
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CONCREM-AT 

SmAcionIstapeAdminotnnad•CONCREMATEnVenlienee ena PISA 
(-Emproai submete à apreclana dl V.Sas..° relatório da a01h0I10a2510ea as 
correspendenies Mmnutranes Maneiras d. Empoo o, 	do 
preceedenuOlaresindependentese &icor/Ude eudiniedecos, rerenanne 
rie menino sede; findo am 31 de dezembro de 2012. 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
Em 2012, a Concremat Engenhosa e Tecnnia9la SA completou 60 ancs e s• 
consolidou na mondo ano uma daa motores empresas da elnenoM da 
Brasil com aluainandanal e urn Mande aprodmadamenle 5100011 tola-
bandeies, rdocados em 11 filiais • [Palatos. elém deunidades eslabelecidas 
roReongra conarticana • Monmblam.Pan alenderadinrsOnnaMe sun 
atividades, e Concrerrial ~sou nu poddonamenia de mercado:4 Meu duas 
om áreas: Manulenno de Omina Meia Ambiente. atividades que ennl 

Meorparadas por mon unidades de negócios. Também /menu ro mino 
dineu 895;01/amontoe arquitetura de marca como Mn. de construir uma 
proposta que refreio...leres da Empreso bem com sua atuação diéenlé 
nada e vràãe de Futuro o resultado deoe Movo loi celebrada102012 cum 

Maio de Impo-Unte. contraias de Infraestrulura, tals tonao do Consórcio 
da engenharia da rondado da UHE de Gelo Monte. pen • Rode Encrola. no 
Parindo gerendarnanla de Poleies cabras de Termina/T;(2 do Superporia 
clo AN. para a LLX 	de Gerenciamento das abras de expansàO do tennhal 
de Comlélneres 0a Libra Terminals Rio. no Rio de Janeiro. Ampliamos nossa 
alumão no somado bodo/Mal, em canhotos coma o de gerenclamelo das 
:orneie Implantenoda nova Obdirada Nissan emResencle,nuRlar odeapob 

Carena de CSP na Implaniação de non Eldenrgica do Pecérn, Ceará; e a 
de engenhará do p'opdelá,00 da 85100.naMPia000no de.. Inmern lado; 
nn Brasa. iro Santa CaO1n9. Ern Pernambuco tenrosgerem/ando a Imola, 
lesão da primeira inrice de plasma do pás para a Hemolons. Na atividade de 
conrole de qualidade de granel Mim Mamar presenles nas lerminals da 
Embrapad e da Prasli Terminal Parindo em Santas. No âmbito de estudo e 
roleica, estones execulando o do non terminal da Aeropoda de Confins em 

Bela Hedoonle. e enodemos em 2212,0 projeto basica e execuno da nava 
planta de bobLin da Rollnolnyce. em Sanla Cru; Zona Cesto do Rio, Mal 
de projetos Macros e execuilvas rourdiscInnans de diversas Termo/91s da nanspe, da  rapou do proielo conceitua; dos insiiinaes pool.dd.o d• man Ominai de Paguei. para Unau. %Dobras e CSN. Também !siamos 
realinntoprojeloneculin do Elanoldulo. pra a Ligaoo. e diversas Mudas 
demodelagem de PPM e Concen6n. Não podemos deixarde reasallaminda 
nossa parlEcIpanuemproielos emblemillem ligados 'Capa denuncia da FIFA 
20119' e h Ofinoladas de 2016. Entre os coraram Miada, para profeta, 
vinculados à real/nolo do Mundial da FILA, executamos o Apoio Gerenelal 
das doas do Minelrão. .01 0.10 Horizonte, e do Verdor), em Celan. Eslinga, 
apoiando o 9erendamento das obras de mobilidade de infreenutura unan• 
para Cepa, pana Prefeitura de Pedalem. No Ameno das amoladas de 2016. 
esiamas Rodando. EOM.RIoUrbe no gerem/ameno das prontos cubras da 
Porque Denodo do Rb de /nen. Ensine controlados. polo EMC 2p.,,.  
EPCM do Instalação da Cedro de Pesquisas da ilha do FLIfiellia no Rlo. Para 
a DL Evento conquistamos o contrato do EPCM da nova Solei inlegrado ao 
Rimem, pdncipal centra de comentes d. Rio d. JaneiroTudo len lane 

cenário podlloo 7000 ,0010 etividade 0600050005 próximas anos. E Ioda a 
equipo Domem! tern ;Muito de poder contribuir ima o desenvolvImenlo do 
Bnasil per meio do aeu trabalho. E é nana cb, abres que padleparnro. em 
ponde com amassem dentes, que ididanon a onnor o Onainll• P•••' 
da mgenhade como nenle transformador doo,, pais. 
1 „ Panda Empresa edmernan do moeda •AEmp 	O 	dalss g- 
molar nsgertadannspeções •Ubarrenlos'. No segmento Engenhe:12n 
Emprenpresta médicosde consultada para ',Mamona 0c empreendimentos 
desde Masa Inicial de andas de viabilidade/11a •Ose de necurnorlas obra. 
de consInção•monlagem. Atua nas mercadas de desenvervImernregionele 
9acat lrenspades.saneemenio meie anadente.remmeshidricas.enen.. 
reaMeS.petráleoe gás, infneracdo, aldenargia e melalurgiantnenn Indústrias 
d•bansformenannto panclienesOnlina.quaan Fandintearlo0114N° 
snmenia de Innen*,  etnaninna, EmPren PresOnonn 00  end.,  
tecrolinicionnsalosde maleriais. avança° léenine rncrulararmennemécie 
de quaérlade pare construção e manutenia de Mn de Oilidad•Pm.nn. 
Co_2099..MIC na522-9O-4,15094.2.99.9fltlodeliCtVar• 
lecaológIcos,ensaionematerlals.nallanarecréce • monaoramenloconkula 
de raniMode para candongo menden:Md. rede. de undade púbilconás. 
entronava inspotosatótáran Mons de na *abadiaria InlepoiSAMOLT • 

normal inanires nanem Oda.. posta serann de mnin• inPenn • 0. produtos em operanes de imporlaCM e ennlano. 
Reaullados Romeu/roi 2012,4En/orna manteve em 2012 ma rrale10-
do erescimenb. A reuna liquida de 2012 da cenatladora rd de RI 716,3 

dit00s.  
11. Ordem. de contatos empar/Sn passou 00 R5 42 para RS 1.3 blinão 

Dm repos/na um aumenlo de 9.7%. O lua* bole Oingiu in emento de 
014 e panou de R5 156,7 MIM.. .0 2011 para RS 190.4 mllnes m12012 
manem bruta apresentou redução de 321300, pare27.8 % Miando 9u0oe010 • 
scuslasde Mode obra.resoltanle dadificuldadectemenbeem recruiarrnao 

>e obre quancada de engenharia. 

Nolo 
AliVa 

IRCULANTE 
ain e opinlences de caln 	 14) 	58,562 

	

55 	100.215 
postos 0000rp0000i 	 17/ 	4.537 

Odantarn calos a Fornecedores e empregados 	„ 
Soden/os 
	 (1) 	2.005 

164 
monta de renda e centribuino 	dii9d/o• 

	
191 	340 

Outro. crédlOs 	 4 812 
TOO dor Moo Clinient• 	 22/ 7419 

AO CIRCULANTE 
pr011os• nane. 	 1.119 

	

..(1215) 	6 0  

	

) 	36.523'0 ntas a receber 
rtea relecianedas 	 00) 	1.039 

sio do renda e contribulno zonal diferidos 	 (9) 	7.122 
Oco andina 	 291 

• eninenlos 0. conrclulas 	 (11) 	23.5E7 
[Ando 	 no 31.202 

	

020 	2.723 
al do ALlin Não Orcurante 	109.956 

TOTAL DO Alloni 	 ZUM, 	Are notas explintirressãa parle Integrarão das demonsürenes financeiras. 

33.674 
022 

292 
13.691 
30.717 

3.337 
135010 

215175 

53.771 
106.966 
12.919 

7.622 

639 
491 

180.311 

35.902 
2.730 

90 997 

323.929 

70.229 
52.030 

7,7 21 
6.575 

371 
4 til 

247 920 

1.730 
9.033 

39.550 
1.039 
3.737 

200 

PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 
CIRCULANTE 
Foonedoea 
Emprédirnas e finndamenica 

54759 Contas a papar 
112460  °MOMO. noulMas 
10. 750 Tronos Oileridos 

Saladas e mann 'acida • Pego 
7.955 Parcelamenlos e Maios 

Dividendas • Pago 
mo 	Programa de psdldpatolo nos lucros 

Mianramenlos recebido de aboles 
'T I Id P 	I 	Cl ul 

197 617 LNAO CIRCULANTE 
Exigérel a longo piam 
Empréstimos e finandamenlas 
Provino cie conlIng Mela. 
Parodarnenlos e Irlbulos 
anulas diferirão 
Parles relatianadn 
Ouiras 
Tetal de Pesei. não Circulen19 
PATRIMÓNIO LIQUIDO 
CapItal Sada' 
0(.119 de avaliação paInnoni91 

30,779 Ressoam de Lucros 
3247 Tolo' dos Monistas condi/adures 

Pandmodlo 4.000,10.. 	canbeladorss 
05 503 Teto do latirlin6nlo Liquido 

707.192 TOTAL 00 PASSIVO 

774 
6.403 

33.874 
1.177 
5.153 

292 

4.7144,1ff 	111r~ 

2060 
(131 	2.306 

985 
26 585 

19) 	2 582 
61 059  

07) 	295 
5 009  

056 
(04) 	24.522 

103 520 

10.241 
264 
402 

497 
12.625 
1.017 

14 520 
5.747 

13 505 
20.007 

2.504 
61.333 

2.200 
5 046 

671 
7 9.92 

145 466 
16 179 

109 372 

O 	 Consolidado 	° 
2012 	2011 / 

6.028 o-
642 

12.505 
457 

55 378 
2.637 

çrr"È" 11101.1 	4.101•14rOPILI 
r  °Minn°. 	Censoltdado 	 controla dom 

rora  2012 2011 2012 	2911 	2017 	2011  

Lin 01 de lanolre 00 2210 
,Lumeno de 000Lncom reservas 

Faaid

tedo ebrarojarle em cantrolada9 
llnção de ejusl es de avafiano patiimonlal 

urra Mon do exerndo 
.....sarniotes; 

nntunio de reouves 
Mendes distribuldos 

31 de nenen!" der 2011 
Realinp5o de dadas de andana I. 
AlUsle do Malleção patrImenini 
/Justes acumuladas de nnversao 
Lucro lépido do eaemicie 
OesanapSes: 
600s055000'ale r999ros 
Olviden0cs ellsaibuldm 
kin 31 de dezembro de 2212 

9 	Ar. 00100 explIntion no pan,e integrante da 

old 

17.500; 
153197 

15021 
92 
	

92 
13,170 

(271,3 
/64.3 
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ia..tj3,j1p.r.,\RUTENTICAÇA0 - Frente 
Autentico P,Oreseátotcópia reprogràfica conforme o original a mim apr 

Valores 	,..F.5 	'-) 	C 	Rio 	24 de Maio de 2013. esentado, [de'odO dou ji fé. 

Autentic .. :,:ti,:N4R$X10 	
Or,,.. 

Proc:dados .. 7,f1R$ 1.46 1; ., ' 	11. 	1, 	1, 	,1 

Total .......... :R$ 5.56 

o 



, 
DE1,IOSISTRACÃ0130. FLUXOS DE CP11)(4 DOS EXEPCICIOS 

r. 	FINDOS EM 31 IDE DEZEMBRO DESDIZE 0E21311 (Em roais mdl 

E4 ( Valor [Rio do Janeiro Quarta-feira Si de abril de 2013  

DEMSIS7RAÇ50120 RESULTADO DOS EICERCICIOS 
FINDOS EDI 31 DESIEZEMBRO 13E2018 E DE 2011 0560 ,0715 mil/ 

Controladora 	C.anzolidada 

RECEITA LIQUIDA 
Custo dos Searas Prestados 
LUCRO BRUTO 

	
Sala_  201Z 	2011  _2212_  2011  

1191 715.254 959.453 772.107 620,060 
1016 8111 1157 791/  1.5.50 2661  (4166(13 
199 MI  155 550 216 941 253 440 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 	
(5.4361 	53.0561 	55.51 	12, 481 Honabnos de diretoria 	

(119.0931 (119.635 (125.022 054.71 Pasmai adminislativo 	
(48.01251 04.7311 	(51.856 	135.1339 Despesas gereis e acalcas 	
(5.531 	(4.811 	(6.420 	(5.534 Despesa. de depredada° e mnortizaçk 	

7,54 Resultado da equivalenda patrimonial 	
5 905 	 7508 	6 115 	7 439 Outras receias 	

1167 2555 	 1152 0391  1103 5641  1166 785  

	

22 197 	 34651 	 34.332_28.522 LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 
RESULTADO FINANCEIRO 	 (10) 	31031 	34 235 	32 355 	33 335  

	

111575 	13651 	 17 7791 	(131  Reatado anancelro LIquita 
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO 	

00.5336 05.1411 011.5041 01.179 imposio de renda • Contribuição .50(55 sobre 16600 80565(0 	
(7.3150 	4.036 	(7.197) 	4.046 Imposto tenda e ConlIbtaçáo sodal sobre lucro Rendo 

LUCRO L OUIDO DA PAR71CIPAÇA0 DOS ACIONISTAS 	
13 179 	20 131, 	13 347 	23.59e 

Parlielnacão dos aClenIstas solo cantroladorea 	 _ JIM 	el 2941 
LUCRO LIOUICO DO FXERCIC10 	 11 119 	25 131 	11 173 	 20731  
5,5500 11)5146 Me eia 40 00111 
sedai no (mal do exercido -R5 	 ..-41.2 -442 44.-1.12 
As notas explicativa. az pade inlegante das demonslraçee. financei a  

:. NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTITAÇ CIES FINANCEIRAS REFERENTESAOS. 
ir/ET/CICIOS FINDOS E6931 DE DIEZEMEIRO DE 2012 E DE 2011 (EM reaismil) • • • 7 

o C 	 e Tecnologia SA. Campa. (euma socladade por abes 
do upilai achado lendo por obletel a Revelação d• sembee de 506671555(5 70 5,99  de •MuilMun. mak' •75650^00. 
anatada dril. elétrica. mecânica. Miando a elaboração de plano. arelores. estudo. de viablatade.0nlea*lal. 
projetos bastem. e projetos execuliroa execrai° por admmistração. .5(11651050 .1 subemprellada. de obras de cons. 
areio rat•prestaçáode serdaã d• manulençãocnereda, prediliva •Preesaaa d0•19P0005lae25l5  coam,. da 
°unidade de pajeia:a nacaeraçao esupervisãode obras: o perendamenade abras e empreendimentoaa meação 
de ensaios. bales canalize de maredets e produios.Adusivemspeção e antale~ad.: a nesta,. d•sernlças 
de topografia, gandagens e con2énerea:•execuçãode obras, arriços de escr./amena. casar* e estar:1111.0o de 
encostas; • nealçâo de obra. serviços de recuperação ou reforço esindural de edificações, pastes congenereo 
prestação desertam de nanaria. gesendomenio, fiscalização, conselho-Ia. a...lamento ...Planado.. ken 
adita ~tentai: aoperw5demanuançãc de emPreenaaanasOdeadra•Olsh5•••mgear.cdmaloda  emitas"(  
podendo paladar de outras aderia...interesse de seus ablativos. possuindo in seguintes controladas enteias 
indrelas, a. 5575500 encarna Inas. çOes Tacaca Lida.. A Emana ,posaoobo regao de lanada eMPraadal. 
na lealdadm de rapai° de qualidade de produtos, posas de g nenen... testes laboraterial. de pisados refinadas ele 
pardleo.ineentirio•c•laragerndecapaidadede•parelhas aanque0 de armanenamentode pelalen.dassificaçãode 
produlnevegelats e prestaçãodeserriçosde fumigação; b.Trace ParIldpações Ltda..A Empresa alua na adminisimdlo 
dose,, papas, poderdocompar • venderbens, catado administrar. participarem outras sodedadat 6, Concrernat 
Intui...lanai ha. -A Empresa esti situada em Rake. e atua na adminislaçáo de obras realizadas lora do East d. 
Cansada ConceemarProyectoTrernla-Enradadecomentialconslitulda e Organiada unconfomddadecomas Leis 
da Relatada OornInicana. corn tamisas social a sede na Cidade de Santo Domingo. e ela na exeoução de sento, 
de gertnria,rerisio de engenharla de delalhe dos desenhos bielas 'supervisão da denStaan do protelo Mdaulion 

alemine. .1,5165 Pesquisa Desenvolvimento • Anfllses Quintas Lodos A Empresa atua ern pesquisa e desen. 
olvimenlo expenmental em ~cias ajam matais e este situada no Rb Grande do Sul. taeneramat Domaram. 

Inc. • A Empresa está situada na RepUblic• Dominicana ant. na construção de abras Ondas e marna. e presaga 
de serviços de eonsunona sediados lora do Braan.g) Concrernat Moçambique Lida •AErnpreaa esti 615040 560(4,' 
{ambigua e atua 65oa-nação desemacem.  lrea de arqdlelura. meio ambiente. engenhado chã, ele lrina • mearaa. 
20655135 ELABORAÇÃO EAPRESERTAÇA0 CAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As4e60aisInaã0.6n4n.  
ceias Inchviduais • =necedade. alo de responeateRdade d•AdminiStação da Empresa • lorarneleboradis 40 .50656 
Esmo. palias coniábels admadas no Basti. .5 quais abrangem a  Im0501.510  sodada..• Itan,Fam060195.6061775
rações e berpretacães eMedaS pelo Comilf de Prbiuriclamankis Contábeis (0501.1, Normas do Coralino Federa 
de Contabilidade (CFC) assocIads às Nomes e Iralna5es da Corta° de Valores MolMdo. ICV1.11. As 4e70540- 

Controladora 	Coraaltdado  
-2.0.11_  2911 2012 2011  

Das Cardadas aparataria'. 
Lucro liquido do exerdc10 	 13 17.9-20.121-12.171  713 111  
.t 05150 r ameias o lucro Nulas do exercido com a cala gerado pelas 

Pe 	. 
. Depredação e amortização 	 5.631 	4.811 	6.430 	5.634 
. Perdas (gaiata) ern Investimentos 	 11.3401 	355 	 355 
. Bala Itquiela do InnobOliaeln 	 159 	35 	177 	35 
. Resultado da atalvalenda pablmantat 	 (4.966) (7.345) 
. Resultado abrangente do arado 	 1.175 	 1.175 
T buas dileddos 	 5.222 (4.036) 	5,020 (4.049) 
Pro71s5 (Re e - ale rs6nen9éndas 	 3.705 (1,550 3,474 11.2546 

. Provisão (Rearslo) dasodores danamos 	 155 (1141) 	749 110161 

. Rever-ao de ciosos.. 'olor presente 	 0.1751 	11.1705 
. Fran,. Prnartuinn soba ealdos can Emana 55.5.1.0600455154065. 	 . 
empada°. • obdgaçães fiscais 	 412 4.003 	532 5,010 

. Ajuste da avaliação patimonlai 	 _I5321 	 15•21 	 

. 	 _21182....23....M_72.M_13.2.22 
(Aumento) Recitada nos assoe operacional% 
Cie I s 	 (40.5351 (ROA (43.8081 615.0601 

, Impostos a °empenar 	 11,151 (12250) 	6,069 514.7205 
. ()adendos a receber 	 (164) 
. Adiantamentos o ama:edens e empregados 	 3.757 52.6151 	1.350 (3.1401 
O X Credn 	 14.340) 	OH) (4.479) 	0295 

. Deprailm • ouslas 	 01./451 	 59031 	(774) 

. Aumento (Reata-5019ns Passivos oP•admais  

. Fornecedores 	 3,616 	7.4115 2.256 	LM 

. Contas • Pagar 	 585 	(7741 13.167 (2.585) 

. Obrig ações eibutárlas 	 16.219 	5.541 17.379 	4226 

.Adiantainenlos rendam 	 8.655 16.179 010.502) 17.553 
. Salários • meamos social. • pagar 	 3.556 21.205 6.955 22.395 
. Outros tablas 	 0695 	169 
. Olvidando. • pagar 	 669 	4.377 	669 	4.377 
FadlelPatio nos lucms a pagar 	 _551 	_07A 	 

Flue de calza das atividade. operselonals 	 _JIM  53.941_22.113 	 53 135  

,AquistçãO der InvesanenIns 	 02855 
. Adulação de (mobilizado 	 15074/ (19,031) (5.5101 115.000 
. Inversões no Intangivel 	 01971 VI 2511 	 15951  11 7571 

(5 1711 112 5791 	 16 7141  111 7751 

Das atividades de finalnclarnentos. 
, Captação de empresarias • Mandamentos 	 5.365 9.925 5,437 9.925 
. EmpréstImps e.linanciarnentos P0000 	 (7.569) (5.8660 (7.902) (7.5335 
. Parcelamentos .110006. 	 (1.555) 113025 (1.8531 51.202/ 
.19rib Reladonadas 	 (299) C459 	56 111177 
. Ajtates acumuledos de =breio 	 97 	 92 
. Dividendos proposbs 	 12275) 57.5001 12275) (7,5110) 
.Partdpadlo dos adnnálas ~dados 	 _1152-1S52 
Flua, de cala doa •OvIdades de financiamentos 	 115 6711 	 11031  157001 	55  
ALIMENTO DE CAIXA E EQUIVALMES 00 057)54 	 _3.121 	 41172_1.471  42 639 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 	
53.771 17_592 61,758 19.119 Saldo InIcial 	
sei 552 	  53 771 70 775  E/ 798 

AUMENTO DE CAIXA E ErDLINALEHIBS DE CAIXA 	 4691 	  41 175_0...MSM  
As solai etplICalbas são parte Integrante das demonstraçbes Amanceba. 

7 IMPOSTOS A COMPENSAR 

15:50s 
1.322 	 1 379 	SilO 

COO. 	 O 	 205 
INSS 
155 	

31115 

	

405 	 65,1 
Salão Neg de 100.170511 	 2,381 	O 1.15 	 e 176 	10 760 

04411 	 155 	 4 	 751 	 rel  

COMAS A RECEBER: DUranie o ano da 2008. • Conctemal alienort sua mama poiAn5 000o.10. ee76cirJ5,795 elitio 
liquido da operação d• 1•511272 mil. registrado em resultado nao operacional. Os valores • receber dm Mualmados 
pela Sob e prazo para recebbenlosão de cinco anos. • era° registradas nn alia não circulante no montante de R5 
35.530 mil(2011- RS 33,074m1). 
9 1mPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: A Concremat Engenharia e Tecnolmuta S.A posse/ abam 
tributários sete rentes a impai° de renda e a cantribuiçáo social diferidos regateados no aliso e paSSivocaculanie e não 
clrmlante,deloormnleS de ad115. lempor1das, cormleuldos à allempla de 25%pm.° impus.° de renda e à aboca d4 
9% para a ountdbuição social 	• 

Controladora Assoe  C 	Cd zl 	Contraindo 	Consolidado  
7512 	2011  2012  __2111.__  Nu  _a_21111__221.1_ 

C5065l500. 	 349 	639 	371 	653 	2.552 	457 	7.554 	487 
Não Circulanie 	__MU 	 5171 	3 731 	 DOS 	 6375 	3 057 	(922  421.5  

34142_Ja42_441§  wn  aa  1>ti,.....42jp6 4.692 
TrIbulos direndos allvotOonlonme estimavas, as lumes Inbulbets (Muros Permilem•realibçáo do armo fiscal bebo, 
existente em 31 de dezembro de 9012 de RS 3.622 mil (Conbladora1 0003 737 mil (CensofidadO) a ser realizado nos 

X.Oriddoz de 2014 ;2011.1-0010s criladdos passlrox Foam consOurdas provistos de bebia de renda apara brim 
uição aoclet aos quatcesMe reurstradas no passivo dreulante e n 0550,40050070 hm*, pelos seguinte. rectivosAl 

6. bacio da avaNação do abo InlOblIzadopelovalorMsbconlenne desnitona neta 3.2 e b1dilerime0toda %buliste° 
sobre 60 valeras °binados de contratos delongo Arab com o goremo. 
10PARTES RELACIONADAS:Decorrem d•operaçõesdemúiuos.pacluadmemandidlesnormaledemercadopara 
c.•573•035e3.33sememein 3333333  han1•5.50opraerimuyneenracimde3s4olaxe de 1% asa, SMItad0 e laea mistma delitos ate a variação da 5.17. 3   

Aliso Nb circulinle 	Passiva Na 550,0010600  
Controlarl ra G01100101ad0 	Contr9laddra Consolidado  

_ _711 
Sdales pessoas bicas 	

2-2.111_  2512.  MI__502.__2.51.1__2112._  2011  
1.0.39 822 1039 032 

embornal International Ine. 	 355 

MRV Empreencernenlos e Parlidprades SA. 	  

	

36 	 36 Concrejalo Seaços Técnica do Fraenhada S.A. 

11 INVESTIMENTOS EM CORTROLAPAs -1.11.11... 
	1»,39  SM .~.42 n.-113 	irR -.12.1 

InvestImenl. 	 Reeditado de eoulvalénole 

Descraie 	-202_ 11J11  %ele 17blIclo•ree 	 2012  -1.211 
SaybolI concremal Inspeções Técnicas Lida 	0.442 7.955 	 09.990' 	 651 	2.739 
Troo. ps44po55.1 Lido 	 2,536 2,700 	 99.99% 	 13051 	51721 
Corarem( Inlernational Inc. 	 7277 3,327 	150.00% 	 4174 	257 
Consórcio Cencrernat Proyeclo TreInta 	0 317  ___ 	7000151 	 430  

.74,4167  J3221 	 UR 

CONCREMAT 

de de/afobo de 2012. segurndo a apnadaçáo presra0 das laxas contratada...Contas • Receba • Proelsão par 
[adites do Uquidacio OUVWDSM 00 maiores a receber Leo registrados e ManlOos no  baPan0.0 	011010111111114111  
Illulasrepreanalivosdestes vedem, atresdOssdasnrandas niOnetária. rambials.quandosplicáveis.deduddeade 
presta; para cobrIr evenwaisperdas na sua realleaçãoA Provisão para Cada. de Lauidação Duvidosa anate/Ida 
ern monLarle considerado sufidenie pela Adiai-lis:n.0o para dadr avenhais perdia, O. inrealmentot os resultados. 
hos e passivos das coligadas são Incorporados 09 demonstrações fibncairas cem base 55041660 de equIvaanda 

priamonlal. Contornao método deequialen.dapatanonlal.o. InvestimenIos emessigadas são adalmenteregislados 
pelovalor de cudo tem alagada alusados p.a Ara de reconhecimento da parecida:ioda Ernpasanolucro ou prejuleo 

vate ire:Siado, abrigenles das Coligadas. A ImobIllbdo: No exercica de 5015. a Empreso passou • matar 
vida econômica dos bens para • laxa da depredação, de acordo [tern a ata 611 dos bens definidos por aspe-claristas, 
mudando • samaliva anterior de vida LM Romana. que .egerla as taxas fisais. A Empresa optou por eleaar °Cosi 
atribeldo(deernedmisit para os bege do Alho Imobilizado e Inlangivel, observando • aplicazio do 050 37 e do ICIPO 
15.no Sibilo de Mamã valor lato IMS bera exisienlei em 01511nel/09i Imposta de Rendia Conldbulção Social: 
imposta desanda e donahuipc social. do exercido parente • direado, são calculados com base 50 (50,0 real 50 555. 
caule. de 15%.aerescIda doadlcional dele% abre o luensuiddivel anual excedente de 551 240 par• imposio demanda 

9% 'obsto lua° IreaLivelpara contrIbuição social e consideram a =mpensaçáo de prejuízos balá e base negaata 
de ambibuldio sedai limliada a 30%do lucro rea1.0 imp0.10 de renda • • coninbação social ditar/dos 550 registados 
pam relletIr os 'Naos fisCaiskilums atribuem% Os dilerenps temporkialenlre•base fiscal de alvos. paseivos 00,05 
respectivo velar conLtbi. g. Outna •fivos • paashas (circulante. • não circulanleat Um ativo á reconhecido na 
bebo, paidnanid game,. ler provarei que seus bentlabs economias atures arier geados em bem da EmPasa 
0005 cudo ou vala puder ar mensurara can segurança. Um passivo !reconhecido 50.046a EmPrasa desSVI uma 
obrigação legalouê nmstituldo como resultadod• um evanio posa:amen& praevel pua UM aduno econtmioo sala 
requenáo para oquid.6.b.São avesedo.. qvando aplicave4 emos torrizpandentes encargo, e dasvariações m4441414% 
ott cambiais IncorldoS. As provisões sia roglsbadas lendo COMO baaa zs melhores eiliMaliVaS 	iam envolvido. 
Os saro, e  passivos são dasiinsados corno Cioulanles quando sua realizarào kruld.O50 e Manai are ocorra 
ros 	cs doa mesas. C•io addarlo..5o demasiado...mo não &arianas. ftPassivos contindentes: São 
psos4danados quando as pardee forem avaliadas como Furáveis 000 montanles envolvidos lerem mensurfrwels corn 
suficiente segunn.44. dIstinpulndo-44 de pesávos orighnedaa deabrigaçaes. 	Os P111,44,11444214,14  
comoperdas possíveis sáo apenas (1441.944os em nota 4[044444(151e as pasalscs 444144444114S 350113.405 [MG per-
das remotas 016 .15 410.4slocados nem diyulgadov. Dephs444 judiclair são deduzidos das respeclivas provEsees p.r.a 
motim endaspara fina de divulgação nas dernoosUaplas finenceims.I.Arrendanlento Mercantil:Os arrendamento. 
marmr02•411oclasslficadez como arrendamentos financeirmbernpre que os termos de/Ma-ainda arrendamento bana-
Mdr, zubstrandalmenle, Ioda os ribre •beneAdosda propbdadedo b•rn para oarrendatelb Nas eluaçqez emb.. 

tra5500 enanceira Individuais apresentam a avaliação din birefliMenlos am confrotadaS pelo melado da erldmaNnda 
patrimonial, 65 mona senso legislan-io brasileira v190055.01[13, toma. nas demonstracaes (nandaia. indirlduals Empresa alua corno arr. a a, .0.15,66515771616605 arrendamenlo 575(00516 0610 idealmente reconheddosadms 
nfio do consMerarias remo nlando contomm 24 CR% que ebbe a avalibb deSees invesilmentos 056 5.1600. ativesda Ernpresa em seu valobinio no Inicio da besmicA correspondente obricaçào ao 'Paridades. .5065540745 05 
Iram5es esporadas da conimiadora pele seu valor lusto eu pelo custa. Corno nEre existe delambe entre o patrimônio balancocorneuri passivo de finandam•nto(arrendemenlv).).Apuraçie d• rmultado • rbonbblinbto da mc•Ita, 
hauldoconsolldado e o resultado serradirlado alldbufeel ao1 achada. de ormlndadoes. constantes nas demonelrações O nadado 3.55176576 par:anime Dealba de compellnda alia... rendimentos, emairgow•diçaes monatirlai 
financeiras conarlIdadas preparadasde .50,60 546050 IFRS •as pracas emanas ;datadas no Breia, 00 paldmdnIc ou cumba% a Indlces ou Inas ondalsIncidenies mem. alivos batentes e riso drculanies e as passivo' cbulantes 
liquido. a resultado da controladora. constantes na demonsiraçõe. Anancelraandividuals preparadas de acordaram • não droulantes. 0o resultado 55.0 deduzidas/acrescidas as parcelas atribui.% de impai% da renda e conbewizio 
as prylicas pontal:xis boladas no 67500. a Empresa obstipar a presenle ZZZZZZ demonstrações financelras inaviduais bebi. A Osmonstrado dos %mos cl• caba: Ademcestrabbdoe fluxos de ama estimam escoladas d• acordborn 
e consolidadas anum talco canana. Em 213de março el 2013 a Adminl bolso si Ernpre a Mansa lataraçào• •DellbergtâoCVM 547.4e 13 danosa ele 2005. suo aprovou o CPC 03.0emonstração dm Fluxosd•Calaa.andtldc 
divulgação dasdemonarações Manoel= do exercido lindo o,021 de deeembre 40 2512.2.1 Criados de comenda pelo [PC. A dem/ebbe.° dos Ilusos de olza refletem is mallicações que bambam no caixa nos exercidos bre-
Mn Asdemonstrai/5es banzeiras. consolidada, Forabelabradas ern courormldsde em os 50564400 40 consolidab ananins uletzando o metodoindlrelo.l. inlormaçaas por 5.9ranto:AsInl0000çõespor sane 5450650000I6.010005 

prevlsMspelaz prálicasconlibeis adoladasno Brasil eirelasinslruçqesnarmalleasedellherbbesda CVM, abrangend apresentadas de modoconsislenlecom o reliam idem° Pomadas 56760 5706.555 tornear de eredsties operadonais 
sdemonslaçães Nnanceirasd• Empresa e da sua Guardadas, conforme sanita 	 O guisai 507576551 40 dedada aperadonals. reaensávelpela alocaçáo de recama e pela avallação de desempenho 

Pertenital de PertIclo0,bol191 	dos serenem:a operadonals. É. 015o5040 €00655150. Responstvelinclusive, pela Mmada daa dedslres 091ra-1191es do 

2012 	 . NIT 	bilpreb. Devido ao 005 06040)0 de nersedos vertlotmenle Integram e az c•raderizicas ea ahvideries d• ES, 06. 

	

Direta 	Indireta 	pilda 	Indireta 	seuS resultados zán •cornpaneados. monitorados • avabdoz braba nebracle.Dessa roem% ern 31 de dezembm de 
SaybollConcre000lliespea6e0 Técnicas Lida 	 99.99 	 65.59 	 2012 'do 2011, • Empoem possui Em.as em zegmenlo operacional cfirulgável. 

	

pssSdsoCd,S Udo 	 50.50 	 99.99 	 1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 
Dandremat Iniemetional Inc. 	 100,00 	 100.05 	 Contr I d 	 Consolidada  

Cansada Conclamai Pando Treina 	 70,00 	 70.00 	 2012 	 5011 	 2012 	 2011  

Neta Pesq.. Deseaolvirnento e ...Alisa OuIrdcastlas 	 99.99 	 99,99 Caixa e Banca 	 1.991 	5.944 	11.965 	6.910 

Concriam' Iddiallallue Lida 	 97.50 	 97.50 Aplicações Financeiras 	 03 671 	O 877 	55 260 	57 040 

Na elzbameb das demonstraçbs 0,5556605 cortsolldadas, atam ulffindas dernonstraçOe. 0005100456na rnearn• 0, 36 de de/entro de 2012 62011, es .51154550.kl SN. MiLl ren1Unaled•S 500 laxa 504650 00100% da Una- ConmeMaIDOMbibb MA 	 100.00 	 63 711. 	70 355 	
'tia 

data-base !alatinadas de lorm• conuislente cama pattascontibelsdescriasnanola expliCaliva 3. Foram eimiradvs ção dO artificiado de dobrão iole ,60nq540 •CDI.tenda em sue carteira prinelpalmente sanem emCOEIrenda fin 
es ~maios na prnpons5o da participaç6o da insesildora no pablmOnin liquido osso resultado das cenIndadas. os compromissada e CDS resgate a utomálac. Os saldos 0010151051 ern eptioaçbes de liquidei inadata, rapidamante 
saldos atam e passeios. irá twellas e despeseS e as mobilas não realliedos. libidos 6. 6.5.050 de renda e COO conversIveis em Reais, tendo come objeta° principal honrar os emp.-omissosdecura prazo sujeitos a bairari... 
MUNA° sodal. quando blicáml, del:CITentet de operações Min as Empres•s. Foramd•slaedas is perlidpbees 3 CLIENTES 	 0040554/m4 	 Cz000011•44  

os ecluda.. não controladores. Sio consideradas conlroades osso..I 	entidades nas quais a Empresa lern o poder 	 3012 	2011 	 2012 	2011  
de determinaras pollaas financeiras e operadonals., 0.0.100610 0540.586b060 de uma parlidpaçào de mais do que a Contas a Receber de Clientes 	 157,659 	114.020 	162.636 	150.179 
amada da pandpação coradlalio 05556 (captai volanie). A alsandae o et ettodepossireD direitos a voloalualmente (-)PrOVISSO para Crêdlios de liouldação Duvidosa 	(76007 	129461 	11 5551. 	526(05 

exeravelsou conversIvels sio considerados quando se aval.. a Empresa caniroleoulra enlidadeAs Controlada...Sn 	 151.700  _....1.1.1.221 	159 071 	1173)3 
lotahmenle consolidadas a parlirdadata 500A05 contra% 1fransleridopara a ConcremalAconsoliclaçãobnierrOmPide AMilliniSira00 da Empresa acredita ser provei:e' li rearperac5o dos abra ern arraso. Nenhum cante rode/dual:o 
a partir da dela em que o controle lennina. 2.2 Relpreseillopo dia dernonstrazdes alanceia.: Fm alendimenlo reSponsbel PM mais de 10.41. Receita Tela) 
as promindameniolècmce at .22, que (alam de pelei:az cOnlbels. mudança de tarimba e rellficabo de erm, ç ApteNerimENTos 
ellelmenos /tibiez reliospeatlyos nas demonstractSes financeiras da Empresa, referente ao entubo findo em lido 
dezembro de 2011.A Empresa abluas etubs Me buba do alivo e pairlmbio liquido. Com  base neste levanlarnento 
(ci „coneeddo cebo  Aosta de mercruos antedoras a 01de ianeIrp de 2012, o morbnle de RS 151, relerente a zNSle5 Adianteme1110 a •0101090d01 
a remia de Invesltrnanios permanenlas no Al%o e o mesmo galerna Paidmônio llquIdo, D ajusle realizado deVeqa ser Adanramense , rd/acedes,. 

mconheddo ern berelcio beijar a 2012, per este mobo os saldos Iniciais de 2012.12e sendo apresentados bisca-
elos por estas perdas. A segulapresenIemos nesta.0 nas demonsIraasee rosnara, ern 31 de dezembro da 2011-
a. R•COncIllni0 do Ativo 

	

Abo 	 Chavlante 	 Não circulante 	 10101  
Saldo pUblieado 	 182.311 	 93,025 	275.337 
a) Inveshrnenlos 	 0511 	 (DOU 
Saldo *natio 	 • 102.211 	 92.905 	079 170 
P. PeconcIllaçã 556 PassIva e PatrImenlo Latrias 

Passas. e Património I Cabo 	Clmplanie e não circulante 	Potribblo Libido 	Tola/  
Saldo pubriedo 	 121.2E5 	 154.052 	257.337 
a) Investimentos 	 /1811 	 I161.1 
6•1910 alustmlb 	 x . 	 121 28,5 	 151 IV 	 275 170 
InvestImenlos • Assoles; Valor inicial de ineedirnallo 00 .505bolt. 
30 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLI-OCAS CONTAGEM ADOTADAS PELA EMPRESA É COMO SEGUE: 0,5,5"  
metias contab.]. AS ramonslaenes ihancaralanduam almalleas e Premt..... como •menena.00 de Provisões 
paia perdas 501D03 crédito, estimativas do valotjuslo de delambendoo adros e passivos, provibm 1ala panivos 
contineenies, camelina da lida File de detertnin110$ Ativas • outras zimbres. Os. resultados eletivos podem se 
dbmnies dem= *ablativa, e premissa% Is. Calça • •quival•ntes d• cabe Cilm e equivalentesde cama Incluem 
saldos ra calas depesiens bancários O vista. a es aplicações financeiras Cern buba beba,. As .0.0..515 
d•Monsimbs ao beto amesdda doberdimeMOs libidos  4. 60,0010 65  fenda medo 70 ronte - %PP bre dos ate 3 
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DOE INTANGIVEL 
jadroadora  
Cudo 
1%. Deprecia/73o% ..e. 
Eln 1 de Mnelro d• 2011 
Adlebes 
9.15.0 
Em 31 do dezembro el• 2011 
Mofes 
Cb. 
Barateando. 
Em 31 da deranare d.26 

	

leleattina.• 	Meneies 	Equipamentos d• 	 Benfeitorias em 	Outras 

	

Tare s  Sol  revi amenlqj 	Utensill sePre. 'sanaria de dado& 	V4Icule 	1060010 de lamela 	Inabiltaacões 	Tola( 	Int/noivei 

	

4 	 15 	 II 	 20 	20 	 10 
1 920 	14 755 	 0 100 	 400,3 	 9 045 	 2202 	 053 	 96 	30045 

	

950 	 7.597 	 0,374 	 1.651 	1,250 	 30 	 44 	8.032 

	

071  	__MJ 

745 	15 792 	-3kili 	 511, 	  
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242 OFICIO DE,NOTASJOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante0Wt'04, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130524135750 

( 44/.,.;AUTE4ITICAÇAO - Frente 
Autentico a plesenterapia reprogrAfica conforme o orioinal a mim apr 

s  
esentado, de .4uetrIPMA. 
Valores 	-ii‘sr 	A ivor4 . iro, 24 de Maio de 2013. 

Total .......... :R$ 5.56 	

- SEUI0tOSCAUDO a. 
RAI-;:,  • AUtentiC ....... :R$ 4.10 

Proc.dad 	$ os: .... :R 1.46 	: .. 	-DOME DA SILVA FILH6 
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CORal D 

MIEN 	
I 

Gr65063  

-- N 



%,,,,r,Lia 	minutada 
de 1511 

ElarerPi"  
Em 31 de dezembro de 2011 
12=laçãolArnorilaapfie 

TOrtaferéndas 
Em 31 de dezembro de 2012 	 13 9575 
Imobilizada liquido 
Em 5° deIambo de 2011 	 1 •70--12.5110 
Em 31 do dezembro de 2011 	 ___.1225 	17 07` Em 31 de dezembro de 2012 

• 5575I 
12 252/ 

Em 1 de /apeiro de 2011 
DepreciapiolAmodiração 
Baleia 
Em 31 de dezembro de 2011 
Depreclação/Amordza Ele 
B00103 
Trans 'vendas 
5m31 do dezembro d• 2012 
boobIllndo Ilqolde 
Em 	de jimbode 2011 
Erri 31 de dezembro de 2011 
Em 31 de dezembro de 2012 

Raficas 
Translertrcbm 
Ens 31 de dezembro da 2012 
Depreda:Ao acenndad• ....324 	 52...53$ -.1.áfiR 

R ig (1,13m 
5005 

(2005 	i'd:riA SE, i;17,1 
gi 	20 1 

99 	23,533 
722 	3B 7715 

„5551 

2,551 

.....,....2p41,5.02 
1 247 
2.7.15 

RIO dEJanelr0 ',Quarta-feira, nde abrilde 2013 I Valor 1 ES 

CONCREMAT 

rInenlIdedi 

Custo 
TA Depredação% a... 
Em Ido Janeiro de 201 1 
Adlc8ea 
Babas 
Em 31 de dezembro d• 2011 	 9.Âq 
AdIçõee 

CLI:112  "(:02 (52g601 (173) 

MUI 12.2521 

RS1-̀10 
1/175.32/ 	(24014 

355E 	 
SOIS 

2,510 
1 501 

400.5 
4201 

074 
1 577 

553 
71.Q 

375/II 02 

Má Oba. • 
Eaubsementos 

mavele • 	EquIpamenlo• do 
Utenefiloe Processamento de dado 	~cubas linOvnetinrIcedr:= 415 	

ri 
 

r-s2° 
15 

4,sfi 19 
	0722 	- 	(ii 	  

17211.-- 0a044  
%V 	(53I 

107 
tilz _ma 

11.1 
1 21.4 

g..12 	 "491,11 

462-5?';') 	 ";:i1Z; 	 . 
...... 

- 	- 	• (75715 	 12,492 

1U710d 	"42 

171:1% 	52;1;; 

led12I 	1.2401 

to 
0725 

/21 
155 

.1102) 

0.200 
9 175 

2.712 
3 724 

4.103 
4 354 

674 
1 575 

052 
1031 

522.5 3 033 5../12 .1011 1.0.12 

1 
Tai 51i2141 

53 912) 
125-3059801) 

II 
101 

50 

10512 
3571 

14.51.11 

7574 
3 237 

ImobIllztere,   	Tolas 

2.723 

Intente! 

pa 

TORDIO Ed1/1clos 
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P:Sg2 

14.9.2.01 

	

1.920 	16.615 

	

-1.9212 	15 757 
-RAU/g -3.17.4..Q 

Acame 	 TJLPPEN0E07Spread 	 251 	 54, 	075 
BNDES 	 TJLP73,3% ta 	 3.1175 	4.440 	5.951 	 á: 
Banco Gradeado 	 235 	2.521 	 220 
Parco Vonsianlfin 	 1.411 
Letal. de Luning 	14.4611 ea 	 074 	532 	940 	 950 
FinInIP 	 lber•Spread 	 'IQ 	 , 

	

Taxa média delurne 	 2012, 	5E1j 	 2512 	2011 
Clmularde 	 Não Circulante  

5 2  =17-erAZ4R-drl, AM' 	  
'implante 	 Nao C Irculanb.  

	

Tema médIe de lUtee 	 2015 	2011 	2012 	2011 Finerne 	 L7_Pc8NDE575pread 	 251 	 04 	075 	 (25 ENDES 	 7.119.3,3% LI 	 2.070 	4.446 	5.901 	4.075 Banco Bradesco 	TAP76.25% as 	 235 	2.921 	 235 
ERMO Voloranlin 	12.511 0.0 	 1,411 
Cmgratos de Lenha 	4.46% LO 	 1.030 	636 	1.093 1.574 rudrep 	 Llbor•Sprnd 	 1,2 
nep 	 7.11179•Spread 0.25% 	 751, 	257_174 	.1 134 

52-45 	  
!o Ar 	 Verontratos de amen rendamento mercant A Concremabe suas emboladas possuem compromissos d 

demente morean111 de equIparnenlos. com  pmzoa pue Mero de 35 a BO meses, e laxa média do mercado. devendo os 
bens ser adqUaidos ao 5neldoscontrates poro, valor residual slmb011co. 
14 ADIANTAMENTOS RECEBIDOS: A Emprese possui um saldo em 2100 dezembro de 2012 de 5224.023m) (em 
2011 0516.175 mIl) referente aos contratos (comine com seus dilua.. a •er compensado dos taluramenlos, n• o 
Iambo° do :cabalo. 
15 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA; P.AdrnInIslraçáo da Empresa ondlulu provIsão para valores de canil% lo-
das trabalhistas Aboli e :Nets dassireaducamo penda provável, segundo e avafiapdo 4. mus consultoresluddkos 
Osvalores das provisões para contingenda louro estimados 00.55 garantidos parclalmenl• por depósitos NclIde).. 

Connbladora  

____Prey12___ER22kelt 
Traballislas 	 3.2415 	4.741 	 505 	1.310 Fiscais 	 3.237 	3.632 	 15 Comi, 	 2.004 	3.024 	 710 	1%92  
5000911.• ,Pbabbs ',nadados . .. . .. 	.   14.050I 	 /1 47-3r  

... [U=.4fiép2..,-,  ;mr..--/.2 .-T.42II 

2013 	 2911  

	

Provável 	01 5.015.1 	ProvávelS 
Trabalhistas 
	

3.240 	5293 	1.117 	1.318 
Flscalz 
	

3237 	2.935 	 15 

	

2,164 	3,524 	 710 	1:°11 
Depósitos Judicieis vil:dedos 

. 	Lin 	01252 	 405 
TrabelhbIeRasprinclpals causes cuia Sassfficato á wováveloupossIvelsão .e.esmovielaspocex

a 	
7  Paamprepedoscon 

a Empresa, Envolvendo cobranças de Nome mixtms.dllerensa de verbas mscledies. vinculo emprageficlo.adldorial de 
pelculoeldado.•dancarnorals.NralmAsprindpals causas cuf a clesst5upán épmv•veloupossIvelniterem-su • âffles 
blbutedos, InumeçOes e sulca de Infração fiscal Re INSS, /OF • SOMO. OlvelL As principais cauees O. clesslficapdo e 
provávaloupossIvelrelorem.se e efiCesdo estucara inden&Mêda, melada!, e moralsreledonadaseoniratosde derdes 
16 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL • ALIQUOTÀ EFECVA; A CondSablo das despesas • receites 
de IIREJ eCELL 50 70)4515 da allquotavIgente sobre 'lucro, entes do I0552 e C511, são domonslmdas a seguir 

Controladora 	 Conticfidado  
2012 	2011 	2012 	201  

5.05, antes do IR. da CSLL 	 31.030 	3.1235 	31055 	' 3E528 
AIS 
	

37/11 	3416 	3411 	14'6 -  
peleallquola 5sol combinada 	 10 550 	11 645 	10151  - 12 420 

AIu.  tgcgto. para FRURI e J11E111,12 •0•111. 	
233 	256 	353 	264 

Prodsires pkonlIngfincles FlscalsgrabalnIstas 	 1.915 	 1 974 	544 
DII•nmeMo de Lucro -Central, LI EmpPúblicas 
'Cuba 	 (2I01.Zr7P 	51¡;2 	( 2.0104') 	C.W.7.1, 
LFUOSLL no resultada do exerclelo 
Afiquola Ele libe 	 -1151 

17 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 
2012 	 2011  

' 	CIrculante 	Mos CIrmearde 	CIrculenle  Sio C isolante  
Par:siert...No especial 
ORE 	 464 	 1.425 	 357 
119155 	 1.529 	 1.020 	1.409 	2.517 
ICMS 	 5 	  

A Empreza durante °exercido de 2009 optou pela pl2peamenin especear concedida pela Race27PPZedeml. aba ces da 
1E24 	 3 37  

Lel n111.941.4.27 de melo de 2009. 
15 PATRIMÓNIO LIQUIDO; a CAPITAL Em 31 do dfiaMbrode 2012 ocapdalsocial tS de F1578.909,1 e (2011 -R5711.9139 
0905 5b44idos em 20.055.000 (vinis osso, rffin5es dererp5es1b. AJUSTES DE AVAUAÇA0 PATRIMONIAL . A Ern0ma 
clalou o melo abbuldo e o eleitodo aumento do 00o1 contibl Oca bens do hobfinde ode Intangível. Opuido dos L5h:/l.m. 

eldeddos,regisbandcbo em comede A/ustes deAvelagIoPablmonld no pafiltIlpidde,  de acendo com o ICE° 10 RE 

50105000ABRAN0ENTF-5. ude. das,odadeu do Ccoe010lv .•rnes.ma O oNS.0dop0000S*op.o vadafites o/roble. 
dos bvestfinentas em cantroladas (apuelasorio possuem a moderna de Eng  -777.  1 ou ~o das alSades da 
conbuladmal anboladas em conjunIo e 	adas em cuba moeda /ordenai ou. mão o Real (0.11 No execIdo de 2011 os 
valores regalradostefesemdmaajustesacumuladas deconversiodedemonstrações connbeNdes EmpreAas °ceboladas no 
talada. d.RESERVA LEGAL Éconslibáda de acordocom a Leldas SocledadesperApdesa rufio de 5%dolueollquido da 
exercido 119 DMA sono com anasarca de 00015 0112.20% de V021202121 •RESERVA5 DE LUCROS A REALIZAR: 

ggárrcrà. 12--74̀,„„sr. '-'07-°  :,,..."'"=.,,2,===t,Ctielt:in22,r1'. do 
apásas desOnactealegaiApara a reenve de alva/Maçãoterndkica,EsIa reserva tampa, finalliaiemanter os ecepamenens 
da Empresa compaurnscnm op/ogressodenlifico.9.EXPANSAO:AadminIstacioda  mprcna propôs, fiam aprovego em 
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da alada Dl Miika ama lamas ira* eu ass. 
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lando A. de Anula taboUreddente. afane Males Mapa 
de Castro Gummanstadi. Jurada Catem que ale acuar. 
ai 4 parte Irmart• do SIV•110 n• 33 3.013196-1, nao peando ar 
uftade .rapseadament taba G 1.1 Srata-Seetelade Geral 

1et Onera 
AUSTRAL INVESTIMENTOS SÃ 

0)1" rd 03.163 436.0331-111 • NUE if 33.210 159936 
Ma da Assablel. Geral Ordablai reatada em 13 de jabe de 
2011, lavrada ne tonna d• suado: 1.0.1., Hera e Leal da Ao 
emala Na 'Ide Nene de 2312, ia 1000 Mon, na sede ma 

da Cangada banda na Cidade e Estale de Rio de Lena na 
Avenida Manca Clara n.•  160. sela alie- a  Cena CEP . 
201120000. 2. Adonias. dera. Prima" Os acha da 
Compertie, teperatedreb maldade do Ceai Soda mame •• 
Mica das assinam ee Um de Praga 61 Atraniatal 3. Pra, 
adente • anato da Aneentdelat Predileta... Redrando GarneS 
Vaa: Soada Fatio Sidney de ~rege Sá, 4. Conacaçaa; 

ema na lana de agge 124. parágrafo 4., da UI re e 404/76. 
6. 0.11traças Tirada pela ~saldada dos Adoelast Apre. 
ração, iam balaram ramlvn ou emendas do Relata da DM 
as Beba Pabirreedal e denteis DerronsdapSes Financeiras iate-
e,.... cacto mal acenado em. 31 de duma de 2011. nu-
bladas no et 01 de Mio de 2012, no ata OMS de Estiado de 
RO de ama • no arar Liermrd do alto do Ria de aos" 
I pias eradenran 	pnaelad ne arda no mie de RS 

HARILIN COMPANMA SECURMIADORA 
DE CRÉDITOS FINANCEIROS 

CNPl/IM na  03.144.81710301-21 • MIRE n•  31100265312 
Ata da Manga Geral Orara miada em 23 de ata de 
2013, arada em Cernia de sumária I. Dela. Hm e Md da At. 
sernallat a 26 de ata de 2313, Is 1090 Ima na sede ali da 
Ccaearla. ~a na Cidade e Estado do Rb de ~1~ Av 
arma Cama n1 160 - uni 1.519-pede, Cent.. P. 20020. 

Adotas e doma ~mera Os acatas da Cana 
nna tept•sentande a totalidade de Capta Sais, anta aa a-
nta dai alam ne lare a Prema da Adoidas. 3. Piar 
data • Secruárlo da Maantalla Prediais: Rama Gemes 
Viana S.ta'!" Famas anta Medra Jorge 4 Cerreocatio: 
apeada ra forma do Ma 124. paga O, da lei rd 6.404/715. 
5. DalibarMez Tomada pela laninlabe deri Mona. Piam-
ma: e) Meta dam quradwra muram emendai. do Rada 
da Manai& Utraço ~orara e drama Derrota" ~et 
ora mago da maca 	agerrado em 31 de der/1Mb. de 
2012. rendam é ementa, no, lama de qu• esbalda C, atm 
294 Inas II da lel 6 404Mt aliena peta kl 10194. de 201. h) 
Tomaria exibectmente ce ackeitat de preta de exercido UM 
em 31 do duende d• 2012 no tala de RI 11155020 (ma e de-
nsa" ml "Mien= a Marta mal, e amam cama" c) A 
lateda recaia Ima" ama a" no rake de RS 
12.030.00 (da rna read) que ces Praxes 	enbe d. C. En- 
cama. Na b Meto a alr, premente Ad grada, de. 
Pob de 3da e urroada bl usina peke Mimas da Cemeedia 
liaram& Gemes tAand. Lua Angra Lesa • Cens N Lb. (mde 

remain" por Orai procurado hei Rapara a tema da. 
Receba CMN re* 2.609. de 21.0112000. Rb de Janebe. 2661 abg 
da 2013. Alma que aste d ai Tal ara" do cait lamada em 
Ima de aunaria. Raimundo Gemes Mia • Presklerna Fartada 
Gama "Mn Lar • Seertirla. 

AUSTRAL INVESTUADITOS 54, 
04111 na 00.160.060031-48 • HIRE ed 33 X0.150606 

Ala da Amai" Geral OrdIrdrla reatada erti 26 de abli da 
2013. lavrada em bana de abale: inata, Hera • Leal da As-
moais Do. 264. abe de 2013. ir 10031£121. na sede andai da 
amena iodada na Cidade e Ema Ce Re de anal, na 
~da ~VS Cama-a, n.• 164 mia 1)10- pais Coma CEP • 
20220450. L Masa e arab ~eles: Os adaga da 
Comperibla, aresentimde • Miada do Capital Soa cagarmo la 

ada • Seentdde da Maingdat Padang Raimundo Gen" 
Vim; amtárla Fatie &dm el. Fitando  Si. 4. Careale: 
apensada na lenta de ala) 124. paga" 41, da Lei 640496. 
. DelTberma arada pela Linaningdade doa Matar Apta' 

'dna •••, ~pura remira, oo emendei., do Refarás da Dar 
tona, Muge ~te" e dere" Demandada nienCe115 reto 
em no eattle meia encera se 31 de drama de 2012, mi 
dkadaa re da 76 de 'ilude 2013. no Dlab Ofla de ("de da 
RIO de ama e no Monlbr Mercard do Estado do Rio de Jane" 
as •••i• "atam am pauto no metela ne rake ó. RS 
3.123.42119 Dás ara, mera dai. très Mi, poztreadrand a dird• 
a ela mala e dezenove perdama).11. Encerramento: liada mral ha-
vendo atam, • prema Ala lirmieb, deixa de ia e aprenda. Ici 
acta por ace os ante emente Asa • GB kne~ented 
Lida. ABE Praftcloptes Oda. e Ata S.A. Ria de anela 28 de 
abri de 2011 Maio Si eids 6 caa Cd ata do obra inrada 
anTa Infida de Sondada Raimundo Gome. Nana - Praga Fabio 
Mim de Flalredo Si • ~Ida 

141rana 

CIA DE ItNESTIVENTOS LATINZAMERICANA 
- 	cena n•  00.199.469/0301•10 • NUE n•  33 3(016(1 027 
At da ama" Ocra Ora". rata a,, M de abli de 
3013, airada em cana de nana: 1. Data Hem e Local da •••• 
motigag Cite 36 de ate de 2013, 6. 10230 lems, na sede abil da 
Compara, Imana Cidade • Coado do Rb de Mn" na 
Ama Lixada Obrara. ri.•  103, tala 1510 • orle. Cena. CEP • 
20220.093. L Adunas • deMalt Palestrar Os adegas da 
Campana raprmardando • tua& do Carnal Seda, cama te 
maa dat Mauras no Urro de Puma de Meada I Pio 
adenta e Secreta da Amernbiét.: President Rama Gome 
Mana. GeraetraUX Fatie Sdney de amado Sá. 4. Conmenac 
Mama es tona do engs 124, pearale 41 da Lei n•  6 404/76. 
5. alligagem Toada peia Untanha. doa Adenbur Adro 
de....ara tem pudapuer retadhas 	mantas, do Parando da Dra- 
tods Babam Patranha e Oen" Dencestmodes "anosa rela-
ta ao traryS•63 abi enodas em 31 de dartro de 2012, 
bicadas no dia 2641 abri 61 2013, na Ddrie COSI do Estado de 
Re de Janeiro, e no Mace Mama da Estado do Re de Janto; 
as coas erranain ire pmbsto FIO 0.~ TIO rake de RS 
20.813 900.92 Dia ages, dada tem na, reseales e ads 
reas e roga dois cedem) G. Encornam. Nada aia Mee, 
doa trat. • pra" Ma lanada, Mak de Ma e amada 
dada ore ~na e a adonise. pema" 	Ama "emana 
SÃ. GB Ireettemetia LTD . ABF P Mord" Ude. POBT Ltd., e 
loba S.A Cerra que • praia 4 Ma fa da Irada no aro 
pare MO 60 Jante 26 de ob4 de 2013 Mede as. oda 6 ata 
PR mala de caga arada em kma de meia Mando Go-
me. Vba • Prata, Fabio Siam d• ri.Sedfad0 51 • Ma 
tkie. 

a 	 141141141 

ARBRA S.A. 
Catlel or. 00.237.0300301-00 • N1RE ri' 33300 160.191 

.11 da Assedie". Gerai OrdMárla malhada eis te de abo de 
3, 	• 	 . . 	• 

detratara 05 26 d• atol de 2153. de 1003 tern, na deee dedal da 
Companhia, itcattada na Cidade • Estado da Rra da Janeira na 
Avenida Mamam] Câmara, a• 160, ma 1519 • fane, Cerato, CEP 
10120480. 2. ~elas • ~nada Sittairtele. 01 atIOSSAS da 
Capina representa a ~nade do Ceai Soa oram ao 
veda das Marin ro LI-, de Rimem de Mimas 3. Pra. 
alenta • Santa da Amanha asara 'Manda GOMIS 
bana. Becmale: Ricardo ausd Moda de Negrebes. 4. Genrearem 
Okpeneada na kgm do irdia 124, parágrafo C. da tal rd 6.40498. 
1. Deriberate. Rada, pela Uranaletale das Acanittes; Adio' 
Mais. Mn, quleigur niailVal eu 1TM~ do Reato da D 
aia Baba tramal e derals Deonermas arenceins rIda- 

'eete,dde moa enato em 31 de demite° de 2012, pu-
dadas no da 26 de abri de 2013. no Dito ala do talado do 
Rb de Janeiro, e no ltentr Meada te Estado de Rio de Janto: 
at quala magnate 	padre no essa. no valor da RS 
1357,71491 (Mn na" ardatce e daquela e sete mi. sem 
cena e ataria rede e mera e ufa centmeg t. 
to: Nade rrea tema a atas • pesaria Ata arada, dm" de 
la e aperta. fd minada passai e. adota pacta Km; 
GB Imarmina Ula • AFP Macipaties Ud... Na de ama 20 
de etd de 7013. •11610 CV• esta e cede fiel atada da Mas Ia 
vrada em Irma de duma Ratmdo Gema "na • Presidenta. 
Fade ar" de Figueiredo Si • Moeda. 

te limpa 

CNP! 	00227,020.0201.07'tatE te 13300 160 191 
Ata da Assembleia Galli ala" ralada em 13 de gale de 
2012,1"•dat cen fama cie tinto: 1.0.1., NOM • LOCAI da Ao 
amada: Dia 13 de Neto de 2017. 4. 1220 Nem na ste mal 
da Companhia, Slealaada na Cidade a Emala do Rb de landa na 
M•01110 btaaa Clava. n• 160, tala 1519 • pane. Omen, CEP • 
20.020-083 2. Adenta". e 6Sairis Premam 01 antas da 
Capa" repreardande a Cidade de Capta Ma mame se 
sela das antrustma no Um d• Prema it• Adenta 1 Oro 

saem • “allád• da "mala: Paia" Raiara ara 
VIAM: SeeralcC ardo Ja Arruda da Naptirt.S. 4. Cs...P.0e: 
apeada no Urna Co ango 124. ~na •S da tad 13.504781  
Lt, Deli~5es Taradas pela unanaleade dm Adenta Apro-
a" asei queMor ses~a ai emenda do Relatara da Oda 
laia, Balanço ~imoral • data amaça Munam Ma-
la ao merca acelal murada are 31 de dezembro de 2011. a-
tacadas ne dia 01 de Unho 6e 2012, ne Nade Mal de aia do 
Pia de Janela, e no Iate Meara do Esta de Rio de Jane" 

quala magna um pato ro anerddo,  lia oder d• R3 
001331,07 etedenran• e Urn 	tremas frita e tra riais, e eir 
tern e SOM cama G. Entellibilatte Rala ' Mando • n-
a a premes Aia anda de pa de Ida e apoiada. lel usada 
Por tas ca timbira peanled, Moa GB Imelararate• Ltda. • 
ABF ~laça Lida Ria de anda 1346 lodo 4. 2017. Atetb 
que esta é cepte fiel evada de Canal lavrada em fora Ce mana,  
rio. Raimundo ames Mima - Mata; Fabio anu d. Figud-
rede Sá • Seennalcs aceda rd 2370942 em 150011/2312. Vale G 
M. Serra - Sinala Geral. 

MT, 14~ 

ge.•  Caia" ne. 13 146 6439071-20 - MRE rd 31~11-4 
r CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SAT"."-"I 

ATA DA ASSEMBLEJA GERAL ORDINÁRIA I DaTaaccalocal 
duLeamaet 17 da bri de 1013, às Osa horas rie lede da Se. 
adi" ata na Rti• Eudbles da Cunha na. 103, Sio Cada. 
Ria do Jambo • RÃ E • Sleasatraca Car. Mago Raro Mu. 
Fre, COTO Slarádaffle, e o Si. Joie Cuba de ~a Vrratas, sra 
crearlande de Melosa II • any= Orffereada • cotattçbe 
de Edida de OCaVdraçaN na ama da Anign 174, 5  4. da Lei 
6.104/76; IV. ama Tata dee Moam dm dedo a ao; V 
. tio  m 	Orcat 101 lateactu_Tecoadaaem 
IlacacWa 1  Apa Min sido anatada ferem ripa 
. seca wn natas as Denbonsinia. Fanam • os denta 
; Domada. da Adrelnle~ Mara Ge merea tecla *ken-
de dm 31 de danas da 2012. ano cettan • pitada MA 

' da 17 da ata 612012, no jceml VI.16 Elatrea • ri0 Oláda OSSA 
desse Ealatla Fe" amuadas na Sada da Soada ai Clef 
101 dai Inala onde oanani as rafado Deenmerapan Franca 
ras; Fel Saradas ditada de adendos aos acerta la. 
Mie we rdnim ~gaba, ro valor di RI 2 275 613.02 (dcle mi-
am dantes e Mente • dixo rd, sambas e trecte reais e as 
cenage) • les de Si Ies, ai:Senda taraddale ~Cá. cia 

Oto d• adendo; Mor FIS 
morna e tres nd, seta" menta e im mas ri amem 
Mb cama) mis • rama de tente de lenlágão de R3 
612 650,19 aluam e doze ml. Mantos e dama  ias,,  de-
mova dam liará man dastirma R$ 639.60274 
cernma Menta • rim na, acenam e deis reges • ma. e quatro 
denta" Imm deadats 6 usem lega RI 1317.04141 	rel. 
1110, tramo e arma se, nomeia e minai rede e ar 
rellb e Me cabra lan dama á remem ~Ma de alua 
asa taerapics e Ri 9305 89161 (non raan, aba" • et 
is is amena • asa e Me reais e manta e un dentam) 
tende deseraded para e real anda de emana< VII • au 
amaebect Nada inala Lema e aer varado, ki atada reate 
e lavrada • pante ata, Si  lida e epeerata per Mas ce anta 
da Saciada moenda Miseadele. foi par Mel asada Ria de 
lama lide abl de SOM MAURO RIBEIRO NEGAS FILMO • Pra. 
datne. de Me,a - JOÃO Caos De Nom... maus • Sem-
tildo 
Mama. a 	anais 	MAM EMPREF.MMEIL 
TOS E PARTICIPAÇÕES SÃ. MARCELO "MA NETO. MAURO RI-
BEIRO NEGAS FLUO WALMOR JOSÉ PRUDENCIO, JOAO UR. 
WS DE NCRONHA VEGAS, ALAN TVES FRANGOS DANO FER• 
Hala tad, MENTONF, MÃO ALFREDO NOROMA VEGAS, 
ARIOVALCO OOS SANTOS, "TOMO COROE LA22ETn DEUS, 
JOSÉ  ALGURE NETO e Kw...s SALNEROS NETO JUGERJArs22 

122_0002.84025 ais atra Warla GAI, Serrada Gera 
d.  1.1••210 

01 
CNPNIAF te 78533.7641103143 • MRE 31300212520-8 

COMPANHD ABERTA 
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: Ma da Assertoa a 
S (anta da 01 IA, rezada ro da 21 de oca de 2013. la-
tada n• Icem de marlo. cantam Muda O 51•  de atm Ui cb 
Cato Seda 1. DAM hem • Met Aos 21 ato • um) dia da 
... ~Ma ne 2013. ás Ida ria eed• a 01 s., 
A Rua General Peta; rd 01 e  andir. aoiafga Ris d• JII19••••••.J. 
1. Ordem do Dia: (9 Taras as cata dm Adffelfikt•OZ•9”, ante. 
Mar atar Relma da AdmInahas • as lamontudea Fl. 
nea•bps aiden *o nereide soeis atado 31 de ~MINO 
de 2012. scompimados do Watt,  Cm Mares tndependemes • 
62 parem do Comede Feda (d) Esanwer. discutir e Mar a Re-
- da Adrandeate raia. detem" de lucro liquido do aos" 
dele mal maserade em 31 de dama ao 2012 • rara Maur 
s" de  dant" (91) age os membros 62 COMIAM %Cd e rt•-
paaWagi •SpleaWS e S..1 na • verte debal anual da munem" 
das Adaisotores e dos rates de Consto Facd da Come 
Ma. 3. magaça:  Ecbtal de conunalle pata no 01510  OS 
da do Casa do RO da Jaes, Pede V. 'ai tigge. dce das 
moiam Moa 31 20/02/2013. "Ma Mi a 21429011 páginas 
7: e no Jcend alce Emana • Edelle Nada" nas tias dee 
ela. 14029011 página C12: 209212011 paina B11; a 21/322313, 
ppea CIO, em execeata cern o arta 124.  espia • 511 a Lei 
n • 6 464,76 O Ralada da Adranbacho, o Baba Patrimoal • 
cada Deastatial natiWirell. tern corne e placar dos arg 
tern inapareas e e mima de Gaseia Fio" abes én 
eia 	 grande . Integarme puta- 
cedes mi esta da dia 10 da ama de 20 re Oda ou. do 
Estado do a de arneiro e m Jogai lar Emana e ama" 
azada aos adeia 	9. da ama de 2013, "trica cc. 
os dm" ~aos e Inknettes Miam à Ordem do a. ia 

da na., em o,ade.nddada cem o "Os 
133 da Lel n.. alOdPo e axe • Imbua CM n• 481/09. 4. Pra 
"Ma Adobas dá Compras representando ceie Teta Sito do 
Capital ~lie da CeMpents afona regam e •11•111bM•3 ~ti 
ates da LNro d• Prema de Mentes SfebefaélN Ordl. St Al-
ta ladec de Ma Fenda (represada do Comino Fia da 
Conpangal 	"beba Daa e abria Catelets Campas de SM 
Menem Otes pepresenate. da Ommlia3 bern OMS O Sr. Jo- 
e* Lub de Sena amei 	iSde da KPM0 Mudam Asma 
doS)- O.  Mau Vacado o querum legal e inn mamado com •• 
dascaçam de migo 17 do &OVO Soa da Cemareb, lb Insta-
lada • Assenta las  amara • pesar" e Sra. Mala Ga-
bas Campo. da SM ~ES Cates premeadm auto de po-
dem impedida e e edrelare doo tratam • Sre Lucia de ia. 
alt Eme Alm. G. 13.11bersçar Por admitas areatao mais 
de MU do ama ma sabe da Corna" prema aam-
Mak, laan ornadas emitiu Campar IS. Com relae ao 

1 da Ordem de Dia, por reabria dos santa parem raito 
ao. a Melenas • o mos Cantdlke. amei o Relata de 
Mainata. a Mana %taloa • a. demais amaram a-
nanakés, accenpanhadc• do premer dce Amam Independentes e 
do prece do ~lhe Focal, mama aa meada mal encerra 
em 31 122012 8.2. Em mlsole a, Item t da Ordem do Dia ern oce. 
"Rade um p 	Aatittação °nuse d..  Devrena 
tinan nuanw, do 7012, por aba dm icketba min.n is.  
datadas as abra/1n~ e os xote cortrártn asam a deaude 
do lucro tiras do Evado de 3012 no monta de RS 
837.439 831.94, soer:Idos MI LUISCO A.Sffradlt de RS 
103.553,49. ~ara F6 132.543 305,43, a se dará a Meia 
fora (1) para e parado de Orara atada dia aptiel 
Prahtendata no valor de RS 416 655 731.M: e PI pela ts irmana 
de adendos Midemb ao Mala cagar" ne Mor de RS 

1.5157133,09 ST alta galena. • desabo me, macem e or 	 ARBRA SA 
ala e ata ah e date a roce cantava). IL Eneenameto Nada 
mela Mega ater, • pema Ata larada, dem" de Ida eapre 
vala, fol mina per Iodos os arta premas Mau GB Ima 
Menice Ltda. ABF Patadas Utb. e abra SÃ. FM  de Janela 
1340 Mrdio da 2012 Atesto Si  estai ada lel extraia do "anal 
atada en ano de ~MO Ramado ~a Mana • Preakkrée 

Fabio Salm de Flgudredo Si - Sratearia Acald rd 2370952 
C15/389312. ada CM Serra • Seatta Ga. 

Id Mall10* 
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Rio de Ja eiro, 27 de junho de 2013 

li QUE D' ALMEIDA CARV Á LI-10 
C RJ e .8195/0-0 

crente Contábil Fiscal 

CONCREMAT 
engenharia 

DECLARAÇÃO 

Declaro para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa CONCREMAT 

ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.146.648/0001-20, 

com sede na Rua Euclides da Cunha, n° 106, São Cristóvão, Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, está obrigada a adotar a Escrituração Contábil Digital (ECD), tendo em vista que está 

sujeita ao acompanhamento eletrônico-tributário diferenciado e à tributação do Imposto de 

Renda com Base no Lucro Real, nos termos do art. 3°, inciso I, da Instrução Normativa RFB n° 

787, de 19 de novembro de 2007, alterada pela Instrução Normativa RFB n° 926, de 11 de 

março de 2009. 

A Escrituração Contábil Digital (ECD) compreende o Livro Diário e seus auxiliares, o Livro 

Razão e seus auxiliares, bem como o Livro de Balancetes Diários, Balanços e fichas de 

lançamento comprobatórias dos assentamentoS neles transcritos, conforme o artigo 2' da 

referida Instrução Normativa 

Em atenção ao disposto no artigo 5° da citada Instrução Normativa, a Escrituração Contábil 

Digital (ECD) da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., referente ao ano de 

2012, foi transmitida ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 07 de junho de 

2013, conforme demonstram os comprovantes etll anexo (recibo de entrega de Livro Digital, 

requerimento de Autenticação de Livro Digital e taxa respectiva). 

Declaro, outrossim, que o Balanço e as demais Demonstrações Contábeis da referida sociedade 

referentes ao exercício social de 2012 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro e no jornal Valor Econômico, bem como arquivadas na Junta Comercial do Estado do 

Rio de Janeiro, após terem sido aprovadas pelos acionistas, através da Assembleia Geral 

Ordinária arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e publicada no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei n°6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
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NOME EMPRESARIAL 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

CNPJ 

33.146.648/0001-20 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL — Sped 
	

Versão: 2.2.8 

RECIBO DE ENTREGA DE LIVRO DIGITAL 

EBTE *LIVRO ÉÓI ASSINADO COM "OS SEGUINTES CERTIFICADOSDIGITAIS:. 	' 	TZ. 	• 	̀ IV •  "I 

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO 
... 

CPF NOME - 
CERTIFICADO 
- N° SÉRIEJSO •

,  
-VALIDADE' 

Administrador 216.603.017-34 MAURO RIBEIRO 
VIEGAS FILHO 

667116278528561737482 
17398352925962805 13/07/2012 a 13/07/2015 

Contador 927.884.597-34 
ISAQUE DE ALMEIDA 

CARVALHO 
667116278528573827109 

30503349967337522 15/08/2012 a 15/08/2015 

NÚMERO DO RECIBO: 

6C.B1.73.8C.7A.D6.06.22.66.25.80.84. 
18.8D.2C.CC.E9.4A.7A.DC-3 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Nome : CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 5/A 
Nin3 33.10006631-4 
Protocolo: 00-2013/122100-0 
CERTIFICO O REGISTRO CE NÚMERO 138333 

DATA:: 261i:74/2613 

Andre Luiz Valioso Lunz 
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BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇO N.°  04 

TERMO DE ABERTURA 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

Contém este, balancetes diários e balanço, 18 folhas numeradas tipograficamente e seguidamente de 01(um) a 18(dezoito) 
folhas encadernadas, compondo o Livro de Balanço n.°  04, contendo Balancete Patrimonial Sintético, Balanço Patrimonial, 
Demonstração cio Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patriratinio Liquido e Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, da firma Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, referente o período de 01/01/2012 à 31/12/2012. 

O Presente Termo vai assinado pelo contador baque de Almeida Carvalho Registrado no CRC-RJ sob o n.°  068195/0-0. 

Empresa 
Endereço 
Cidade 
CNPJ 
NIRE 
Inscrição Estadual 
Inscrição Municipal 
Registro na Jucerja 
Início de atividade 

Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. 
Rua Euclides da Cunha 106 - São Cristóvão 
Rio de Janeiro 
33.146.648/0001-20 
3330006631-4 
81.546.630 
054.925-8 
56598 
25/07/1972 

Rio de Janeiro 01 de janei o de 2012. 
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ATIVO 

CIRCULANTE 

Caixa e equivalentes de caixa 

Clientes 

impostos a compensar 

Adiantamentos a fornecedores e-empregados 

Dividendos a receber 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Outros créditos 

Total do Ativo Circulante 

NÃO CIRCULANTE 

Depósitos e cauções 

Clientes 

Contas a receber 

Parles relacionadas 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

Outros créditos 

Investimentos em controladas 

Imobilizado 

Intangivel 
Total do Ativo Não Circulante 

TOTAL DO ATIVO 

Nota 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 

CIRCULANTE 

Fornecedores 

Empréstimos e finandarnentos 

Contas a pagar ' 

Obrigações tributárias 

Tributos diferidos 

Salários e encargos súcias a pagar 

Parcelamentos e tributos 

Dividendos apagar 

Programa de participação nos lucros 

Adtanfamentos recebidos de clientes 

Total do Passivo Circulante 

NÃO CIRCULANTE 

Exigivel a longo prazo 

EmpréstImos e financiamentos 

Provisão de contingências 

Parcelamentos e tributos 

Tributos diferidos 

Partes relacionadas 

Outras 

Total do Passivo não Circulante 

Livro n" 04 

Pagina 14 

327.845 	275.176 	333.923 	287.140 	TOTAL DO PASSIVO 

Controladora Consolidado 

Nota 2012 2011 2012 2011 

 58.562 53.771 70.228 61.758 

 149.255 106.966 153.038 110.960 

17) 4.637 12.818 7.726 15.795 

(e) 3.895 7.622 6.575 7.955 

194 

(e) 340 639 371 563 

4.836 495 4.988 506 

221.789 182.311 242.926 197.637 

1.149 1,736 774 

(5) 6.033 5.008 6.033 6.403 

64 38.530 33.674 36.530 33.674 

 1.039 822 1.039 1.177 

(9) 3,522 5.124 3.737 5.158 

291 292 290 292 

 23.557 13.991 

 31.202 30.717 38.902 38.778 

(12) 2.723 3.237 2.730 3.247 

106.056 92.865 90.997 89.503 

Controladora Consolidado 

2012 2011 2012 . 	2011 

13.860 10.244 14.528 11.943 

5.286 9.254 5.747 9.625 

988 402 13.809 642 

26.888 12.764 28.887 13.605 

2.582 467 2.584 487 

61.381 52.025 54.333 55.378 

2.208 2.937 2.298 2.837 

5.046 4.377 5.046 4.377 

558 671 

24.833 16.179 7.563 16.145 

143.820 109.379 145.466 117,039 

7.596 5.410 8.623 6.758 

3.839 134 3.839 355, 

1.1326 3.174 1.828 3,174 

6.378 3,057 7.522 4.205 

49 131 49 131 

168 

19.690 51.906 21.861 14.801 

76.909 78.909 78.909 78.909 

6.591 7:754 6.591 7.754 

78.835 67.228 78.835 67.228 

164.335 153.891 164.335 153.891 

2.261 1.409 

164.335 153.891 166.596 155.300 

327.845 275.179 333.923 287.140 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA SÃ CONSOLIDADO 

BALANÇO PATRIMONIAL 	. 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 

(Em reais mll) 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
	

(181 

Capital Social 
Ajuste de avaliação patrimonial 

Reservas de Lucros 

Total dos acionistas controladores 

Participação de acionistas não c ntroladores 

Total do Património Liquido 
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CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A - CONSOLIDADO 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 

(Em reais mil) 
Controladora Consolidado 

Nota 2012 2011 2012 2011 

RECEITA LIQUIDA (19) 716.254 569.453 772.107 620.060 

Custo dos Serviços Prestados (516.811) (382.793) (555.266) (416.613) 

LUCRO BRUTO 	• 199.443 186.660 216,841 203.447 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 

Honorários da diretoria (5.436) (3.006) (5.505) (3.048) 

Pessoal administrativo (119.093) (119.635) (125.022) (124.706) 

Despesas gerais e serviços (48.012) (34.738) (51.856) (35.839) 

Despesas de depreciação e amortização (5.631) (4.811) (6.430) (5.634) 

Resultado de equivalência patrimonial 4,950 7.345 

Outras receitas 5.966 2.806 6.310 2,439 

(167.256) (152.039) (182.504) (166.788) 

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 32.187 34.621 34.337 36,659 

RESULTADO FINANCEIRO 

Resultado Financeiro Liquido (1.157) (385) (2.279) (131) 

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO (18) 31.030 34.236 32.058 36.528 

Imposto de renda e Contribuição social sobre lucro corrente (10.533) (10.141) (11.584) (11.179) 

Imposto de renda e Contribuição social sobre lucro diferido (7.318) 4.036 (7.127) 4.046 

LUCRO LIQUIDO DA PARTICIPAÇÃO DOS ACIONISTAS 
MINORITÁRIOS 13,179 28.131 13.347 29.395 

Participação dos acionistas não controladores (168) (1.264) 

LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 13.179 28-131 13.179 28.131 

Lucroliquido por ação do capital 
social no final do exercicio - R$ 0,53 1,13 053 1,13 

Livro nr 06 
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JONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

lEIVIONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO 
(Em reais mil) 

Capital Avaliação 

Ajustes de Reserva de Lucros 

Lucros 
Acumulados 

Outros 

Resultados 
Abrangentes Total SociaPatrimonial 

Reserva 	Atualização 
Legal 	Tecnológica Expansão 

Reserva de 
Lucros a Realizar 

Em 01 de janeiro de 2011 38.909 8.367 5.951 15.362 48.092 15.404 132.085 
Aumento de capital com reservas 40.0.00 (40.000) 

'' -tealização de ajustes de avaliação patrimonial (612) 612 	. 
-Resultado abrangente em controladas 1.175 1.175 

:Lucro liquido do exercício 28.131 28.131, 
Oestinações: 
24:Instituição de revertas 1.473 2.947 10.873 7.125 (21.243).  (1.175) 

--)ividendos distribuídos (7,500) (7.500) 
-Em 31 de dezembro de 2011 78.909 7.755 7.424 18.309 18.965 22.529 153.891 

Realização de ajustes de avaliação patrimonial (612) 612 
kjuste de avaliação patrimonial (552) (552) 
\justes acumulados de conversão 92 92 
Lucro líquido do exercício 13.179 13.179 
_Oesfinaçóes: 
constituição de reservas' 689 1.318 9.601 (11.516) (92) 
-3ividendos distribuídos (2.275) (2.275) 
-Em 31 de dezembro de 2012 78.909 6.591 8.113 19.627 28.566 22.529 164.335 
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NCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA Sã. 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 
(Em reais mil) 

Das atividades operacionais: 
Lucro liquido do exercido 
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercido com o caixa gerado pelas 
atividades operacionais: 
. Depreciação e amortização 
. Perdas ganho) em Investimentos 
. Baixa liquida do imobilizado 
. Resultado de equivalência patrimonial 
. Resultado abrangente do exercido 
. Tributos diferidos 
. Provisão (Reversão) de Contingências 
. Provisão (Reversão) de devedores duvidosos 
. Reversão de ajuste a valor presente 
. Encargos financeiros sobre saldos com empresas ligadas, financiamentos. 

Empréstimos e obrigações fiscais 
. Ajuste do avaliação patrimonial 

. (Aumento) Redução nos ativos operacionais 

. Clientes 

. Impostos a compensar 

. Dividendos a receber 

. Adiantamentos a fornecedores e empregados 

. Outros Créditos 

. Depósitos e cauções 

. Aumento (Redução) nos passivos operacionais 

.Fornecedores 

. Contaia pegar 

. Obrigações tributárias 

. Adiantamentos recebidos 

. Selarirds e encargos sodas apagar 

. Outros débitos 

. Dividendos a pagar 

. Participação nos lucros a pagar 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 

. Aquisição de investimentos 
, Aquisição de Imobilizado 

inversões no Intangivei 

Das atividades de financiamentos: 
. Captação de empréstimos e financiamentos 
. Empréstimos e financiamentos pagos 
. Parcelamentos e tributos 
Partes Relacionadas 

. Ajustes acumulados de convento 

. Dividendos propostos 

. Participação dos acionistas minoritários 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 

AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
Saldo inicial 
Saldo final 
AUMENTO-DECAIXA E EQLBVALENTES DE CAIXA 

- 

0 
0I- 

Controladora Consolidado 
2012 2011 2012 2011 

13.179 26.131 13.179 28.131 

5.531 4.811 6.430 5.634 
(1.340) 355 355 

169 35 177 35 
(4.950) (7.345) 

1.175 1.175 
5222 (4.036) 6.030 (4.046) 
3.706 • (1.554) 3.474 (1.354) 

555 (1.641) 749 (1.5-.8) 
(1.176) (1.176) 

412 4.003 532 5.010 
(552) (552) 

20.855 23.934 27.843 33.322 

. 
(18.835) (8.489) (43.5381 (15.860) 

8.181 (12.250) 5.059 (14.725) 
(164) 

3.727 (2.885) 1.360 13.1401 
(4.340) (385) (4.479) (230) 
(1.149) 19821 (774) 

3.616 7.485 2.256 8.931 
586 (774) 13 167 (2.565) 

10.219 5.541 17.379 4.225 
6.655 15.179 (10.552) 17.053 
13.556 21,209 8.955 22.398 

(169) 159 
669 4.377 669 4.377 
558 871 

17.233 53.941 20.389 53.859 

(3.286) 
(5.074) (8.032) (5.518) (10.000) 

(697) (1.261) (695) (1.262) 
(5.771) (12.579) (5.214) (11.270) 

5.385 9.925 5.437 9.925 
(7.569) (6.8651 (7.982) 7.533) 
(1.9E5) (1.202) (1.885) (1.202) 

(299) 5.459 56 4.877 
92 92 

(2.275) (7.500) (2.275) (7.500) 
852 1.463 

(6.5711 Mu) (5.705) 50 

4.891 41.179 8.470 42.639 

53.771 12.592 61.758 19.119 
58.562 53.771 70.229 61.758 
4.891 41.179 8.479 42.539 
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BALANCETES DIÁRIOS E BALANÇO N.° 04 

Í TERMO DE ENCERRAMENTO 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

Contém este, balancetes diários e balanço, 18 folhas numeradas tipograficamente e seguidamente de 01(um) a 18(dezoit-o) 
folhas encadernadas, compos o Livro de Balanço n.° 04 contendo o Balancete Patrimonial Sintético, Balanço patrimonial, 
Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido e Demonstração dos Fluxos 
de Caixa, da firma Concremat Engenharia e Tecnologia S/A, referente o período de 01/01/2012 à 31/12/2012. 

O Presente Termo vai assinado pelo contador Isaque de Almeida Carvalho Registrado no CRC-RJ Sob o n.° 068195/0-0. 

Empresa 
Endereço 
Cidade 
CNPJ 
NIRE 
Inscrição Estadual 
Inscrição Municipal 
Registro na Jucerja 
Início de atividade 

Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. 
Rua Eucl ides da Cunha 106 - São Cristóvão 
Rio de Janeiro 
33.146.648/0001-20 
3330006631-4 
81.546.630 
054.925-8 
56598 
25/07/1972 
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RJ CERTIFICA que o profissional 
identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto 
ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas 
profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.° 9.295/46. 

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações 
que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não 
atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade. 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RJ 

Certidão n.°: RJ/2013/00026414 
Nome: [SAQUE DE ALMEIDA CARVALHO CPF: 927.884.597-34 

CRC1UF n.° RJ-068195/0 CCtegoriG CONTADOR 
VElidEde: 	17.09.2013 
FinClidCde: OUTRAS 

Confirme a existência deste documento na página VVVVVV.CRC.ORG.BR, mediante número de controle 
a seguir: 

CPF : 927.884.597-34 Controle : 5607.5920.6234.6548 

e 
220 

http://webserver.crcd.Crg.br/scripts/SQL_dhpv03.d11/1Cgin 	 19/06/2013 



CONCREMAT 
engenharia 

ÍNDICES CONTÁBEIS - 
BALANÇO ENCERRADO EM 31/12/2012 

EM REAL 

ÍNDICE FÓRMULA 2012 
_ _ 1 

Liquidez Corrente LC = AC/PC , 	1,54 

Liquidez Seca 
_ LS = (D+ RCP)/PC 1,54 

1 
Liquidez Geral LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) 1,65 

Solvência Geral SG = AT/(PC + ELP) 2,01 

Grau de Endividamento GE = (PC + ELP)/AT 0,50 

Endividamento Total ET = (PC + ELP)/AT 0,50 

Índice de Endividamento lE=(PC+ELP)/PL 0,99 

_ 	 
Imobilização de Capital Próprio IC=AP/PL*100 34,98 

._ 
-- 

_. 
Endividamento a Curto Prazo ECP = PC/PL 0,88 

Exigível Total ET=(PC+ELP)/AT 0,50 

_ 
Rentabilidade R=LLE/PL*100 

_ 8,02 

_ 
Capitalização C=PL/AT*100 50,13 

VALORES EXTRAÍDOS DO BALANÇO DO ULTIMO EXERCÍCIO — ANO. 2012 
Disponibilidades D 58.661.843,81 Passivo Circulante PC 143.819.593,70 

Realizavel a Curto Prazo RCP 163.128.188,50 Exigível a Longo Prazo ELP 19.689.801,89 
Ativo Circulante AC 221.790.032,31 Patrimônio Líquido PL 164.335.239,78 
Realizavel 	a 	Longo 
Prazo 

RLP 48.562.468,17 Lucro 	Antes 	dos 
Impostos 

LAIR 31.030.629,72 

Ativo Permanente AP 57.492.134,89 Receita Bruta RB 838.214.538,25 
Ativo Total AT 327.844.635,37 Lucro 	Líquido 	do 

Exercício 
LLE 13.179.404,65 

Rio de Janeiro, 1 de ab de 2013. 

'IMA) 
Anni Rosi Comes  de Oliveira 

Identid4cle n° 81557 MMA/RJ 
Diretora iNdmini trativo Financeiro 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

; saque e Almeida Carvalh 
RC 068195/0-0 

Contador 
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SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 	1 728 1 4- L 
09/07/2013 	10/07/2013 - IR - 001/001 

FINALIDADE declarada pelo requerente: INFORMACAO PESSOAL. 

Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DO OUVIDOR, 63- 2° ANDAR - CENTRO 

Delegatário: Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos 

;ni•n1i 

	

J. 	O REGISTRADOR DO 1° OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E 

	

ti".17:r 	COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

5 1±----11: 
0 yr. 

R51 	Wrimanaiir:M~SigRath:A~Na 
com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros 
e / ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 

INDISPONIBILIDADE DE BENS, ARRESTOS, SEQUESTROS E OUTRAS DETERMINAÇÕES COMUNICADAS PELA 
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA; 

FALÊNCIAS, CONCORDATAS, INSOLVÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DISTRIBUIDAS A UMA DAS 
VARAS EMPRESARIAIS; 
DESDE SEIS DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES ATÉ SEIS DE J 
ULHO DE DOIS MIL E TREZE(06/07/1993 ATÉ 06/07/2013), dele(s)******** 

* * * * * * NADA CONSTA * * * * 
Relativamente ao nome de CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A - CNP 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS 

LJW 

14 , j3j 

01E:2 

J: 33.146.648/0001-20****************************** 
Rio de Janeiro, Capital em 10/07/2013. QUALIFICAÇÃO conf o requeri 
os Tabela 01. Ato 01: R$ 30,55, Tabela 04-Ato 08: R$ 
R$ 0,58, FETJ: R$ 11,91, FUNDPERJ: R$ 2,97, FUNPERJ: 
TOTAL: R$ 80,38. EU, JORGE LUIZ CÉSAR DE ALMEIDA( 
assino. 

CERTIDÃO ESPECIAL - (ART.21, § 1°_, IV CNCGJ 
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE AO ASSUNTO REQUERIDO 

,02, LEI 6. 
$ 2,97, FUNAR 

0275),Oficial 

o. Emolument 
70 Art.2 §4: 
EN: R$ 2,38. 
ubstituto a 

on 
mm 
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M -daELscreventell 
cypsn07287411e,(13 % 

14F  RS - - I 
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e 1:02~1.14TE.Mt740(99‘1.4 E TE(WlEOÇU1 	-CMPJ: 3 3,146.643/01101-20, nafmme o trqueddo. 
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Autentico 	
cópia reprográfic 	

forme o original a mie apr 

Valores 	
Ri, i- l,... , 

Ide Agosto de 2013. 
esentado, 	

fê 

Autentic.... 	
4. 	

1,441 

Proc.dados: .... :R$ 1.46 	
4, 	.1 

Total .......... :R$ 5.56 

(1, 

• 



-.11_:172101...1111 
01/01 Pg0001 

936269. 

ort: 

frídiP 

1 

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 

) 

10 

eigN nu 

..4, 
a e 
O 
Md II 

o 

o. 
o 

CD 
Le2 • 

eten 

o 
o,. 
cp 
MEI • 

22  Ofício do Registro de Distribuição 
IR:11E:1131111._111E: IR:: I :6-.),  Ai 	Ha: 11111 rai: 	0 49.... ''''' lo,  :P.... ''''' 21.1: 0 :11.. :3: 	1 
RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 72  ANDAR - CEP-20011-020 	. 

Fr° C.:111D,  IEE: IL.. C.:11 ii:: C ) 	::::::- 	C.lE.F.;.¡Fir..-rjr.: If".  3E C..1:11!111:: 	IP:: 	ai 	1E1.1: 
CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2° ANDAR 

1F" 11:312h 1F: de1th 	Ir 1:11,11S 	n: 	:31:11-.411F-0.1R1111111flC:11-'111: 10 	IF-1E-E:E313:DA.u.__ 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS 

O REGISTRADOR DO 2Q OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA 
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

CERTIFICA e D Á FÉ 
Acoes de Falencia ou Concordata distribuidas as Varas Competentes, bem como, Inqueritos Judiciais Falinentares ou 
Falencias Dolosas as Varas Criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falencias), Recuperacao Judicial; 
Interdican e/ou Indisponibilidade de Bens, previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/74, que trata da Intervencao e 
Liquidacao Extrajudicial de Instituicoes Financeiras pelo Banco Central dá brasil ou hinisteria da Fazenda; 	- 

desde: 
LIATRO DE ;JULHO DE MIL_ NOVECENTOS NOVENTA TRES ATE QUATRO DE 31.11_110 DE DO 
IS MIL TREZE (04/07/1993 ate 04/07/2013) dele(s)* NADA CONSTA *contr 
a o(S) nome(s) de ***************************************************** 
C3:011.-11C9 BEIridc26-11- 	II-.1T3 EF2.11,1111--111A9':: 	ant: 	 San.' 

..... 	s.-- 	 -M1,1: 	:111c 
qualificacaon 33146648000120 (conforme requerido). 

EMITIDA EM:: 10/07/2013, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL. 
11E.1.11,„ 11:1(11=101. :St IIR:W11:111Cli 	IR( 	[P11:E.3:531:1[11110 ....Emal.umen tos R$ 1E1: 0 	ál 

	

Tabl/Tab4,Ato 30,55/29,02 PMCAV(2%) 0,58 	FEL) 11,91 FundPeri 2,97 FunPerj 2,97 FunArpen 2, 8 .  

r"INSELO DE fliCALIZAÇ 
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SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 

32  Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DA ASSEMBLÉIA, 58- 12° ANDAR- CEP 20011-000 

CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2°  ANDAR 

CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
DE FEITOS AJUIZADOS 

O REGISTRADOR DO 3° OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE 
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CERTIFICA E DÁ FÉ, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU 
ASSENTAMENTOS DE SEU OFICIO, RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO, NO PERÍODO REQUERIDO, NO 
QUE CONCERNEAOS ASSUNTOSABAI X0 DISCRIMINADOS: 

a) Falências, Concordatas, RecuperaçOes Judiciais e demais acaes e precatórias distribuidas às varas coa competência Empresa 

rial; 
h) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadaciles, administraçges provisórias, tutelas, interdiçaes, curatelas, 
declaracOes de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas coe competEncia ei ódios e Sucessges; 

cl AcOes distribuídas às Varas da lnfància, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos lg e 3.9 da artigo 33 da Con- 

solidaçào Normativa da CU, desde 	  

CINCO DE JULHO DE UM MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E TRES ate CINCO DE JULH 
O DE DOIS MIL E TREZE (05/07/1993 ate 05/07/2013) 	  
deles * * * NADA CONSTA * * * contra o nome de: 	  
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, qualificacao: CNPJ 33.146.648/000 
1-20 (conforme requerido) 	  
Emitida em: 10/07/2013 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obriga 
tórios previstos na Lei 11.971/09: N/C 	  
EU, REGISTRADOR, A ASSINO. 	  

EMOLUMENTOS R$ 60,15 ETab 1, Ato 1(R$ 30,55), Tab 4 Ato @CR$ 29,02), L.6 
370/2p (R$ 0,58)], FETJ(R$ 11,91), FUNDPERJ(R$ 2,97), FUNPERJ(R$ 2,97), 
FUNARPEN(R$ 2,38); valor total RS 80,38 	  

Requerida em 09/07/2013 
	

'722E354-,201":4- W540—N0 
Modelo ESPECIAL folha 01 

Finalidade declarada INFORMACAO PESSOAL 
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NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801134637 
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CERTIDÃO MODELO ESPECIAL 
DE FALÊNCIA 

SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 
CERT/DA0 DE REGISTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS 

4° Ofício do Registro de Distribuição 
Rua do Carmo, 8 - 3 0  andar 

Hennes Valverde da Cunha Vareoncelloe Filho Hermes Valverde da Cunha Vaienneellor Retro Cridos Henrique de Aquino Americo dos Feia 
Tical., 	 Substituto do Tlcular 	Escrevence Subarlruto 

O DELEGATÁRIO DO 40 OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÁO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

ANDREA 
	

CAPITAI, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, Folha: 	1 

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registrai, relativos a feitos em curso ou andamento, no período 

09/07/2013 	
111 	 0001121 A 1=23625 

O) 	 18:26:05 

R 
requerido, no que concerne aos assuntos abaixo: 

I - Ações de FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com 

competência Empresariais; 

II - Inqueritos Judiciais Falimentares ou falências dolosas as varas criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falências); 

III - INTERDIÇÃO e/ou INDISPONIBILIDADE de BENS, previstas pela lei no 6024 de 13/03/1974, que trada da intervenção e liquidação 

extrajudicial de instituições financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministerlo da Fazenda; 

IV - INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, 

CURATELAS, DECLARAÇÕES de AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuidas às varas com competência em Órfãos e Sucessões 

afetos a este Oficio; 

V - Ações distribuídas às varas da Infância, da juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta 

Consolidação, desde: 

QUATRO DE JULHO DE MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRES xxooc00000cioccx ate 
QUATRO DE JULHO DE DOIS MIL E TREZE 
que dele (s) NADA CONSTA contra 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A xxx 
CNPJ: 33 . 146 . 648 / 0001-20/////////////////////////////////////////////// 
REQUERIDA E EMITIDA EM: 09/07/2013,RIO DE JANEIRO.//////////////////// 
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:PESQUISA PESSOAL.//////////////// 

EU, OFICIAL A ASSINO- 

El 
	

EIllVIh 
	

172814' 

Emo umen os (Tab 01-Ato 01) R$:30,55 (Tab 04-Ato 
08) R$:29,02 (FE1)) R$:11,91 (FUNDPEFU) R$:2,97 
(FUNPERJ) R$.2,97 (FUNARPEN) R$:2,38 (CG - 
PORTARIA 17/13) R$:0,58 = Total R$:80,38 
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO Av. Almira  
t 	Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801134637 Autentic 	 OTENTICAÇA0 - Frente 
cópia repr si  á ira conforme o original a mim apr esentado, f Valores  

. $ 4.10 Rio Oniii  ro ide Agosto de 2013. Autentic ......  
1.46; Total  Total .......... :R$ 5.56 

• 



N° Talão; 17781447013 Código:0100732.8/2013 

RCPN 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

1° RCPN DA CAPITAL 

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 
TITULAR: JÚLIO CESAR MACEDCW10 BUYS II 

Praia da Olaria, 155- Cocotá - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21910-295 
Central de Certidões - Av. Almirante Barroso, n° 90 - 2° Andar - RJ 

CERTIDÃO 

JÚLIO CESAR MACEDDNIO BUYS II, Titular do 12  RCPN da Cidade do 

Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os 

livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos NADA CONSTA com referência as 

interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil BrasileirO, _desde vinte e seis de abril 

de mil novecentos e vinte e nove, data •da instalação deste Cartório; ate ia .presente a1a:.  CERTIFICA ainda 

que NADA CONSTA com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro.: desde 'vinte e seis de 

abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório até a presente :ciate;:  CERTIFICA 

mais que NADA CONSTA com referência as Interdições COmeiCiaiel (Decreto Lei no 7.661; .,ee' 21 ..  de junho 

de 1945— Lei de Falências, atual lei 011.101, de 09 de Fevereiro de 2006 ,até a presente data); CERTIFICA também que 

NADÁ CONSTA com referência às interdições de direito (Artig6. 92::indisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto 

Lei n2 2.848, de 07 de dezembro de 1940 — Código Penelheesea 20 anos retro, ata e ..preperite data. 

CERTIFICA entretanto que NADA CONSTA com referência à. Insolvência Civil, (Artigos 748 e .seguintes da 

Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 — Código de Processo CiVilHárasileiro, até a presente. .áta);-CERTIFICA 

finalmente que NADA CONSTA dom referência à Indisponibilidade:de Bens nos termos de quê dispõe a Lei 

n2  6.024, de 13 de março de 191/41 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições 

.è'.44 	 GERI 

o 
o 

Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data, CONTRA O 	• 	-n 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 	Ct4PJ 33.146.648/000 (0-,--ikc  

referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, dez (10) dias domo mêssEld2schmorzA(cOm7) 1).r,,\1 1.  

coRR 

do ano de dois mil e treze (2013). Eu escrevente assino.. • 

GEFU- 
DA 	 L 

-eira de Souza 	 wiAni  pArf 	F 
s: tscrevente - Mat.94-6578 

Finalidade: INFORMAÇARIZES§OAL 
Matricula CNJ: 0000000II0D00006150000 

);t.' 
Emolumenta:Tab 21 Letrak,k+,2, xtrao- Ç.: ',Busca (6x) + FUNARPEN 
FUNPERJ 5% - TOTAL R$ = 81,39 

69 
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TALAO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO CEN+RÀLEO) 
974. 281 172..84ti 

.2°  OFÍCIO DE REGISTRO 'DE INTERDIÇÕES E TUTEKÁC 
OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO 

SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRÁS 
NEUSA DE SOUZA FARIA 
EUGÉNIO BUZHAR GERAISSATI 

Rua da Assembléia, 1992  andar - Gerem - Tel.: - 2533-1424 - CEP: 20011-001 
CENTRAL DE CERTIDÕES -Av. Almirante Barroso, 90 - 2° andar - Tel: 2507-9090 

CERTIDÃO 
Ma DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial Titular do Segundo Ofício do 
Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

• 
CERTIFICA que revendo os livros coinpetentes da capacidade jurídica sob a guarda deste 

serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte 
nove, NADA CONSTA na presente data, com referência as interdições previstas nos 
artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os 
mesmos livros sob a guarda.  deste serviço, desdc a instalação do mesmo, NADA CONSTA 
na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; 
CERTIFICA, mais, que NADA 'CONSTA na presente data, com referência as Interdições 
Comerciais (Decreto Lei n° 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei n° 11.101/2005 - 
artigo n° 99 • - de 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os 
últimos 20 anos, .NADA CONSTA na presente data, com referência as, Interdições de 
Direito (artigo 92 - incisos I, II ,III do Decreto Lei n° 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - 
Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que NADA CONSTA na presente data, 

-com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e 'seguintes da lei 5.869 de 11 de janeiro de 
1973 	Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em,  nossos 
arquivos iniciados em 13 de março de 1974 NADA CONSTA na presente data, com 
relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequesiros e outras determinações 
comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CONTRA O NOME: 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/4—CNPJ:33.146.648/0001-20*** 
O referido e verdade e dou te. Cidade do Rio de Janeiro. 

nove de julho de dois mil e treze. TAB 6 L=R$21,45+TAB 6 BUSCA=R 
$39,30=EMOL.:R$60.75+FETJ:R$12.15+FUNDPERJ:R$3.03+FUN7-J:R$3.03 
+FUNARPENRJ:R$2,43=TOTAL=R$E31,39. Eu Oficial assino. 

EUGENICC1121rAR GERAJSSATI 
Substituto Lecial — Cadastro:94-14921 
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242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Autenti 
esentad 
Valores 
Autentic. 
Proc.dados. 	 
Total 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801134637  

AUTENTICAÇA0 - Frente 
e cópia reprogràf ca conforme o original a mim apr 
u fé. 

Rio 	ro,1 de Agosto de 20 
4.10 

R$ 1.46 
.R$  5.56 
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Poder Judiciário 
Estado do Rio de Janeiro 

Confirmação da Autenticidade da Certidão 

N° 2013.193.39263 

••• 

i, 

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A, CNPJ/CPF n° 33.146.648/0001-
20 , CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública que, de acordo com o artigo 
nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, 
de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de 
Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), ás Ofícios do Registro de 
Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro, são em número de 
nove, competindo: I - aos dos 1° e 2° Ofícios: o registro dos feitos da competência das Varas 
de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciósos e administrativos das demais 
varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; II - as dos 3° e 4° Ofícios: o 
registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os 
contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem 
distribuídos; III - aos dos 5° e 6° Ofícios: a anotação das escrituras, procurações públicas em 
geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de 
circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos 
testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares 
translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a 
estes direitos; IV - ao do 7° Ofício: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, 
dos títulos destinados a protesto; V - ao do 8° Ofício: a distribuição, pelos respectivos 
oficios, dos títulos e documentos destinados a registro; VI - ao do 9° Oficio: o registro dos 
feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem 
distribuídos. CERTIFICO ainda, que, os Cartórios de Registro de Protesto de Títulos são 
em número de quatro, numerados: 1°, 2°, 3° e 4°, e a eles compete, pelo artigo qiiarenta e oito 
do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de 
proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, 
por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações 
necessárias, de acordo com as prescrições legais. CERTIFICO mais, que, ao 2° Ofício de 
Registro de Interdições e Tutelas, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do 
Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade 
jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. 
Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência 
ou de falência, a extensão desta a terceirós, as de extinção das obrigações do insolvente ou do 
falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que 
a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à 
capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1° 
Registro Civil de Pessoas Naturais.CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua 
do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua 
da Assembleia, 19 7. andar - Centro; CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO:  6;)  
Rua da Assembleia, 58 12. andar - Centro; CAPITAL 04 OF Dp__REG DE 
DISTRIBUICAO: Rua do Carmo, 083 andar - Centro; CAPITAL 05 OFclib,  G DE 

1. 2,... 
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DISTRIBUICAO: Rua do Carmo, 62 terreo - Centro; CAPITAL 06 OF DO REG DE 
DISTRIBUICAO: Av. Rio Branco, 135 sala 501 - Centro; CAPITAL 07 OF DO REG DE 
DISTRIBUICAO: Rua da Assembleia, 10 salas 1005, 2201 a 2212 - Centro; CAPITAL 08 
OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Rua da Assembleia, 10 sala 1516 - Centro; CAPITAL 
09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; 
CAPITAL 01 RCPN: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; CAPITAL 01 OF 
DE REG DE PROT TITULOS: AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1 o. ANDAR, 
GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS: 
RUA DO CARMO, 0930. e parte do 4o. andares - Centro; CAPITAL 03 OF DE REG DE 
PROT TITULOS: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; CAPITAL 02 OF 
DE REG DE INTERD E TUTELAS: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro. 

• 

eak  

 

Observações: 
As informações do nome e n° do CPF/CNPJ do solicitante são sz;e responsabilidade do 

solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário; 
A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço http://www.firj.jus.br/cgj  
A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição. 

Rio de Janeiro, 10/7/2013 11:23:15. 
Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do 
Estado do Rio de Janeiro 

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro' 
Valor cobrado: R$ 15,63 GRERJ N° 7001213155899 
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5.1 DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DESTE EDITÁL (ANEXO VI) 

cs 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA N° 08/2013 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DE 
CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS 

Assunto: CONCORRÊNCIA 08/2013 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA 
SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES- EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta licitação, declaramos, sob as 
penas da Lei e para os fins de participação, que todos os documentos foram examinados, e que 
assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na preparação da proposta. 

Declaramos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica necessária à execução do objeto 
licitado. 

Na execução dos serviços observaremos, rigorosamente, as especificações das normas técnicas 
brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as 
recomendações e instruções da fiscalização da CODEMIG, assumindo, desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com os projetos executivos. 

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da minuta de contrato, manifestando 
concordância irrestrita com os termos dos mesmos e de que não poderemos alegar desconhecimento 
para alteração dos preços propostos ou para descumprimento do objeto da licitação. 

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA 08/13, e concordamos com os 
termos dos documentos que fazem parte integrante da mesma. 

No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo e formas estabelecidas. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

Aldo V 	mp 
Diret r O eracional 

O CREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 
Rua Euclides da Cunha, 106— São Cristóvão 
CEP 20940-060 — Rio de Janeiro/RJ 
Tel. (21) 3535-4027 
Fax: (21)2585-3697 
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5.2 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO (ANEXO VII) 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA N° 08/2013 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

A empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 33.146.648/0001-
20, sediada à Rua Euclides da Cunha, 106 — São Cristóvão — Rio de Janeiro/RJ, por intermédio de 
seu representante legal o Sr. Aldo Vaz Sampaio, portador da Carteira de Identidade n° 04.061.435-6, 
IFP/RJ e do CPF n° 548.325.197-00, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no Cadastro de Fornecedores 
Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual - CAFIMP, instituído pela Lei 
Estadual n° 13.994/01 e regulamentado pelo Decreto no 45. 902/12. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

Aldo a impáio 
Dir or peracional 

CREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 

e 
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5.3 DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO 
INCISO V, ART. 27, LEI 8.666/93 (ANEXO VIII) 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA N°08/2013 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO (INCISO V, ART.27, Lei 8.666/93) 

A empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, CNPJ n° 33.146.648/0001-20, declara, sob 
as penas da lei, que na mesma não há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por 
menores de 18 anos, ou a realização de qualquer trabalho por menores 16 anos, salvo na condição 
de aprendiz, na forma da Lei. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

Aldo az a pa o 
Dire or 4peracional 

CREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ: 33.146.648/0001-20 

x4P35 	à-k2e 
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À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Rua dos Aimorés, 1.697 — Bairro Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

AU.: Comissão Permanente de Licitação e Subcomissão Técnica 

Ref.: Edital de Concorrência n°08/2013 — Processo Interno: 166/12 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

O presente volume de Documentos de Habilitação para o Edital de Concorrência n° 08/2013, 

promovida pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - 

CODEMIG possui 239 páginas numeradas da 001 até a 239, inclusive esta. 

Rio de Janeiro, 09 de agosto de 2013. 

Aldo 
Dire or Operacional 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

V.(\  
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TO DE ALM A — Presidente DE 

-O ráRD 

CY1(10,:,kiLr2L 
MARIA ADELAIDE ROCHA LOPES 

ÁCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 

ATA DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO EM PROCESSO LICITATORIO  

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/13 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Data: 21.08.2013, às 16 horas 

EMPRESA PARTICIPANTE:  

1. Concremat Engenharia e Tecnologia S.A. 

PROCEDIMENTOS:  
A Comissão Permanente de Licitação procedeu a análise dos documentos 
apresentados para habilitação da única licitante participante, procedendo ao 
seguinte julgamento: 

LICITANTE HABILITADA 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

O resultado do presente julgamento será publicado no órgão oficial do Estado 
"MINAS GERAIS" e será comunicado por e-mail à licitante, após o que os autos 
ficarão com vista franqueada pelo prazo legal para interposição de recurso 
administrativo de cinco dias úteis. 

Belo Horizonte, 21 de agosto de 2013. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

1/1 
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 

Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 -Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



ÇPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG ‘- 

De: 	 rogerio vitor camarano Camarano <rogeriosjdr@gmail.com > 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de agosto de 2013 11:17 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: 	 CONCORRENCIA -08/2013 

Bom dia 

Gostaria de saber se ja houve o julgamento ref concorrencia 08/2013. 
E se ja fora publicado no jornal. 
Obs. empresa ja cadastrada,Ibeg Eng 

atenciosamente 

Rogerio 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de agosto de 2013 14:09 
Para: 	 rrogeriosjdr@gmail.corni 
Assunto: 	 ENC: CONCORRENCIA -08/2013 

Prezados Senhores, 

O processo esta em fase de julgamento, fineza aguardar, iremos encaminhar via E-mail aos licitantes participantes o 
resultado do julgamento. 

Atenciosmente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA I Assistente Administrativo 
cpel@codemig.com.br  I + 55 31 3207-8955 I + 55 31 3273-1331 

P, °anos Rua Manaus, 467 I Santa Efigênia 
enntiutin 30150-3501 Belo Horizonte - MG 
ring 	www.codemig,com.br 

De: rogerio vitor camarano Camarano [mailto:rogeriosidr@gmail.com]  
Enviada em: sexta-feira, 23 de agosto de 2013 11:17 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Assunto: CONCORRENCIA -08/2013 

Bom dia 

Gostaria de saber se ja houve o julgamento ref concorrencia 08/2013. 
E se ja fora publicado no jornal. 
Obs. empresa ja cadastrada,Ibeg Eng 

atenciosamente 

Rogerio 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 rogeriosjdr@gmail.com  
Enviado em: 	 sexta-feira, 23 de agosto de 2013 14:09 
Assunto: 	 Relayed: ENC: CONCORRENCIA -08/2013 

Delivery to these recipients or groups is complete, but no delivery notification was sent by 
the destination server: 

rogeriosjdr@qmail.com  (rogeriosidr@gmail.com) 

Subject: ENC: CONCORRENCIA -08/2013 

1 
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COMUNICAÇÃO INTERNA DATA 

22/8/2013 

DE UNIDADE PARA UNIDADE PROTOCOLO 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ASJUR DR. JóLCIO CARVALHO PEREIRA SEGE 915/13 

ASSUNTO/REFERÊNCIA 

RESULTADO JULGAMENTO HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA 0812013 

Senhor Secretário Geral: 

Solicitamos autorização para publicação no jornal "MINAS GERAIS" do resultado de Julgamento da 
habilitação referente à Concorrência 08/2013: 

Resultado de julgamento de habilitação em processo licitatório 
Concorrência 08/2013— Processo Interno 166/13 
Tipo: Técnica e Preço 
Objeto: Contratação de serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização 
e apoio técnico no acompanhamento da execução das obras de implantação do Centro de 
Exposições - Expominas São João Del Rei. 
Licitante única habilitada: 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIAS .A. 
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2013. 
Comissão Permanente de Licitação 

Atenciosamente, 

1,1 4 
DENISE LO:À O DE ALMEIDA 
Comissão Permanente de Licitação 



nise e 

ACCODEMIG 
Companhia de Desenvolvirnerde Loonemico de Minas Gerais 

Comunicado via e-mail 

 

CONCORRENCIA 0812013— PI N° 166/13 

Belo Horizonte, 27 de agosto de 2013. 

Senhor (es) Licitante(s): 

Comunicamos Resultado de Julgamento da Habilitação do processo licitatório 
Concorrência 08/2013, publicado no jornal MINAS GERAIS do dia 27 de agosto de 
2013, nos seguintes termos: 

Resultado de julgamento de habilitação em processo licitatório 
Concorrência 08/2013 — Processo Interno 166/13 
Tipo: Técnica e Preço 
Objeto: Contratação de serviços técnicos de consultoria em engenharia para 
supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das 
obras de implantação do Centro de Exposições - Expominas São João Del Rei. 
Licitante única habilitada: 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 
Belo Horizonte, 21 de agosto de 2013. 
Comissão Permanente de Licitação 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para 
interposição de recurso administrativo, com inicio dia 28/08/2013 e término no dia 
03/09/2013, até 18 horas,  prazo em que os autos ficam com vista franqueada. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
	 CPEL/mcsb 

Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 27 de agosto de 2013 16:18 
Para: 	 murilo.campos@concremat.com.br; suelen.barros@concremat.com.br  

silvia.leal@concremat.com.br  
Assunto: 	 Comunicado CP08.13, Ata Julg. Habilitação e Publicação, 27.08.2013 
Anexos: 	 Comunicado CP08.13, Ata Julg. Habilitação e Publicação, 27.08.2013.pdf 

Senhor (es) Licitante(s): 

Estamos enviando em anexo, em arquivo pdf, Comunicado, Ata de Julgamento Habilitação e Publicação do processo 
licitatório Concorrência 08/2013 — Processo Interno 166/13, Tipo: Técnica e Preço, cujo objeto: Contratação de 

serviços técnicos de consultoria em engenharia para supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento 
da execução das obras de implantação do Centro de Exposições - Expominas São João Del Rei. 

Na forma da legislação aplicável, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso administrativo, 

com inicio dia 28/08/2013 e término no dia 03/09/2013, até 18 horas, prazo em que os autos ficam com vista 
franqueada. 

FAVOR ENVIAR RESPOSTA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA I Assistente Administrativo 
cpel@codemig.com.br  1 + 55 31 3207-89551 + 55 31 3273-1331 

tianos Rua Manaus, 467 I Santa Efigênia 
CODENING 30150-3501 Belo Horizonte - MG 
~sia tawmaale~ e•Par•••• www.codemig.com,br 



Contato 
Jussara de Fátima 

E-mail 
jussara©direcaobh.com.br; 
direcao@dtrecaobh.com.br; 

Telefone Fax 
(31) 3274-3926331) 3274-3928 

E-mail 
femando.sales@ductor.com.br; 
cristiane.oliveira©ductor.com.br; 
fernanda.loyola©ductor.com.br  

Contato E-mail 	 Telefone Fax Empresa: Secretaria de Estado de Defesa Social 

Contato 
Guilherme Sganserla Torres 

(31) 3296-706j31) 3296-7067 José Geraldo Marques 	 jgcemarq@yahoo.com.br; 
thalestrail@gmail.com   

Empresa: Central de Editais Ltda - ME 

E-mail 	 Telefone Fax 
guitherme.torres@defesasocial.mg.gov.b (31) 3915-55431) 3915-3075 
r; hellen.treire©defesasocial.mg.gov.br   

Murilo de Melo Campos murilo.campos©concremat.com.br; 
suelen.barros@eoneremat.com.br; 
silvialeal©concremat.com.br   

Telefone Fax 
(31) 2514-709231) 2514-709: 

Empresa: Consmara Engenharia Ltda - ME 

Contato 	 E-mail 
Thiago Bomjardim Porto ou Peter LucNtigiago@consmara.com.br; 

peter.ludvig©consmara.com.br; 
contato@consmara.com.br   
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Lke- CODEMIG Comissão Permamente de Licitação - CPEL 
Relação de licitantes da Concorrência 8/13. 

Concorrência 8/13 - P1166113 

Data para realização da 	09/08/2013 

Resumo do objeto: 

Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as obras de construção do 
Expominas São João Dei Rei - MG. 

Objeto(s): 

Empresa: Diefra Eng,..,,aria e Consultoria Ltda 

Contato 	 E-mail 
António Chaltim/Geanete Bizon 	comercial@diefra.com.br; 

secretaria@diefratom.br; 
diefra@diefra.com.br   

Empresa: Direção Consultoria e Engenharia Ltda 

Empresa: Ductor Implantação de Projetos Ltda 

Telefone Fax 
(31) 3319-660231) 3319-6627 

Telefone Fax 
(31) 3298-69041) 3298-6902 

Prestação de serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico para as obras de construção do 
Expominas São João Del Rei - MG. 

Empresa: ARCADIS LOGOS SA 

Contato 	 E-mail 	 Telefone Fax 
Eduardo de Souza 	 eduardo.desouza@arcadislogos.com.br; 31.31152536 

laerciorodrigues@arcadislogos.com.br   

Empresa: CEMARQ CONSULTORIA E EMPREENDIMENTO LTDA 

Contato 
Fernando Sales 

Empresa: Erg Engenharia Ltda 

Contato 
Warler, Renato 

E-mail 
renato@ergbh.com.br  

Telefone Fax 
(31)3327-5384(31)3327-5384 

Contato 	 E-mail 
Reginaldo Rodrigues Soares 	ceneciltda©terra.com.br; 

cenedltda1©terra.com.br   

Empresa: CGP Consult., Gerenc. e Planej. Ltda 

Contato 	 E-mail 
Rogerio Antônio de Medeiros 	cgp@cgp.eng.br; comercial@cgp.eng.br  

Telefone Fax 
(31) 2566-77741) 2557-1312 

Telefone Fax 
(31) 3241-404231) 3241-4043 

Empresa: Concremat Engenharia e Tecnologia S.A 

Contato 	 E-mail Telefone Fax 
(31) 3116-440631) 3116-4460 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@concremat.com.br> 
Para: 	 suelen.barros@concremat.com.br; murilo.campos@concremat.com.br; 

silvia.leal@concremat.com.br  
Enviado em: 	 terça-feira, 27 de agosto de 2013 16:18 
Assunto: 	 Expanded: Comunicado CP08.13, Ata Julg. Habilitação e Publicação, 

27.082013 

A mensagem foi entregue aos seguintes grupos: 

suelen.barros@concremat.com.br  

murilo.camoos@concremat.com.br  

silvia.leal@concremat.com.br  

Assunto: Comunicado CP08.13, Ata Julg. Habilitação e Publicação, 27.08.2013 
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CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Murilo Campos <murilo.campos@concremat.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 terça-feira, 27 de agosto de 2013 17:06 
Assunto: 	 Lida: Comunicado CP08.13, Ata Julg. Habilitação e Publicação, 27.08.2013 

Your message 

To: 
Subject: Lida: Comunicado CP08.13, Ata Julg. Habilitação e Publicação, 27.08.2013 
Sent: Tuesday, August 27, 2013 5:06:18 PM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Tuesday, August 27, 2013 5:06:23 PM (UTC-03:00) Brasilia. 
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engenharia 

GEACO — 033 - 2013 
	

Rio de Janeiro, 

28 de agosto de 2013. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia 
Belo Horizonte / MG 

Att.: Comissão Permanente de Licitação e Subcomissão Técnica 

Ref.: Edital de Concorrência n°08/2013 — Processo Interno: 166/12 

Prezados Senhores, 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A através de seu Representante Legal abaixo assinado 
vem por meio desta, comunicar que abdica do direito de interpor recurso contra o resultado da 
Habilitação, referente ao Edital de Concorrência n°08/2013. 

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

nlo de M llo Campos 
Diretor Regional 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
CNPJ n° 33.146.648/0001-20 



ACC9DEMIG 
Comunicado via e-mail 

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/13 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2013. 

Senhor (es) Licitante (s): 

A Comissão Permanente de Licitação convida(m) o(4 licitante(s) a participar(em) da 
sessão pública de Abertura da Proposta 	'e:data-da para o dia 03 de 
setembro de 2013, às 10:00 (dez) horas, na Sede da CODEMIG, em Belo Horizonte, 
à Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia. 

Atenciosamente, 

Denise Lobato de Almeida - Presidente 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codernig 
	 CPEUmcsb 

Rua Manaus, 467 - Santa Efigenia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



a 

CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 30 de agosto de 2013 17:48 
Para: 	 murilo.campos@concremat.com.br; suelen.barros@concremat.com.br; 

silvia.leal@concremat.com.br  
Assunto: 	 Comunicado CP08.2013, Abertura Proposta técnica, 30/08/2013 

Senhor (es) Licitante (s): 

A Comissão Permanente de Licitação convida(m) o(s) licitante(s) a participar(em) da sessão pública de Abertura da 

Proposta Técnica, designada para o dia 03 de setembro de 2013, às 10:00 (dez) horas, na Sede da CODEMIG, em 
Belo Horizonte, à Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia, do Processo Licitatório, a saber: 

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/13 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, 411,  CALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 
EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA 1 Assistente Administrativo 
cpel@codemig.com.br  1 + 55 31 3207-8955 1 + 55 31 3273-1331 

',banas Rua Manaus, 4671Santa Efigênia 
CODEmn 30150-3501 Belo Horizonte - MG 

www.codemig.com,br 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Mail Delivery System <MA1LER-DAEMON@concremat.com.br> 
Para: 	 murilo.campos@concremat.com.br; suelen.barros@concremat.com.br; 

silvia.leal@concremat.com.br  
Enviado em: 	 sexta-feira, 30 de agosto de 2013 17:48 
Assunto: 	 Expanded: Comunicado CP08.2013, Abertura Proposta técnica, 30/08/2013 

A mensagem foi entregue aos seguintes grupos: 

murilo.camooseconcremat.com.br  

suelen.barros@concremat.com.br  

silvia.leal(aconcremat.com.br  

Assunto: Comunicado CP08.2013, Abertura Proposta técnica, 30/08/2013 

1 



CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Murilo Campos <murilo.campos@concremat.com.br> 
Para: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 
Enviado em: 	 sexta-feira, 30 de agosto de 2013 18:19 
Assunto: 	 lida: Comunicado CP08.2013, Abertura Proposta técnica, 30/08/2013 

Your message 

To: 

Subject: Lida: Comunicado CP08.2013, Abertura Proposta técnica, 30/08/2013 
Sent: Friday, August 30, 2013 6:19:22 PM (UTC-03:00) Brasilia 

was read on Friday, August 30, 2013 6:19:28 PM (UTC-03:00) Brasilia. 
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PEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 CPEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

Enviado em: 	 terça-feira, 3 de setembro de 2013 09:29 

Para: 	 Ana Paula Duraes Rabelo; Denise Lobato de Almeida; Marcelo Eduardo de 
Araújo; Maria Adelaide Rocha Lopes; Soraya de Sá Lana 

Assunto: • 	 CONVOCAÇÃO 

Controle: 	 Destinatário 	 Entrega 

Ana Paula Duraes Rabelo 	 Entregue: 3/9/2013 09:29 

Denise Lobato de Almeida 	 Entregue: 3/9/2013 09:29 

Marcelo Eduardo de Araújo 	 Entregue: 3/9/2013 09:29 

Maria Adelaide Rocha Lopes 	 Entregue: 3/9/2013 09:29 

Soraya de Sá Lana 	 Entregue: 3/9/2013 09:29 

CONVOCAÇÃO 

Convocamos a Comissão Permanente de Licitação para abertura de sessão pública, a saber: 

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/13 

TIPO: TÉCNICA E PREÇO 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, 

FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO 

DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

Data e horário de abertura: dia 03 de setembro de 2013, às 10:00 (dez) horas. 

Atenciosamente, 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPEL 

MARIA DA CONCEIÇÃO S. BATISTA 1 Assistente Administrativo 
cpel@codemig.com.br  1 + 55 31 3207-89551 + 55 31 3273-1331 

ntianos Rua Manaus, 467 1 Santa Efigênia 
itrenbrivan 30150-3501 Belo Horizonte - MG 

erassv 	www.codemig.com.br  



crEL - Comissão Permanente de Licitação - CODEMIG 

De: 	 Microsoft Outlook 
Para: 	 Maria Adelaide Rocha Lopes; Soraya de Sá Lana; Marcelo Eduardo de Araújo; 

Ana Paula Duraes Rabelo; Denise Lobato de Almeida 
Enviado em: 	 terça-feira, 3 de setembro de 2013 09:29 
Assunto: 	 Delivered: CONVOCAÇÃO 

Your message has been delivered to the following recipients: 

Maria Adelaide Rocha Lopes (AdelaideLopescodemin.com.br)  

Sorava de Sá Lana (sorayalanacodemig.com.bil 

Marcelo Eduardo de Araúio (MarceloArauioacodemig.com.br) 

Ana Paula Duraes Rabelo (AnaRabelo@codemig.com.br)  

Denise Lobato de Almeida (DeniseAlmeida@codemichcom.br) 

Subject: CONVOCAÇÃO 

1 



MEIDA - Presidente 

ATA CP 08.13 
CPEL/mcsb. 

CCODEMIG 
Companhla de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais 

ATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS TÉCNICAS DE PROCESSO LICITATÓRIO 

CONCORRÊNCIA: 08/2013 - PROCESSO INTERNO: 166/13 
TIPO: TÉCNICA E PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA EM 
ENGENHARIA PARA SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E APOIO TÉCNICO NO 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO 
CENTRO DE EXPOSIÇÕES - EXPOMINAS SÃO JOÃO DEL REI. 

DATA E HORA DA ABERTURA: dia 03 de setembro de 2013, às 10:00 (dez) horas. 

LICITANTE HABILITADO:  
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

PROCEDIMENTOS:  
Iniciada a sessão, às 10:05 horas do dia 03 de setembro de 2013, estavam presentes os 
membros da Comissão Permanente de Licitação e o representante da participante 
identificado a final. Aberto o envelope contendo a Proposta Técnica, seus documentos 
foram rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelo representante da 
licitante presente. Foi informado ao Licitante que, na forma do edital, a Subcomissão 
Técnica, nomeada pela Portaria PRES 07/13, de 11.06.13, procederá internamente ao 
julgamento da Proposta Técnica, cujo resultado será publicado nos jornais "Minas 
Gerais" e comunicado às interessadas via fax ou e-mail, após o que os autos ficarão 
com vista franqueada pelo prazo legal, para eventual interposição de recursos. 
Às 10:45 horas foi encerrada a reunião. 

Belo Horizonte, 03 de setembro de 2013. 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

MARIA ADELAIDE ROCHA LOPES 
aw-4   

LICITANTE PRESENTE  

"1"»4-(rtit/L- 	 IlÁda°  
Henrique Tanajura Sepúlveda 
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. 

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467- Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Proposta Técnica 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 
MINAS GERAIS - CODEMIG 

CONCORRÊNCIA 1  N°0812013 
Processo Interno: 166112 

Supervisão, Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das 
Obras de Implantação do Centro de Exposições — Expominas São João Del Rei. 



CONCREMAT 
engenharia 

O.5.2.002/138/2013 
	

Rio de Janeiro, 
09 de agosto de 2013. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 
Rua Manaus, 467, Bairro Santa Efigênia 
Belo Horizonte / MG 

Att.: Comissão Permanente de Licitação e Subcomissão Técnica 

Ref.: Edital de Concorrência n°08/2013 — Processo Interno: 166/12 

Prezados Senhores, 

CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A inscrita no CNPJ sob o n° 33.146.648/0001-20, com 

sede estabelecida na cidade do Rio de Janeiro, situada na Rua Euclides da Cunha, 106, São 

Cristóvão, apresenta sua Proposta Técnica em atendimento ao Edital de Concorrência n° 08/2013, 

que tem por objeto os "Serviços Técnicos de Consultoria em Engenharia para Supervisão, 

Fiscalização e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do 

Centro de Exposições — Expominas São João Dei Rei". 

Permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem 

necessários, subscrevemos. 

Atenciosamente, 

Ald 	 aio 
Dirtor peracional 
CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 
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1. APRESENTAÇÃO 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este volume de Proposta Técnica é apresentado pela CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A 

em atenção ao Edital da Concorrência n° 08/2013, promovido pela Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais - CODEMIG, através de sua Comissão Permanente de Licitação, e 

refere-se aos "Serviços Técnicos de consultoria em Engenharia para Supervisão, Fiscalização 

e Apoio Técnico no Acompanhamento da Execução das Obras de Implantação do Centro de 

Exposições — Expominas São João Del Rei". 

Os serviços serão realizados em 18 (dezoito) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem 

de Inicio pela CODEMIG. 

A presente proposta é composta dos seguintes tópicos: 

— APRESENTAÇÃO: neste capítulo apresentaremos um breve relato sobre os capítulos que compõem 

a presente Proposta Técnica em perfeito atendimento ao item 7, subitem 7.2.2 — Documento PT-2. 

EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE: neste capítulo serão apresentados os documentos para 

comprovação do tempo de registro da Empresa no CREA, através da Certidão de Registro e 

Quitação neste Conselho e os Atestados de Capacidade Técnica acompanhados das respectivas 

Certidões de Acervo Técnico para comprovação de sua experiência específica em serviços 

similares ao objeto da licitação, em perfeito atendimento ao item 7, subitem 7.2.3 - 

Documento PT-3. 

CONHECIMENTO DO PROBLEMA: neste capítulo será demonstrado o conhecimento técnico das 

questões envolvidas no objeto desta licitação, identificando os condicionantes técnicos e 

executivos para implementação dos serviços, demonstrando o conhecimento geral do projeto e do • 	escopo dos serviços que farão parte das atividades de supervisão ou fiscalização técnica. 

PLANO DE TRABALHO: neste capítulo através do plano de trabalho, apresentaremos uma descrição 

detalhada contendo a sistemática prevista para a execução das atividades pertinentes de 

supervisão, fiscalização e apoio técnico à CODEMIG. 

METODOLOGIA DE TRABALHO: neste capítulo será descrito a metodologia proposta pra o trabalho e 

os procedimentos a serem implementados na efetivação dos serviços de supervisão e fiscalização 

técnica dos serviços. 

EQUIPE TÉCNICA: neste capítulo apresentamos a Relação e Vinculação da Equipe Técnica e 

demais documentos dos profissionais de Nível Superior relacionados para pontuar, em perfeito 3. 

atendimento ao item 7, subitem 7.2.7 — Documento PT-7, bem como a relação e vinculação dos 

demais membros da Equipe Técnica. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: neste capitulo, é apresentada a sistemática proposta para o 

desenvolvimento dos trabalhos, através da elaboração do organograma da equipe técnica a ser 

alocada aos serviços, bem como suas atribuições e resp nsabilçcládes Além disso serão 

PROPOSTA TÉCNICA I CONCORReNCIA N° 08G013 - CODEMIG 	 k 3 	 U05 
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apresentados o cronograma de permanência contendo todos os profissionais que serão alocados 

na execução dos serviços e a infraestrutura de apoio, indicando os recursos de informática 

previstos, assim como o suporte técnico/operacional disponíveis para a perfeita execução dos 

serviços. 

ENCERRAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA: É informada a quantidade de páginas contidas na 

proposta e contém a assinatura do representante legal da CONCREMAT. 

41 

• 
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2. EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE 
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2. 	EXPERIÊNCIA DA EMPRESA LICITANTE 

	

2.1 	Apresentação da CONCREMAT 

A CONCREMAT iniciou suas atividades em 1952, consolidando ao longo dos anos, sua liderança 

numa vasta gama de serviços de engenharia consultiva. Atua em todas as fases de desenvolvimento 

do empreendimento, desde os estudos de viabilidade até a conclusão do projeto, incluindo a 

supervisão, gerenciamento e fiscalização da execução das obras, envolvendo a participação de um 

grande número de agentes, seja na área pública ou privada. Permite que o cliente possa se 

concentrar em sua atividade-fim, confiando à empresa o desenvolvimento e gerenciamento do 

empreendimento. 

	

2.2 	Missão, Visão e Valores 

Como Missão, assumimos desafios com ousadia e competência, provendo soluções integradas de 

engenharia e gestão aos nossos clientes, negócios e à sociedade, deixando sempre nossa melhor 

contribuição para o desenvolvimento sustentável do pais. 

Ser referência de mercado nas áreas que atuamos e uma das melhores empresas para se trabalhar 

é a Visão e o objetivo a ser atingido. 

Hoje, a CONCREMAT já é considerada, segundo o Ranking da Engenharia Brasileira da Revista "O 

Empreiteiro", a 3a  maior empresa do ramo de consultoria em atividade do pais. 

Assumiu e tem trabalhado sistematicamente a implantação dos Valores que considera primordiais 

para realizar com qualidade a sua Missão e atingir o foco de sua Visão, quais sejam: 

Competência: Capacidade técnica, processos e atitude diferenciada na entrega de soluções. 

Compromisso: Estar comprometido com o desenvolvimento das pessoas, a satisfação dos 
clientes e acionistas e com resultados perenes. 

Confiança: Desenvolver relações de confiança, pautadas por responsabilidade e transparência. 

Criatividade: Estimular ambiente favorável ao pensamento diferenciado, implementando 
soluções inovadoras. 

Consciência: Agir com ética e responsabilidade, promovendo a segurança das pessoas e a 
sustentabilidade no dia-a-dia do negócio. 

Colaboração: Trabalhar em equipe, compartilhando experiências em todos os níveis, 
maximizando conhecimento e resultados. 

	

2.3 	Áreas de Atuação 

Atua em todas as fases de um empreendimento, compreendidas desde a fase de estudos de 

eviabilidade até o término do projeto, elaboração, fiscalização e gerenciamento de projetos, bem como 

no gerenciamento, fiscalização e supervisão de obras e programas abrangendo as seguintes áreas 

especializadas: 

- Saneamento; 
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Recursos Hídricos; 

Desenvolvimento Local e Regional; 

Meio Ambiente; 

Infra-estrutura de Transportes; 

Transporte Urbano; 

Indústrias; 

Petróleo e Gás; 

Edificações; 

Energia; 

Patologia; 

Inspeções, Controle Tecnológico; etc. 

Pode assumir o papel de integradora, em modalidades como Design-build (projeto e construção); 

EPC - Engineering Procurement Construction (projeto, suprimento e construção) e Tumkey ("chaves 

na mão"). 

Com escritórios instalados nos principais centros de decisão do pais, a CONCREMAT mantém essas 

estruturas dotadas de todo o aparato administrativo e moderna logística, viabilizando o trabalho das 

equipes e a comunicação com clientes e fornecedores com agilidade, eficiência e efetiva cobertura 

nacional. 

2.4 	Sistema da Qualidade CONCREMAT 

Atuando de modo a transmitir aos clientes, colaboradores e parceiros, a certeza de que a Empresa é 

uma organização confiável, dinâmica e atualizada tecnologicamente, concentrando esforços na 

melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, buscando sistematicamente a 

satisfação do cliente, visando sempre atender as expectativas de custos, prazos e qualidade 

111 	requeridas. 

Atualmente a Empresa possui as seguintes certificações: 

NBR IS0-9001:2008, cujo escopo abrange os Estudos, Projeto, Gerenciamento, Fiscalização e 
Supervisão de Empreendimentos; 

NBR IS0-9001:2008, cujo escopo abrange Fiscalização; Controle Tecnológico de concreto, 
solos, pavimentos e revestimentos; Ensaios Laboratoriais de Materiais e Componentes 
Construtivos; Inspeção; Avaliação e Monitoramento de Estruturas e Patologias Estruturais e de 
Sistemas Construtivos; e Gestão de Qualidade de Empreendimentos; e 

NBR ISO 14001:2004, cujo escopo abrange Gestão de Meio Ambiente abordando Estudos, 
Projetos, Gerenciamento, Fiscalização e Supervisão de Empreendimentos. 

OHSAS 18001:2007 , cujo escopo abrange Estudos, Projeto, Gerenciamento, Fiscalização e 
Supervisão de Empreendimentos 

2.5 	União e Valores Individuais 

Valorizar o potencial humano e criar um ambiente organizacional favorável à motivação dos 

colaboradores tem sido um dos principais compromissos da CONCRE-M,A5;1 tornar-se umas das 150 
( 
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melhores empresas para trabalhar. É sob esta lógica que os programas de gestão de pessoas estão 

sendo elaborados e aplicados. 

Entre as ações desenvolvidas, destaca-se a criação do Programa de Reconhecimento para distinguir 

as conquistas alcançadas pelos colaboradores. Além de criar um clima de valorização, o programa 

tem impacto direto na motivação e, consequentemente, na produtividade e nos resultados da 

empresa. 

Para atingir suas metas, a CONCREMAT tem investido em Programas para o desenvolvimento 

individual e profissional de seus colaboradores. 

Dentre os Programas já implantados, destacamos a implantação do Sistema de Gestão dos 

Colaboradores - SGC com o objetivo de consolidar um banco de dados com o perfil dos 

colaboradores, suas competências e habilidades, identificando os profissionais para melhor 

*O 	aproveitá-los dentro da Empresa. 

Também foi criado o Programa Jovens Talentos, com o objetivo de suprir a cadeia sucessória de 

posições-chave e tornar a empresa uma referência na inserção de jovens no mercado de trabalho. 

2.6 	Atividades Sociais e Ambientais da Empresa 

A mobilização da Empresa em torno do conceito de Responsabilidade Social demonstra que o tema 

vem sendo inserido como diferencial no mercado. Conscientes da sua importância, as ações sociais 

sempre estiveram presentes na trajetória da CONCREMAT. 

Desde 2004, responde aos indicadores do Instituto ETHOS de responsabilidade social, que resulta 

em um plano de ação para melhoria e monitoramento. A aplicação é feita por meio de reuniões com 

representantes de diversos níveis hierárquicos e a diretoria. 

Mantém em sua administração o compromisso com a preservação do meio ambiente, com a inclusão 

social e com a qualidade de vida. A responsabilidade social está focada em toda a sua cadeia de 

negócios, sendo encarada como um processo educativo inesgotável. 

Em seus escritórios espalhados pelo país, vigora um sistema de coleta seletiva e o estímulo aos 

colaborares na redução da quantidade de papel usado. Este sistema já arrecadou mais de 8 

toneladas de resíduos que são doados a ONGs. 

Consciente da sua responsabilidade social e ambiental, faz parte da política da Empresa a 

jfimplementação de novos projetos nas áreas de educação ambiental e de voluntariado. 

Para comprovação do tempo de registro da Empresa apresentamos adiante a Certidão de Registro %.-

Quitação da CONCREMAT no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA/RJ, cujoW 

registro data de 04/11/1958, em perfeito atendimento ao item 7, subitem 7.2.3. - Documento PT-3, 

alínea "a". 	 fir-e O ! 
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2.8 	Experiência Específica da Empresa 

Apresentamos adiante os Atestados de Capacidade Técnica e respectivas Certidões de Acervo 

Técnico que comprovam a experiência da Empresa em serviços de elaboração de projetos similares 

ao objeto da licitação em referência, em perfeito atendimento ao item 7, subitem 7.2.3.4 - Documento 

PT-3, alínea "b", sendo: 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras de edificações de uso público 

(shopping, terminal de passageiros ou centro de convenções), com no mínimo 7.000m2; 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras de edificações contendo instalações 

hidráulicas, drenagem, esgotos sanitários e de prevenção e combate a incêndio; 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras de edificações contendo instalações 

elétricas com no mínimo 1.500 kva, e sistema de automação; 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras de edificações contendo sistema de ar 

condicionado com no mínimo 400 IR; 

Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização de obras de edificações contendo controle de 

qualidade das obras com ensaios de laboratório de solos, de concreto e aço. 

• 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA N°: 55751/2013 	VÁLIDA ATÉ: 31/12/2013 

e* 

• 

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos 

da Lei Federal N°5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a 

presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) 

especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) 

respectivo(s)responsável(eis) técnico(s). 

Registro: 	1958200028 

Razão Social: 	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 

CNPJ: 	 33,146.648/0001-20 
Data Registro: 	04/11/1958 

Endereço 	RUA EUCLIDES DA CUNHA 106 SA0 CRISTOVAO - RIO DE 
JANEIRO - RJ , CEP: 20940-060 

RAMOS ATIVIDADE: 

105-0 	OS ENGA CIVIL 

201-0 	OS ENG ELETRICA / 

203-0 	OS ENG ELETRONICA 

302-0 	OS ENG MECANICA 

307-0 	OS ENG QUIMICA 

501-0 	OS ENG AGRONOMICA 
601-0 	OS GEOLOGIA 
1010-0 	OS AGRIMENSURA 

7011-0 	ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE 
ENGA D 

CAPITAL SOCIAL: 

R$ 78.909.335,00 (MATRIZ) 

OBJETO SOCIAL: 

A SOCIEDADE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE 

ARQUITETURA, MEIO AMBIENTE, ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E MECÂNICA, INCLUINDO A 

ELABORAÇÃO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ANTEPROJETOS, PROJETOS 

BÁSICOS, E PROJETOS EXECUTIVOS; EXECUÇÃO POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU 

SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
P 

2op 
40 - Centro I 	 PABX: (21) 2179-2000 	.C*) 	 crea-rj.org.br  Rua Buenos Aires n' 

Rio de Janeiro - RJ 	20070-022 	DENTAM DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-200 	crea-rj@crea-rj.org.br  
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CORRETIVA, PREDITIVA E PREVENTIVA DE QUALQUER NATUREZA; O CONTROLE DE QUALIDADE DE 

PROJETOS; A FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS; O GERENCIAMENTO DE OBRAS E 

EMPREENDIMENTOS; A REALIZAÇÃO DE ENSAIOS, TESTES E ANÁLISE DE MATERIAIS E PRODUTOS, 

INCLUSIVE INSPEÇÃO E CONTROLE DE QUALIDADE; A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, 

SONDAGENS E CONGÊNERES; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ESCORAMENTO, CONTENÇÃO 

E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS; A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO OU 

REFORÇO ESTRUTURAL DE EDIFICAÇÓES, PONTES E CONGÊNERES; A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA, GERENCIAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO NAS 

ÁREAS SOCIAL E AMBIENTAL; A OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS PRIVADOS E 

PÚBLICOS EM GERAL, CONSULTORIA EMPRESARIAL, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS SOCIEDADES 

NO INTERESSE DE SEUS OBJETIVOS. 

• 

CLASSE: 

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA 

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S): 

ABDON LUIZ MILANEZ FILHO 
Carteira N° RJ-30885/D 	 Expedida em: 13/01/1977 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711783 	 Registro: 1967100700 expedido em 13/01/1977 
TITULO: ENG QUIMICO 

Atribuições: RES 068/47 - ART 01(ABCD) 
Inclusão como QT: 11/07/2007 	Inclusão como RT: 11/07/2007 
Ramo Atividade: OS ENG QUIMICA 
ALAIN YVES FRANCOIS DAVID 
Carteira N° RJ-RJ-149133/D/D 	Expedida em: 07/10/1997 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003773428 	 Registro: 1993104344 expedido em 08/10/1997 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73-ART 7(EX PONT/GR ESTRUT) 

Inclusão como QT: 08/10/1997 	Inclusão como RT: 25/11/1997 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ALDO VAZ SAMPAIO 

Carteira N° RJ-RJ-125823/D/D 	Expedida em: 28/09/1993 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711791 	 Registro: 1991103277 expedido em 09/10/1991 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 18/06/2007 	Inclusão como RT: 18/06/2007 

Rua Buenos Aires n° 40 - Centro I 	 RAM: (21) 2179-2000 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 j  CENTRAT DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 

.crea-rj.org.br 

crea-rj@crea-rj.org.br013 
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Inclusão como QT: 07/05/2007 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

CELSO SILVEIRA QUEIROZ 
Carteira N° SP-32144/D 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 

Inclusão como RT: 07/05/2007 

?•t 

c  , 5;1  e ( 
) 

\qb... o/  
PABX: (21) 2179-2000 	 www crea- rj .org.br 

Expedida em: 30/06/2004 pelo Crea-SP 
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Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

ALEXANDRE ROBERTO SALSE DITTERT 
Carteira N° RJ-RJ-145766/D/D 	Expedida em: 05/11/1999 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003711597 	 Registro: 1996121709 expedido em 14/11/1996 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 -ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 10/03/2010 	Inclusão como RT: 10/03/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ANTONIO CARLOS PITTA 
Carteira N° RS-R5073314/D 	Expedida em: 13/08/1990 pelo Crea-RS 
RNP: 2206337398 	 Registro: 2008146266 expedido em 13/08/1990 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 26/02/2009 	Inclusão como RT: 26/02/2009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI DELIA 
Carteira N° SP-105546/D/D 	Expedida em: 29/03/1983 pelo Crea-SP 
RNP: 2601896221 	 Registro: 1998104764 expedido em 27/12/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 20/07/1998 	Inclusão como RT: 31/08/1998 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ANTONIO ELISIO CANCELA 
Carteira N° MG-10342D MG/D 	Expedida em: 04/04/1974 pelo Crea-MG 
RNP: 1402885563 	 Registro: 1990104247 expedido em 09/07/1971 
TITULO: ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 
Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 03/08/1990 	Inclusão como RT: 03/08/1990 
Ramo Atividade: OS ENG ELETRICA / 

Inclusão como QT: 03/08/1990 	Inclusão como RT: 03/08/1990 
Ramo Atividade: OS ENG ELETRONICA 
ARIOVALDO DOS SANTOS 
Carteira N° RS-47276/D 	 Expedida em: 17/02/1983 pelo Crea-RS 
Registro: 1998104763 expedido em 
20/07/1998 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.PROJ ARO) 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 1 crea-rjacrea-rj.org.br  

014 
P.Afk. 



PÁG: 4/15 
DATA: 05/08/2013 

•• 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

Registro: 2004106092 expedido em 
20/08/2004 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 

Inclusão como QT: 27/06/2005 	Inclusão como RT: 27/06/2005 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

EDUARDO JORGE MIANA 
Carteira N° RJ-17428/D 	 Expedida em: 17/02/1971 pelo Crea-RJ 
RNP: 2003368710 	 Registro: 1969100864 expedido em 17/02/1971 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 

Inclusão como QT: 06/12/2001 	Inclusão como RT: 06/12/2001 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ELIZEU ALVAREZ DE LIMA 
Carteira N° SP-107556/D 	 Expedida em: 18/07/1980 pelo Crea-SP 
RNP: 2603365584 	 Registro: 2009116488 expedido em 18/01/1980 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 13/07/2009 	Inclusão como RT: 13/07/2009 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
FABIO MARCELLUS VELLOSO 
Carteira N° RJ-881051820/D 	Expedida em: 15/08/1991 pelo Crea-RJ 

RNP: 2005837121 	 Registro: 1988105182 expedido em 19/01/1989 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 
Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 
TITULO: ENGENHEIRO DE 
SEGURANCA DO TRABALHO 
Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 17/06/2011 	Inclusão como RT: 17/06/2011 

Ramo Atividade: ENG SEG TRABALHO / SERVICO ESPECIALIZADO DE ENGA D 
FERNANDO JARDIM MENTONE 
Carteira N° SP-40611/D 	 Expedida em: 27/08/1975 pelo Crea-SP 

Registro: 1995120923 expedido em 
27/04/1995 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 - ART 28(G EXC AEROP) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 02/05/1995 	Inclusão como RT: 27/12/2005 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

GERSON LUIS DE ARAUJO RODRIGUES 
Carteira N° RJ-881064808/D 	Expedida em: 01/09/1992 pelo Crea-RJ 
RNP: 2001389736 	 Registro: 1988106480 expedido em 26/12/1988 

P G" 
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TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 09/04/2013 	Inclusão como RT: 09/04/2013 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOAO LOPES DE QUEIROZ 
Carteira N° RJ-34697/D 	 Expedida em: 12/06/1989 pelo Crea-RJ 
RNP: 2001664893 	 Registro: 1976102805 expedido em 26/07/1976 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 
Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOD MECANICA 

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 
Inclusão como QT: 01/08/2011 	Inclusão como RT: 01/08/2011 
Ramo Atividade: OS ENG MECANICA 

JOSE ALCURE NETO 
Carteira N° RJ-RJ-15599/D/D 	Expedida em: 19/09/1969 pelo Crea-RJ 
RNP: 2001591098 	 Registro: 1969100413 expedido em 19/09/1969 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inclusão como QT: 18/08/1989 	Inclusão como RT: 18/08/1989 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE ANTONIO CARNEIRO FELIPPE DE MORAES 
Carteira N° RJ-RJ-19198/D/D 	Expedida em: 08/05/1972 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002900086 	 Registro: 1972100296 expedido em 08/05/1972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Inclusão como QT: 10/08/2009 	Inclusão como RT: 10/08/2009 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA 
Carteira N° RJ-RJ-841052108/D/D Expedida em: 23/10/1987 pelo Crea-RJ 
RNP: 2004444380 	 Registro: 1984105210 expedido em 23/10/1987 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(EX,AER/URB/SAN UR/RU) 
RES 218/73 - ART 7(EX.POR/RIOS/CAN) 

Inclusão como QT: 13/06/2005 	Inclusão como RT: 13/06/2005 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

JOSE MARCOS GUIMARAES ADRIANO 
RNP: 2002486085 	 Registro: 2007110272 expedido em 02/05/2007 

TITULO: AGRIMENSOR 

Atribuições: RES 218/73 - ART 04(AT.01Al2,14A18) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

TITULO: TECNICO 
AGRIMENSURA 

Atribuições: RES 278/83 - ART 03(OBS ART 04) 

Inclusão como QT: 28/06/2011 	Inclusão como RT: 28/06/2011 
Ramo Atividade: OS AGRIMENSURA 

KtTIA CILENE BERTOLINI 
Carteira N° SP-5060700677/D 	Expedida em: 30/12/1996 pelo Crea-SP 
RNP: 2603373820 	 Registro: 2008146273 expedido em 30/12/1996 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 19/04/2010 	Inclusão como RT: 19/04/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MARIA BEATRIZ BURLAMAQUI 
Carteira N° RJ-135594/D 	 Expedida em: 03/08/1997 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002399883 	 Registro: 1994100227 expedido em 02/02/1994 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 13/12/2010 	Inclusão como RT: 13/12/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MARIO SERGIO AZEVEDO DE OLIVEIRA 
Carteira N° RJ-RJ-34398/D/D 	Expedida em: 17/01/1978 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002427810 	 Registro: 1976102320 expedido em 31/12/1976 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(B) 
DEC 23569/33 - ART 29(C EXC G/E/MET) 
DEC 23569/33 - ART 28(BCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 - ART 28(A EXC T GEOD) 
Inclusão como QT: 08/11/2006 	Inclusão como RT: 08/11/2006 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
MAURICIO CARDOSO MORETTI 
Carteira N° SP-69597/D 	 Expedida em: 04/09/1979 pelo Crea-SP 
Registro: 2005115206 expedido em 
01/11/2005 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 05/04/2006 	Inclusão como RT: 05/04/2006 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

MILTON DA CONCEICAO LOPES DOS SANTOS 
Carteira N° RS-2728/D 	 Expedida em: 01/07/1964 pelo Crea-RS 
RNP: 2203368764 	 Registro: 2007131147 expedido em 01/08/2007 
TITULO: AGRONOMO 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 37(P.UN-ABCDE) 
Inclusão como QT: 15/12/2008 	Inclusão como RT: 15/12/2008 
Ramo Atividade: OS ENG AGRONOMICA 	 (c;I: 

SkS1  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

PAULO FERNANDO ARAUJO DA SILVA 
Carteira N° MG-44480/D 	 Expedida em 23/07/1987 pelo Crea-MG 
Registro: 2001105266 expedido em 
11/06/2001 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 15/08/2002 	Inclusão como RT: 15/08/2002 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES 
Carteira N° RJ-RJ-28026/D/D 	Expedida em: 07/11/1975 pelo Crea-RJ 
RNP: 2002862206 	 Registro: 1981115391 expedido em 07/11/1975 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 139/64 - ART 03(ABCDEF) 
Inclusão como QT: 02/01/1986 	Inclusão como RT: 02/01/1986 
Ramo Atividade: OS ENG MECANICA 

PAULO ROBERTO BELISARIO SOARES DE SOUZA 
Carteira N° SP-189408/D/D 	Expedida em: 09/02/1990 pelo Crea-SP 
RNP: 2602031682 	 Registro: 2010110731 expedido em 09/02/1990 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 17/05/2010 	Inclusão como RT: 28/04/2010 

Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
RAFAEL LUÍS RABUSKE 
Carteira N° RS-RS120201/D 	Expedida em: 15/06/2002 pelo Crea-RS 
RNP: 2202987258 	 Registro: 2010108720 expedido em 15/06/2002 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inclusão como QT: 08/04/2010 	Inclusão como RT: 08/04/2010 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 
ROSANA CRISTINA TIBA 
Carteira N° SP-0682494198/D 	Expedida em 09/03/1993 pelo Crea-SP 
Registro: 2007110863 expedido em 
15/03/2007 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inclusão como QT: 24/05/2007 	Inclusão como RT: 24/05/2007 
Ramo Atividade: OS ENGA CIVIL 

SYLVIA DUTRA LOUREIRO NOVAES 
Carteira N° RJ-831009706/D 
RNP: 2004255331 

TITULO: GEOLOGO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 11 

Expedida em: 21/02/1984 pelo Crea-RJ 

Registro: 1983100970 expedido em 18/03/1983 e 
41- 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

Inclusão como QT: 19/12/1983 	Inclusão como RT: 19/12/1983 
Ramo Atividade: OS GEOLOGIA 

1111 	
QUADRO TÉCNICO: 

ADRIANA SILVA DOS SANTOS 
Carteira N°: RJ-158131/D 	Expedida em: 14/02/2000, pelo Crea-RJ 

RNP: 2000601928 	 Registro: 1999119858 expedido em 09/02/2000 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218173- ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 10/05/2013 
ALBERY BARROCO TEIXEIRA 
Carteira N°: RJ-159828/D 	Expedida em: 26/07/2001, pelo Crea-RJ 
RNP: 2000128513 	 Registro: 1999101968 expedido em 27/06/2000 

TITULO: ENGENHEIRO 
ELETRICISTA 
Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 
RES 218173- ART 09(AT.01 A 18) 

TITULO: TECNICO EM 
ELETRONICA 

Atribuições: RES 278/83 - ART 03(OBS ART 04) 
Início QT: 26/04/2011 

ALEXANDRE MOISES HABER 
RNP: 2006398946 	 Registro: 2008134177 expedido em 12/08/2008 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 03/06/2011 
ALVARO MARCOS BORGES NAYLOR 
Carteira N°: RJ-RJ- 	 Expedida em: 23/01/1987, pelo Crea-RJ 
821030460/D/D 

RNP: 2002981140 	 Registro: 1982103046 expedido em 12/08/1982 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 02/07/2013 

ANA CRISTINA RODRIGUES LOPES 
RNP: 2009191986 	 Registro: 2010123023 expedido em 13/01/2011 
TITULO: ENG CIVIL 

Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, COM RESTRICAO A AEROPORTOS E 
PONTES E ARTIGO 7 DA LEI 5194/66 

Inicio QT: 19/10/2011 

ANTONIO CARLOS MAGGESSI LIMA 
Carteira N°: RJ-881000192/D 	Expedida em: 08/06/1990, pelo Crea-RJ 
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RNP: 2001063520 	 Registro: 1988100019 expedido em 08/03/1988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 30/01/2012 

ANTONIO FERNANDO DO LIVRAMENTO MARTINS 
Carteira N°: SP-SP-072268/D/D Expedida em: 03/01/1980, pelo Crea-SP 
RNP: 2603548620 	 Registro: 1992101892 expedido em 17/01/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 15/08/2012 

ANTONIO JOSE DE CARVALHO ALVES 
RNP: 2006905228 	 Registro: 2008153781 expedido em 15/01/2009 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 30/06/2011 

ARNALDO LEAL MARIUZZO 
Carteira N°: SP-63617/D 	Expedida em: 09/01/1979, pelo Crea-SP 
Registro: 1978104379 expedido 
em 16/07/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 
Inicio QT: 05/04/2011 

ATILA FREITAS BALTAR 
Carteira N°: RJ-36558/D 	Expedida em: 29/09/1978, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001027397 	 Registro: 1977101112 expedido em 30/12/1976 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 29(BC) 
DEC 23569/33 - ART 28(BCDEFHIJK) 
DEC 23569/33 - ART 28(A EXC T GEOD) 
Inicio QT: 25/04/2013 

AUGUSTO CESAR FABRIN 
Carteira N°: SP-089573/D/D 	Expedida em: 13/01/1979, pelo Crea-SP 
RN?: 2607912369 	 Registro: 2010139959 expedido em 13/01/1979 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 7(EX.AER/P RLAM) 

Inicio QT: 24/02/2011 

BERNARDO DE PAIVA PENNA 
RNP: 2009884124 	 Registro: 2011120828 expedido em 04/08/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 14/05/2013 

CARLOS ANDRE BONOW FILHO 
Carteira N°: RJ-15388D RJ/D 	Expedida em: 05/05/1998, pelo Crea-RJ 
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RNP: 2005870951 	 Registro: 1967100524 expedido em 06/02/1968 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 04/11/2010 
CARLOS AURELIO SERRA JUNIOR 
Carteira N°: RJ-48498/D/D 	Expedida em: 16/04/1986, pelo Crea-RJ 

RNP: 2003185941 	 Registro: 1983101127 expedido em 25/07/1980 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOD MECANICA 
Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 

Inicio QT: 13/12/2012 

CARLOS HENRIQUE COSTA JARDIM 
Carteira N°: MG- 	 Expedida em: 11/05/1989, pelo Crea-MG 
M00000049024D/D 

RNP: 1403366721 	 Registro: 2012116476 expedido em 11/05/1989 

TITULO: GEOLOGO 
Atribuições: LEI 4076/62 

Inicio QT: 15/08/2012 

CASSIA VANESSA DE CASTRO 
Carteira N°: PR-103704/D 	Expedida em: 25/05/2009, pelo Crea-PR 

RNP: 1707422710 	 Registro: 2011134148 expedido em 12/12/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 10/05/2013 
CESAR SOUTINHO DE MELLO 
Carteira N°: RJ-901001741/D 	Expedida em: 14/05/1993, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001186568 	 Registro: 1990100174 expedido em 12/04/1990 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 09/10/2012 

EDIANE ROSA 
Carteira N°: SC-S1 072060-5/D Expedida em: 28/02/2005, pelo Crea-SC 
RNP: 2507106204 	 Registro: 2013102134 expedido em 23/01/2013 

TITULO: ENGENHEIRO 
SANITARISTA E AMBIENTAL 

Atribuições: RES 310/86 
DEC 90922/85 DE CONF. C/ O PARAG UNICO DO ART 84 DA LEI 5194/66. 
RES 447/2000 DO CONFEA 

Inicio QT: 25/04/2013 

EDUARDO AUGUSTO DA CUNHA PINTO 
Carteira N°: SP-239761/D 	Expedida em: 19/08/1992, pelo Crea-SP 
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RNP: 2603498665 	 Registro: 2011124776 expedido em 06/09/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

TITULO: TECNOL EM CONST 
CIVIL - EDIFICACOES 
TECNOLOGO EM CONST 
CIVIL - EDIFICACOES 

Atribuições: ART 3 E 4 DA RES 313/86 DO CONFEA, CIRCUNS AMB DA RESP 
MODALIDADE 

TITULO: TECNOLOGO C 
CV/MOV TERRA PAV 

Atribuições: RES 313/86 - ART 3 E 4 

Inicio QT: 19/10/2011 
EDUARDO EDSON SAFADY 
Carteira N°: MG-0488615773/D Expedida em: 11/05/2004, pelo Crea-MG 
RNP: 1404105034 	 Registro: 2013110196 expedido em 09/04/2013 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 21/05/2013 

ELIZABETH PETRONI CALDAS DA SILVA 
RNP: 2602576999 	 Registro: 2011104418 expedido em 27/04/1987 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 05/04/2011 
EVALDO CABRAL GONCALVES 
Carteira N°: RJ-851033696/D 	Expedida em: 05/05/1995, pelo Crea-RJ 
RNP: 2001379501 	 Registro: 1985103369 expedido em 16/08/1985 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 21/05/2010 
FABIANA GARCIA FERREIRA 
Carteira N°: RS-149146/D 	Expedida em: 23/02/2008, pelo Crea-RS 
RNP: 2205496956 	 Registro: 2010108746 expedido em 26/02/2010 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 21/05/2013 

FABIO SIMOES SUBTIL 
Carteira N°: SP-5060003240/D Expedida em: 06/08/1992, pelo Crea-SP 
RNP: 2604573415 	 Registro: 2007143857 expedido em 06/08/1992 
TITULO: ENGENHEIRO 
MECANICO 

Atribuições: RES 218/73 - ART 12(AT.01 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuições: RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 
ç s)  
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Inicio QT: 25/11/2010 

GISELE PRADO DE FARIA 
Carteira N°: RJ-851042466/D 	Expedida em: 27/01/1986, pelo Crea-RJ 

RNP: 2003713867 	 Registro: 1985104246 expedido em 02/09/1985 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inicio QT: 17/08/1988 
GUSTAVO ALVES TRISTA0 
RNP: 0800480848 	 Registro: 2010157203 expedido em 15/05/2006 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 24/02/2011 
GUSTAVO SILVA DO PRADO 
Carteira N°: SP-5060730256/D Expedida em: 15/09/2005, pelo Crea-SP 

RNP: 2603852256 	 Registro: 2013102498 expedido em 28/01/2005 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 25/04/2013 
HENRIQUE CARLOS DE MACEDO JUNIOR 
Carteira N°: SP-5063356638/D Expedida em: 14/03/2011, pelo Crea-SP 

RNP: 2609459580 	 Registro: 2013102501 expedido em 14/03/2011 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 25/04/2013 
JOAO CARLOS MOREIRA GUEDES 
Carteira N°: RJ-19428/D 	Expedida em: 19/06/1972, pelo Crea-RJ 
RNP: 2003508503 	 Registro: 1972100352 expedido em 19/06/1972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inicio QT: 08/03/2013 

JOSE RENATO DE OLIVEIRA E SILVA FILHO 
Carteira N°: RJ-37865/D 	Expedida em: 27/05/1992, pelo Crea-RJ 

RNP: 2002338337 	 Registro: 1976101800 expedido em 17/05/1976 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

TITULO: ENGENHEIRO DE 
OPERACAO MOD FABR 
MECANICA 

Atribuições: RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 

Inicio QT: 14/07/2010 

KLEBER DE SOUZA MOURA 
Carteira N°: BA-15444/D 	Expedida em: 17/03/1983, pelo Crea-BA 
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RNP: 0500930155 	 Registro: 2010124171 expedido em 25/05/2010 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 24/02/2011 

MARCELO SILVA NETO 
Carteira N°: RJ-19004D RJ/D 	Expedida em: 17/04/1972, pelo Crea-RJ 

RNP: 2002279381 	 Registro: 1969101379 expedido em 17/02/1972 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Inicio QT: 15/04/1986 

MARCIO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 
Carteira N°: SP-030161/D/D 	Expedida em: 21/11/1978, pelo Crea-SP 
RNP: 2603414380 	 Registro: 1988102446 expedido em 29/04/1971 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: DEC 23569/33 - ART 28(G EX P/R/C/AE) 

Inicio QT: 21/08/1995 
MARIA GLORIA DOS SANTOS SILVA 
Carteira N°: RJ-791044379/D 	Expedida em: 07/11/1988, pelo Crea-RJ 

RNP: 2009885180 	 Registro: 1979104437 expedido em 29/12/1979 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 07/10/2011 

MILTON ALVES VIEIRA DE MELLO 
Carteira N°: PE-036533/D 	Expedida em: 01/02/2007, pelo Crea-PE 
RNP: 1801772851 	 Registro: 2012128158 expedido em 05/10/2012 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 10/05/2013 
MONICA GISLAINE ROCHA DOS SANTOS HAENEL 
Carteira N°: SP-195864/D 	Expedida em: 21/03/1991, pelo Crea-SP 

RNP: 2602066869 	 Registro: 2011124780 expedido em 06/09/2011 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Início QT: 19/10/2011 
PERSIO AUGUSTO DE PAULA 
Carteira N°: SP-084073/D 	Expedida em: 27/04/1981, pelo Crea-SP 

RNP: 2610214863 	 Registro: 2012119549 expedido em 20/07/2012 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 09/10/2012 
RAFAEL CHAVES OPITZ 

Carteira N°: RS-111837/D 	Expedida em: 24/05/2012, pelo Crea-RS 

Rua Buenos Aires n* 40 - Centro 
	

PABX: (21) 2179-2000 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Jurídica N°55751/2013) 

RNP: 2200527004 	 Registro: 2013103295 expedido em 04/02/2013 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 25/04/2013 
REGINA MANSUR 
Carteira N°: PR-14731/D 	Expedida em: 31/10/1984, pelo Crea-PR 
RNP: 1703713273 	 Registro: 2007104750 expedido em 03/05/1983 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 24/02/2011 

ROBERTA MARIA COSTA 
Carteira N°: SP- 	 Expedida em: 23/01/1998, pelo Crea-SP 
5060877608/D/D 

RNP: 2603408291 	 Registro: 2012116486 expedido em 23/01/1998 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Inicio QT: 15/08/2012 
ROSINA GODINHO COSTA 
Carteira N°: RJ-8810321 16/D 	Expedida em: 02/08/1990, pelo Crea-RJ 
RNP: 2002506647 	 Registro: 1988103211 expedido em 06/07/1988 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 14/07/2010 

SERGIO ANDRE LIMA TRECE 
Carteira N°: RJ-RJ-156789/D/D Expedida em: 17/12/2001, pelo Crea-RJ 
RNP: 2008976831 	 Registro: 1999107809 expedido em 04/10/1999 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Inicio QT: 04/11/2010 
THALES DE MEDEIROS NOGUEIRA 
Carteira N°: PR-PR-34307/D/D Expedida em: 04/05/1999, pelo Crea-PR 
RNP: 1700884484 	 Registro: 2012104602 expedido em 04/05/1999 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 09/10/2012 

THIAGO OLIVEIRA LAPA 
Carteira N°: SP- 	 Expedida em: 07/08/2007, pelo Crea-SP 
5061730468/D/D 

RNP: 2604338440 	 Registro: 2013113793 expedido em 08/05/2013 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
Início QT: 02/08/2013 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 1 	 PASIX: (21) 2179-2000 .crea-rj.org.br 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 1 CENTRAL DE RELACIONAMENTO: (21) 2179-2007 	crea-rj@crea-rj.org.br  
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DATA: 05/08/2013 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO - CREA-RJ 

(Continuação da CERTIDÃO de Registro de Pessoa Juridica N°55751/2013) 

FINALIDADE: Para fins de Licitação 

• 	**** RESTRITA A JURISDIÇÃO DO Crea-RJ **** 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro, 5 de Agosto de 2013. 

As certidões emitidas pelos Conselhos Regionais perderão a validade, caso ocorra qualquer modificação 

posterior dos elementos cadastrais nelas contidas e desde que não representem a situação correta ou 

atualizada, do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.23628321803299057 

Emitida às: 05/08/2013 09:18 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do Crea-RJ na Internet, no 

Endereço www.crea-rj.org.br. 

Rua Buenos Aires n 40 - Centro 

Rio de Janeiro - RJ - 20070-022 

PABX: (21) 2179-2000 
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2002027171 
(CREA/RS) 

04 

09 

2002027171 
(CREA/RS) 

2058/2003 
(CREA/PR) 

06221/98 
(CREA/RJ) 

çór 
CONCREMAT 
engenharia 

QUADRO DE ATESTADOS — EXPERIÊNCIA DA EMPRESA 

N° 
	

CAT N° 
	

Descrição dos Serviços 
	

Atendimento ao Edital 

01 2000005053 
(CREA/RS) 

02 	03243/99 
(CREA/RJ) 

Gerenciamento e Fiscalização das Obras de 
Execução de Empreendimento de Natureza 
Comercial Shopping Center sito a Av. Guilherme 
Schell N° 6750 esquina Rua Matias Velho na Cidade 
de Canoas - RS 

Gerenciamento de Projetos e Obras na Construção 
do Iguaçú Top Shopping, de propriedade de 
Marcellino Martins Participações S/A, situada à Rua 
Governador Roberto Silveira, n° 540, Nova Iguaçú — 
Rio de Janeiro. 

b-1: Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações de uso público (shopping, 
terminal de passageiros ou centro de convenções), com 
no mínimo 7.000m2. 

2058/2003 	Serviços de Fiscalização da Obra do Edifício Sede da 
03 	(CREA/PR) 	Seção Judiciária do Estado do Paraná. 

Serviços Técnicos Especializados para Fiscalização 
das Obras/Serviços de Engenharia da Nova Fase do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto 
Alegre — RS. 

2058/2003 	Serviços de Fiscalização da Obra do Edifício Sede da 
05 	(CREA/PR) 	Seção Judiciária do Estado do Paraná 

Fiscalização das Obras e Serviços de engenharia da 

06 	0251/DEOP/2003 Etapa 2 da Ampliação do Terminal de Passageiros do 
(CREA/PA) 	Aeroporto Internacional de Belém/PA. 

b-2: Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações contendo instalações 
hidráulicas, drenagem, esgotos sanitários e de 
prevenção e combate a incêndio. 

Serviços Técnicos Especializados para Fiscalização 
das Obras/Serviços de Engenharia da Nova Fase do 
Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto 
Alegre - RS  

b 3: Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
Serviços de Fiscalização da Obra do Edifício Sede da de obras de edificações contendo instalações elétricas 
Seção Judiciária do Estado do Paraná 	 com no mínimo 1.500 kva e sistema de automação. 
Gerenciamento e Fiscalização das Obras de 
Construção do Empreendimento Comercial 
denominado Edifício Rio Metropolitan, sito à Av. Chile 
n° 500, Rio de Janeiro — RJ. 



15:ter 
CONCREMAT 
engenharia 

N° 
	

CAT N° 
	

Descrição dos Serviços 
	

Atendimento ao Edital 

10 2000005053 
(CREA/RS) 

Gerenciamento e Fiscalização das Obras de 
Execução de Empreendimento de Natureza 
Comercial Shopping Center sito a Av. Guilherme 
Schell N° 6750 esquina Rua Matias Velho na Cidade 
de Canoas - RS 

06221/98 
11 	(CREA/RJ) 

Gerenciamento e Fiscalização das Obras de 
Construção do Empreendimento Comercial 
denominado Edifício Rio Metropolitan, sito à Av. Chile 
n° 500, Rio de Janeiro — RJ. 

b-4: Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações contendo sistema de ar 
condicionado com no mínimo 400 TR. 

12 03243/99 
(CREA/RJ) 

Gerenciamento de Projetos e Obras na Construção 
do Iguaçú Top Shopping, de propriedade de 
Marcellino Martins Participações S/A, situada à Rua 
Governador Roberto Silveira, n° 540, Nova Iguaçú — 
Rio de Janeiro 

13 	B.2057/95 
(CREA/SP) 

Serviços Técnicos Especializados de Gerenciamento 
das Obras e Controle da Qualidade, com execução 
de ensaios Tecnológicos, na Construção de 04 
(quatro) Unidades Prisionais denominadas Lote 01, 
Lote 02, Lote 03 e Lote 04, localizados à Avenida 
Marginal Pinheiros — São Paulo/SP. 

06222/98 
14 	(CREA/RJ) 

YTÉ:: tf/ 240/98 
(CREA/AL) 

Gerenciamento e Controle da Qualidade do Anexo I 
do Centro Administrativo da Prefeitura do Rio de 
Janeiro. 

Fiscalização nas Obras de Construção de Rede de 
Esgoto e Estação de tratamento de Esgoto; Execução 
de Obras e Serviços de Reforço do Pavimento, mais 
melhoria do Sistema de Drenagem, Sinalização 
Horizontal e Luminosa da Pista de Pouso e Pistas de 
Táxis e Obras de Reforma e Ampliação do Terminal 
de Passageiros do Aeroporto Campo dos Palmares 
em Maceió/AL. 

b-5: Gerenciamento e/ou supervisão e/ou fiscalização 
de obras de edificações contendo controle de qualidade 
das obras com ensaios de laboratório de solos, de 
concreto e aço. 

o 



1 de Agosto de 

A9. Emissão de relatório de posição de venda e acompanhamento da situação de projetos 
e obra dos lojistas 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
presente cópia reprogràfla conforme o original a mim apr 

u Tê. 

. 
.46
56 

10 Rio 

Autentico a 
esentado, 
Valores 
Autentic, 
Proc.dado 
Total 	 

2013. 

satidEbstAuLtoó 
COREGE6ORIA GERÁL 

tiAjUSTiÇA RJ 
AUTENTICAÇÂO 

t'S M. 

029 

e A--r 2v vx,o sv.s5 

El 

-11 	FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

ATESTADO 

Atestamos pare os devidos fins que a Empresa CONCREMAT ENGENHARIA E• 
TECNOLOGIA S.A, através de sua Divisão de Gerenciamento, executou para a FUNCEF - 
Fundação dos Economiários Federais os serviços técnicos especializados de gerenciamento e 
fiscalização das obras de execução de empreendimento de natureza comercial Shopping 
Center sito a av. Guilherme Schell n° 6750 esquina rua Matias Velho na cidade de Canoas-RS 
serviços estes executados dentro da boa qualidade e das normas técnicas exigidas. 

A - CARACTERISTICAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

Os serviços foram executados no período de 01/03/97 até 15/06/98 

A obra foi executada em regime de Gerenciamento e administração do empreendimento e 
abrangeu as área a seguir relacionada 

Al. Acompanhamento e coordenação de projetos arquitetônicos e 
complementares(fundações, 	supraestrutura, 	instalações 	elétrica,hidráulicas,ar 
condicionado sistema termoacumulação, supervisão predial, projeto de sistema rodoviário 
com alteração de traçado e pavimentação, transporte, projeto de sinalização rodoviária, 
projeto de sinalização interna, projeto luminotécnico, projeto de sistema de combate a 
incêndio, projeto de paisagismo, projeto de estacionamento, projeto de tubulação de gás) 

Gerenciamento e fiscalização da implementação e execução das obras referente aos 
projetos supra citados 

A3. Controle de prazos 

Controle de Custo 
Controle de Orçamento e do Cronograma Físico 

Controle da Qualidade 

Serviços Técnicos / Administrativos 

Emissão de relatório mensal para o contratante com posição físico-financeira da obra, 
expressa em desenhos esquemáticos, quadros, histogramas bem como previsões e 
recomentações ao contratante 

Emissão de relatórios mensais da posição financeira do empreendimento com 
desembolsos e gastos efetuados no período 
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ir FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

B - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 

A obra é composta por 2 pavimentos sendo no 10 .pavimento todo o desenvolvimento da 
área comercial, lojas e circulações, serviços de sanitários e utilitários. 
No 2o. pavimento desenvolveu-se a administração, setor de serviços e substação. 

A área total implantada do empreendimento é de 57.441,35 rn2  tendo como área 
construída aproximadamente 25.667,28 m2  e área de ABL aproximadamente 16.000 m2 . 

A área aproximada de 31.774,07 m2  de estacionamento e serviços com aproximadamente 
1.100 vagas. O empreendimento é composto pelo seguinte: 

- 153 lojas comerciais 
- 04 espaços para cinema 
- 1.100 vagas para estacionamento 
- área de administração 
- área de slast-food" 
- área de eventos 

Mr.  A Concremat gerenciou e fiscalizou todas as atividades executivas do empreendimento 
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O sistema construtivo em estacas pré-moldadas cravadas com blocos de fundações em 
concreto armado usinado. A estrutura de vigas e pilares toda em concreto pré-moldado 
protendido sendo a cobertura com telha pré-moldada em concreto protendido com área 
aproximada de 25.000 m' e isolada externamente com isolamento térmico e em área 
aproximada de 25.000 m2 . Alvenarias em tijolos furados externamente com revestimento 
ipo reboco e piso interno em Tecnogram . A cobertura nas áreas de "fast-food" e 
'eventos" e acessos principais receberam estrutura metálica espacial com fechamento de 
vidro laminado com aproximadamente 600 m2  . Todo o estacionamento recebeu 
pavimento asfáltico tipo CBUQ com área aproximada de 30.000 m2  

O sistema de ar condicionado do tipo Termo-acumulação com capacidade de 1.050 
TR(tonelada de refrigeração) geradas por 3 Water-Chillers com capacidade de 350 TR 
cada um com armazenagem em 36 tanques de gelo. Os fan-coils estão colocados ao 
longo da circulação por sobre o forro e são em n° de 07(sete) equipamentos que 
atendente as áreas de uso comum. 

A substação tem a capacidade de 3.000 KVA sendo distribuida por 
4(quatro)transformadores de 750 KVA cada um. 

A correção do fator de potência é feita através de bancos de capacitores com total de 120 
Kvar tendo cada banco de capacitores 60 Kvar cada um 

A galeria técnica metálica suporta a distribuição de cablagem, dutos e tubulações 
hidráulicas, eletricas, incêndio, telefonia, som etc, que foram ali colocadas para melhor 
atendimento para manutenção 
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FUNCEF Fundação dos Econom.  
Diretoria Iro 	• "_.; 

ren ALBERTO BRA 
Eng. CREA 42641/RS 

2013. 1 de Agosto de 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 
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iíllií FUNCEF Fundação dos Economiários Federais 

C - TRABALHOS DESENVOLVIDOS 

Foram desenvolvidos os seguintes trabalhos no empreendimento: 

- Gerenciamento Técnico - controle do desenvolvimento das obras civis e instalações 

- Gerenciamento e Atendimento a Lojistas - controle e fiscalização dos projetos e obras 
dos lojista 

Gerenciamento Administrativo/Comercial - desenvolvimento do controle de pessoal, 
serviços administrativos e controle de vendas de lojas 

Gerenciamento da Segurança - controle e verificação da aplicação do sistema de 
segurança PCMAT tanto da obra como dos lojistas, verificação e acompanhamento da 
CIPA. 

D - EQUIPES DE PROFISSIONAIS 

Responsável Técnico - Arq. Walmor José Prudência - ART n° 3362411-8 
Coordenador Geral - Arq. Giorge Carlos Mombach - CREA n° 50.150-D - ART n°3576069-

2 
Engenheiros - Eng.°. Luis Antonio Callegaro - Eng.°. Residente 

- Eng.° Geraldo Ucha - Eng.° Segurança 
- Arq. Otoni Conceição Macedo Jr. - Responsável pelo setor de Lojistas 
- Eng.° Lisiane Nikitiz - Setor de lojistas 
- Eng.°. José Antonio Bom - Eng.° Eletricista 
- Eng.° Luis Roberto Baldissera - Eng.°. Civil 

Canoas, 30 de agosto de 1998 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA DAAROUITETURA E DA AGRONOMIA 

Rua Guilherme Alves, 1010- Fone: (0xx51) 3320-2100 - CEP 90650-000 - Porto Alegre - RS 
www.crea-rs.org.br  

DECLARAÇÃO 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 
(Crea-RS) declara, a pedido da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., 
CNPJ n° 33.146.648/0008-04, que a aptidão técnica em licitações será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, conforme estabelece a Lei 8.666/93. No caso de obras e serviços 
técnicos de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, o registro deve 
ser efetuado no Crea. 

Este "registro" vem sofrendo alterações/aperfeiçoamentos no Crea-RS ao longo do tempo. 
Citamos elas: 

Antes de 16 de maio de 2005: O registro era feito com a colocação do carimbo e 
assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as folhas do 
atestado. No carimbo era informado o número do protocolo do pedido de registro, o nome do 
profissional que participou da obra/serviço e requereu o registro do atestado e o número da ART. 

De 16 de maio de 2005 a 03 de outubro de 2006: O registro era feito com a colocação do 
carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as 
folhas do atestado e impressão da Certidão de Acervo Técnico (CAT) da ART da obra/serviço. No 
carimbo era informado o numero do protocolo do pedido de registro, o número da ART e o número 
da respectiva CAT. 

De 04 de outubro de 2006 a 05 de maio de 2010: O registro era feito com a colocação do 
carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as 
folhas do atestado, impressão da CAT da ART da obra/serviço e colocação do selo de segurança na 
parte frontal de todas as folhas do atestado. No carimbo é informado o número do protocolo do 
pedido de registro, o número da ART, o número da respectiva CAT, e a numeração do selo de 
segurança. 

4) A partir de 06 de maio de 2010: O registro é feito com a colocação cjo selo de segurança 
na parte frontal de todas as folhas do atestado e a impressão da CAT da ART da obra/serviço. Na 
CAT está presente o número do protocolo do pedido de registro e a numeração do selo de 
segurança. 

Os atestados que se encontram nestas situações são válidos para a qualificação técnica da 
pessoa jurídica em processos licitatórios e desde que haja a comprovação de vínculo com o(s) 
profissional(is) citado(s) no mesmo, no momento da licitação, em consonância com a Resolução n° 
1.025/09 do Confea e Lei n° 8.666, art. 30, parágrafo 1°, alínea I. 

Porto Alegre, 27 de julho de 2010. 

Eng'. de Minas  Sand o Schneider 
CREA/RS 093653-D 

Gerente do Depto. de ART e Acervo 032 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

IZTEIRIT 3E DAC) r)33 2N.IC aV"Cli rrE Cl\T r co 

CERTIDAO No. 03243/991 CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM Á(S)-  RESSALVA(S) NO VERSO 

. 	. 	 . 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CREA, 
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA. 	  

Razao Social: CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 	Reg. No. RJ582000280 
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL 	  

OS ENG MECANICA 	  
OS ENG ELETRICA 	  
OS ENG AGRONOMICA 	  
OS ENG ELETRONICA 	  
OS DE ARQUITETURA 	  
OS GEOLOGIA 	  
OS ENG QUIMICA 	  

ããã ART No. 1252272 - de 23/11/95 	 Nao consta baixa ate a presente data 
Data de Inicio dos Servicos: 01/02/95 	Termino previsto: 30/09/96 	 
Atividade Tecnica: EXECUCAO DE OBRA 	  
Natureza da Obra ou Servico: GERENCIAMENTO CONSTRUCAO 	  
Detalhamento: SHOPPING CENTER 	  
Resp. Tec.: ENG CIVIL 	  

MARTINIANO MOTA DE ANDRADE NETO - RJ-851033815/D 	  
Quantificacao da Obra ou Servico: 	  
Local Obra/Servico: AV GOV ROBERTO SILVEIRA CENTRO 	  
Valor Previsto da Obra ou Servico: R$ 31.500.000,00 	  
Nome do Contratante: MARCECRED PARTICIPACOES LTDA OUTROS 	  
Endereco: 	  

ART No. AD38699 - de 25/08/99 	 Natureza: OBRA/SERVICO 	  
Responsavel Tecnico: WALMOR JOSE PRUDENCIO 	  
Carteira No. RJ-7840/D 	 Reg. No. RJ811097022 
Titulo: ARQUITETO 	  
Contratante: MARCECRED PARTICPACOES LTDA 	  
Endereco...: AV ALMIRANTE BARROSO 52 4-ANDAR CENTRO 	  

RIO DE JANEIRO RJ 20031000 	  
Atividade Tecnica (1): Fiscalizacao de obra 	  

	

(2): Projeto 	  
Especificacao da Atividade (1): Outros 	  
Complemento (1): Outros 	  
Informacao Complementar: 	  
,GERENCIAMENTO DE PROJETO E OBRAS NA CONSTRUCAO DO 
'Quantificacao: 53.900,00 M2...No.de Pavimentos: 6 
Data do Inicio: 01/02/95 	 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 

000,00 	  
SILVEIRA 540 	  

IGUACU-TOP-SHOPPING 	 

	26 Mes(es) 	  
No.Homem Hora/Jornada de Trabalho: 	 
Valor do Contrato/Honorario: R$ 31.500 	 
fndereco da Obra: R GOVERNADOR ROBERTO 

cw- 

mmamms 

cde: Av. Rio Branco, 133, Sobreloja • Centro - Rio de Janeiro- RJ • CEP: 20040,006 • PABX(L, 	‘2'21,9662 
Acendimento: Av. Rio Branco, 124/1642 andar -Centro • Rio de Janeiro - RJ • CEP: 20040.001 TELECREA: (021) 224,9339 - Fax: 242-01132 
Endereço Eletrônico: crearj@crearj.netrio.combr • Horne•Page : http://www.netrio.com.bricrearj  
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Rio de Janeiro, 26 de Agosto de 1999 

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES 
CREA-RJ/Coordena dota da Atendimento e Registro 

(POR DELEGAÇÃO) 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

(Continuacao da Certidao no. 3243/99) 	Folhas: 2/2 

CENTRO - NOVA IGUACU/RJ 26000000 	  
ART Cadastrada em 25/08/1999 	  
Vinculada a ART principal no. 1051869 	  

cs:9- 	Profissional: FERNANDO VALLE DE MENEZES CORTES 	  
Carteira No. RJ-018778/D 	 Reg. No. R3671005996 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  

Sede: Av. Rio Branco, 133, Sobreloja • Centro • Rio de Janeiro RJ • CEP: 20040-006 • -PABC(021)221-9662 

Atendimento: Av. Rio Branco, 124/162 andar • Centro Rio de Janeiro • RJ -CEP: 20040-001 TELECREA: (021)224-9339 • Fax: 242-0182o 3 4  
Endereço Eletrônico : crearj@creatj.netrio.combr Home•Page : http://www,netrio,corn.bdcreart 

Ail\ 

cs‘s4FIA  
AUTENTICAÇÃO - Frente 

Loja e - Fone:3553-6021 
NP:130801120325 esente 

cópia repro fica conforte 
o original a mim apr 

e dou fé. 

eito, 1 de Agosto de 2013. 

Av. Almirante Barroso 139 - 242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
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MIS  7,4 
"UM  CIPAçõES etA 

ATESTADO 

Atestamos para devidos fins que a empresa'CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

S.', executou para a MARCECRED PARTICIPAÇÕES LTDA, os Serviços Técnicos 

Profissionais Especializados de Gerenciamento de Projetos e Obras, na construção do 
IGUAO TOP SHOPPING, de propriedade de Marcellino Martins Participações S.A. ,situado à 

rua Governador Roberto Silveira, n° 540 , Nova Iguaçu - Rio de Janeiro. 

Os trabalhos desenvolvidos na fase dos projetos cr ,Tpreendem: 

4,: 

os%

ck° gfr 
g g. 

s 
- Conhecimento dos Projetos 

- Estudo de Alternativas  ee 
em 'Ao 

- Coordenação do desenvolvimento dos Projet 
N0. 

- Projeto de arquitetura 

- Projeto de fundações 

- Projeto de estruturas 

- Projeto de instalações elétricas e hidro-sanitárias 

- Projeto de prevenção de incêndio 

- Projeto de automação predial 

- Projeto de paisagismo 

- Projeto de comunicação visual 

- Projeto viário 

- Coordenação de Consultores Envolvidos 

- Análise das interfaces e interferências 

- Pareceres Técnicos 

Projetos desenvolvidos: 

g at 

08  os 0t. 

••••••:.7et e  "744r' (44 
.4",,,:t • # fr cgr`kl 

/44,6  Ii. et  • sa 
'‘‘ • 1; -5.4.„ os --,- 

efr 
or is • 0, dá <> 
, 0 4(9 
":049 seo 	tipa,  

C(3  

.d: 
cf4. 

A fase de construção compreende a execução das seguintes atividades: 

- Controle da qualidade com fiscalização de campo; 

- Controle do prazo 

- Elaboração de instruções de serviços a empresas subcontratadas; 

- Controle dos processos construtivos 

- Elaboração do planejamento da construção; 

- Acompanhamento dos processos construtivos; 

- Planejamento informatizado da construção; 

- Avaliação e análise de serviços extra contratuais; 

Mod. 23 
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
Auten 	nte cópia repro ráfica conforme o original a aia apr 

Valo 1,0 
esen ad4p dou fé. 

Auten 	4,41$  4.10 

	

Proc.d 	:R$ 1.46 

	

Total  	R$ 5.56 Rio 
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PARTCIPAÇÕES LIA 
''. 

• • 

.. ... lib    

- Controle dos custos do empreendimento; 	 o o 5 
,4tV, 	

O 

- Elaboração de relatórios gerenciais do empreendimento; 	 et 	leë" 	4.1r 
L. 0 0 

- Avaliação e análise de serviços extra contratuais; 	 ft 	 fr 
4? 

° 
- Coordenação do trâmite da documentação da obra;

- Acompanhamento da obtenção da documentação legal da obra junto aos órgãos 

competentes, tais como: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu, CEDAE, LIGHT, FEEMA, 

CORPO DE BOMBEIROS 

As principais características do empreendimento são: 

: Shopping Center 

: 10.000 m2  

: 53.900 m2  

: 18.400 m2  

:240 unidades 

: 683 m2  

: 600 m2  

: 6 pavimentos, sendo 3 pavimentos lojas e 3 pavimentos 

garagem com 700 vagas para estacionamento 

- Valor do empreendimento: R$ 31.500.000,00 (Trinta e um milhões e quinhentos mil 

reais) (Base outubro/96) 

- Inicio dos serviços 	: Fevereiro/95 

- Término dos serviços 	: Outubro/96 

o 	Os principais serviços executados foram: 

- Tipo de construção 

- Área do terreno 

Área de construção 

- Área bruta locável (ABL) 

- Número de lojas 

- 3 Cinemas 

0.,, = -1 Teatro 
74,1Én. .`" - Pavimentos 

-188 Estacas a percurssão tipo Franki diametro 520 mm capacidade média de 110 ton 2.500m 

-336 Estacas a percurssão tipo Franki diametro 600 mm capacidade média 150 ton - 4.254m 

-34 Estacas perfuradas tipo raiz diametro 310 mm capacidade média 90 ton - 384m 

- Corte e transporte de material de 1a categoria - 4.200 m3  

- Cortina de contenção atirantada com altura variável de 3m a 17m 

- Forma para concreto armado aparente executado com chapa platificada -60.200 m2  

- Lançamento e adensamento de concreto usinado com fck de 25 Mpa - 13.100 m3  

- Reservatório de água superior com 06 células em concreto armado com volume de 640 m3 

- Execução de pórtico em estrutura metálica em aço cortam- 40.000 kg 

- Execução de alvenaria de tijolos cerâmicos em blocos 9x19x29 cm -22.100 m2  

- Execução de chapisco de cimento e areia —44.300 m2 

036 
Mod. 23 Av. Almirante Barroso, 52- 4° end. - Tel.: (021) 532-3611 - Fax: (021 532-3613- CEP: 2)031-000 - Rio de Janeiro - RJ 
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE flARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 
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Os serviços foram executados dentro dos padrões de qualidade exigidos e esperados, em 

completo cumprimento às obrigações contratuais assumidas pela Concremat Engenharia e 

Tecnologia S.A 

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 1998 

Gerente da Obra 

MARTINIANO MOTA DE ANDRADE NETO 

Engenheiro Chril , CRENRJ — 85-1-03381-5 / D - RJ 

profissionais abaixo, com 

Responsável Tecnico 

WALMOR JOSÉ PRUDÉNCIO 

Arquiteto, CREA/RJ —7840/D 

Av. Almirante Barroso, 52.40  end. - Tel.: (021)532-3611- 

as seguintes funcões: 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 NP:130801120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
Autentico a presente cópia reprogr f'ca conforme o original a mie apr 
esent ue dou lê. 
Valo  

Total 
Proc 

R$ 5.56 

R$ 4.101 Ri  
R$ 1.46 

Aute 
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Marcellino Martin Participa 

Jos 	ar os Pe eira Campos Anto enise 

marcam 
martins 714 

PAIMCIPAÇOES CIA 

- Execução de emboço de cimento, areia e cal em parâmetro vertical - 44.300 m2  

- Impemeabilização a quente com manta asfaltica espessura de 4mm - 9.300 m2  

- Execução de camada de regularização em cimento e areia para • recebimento de 

impermeabilização —9.300 m2 

Execução de piso em granito em placas 40 x 40 cinza Campo Grande - 5.500 m2  

Execução de forro de gesso em placas de 60x60 cm fixado com tirantes - 7.500 m 

Fornecimento e instalação de esquadrias de alumínio -220 m2  

- Execução de pintura acrílica sobre massa acrílica sobre forro de gesso - 5.500 m2 

- Execução de pintura acrílica sobre massa acrílica sobre emboço —30.700 m2  

Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente -600 Ton 

- Instalações elétrica com subestação de 4.500 KVA 

- Instalações de ar condicionado com termoacumulação de 1.200 TR 

-Instalações de automação predial com supervisão de 1.624 pontos 

Execução e operação de estação de tratamento de esgoto através de lodo ativado com 

aeração prolongada com vazão de 234 m3/dia. 

A equipe técnica da CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. foi formada pelos 

tiv\ 
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 
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Página 1 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARANÁ 

Certidão de Acervo Técnico 
O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, 

certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - 
ART(s) referente aos serviços/obras descritos nesta certidão, tendo-os declarado como concluídos, 
integrando desta forma sua experiência profissional, conforme preceitua a Resolução n9  317/86 - 
CONFEA em seu artigo primeiro. 

ENGENHEIRO CIVIL 
HYLIO FLORESTI JUNIOR 
CARTEIRA PROFISSIONAL:DF-1258/D 

	
ACERVO TÉCNICO N.9: 002058/2003 

ART N9 	 •  20030107020 0 	  
Participação- 	 •  CO-RESPONSÁVEL-EXECUTOR 	  
Empresa Executora •  CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 	  
Contratante 	 •  TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 42  REGIA0 	  
Tipo de Contrato 	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	  
Atividade Técnica 	•  FISCALIZAÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO 	  
Área de Competência..: SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL 	  
Tipo de Obra / Serviço.: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA 	  

Serviço Contratado 	• FISCALIZAÇÃO (OBRAS PÚBLICAS/OBRAS PRÓP 	  

Descr. Compl. 	•  PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO EDIFÍCIO SEDE DA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARANÁ, DE TODAS AS ETAPAS CONCER-. 
NENTES A CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE 	 
VISTORIA, CONTROLE E INSPEÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA 	  
ESTA ART SUBSTITUI A DE Ng 2193806 	  

Dimensões 	 -34.592,71 M2 	  
Local da Obra 	-  AV. ANITA GARIBALDI, 888 - JUVEVÊ 	  
Município/Estado 	•  CURITIBA/PR 	  
Data de Início 	•  22/03/1999 	  Data de Conclusão :28/01/2003 	  
Docto de Conclusão 	DECLARAÇÃO CONTRATANTE 	  
Observação 	 •  CONFORME ATESTADO REF.CONTRATO 013/99 ANEXO A PRESENTE 	 

AVERBADO POR ESTE CREA/PR DE ACORDO COM AS RESTRIÇÕES 	 
NO VERSO DO MESMO 	  

RUA PADRE CAMARGO, 285 - CURITIBA - PR - CEP 80060240 
curlaba@orea-pr.org.br  

home paga - http://www.crea-pr,org.br  



242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Autenti 
esent 
Valor 
Auten 
Proc.da 
Total 	 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
ente cópia reprográfica conforme o original a mim apr 
dou fé 

Rio de .1  10141' ide Agosto de 2013. 
$ 4,10 

.R$ 1.46 MIRAN SUDRI DA SILVA FILHO 
.R$ 5.56 

PMCQUIStAtagA0 
C RgGEISORIAGERÁL' 

DAJUStIÇA.RJ 
AUTE~ÇÂO 

2447 t°  

11111 1 11 110 11 111 



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARANÁ 

ENGENHEIRO CIVIL 
HYLIO FLORESTI JUNIOR 
CARTEIRA PROFISSIONAL:DF-1258/D ACERVO TÉCNICO N.2: 002058 /2003 

A presente Certidão foi lavrada em atendimento ao que dispõe a Resolução n.° 317/86 - CONFEA, 
e mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de 
competência desta 	Presidência - Portaria n.2023/98 de 24 de Julho de 1998 	, pela 

INSPETORIA DE CURITIBA / ACERVO. 

CURITIBA, 6 DE AGOSTO DE 2003. 

ENG. AND 	ZAPPA SCHANOSKI PAVANI 
INSPETORIA DE CURITIBA/ACERVO 

RUA PADRE CAMARGO, 285 - CURITIBA PR - CEP 80060240 
E-mail: ouritiba@croa-pr.org.br  

home pago - htlp://www.crea-pr.org.br  Página 2 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 40  REGIÃO 

ATESTADO 

"Ski7  ame 
O  

13
,  

Atestamos, para os devidos fins que a empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., inscrita 

no CNPJ/MF sob n°  33.146.648/0001-20, com sede á Rua Emendes da Curilia, 106, Bairro São Cristóvão, no Rio de 
Janeiro (RJ), executou para o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4° REGIÃO através do contrato n°013/99 
de 09/03/1999, os serviços de fiscalização da obra do EDIFICO SEDE DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO 
DO PARANÁ, conforme segue discriminado: 

OBJETO: 

Serviços de fiscalização de todas as etapas concernentes a construção do Edificio Sede da Seção Judiciária do 
Estado do Paraná, compreendendo as atividades de vistoria, controle e inspeção da execução da obra até sua 

conclusão. 

Os trabalhos de fiscalização foram coordenados e supervisionados pelo Engs.Civil Alexandre Bufardes Barbosa 

CREA n°42663D/RS, Visto:13316V/PR, do TRF — 4° Região, conforme ART N°2168000; e de acordo com projeto 
dc arquitetura da Arq. Karyn Lõw Pagliaiini CREA n°641.74D/RS, do TRF — 4" Região, conforme ART 

N'2843805-8. 

SERVIÇOS PRESTADOS: 

Apoio a COORDENAÇÃO DE OBRAS DO TRF em seus trabalhos 
Fiscalização técnica das obras, serviços c materiais 
Processamento das Medições Mensais dos Serviços executados pela EMPREITEIRA para aprovação e 
liberação do pagamento pela COORDENAÇÃO DE OBRAS DO TRF. 
Emissão de Relatório Mensal de Serviços reportando o progresso das OBRAS. 
Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras, comparando os quantitativos executados com os previstos e 
propondo reprogramação quando necessário; 
Controle da Qualidade da Execução dos Serviços e Materiais empregados; 
Acompanhamento de Testes de Laboratório dos Materiais empregados, analisando os laudos técnicos c 

emitindo parecer; 
Organização e Manutenção de Arquivo atualizado; 
Acompanhamento da administração do contrato celebrado entre o TRF e a EMPREITEIRA, quanto a 
documentação e a elaboração de eventuais aditivos; 
Revisão dos Orçamentos das Obras; 
Análise e orçamentos de serviços extra, acréscimos e reduções; 
Análise e pareceres quanto ao Planejamento Básico das Obras, propondo adequações quando necessárias; 
Analise e pareceres quanto as Programações Físicas, considerando o Planejamento Básico das Obras; 
Verificação dos Projetos, antes do inicio de cada etapa de execução das Obras; 
Propostas de revisão dos Projetos, quando detectado falhas nos mesmos; 
Emissão, quando solici lado pelo TRF, de laudos ou pareceres; 
Acompanhamento de alterações dos projetos, durante a execução dos mesmos, com vistas a apresentação de 
Projeto Como Construído ("AS BU1LT"); 
Participação das Reuniões realizadas no Canteiro das Obras entre o TRF e a EMPREITEIRA; 
Acompanhar a realização de todos os ensaios e testes de equipamentos, instalações e sistemas, conferindo 
manuais de operação e manutenção e certificados de garantia pertinentes, durante a execução dos serviços c 
quando do recebimento provisório da obra; 

• 
3.1 • C O a/ L1 15  
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CREA—PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

- 

Eng'. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO 

ÁREAS: 

TERRENO: 	 10.446,22 1112 

CONSTRUÇÃO: 	34.592,71 1112 

TOPOLOGIA 
Uma edificação dividida em 6 Blocos interligados por dois.subsolos, composto de 3 Torres (Judiciária; .Central; 

Administrativa), com 8 pavimentos. 

BLOCO A — TORRE JUDICIÁRIA 
2° Subsolo: Garagem, Depósitos; Escadas Enclausuradas; Elevadores. 
I° Subsolo: Garagem; Depósitos; Casas de Máquinas do Sistema de Exaustão; Escadas Enclausuradas; Shaft's; 

Elevadores; 
P Pavimento (Térreo): Agências Bancárias; Setores Operacionais e Administrativo do TRF; Casas de Máquinas do 
Sistema de Conforto Ambiental; Escadas Enclausuradas; Shaft's; Elevadores. 
2° Pavimento ao 7° Pavimento: Varas Judiciárias; Casas de Máquinas do Conforto Ambiental; Escadas 

Enclausuradas; Shaft's; Elevadores. 
8° Pavimento: Cozinha Industrial; Restaurantes; Copa; Casas de Maquinas do Conforto Ambiental; Shat's; 

Elevadores. 
9° Pavimento — Cobertura: Casa de Máquinas dos Elevadores; Reservatórios de Termo Acumulação de Gelo; Boiler; 

BLOCO B — TORRE CENTRAL 
2° Subsolo: Depósitos; Setores Operacionais; Salas de "No Breack"; Sludl's; Escadas Enclausuradas; Bombas de 

recalque Sistema de Combate a Incêndio. 
1° Subsolo: Subestação de 3.500 kVA; Grupos Gerador de Emergência 810 kVA; Hall dos Elevadores; Cadeia; 
Setores Operacionais; Depósitos; Reservatório Inferior; Vestiários; Sanitários; Central de Automação; Saffirs. 
1° Pavimento (Térreo) ao 8° Pavimento: Hall dos elevadores Público; Escadas enclausuradas; Bateria de sanitários; 
Shaft's ; Casa de máquinas do Sistema de Conforto Ambiental; 
9° Pavimento — Cobertura: Casa de Máquinas dos Elevadores; Reservatório Superior; Central do Sistema de 

Conforto Ambiental; Setores Operacionais. 

BLOCO C — TORRE ADMINISTRATIVA 
2° Subsolo: Garagem, Casas de Máquinas do Sistema de Exaustão. 
1° Subsolo: Garagem; Depósitos; Casas de Máquinas do Sistema de Exaustão e do Sistema do Conforto Ambiental; 

Shaft's. 
1° Pavimento (Térreo): Salas de Reunião (Foyer); Terraços; Shaft's 
2° Pavimento Central de Processamento de Dados; Setores Administrativos; Casas de Máquinas do Conforto 

Ambiental; Shat's. 
3° Pavimento: Setores Administrativos; Consultório Odontológicp; Área Médica; Casas de Má-minas do Conforto 

Ambiental; Shaft's 
4" Pavimento ao 8' Pavimento: Setores Administrativos; Casas de Máquinas do Conforto Ambiental; Shall's 
9° Pavimento — Cobertura: Casa de Máquinas do Sistema de Conforto Ambiental, 

BLOCO D 
2° Subsolo: Garagem, Reservatório de amortecimento de agua Pluvial. 
1° Subsolo: Garagem descoberta; Casas de Maquinas do Sistema de Conforto Ambiental; Auditório 
1° Pavimento (Térreo): Auditório capacidade 260 poltronas. 

BLOCOS E e F: 
(1:Impem nua total de 494 vagas. 
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CREA— PR 
REGIONAL CURITIBA 

'Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n" 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

- 

Eng°. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4° REGIÃO 

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E MOVIMENTO DE TERRA 

Foram executados 2.1331112  de cortina de concreto de 25 cm de espessura com perfil de aço incorporado. 
Foram feitas escavações até a profundidade de — 6,65 m, deixando-se abaixo da cota da laje do primeiro subsolo 
bermas e taludes para manutenção da estabilidade do terreno. Executou-se a estrutura do primeiro subsolo, que 
travou a cortina. Iniciou-se então a escavação dos taludes, sob a laje (escavação invertida) e a execução do restante 
da cortina compreendendo prunichamento, dreno vertical, armação fôrma e concretagem da mesma. 

Cortina de concreto com perfil de aço incorporado 	  
Estacas metálicas H 10" 	  
Estacas metálicas I 10" 	  

°Concreto estrutural Fck = 25 Mpa (Cortina = 533 m3  + Blocos = 1.670 m3) 	  

Aço CA-60 (Cortina = 5.878 kg + Blocos = 1.288 kg) 	  
Aço CA-50 (Cortina = 10.363 kg + Blocos = 92.484 kg) 	  

Escavação manual 	  
Escavação mecânica (céu aberto = 49.296 1113  + Invertida Sob laje 	3.372 m3 ) 	 

Aterro compactado 	  
Estaca Franki 350 num 	  
Estaca Franki 400 nun 	  
Estaca Franki 520 min 	  
Estaca Franki 600 mm 	  
Fôrma compensado plastificado 	  

	

2.456 In 	
, 

2.133 in2  
120 m 

2.203 m2  
7.166 Kg 

102.847 Kg 
6.276 m3  

52.668 m3  
4.606 ni3  

319 In 
167 m  
921 In 

2.053 In 
3.570 in2  

SUPERESTRUTURA 
Laje plana em concreto protendido com cordoalhas de aço engraxado e plastificado (sistema não aderente) 

Fôrma compensado plastificado 	  59.608 in2  
"Concreto estrutural (bombeado) fck > 30 Mpa 	  10.350 m° 

Concreto estrutural (bombeado) Fck = 25 Mpa 	  2.250 In°  
Aço protendido CP 190 RB 	  149.745 kg 

Aço (CA-50 = 1.272.448 kg e CA 60 = 19.378 kg) 	  1 291.826 kg 

PAREDES EM GERAL 
Para fechamento lateral externo empregou-se elementos premoldados de concreto armado, em forma de . C, 
configurando um parapeito e um balcão interno, alem de ter uma parte inferior para acabamento dos caixilhos. 
As peças foram fabricadas no próprio canteiro, em fôrmas metálicas e com processo de cura térmica condicionada e 
com concreto de cimento Ari e traço desenvolvido para resistência mínima em 20hs dc 12Mpa para a desforma. 

Placas de concreto pré moldado (Altura de 2,30 à 3m; largura de 1,24 m; mesa superior 1,05 tu; mesa inferior de 

0,96m) 	  1.179 pç 
2.451 m2  

Aço CA 	 28.345 kg 

Tela de aço 	  19.162 Kg. 

Alvenaria de tijolo cerâmico 	  21.034 in2  

Divisória Naval 35 min (Painel revestido de Eucaplac, miolo em venuiculita montantes e rodapés duplos em aço 

galvanizado com pintura eletrostática) 	  5.754 m2  

Divisórias Naval 35irun (painel revestido de Eucaplac, miolo de gesso e lençol de chumbo de 1,5nun e montantes e 
rodapés duplos em aço galvanizado com pintura eletrostática) . 	 --.... 35m2  

Divisória de Gesso (Dry wall) 
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CREA-PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n" DF-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

Eng°. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO 

Divisórias retrateis acústica incluindo portas, armários para guarda das mesmas e sépto 	 

Divisórias de granito 	  

COBERTURA 
Rufos em Alumínio 	  

1.0711112  
25 m2  

1.396 mi 

IMPERMEABILIZAÇÃO e ISOLAMENTO ACÚSTICO 
Regularização de superfície . 	  12.848 in2  

Impermeabilização lajes (asfalto oxidado + manta asfaltica + banho de asfalto oxidado) 	 12.346 1112  
131 in2  Camada de impermeabilização cimento especiais 	  

Proteção mecânica sobre impenneabilizaçães 	  12.8471112 

Manta de lã de rocha (501nm = 2.497 m2  + 30 kg/ m2 = 19.711 in2) 	  22.208 1112  

Manta de lã de rocha 70nun 	  1899 1112  

Atenuador de som para 55Db 120x160cm para saída de ar de grupo gerador: 	  2 un: 

Atenuador de sompara 55Db 120x160cm para entrada de ar de grupo gerador 	  ltut 

Silencioso para grupo gerador 55Db: 	  02 cj 

Atenuador de som para sala de audiência 	1200x12008300nun 	  06 cj 

PAVIMENTAÇÕES 

Lastro de concreto celular (Enchimento de piso com argila expandida) 	  1.499 m3 

Regularização de laje para pisos em geral 	  13.619 nt2  

Regularização de pisos para foi:mica 	  11.041 1112  

Piso cimentado queimado com junta elástica 	  11.383 m2  

Piso Cerâmica porcelanato 	  2.813 ru2  

Piso em granito 	  
Piso em ladrilho hidráulico 	  

6.731 m2  
2.760 tu 2. . 

Piso de carpete para o auditório 	  I  604 m2  

Piso elevado metálico revestido em borracha 	  162 1112 

Piso elevado revestido em fórmica 	  549 1112 

Piso em formica 	  11.041 m2. , 

Juntas Jeene JJ 0612M 	  788,50 mi 

Juntas Jecne JJ 2027M 	  70,85 mi 

REVESTIMENTOS 

Chapisco 	  
Emboço 	  
Reboco co 	argamassa de cal hidratada 	  m 
Granito 	  
Peitoril de granito 	  
Revestimento em placa de mogno natural 	  
Azulejo 	  
Revestimento em pastilhas cerâmica 	  
Junta de dilatação em placas pré-moldadas 	  
Revestimento acústico interno para 55 dB 	  

37.167 m2  
38.259 in2 
22.148 m2  

1.074 m2  
1.623 ml 

300 1112 
3.847 1112  
9.789 m2  
5.137 ml 

110 m2  
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CREA-PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n" D1?-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

- 

Eng'. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C - Fone:35534021 N2:130801120325 

4UTENTICAÇA0 - Frente 

Aute 	resente cópia reprog-A ica conforme o original a mià apr 

Va 	 R i ,liill o, ide Agosto de 2013. es 	 ue dou fé.  

4.10 	
fraqi 

Total 	.R$  5.56 	 Se dEFISCAliZA_LÇA0 
REGEbORIA GEL 

Proc. 	..,iR$ 1.46 I: .4 • 	1. 

DAJUS19A -RJ  

nv 	
AUTENTICAÇ.A0.. 

Li Evi.irton ir: s. e, S.iva O Paulo R. Picolii 	 FEL 
O Ppero A, Màiniari 	Nilo S. do C. Vargas 

SK,521., RI 	1/13.0  cuaS,  
111111111111111111 



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO 

Esquadria de alumínio: 
O prédio tem esquadrias de alumínio; anodizadas na cor bronze médio, do tipo pele de vidro em .número de sete, 
sendo duas curvas e cinco planas e esquadrias em fitas horizontais e telhado de vidro (clarabóias), todas com vidros 
colados com fita adesiva e adesivo polímero elastomérico sintético. As esquadrias foram submetidas a teste de 
penetração de água e resistência a carga de vento. 

Esquadrias de alumínio 	  7.401 in2  

Esquadrias de aço 	
 412 ni.2  

Escadas de marinheiro 	 22 ml 

Porta corta-fogo tipo P90 	 80 cj 

Porta acústica 50 db 	  91.2_ 

VIDRAÇARIA 

Vidro laminado refletivo 7inin 	  3.841 m2  

Vidro laminado incolor 7nun 	 721 in2  

Vidro a prova de balas (25min c/ visão só por um lado) 	  2 m2. 

PINTURAS 

Pintura PVA sobre reboco 	  6.598 in2  

Pintura acrílica sobre massa acrílica 	  22.115 in2  

Pintura esmalte sobre madeira 	  1.880 ia?. 

Pintura esmalte sobre ferro 	  820 in2 	• 

Pintura eletrostática (epóxi) em caixas de piso ( 3.300 tal.) 	  297 ia' 

FORROS 
Forro de gesso acartonado 	  3.317 ni2  

Forro de alumínio modulado 125x125cm 	  14.853 ia? 

Isolamento acústico em lã de rocha ensacado 	  14.853m2 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 
Instalações de redes de água fria, esgoto sanitário, águas pluviais. 
Tubo PVC marrom soldável 0 25min à 110 mm 	  5.442 inl 

Bacia sanitária sifonada, de louça com tampas e válvulas de descarga 	  258 cj 

Mictório de louça, sifonado, com registro tipo Pressmatic 	  41 cj 

Lavatório com tampo de granito e torneira tipo Pressmauc 	  263 c.i 

Reservatórios superiores com capacidade para 66 m3 para consumo. 
Reservatórios inferiores com capacidade para 171 m3, sendo 43 in3  para hidrantes; 51m3  para sprinklers e 77m3  para 

consumo. 
Bomba centrífuga multiestágio p/ recalque de água Fria: 7,5 11P; marca Stannac modelo 403/5,5Kiv 	• Tom 

Bomba Submersa para Esgoto: 1,0 HF, marca Starmac modelo Rl3T 40 	  2 un. 

de peixe, com reservatórios de amortecimento com Sistema de drenagem no segundo subsolo tipo espinha 
capacidade total de 212 m3  e dois poços de recalque. 
Bomba Submersa nara Drenagem: marca SPV modelo P-30C2 
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CREA-PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

Eng°. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 

Escada Enclausurada com portas tipo Corta Fogo e barras And Pânico 
Alarme Acústico Manual 
Alarme Acústico Automático 
Sensores de Fumaça e Calor 	  1.205 cj. 

Sensores de GLP 	  35 cj. 

Iluminação de Emergência 
Sinalização de Saída de Emergência 
Instalação Hidráulica Sob Comando 
Extintores de incêndio 
Hidrantes 	  119 cj 

Rede de Gás FM - 200 
Rede para "Sprinklers" em Tubo ferro galvanizado com costura 0 2" à 8") 	  5.471 ml 

Sprinkler tipo "quartzoid" cromado com canopla 1/2" 	  2.354 pontos 

Bomba centrifuga p/ Incêndio / Hidrantes 20 112, marca KSB modelo 32-20012/15Kw 	 2 nu. 

Bomba centrifuga p/ Incêndio / Hidrantes tipo jóquei de 6 HP, marca KSB modelo Hidrobloc MA604/4,5Kw 
	  1 un. 

Bomba centrífuga p/ Incêndio / Sprinklers de 25 HP, monocstágio marca Stannac Unibloc modelo 40-250/18,5Kw 
	 2 un. 

SELOrine/LIMO 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 43  REGIÃO 

INSTALAÇÕES PARA RAIOS 

Para proteção contra descargas elétricas atmosféricas sobre e lateralmente a edificação, instalado o sistema de gaiola 

de Faraday constituído de: 
Para-raio tipo Franklin 4 pontas- 	

 8 un 

Mastro com base de aço 2"x3m: 	
 8 un 

Proteção superior 

Malha de cordoalha de cobre nu de 35 nun2, instalada na cobertura. 

Proteção lateral 

Cinta lateral e descidas nas fachadas em cordoallia de cobre nu 35 inm2. 

Aleitamento 

Malha de aterramento, no 2° sub-solo, através de hastes de Copenveld. 

Cordoalha de cobre nu 35 min2: 	
 300 ml 

Cordoalha de cobre nu 50 min2: 	 450 ml 

Cordoalha de cobre nu 70 min2: 	
2200_m1 

Cordoalha de cobre nu 95 inin2: 	  450 ml 

Hastes de Coperweld: 	
 71 un 

SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA 
Sistema de "No-break" composto de 23 No breack de 10KVA, com bateria p/ autonomia de 5mini. 
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CREA-PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA cnin, conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n°20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

Ene. Andréa lappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 43  REGIÃO 

Bomba centrifuga p/ Incêndio / Sprinklers jóquei de 7,5 HP, multiestágio marca Starmac Multibloc modelo 40- 
3/5,5Kw 	  1 tia 

GÁS GLP 
Rede em tubo de aço sem costura 0 1" e de O 3/4" 	  745 ml 

Válvulas de 1°c 2° Estágio 0 	  32 un. 

Registros de Esfera 034" 	  47 um.. 

SUBESTAÇÃO TRANSORMADORA 
Subestação compacta, blindada c isolada em gás SF6; potência instalada de 3.500 kVA em.13.800 kV; composta de 
dois transformadores ( a seco) de 1.000 kVA e dois de 750 kVA, e quatro bancos automáticos de correção de fator 

de potência. 
Medição em alta tensão, relays eletrônicos de estados sólidos para sobrecorrente, subtensão, faltas trifásicas e à terra 

do lado de alta. 
Cinco (5) quadros de baixa tensão com proteção geral motorizada, proteção por alimentador e "backup" para 
sobrecorrente e faltas trifásicas, fase à fase e fase neutro. 
Operações de chaveamento e transferências de carga comandadas automaticamente pelo Sistema de Automação com 
registros dos parâmetros elétricos. 

Sistema de geração de energia de reserva (Emergência) com potência total instalada de 810 kVA composta de 2 
Grupo motor-gerador com capacidade para 405/450 kVA, com transferência de retorno sincronizada e automática. 
Bomba centrifuga de um estágio recalque de óleo diesel, a prova de explosão de 0,5 HP, marca Rafontec modelo 
(RF)/0,37Kw 	  2 un. 

TELEMÁTICA 
Cabeamento estruturado, CLASSE "5 UTP", para dados e voz 	  350.000 ml. 

CERTIFICAÇÃO dos Pontos 	  6.200 pontos 

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVISÃO PREDIAL (SASP) 

Sistema de Controle de Utilidades —'SCU: 

Sistema responsável pelo controle do ar condicionado, iluminação, elétrica e utilidades de um modo geral, 
compreendendo o fornecimento e instalação de: 

pontos de controle e supervisão 	  3.200 pontos 

quadros de controle 	 67 cj. 

controladoras de rede 	  3 cj.. 

estação de operação para o sistema de SCU 	  1 cj. 

Ar-condicionado: 
Otimização de consumo de energia com instalação de controladores especiais c distribuídos era cada fan.coil 

máquinas frigorigenas. Níveis precisos de controle total da temperatura e da capacidade térmica utilizada. 

Iluminação: 	. 
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CREA-PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

Eng". Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB • 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 43  REGIÃO 

Controle total por meio de comandos liga-desliga automáticos, por programação horária. Nos andares de escritórios 
a iluminação, controlada por cada circuito elétrico. Nas garagens são controladas as chaves gerais de cada quadro de 
luz, 
Nos sanitários a iluminação se acenderá com a presença de pessoa e apagará automaticamente com a retirada da 
mesma, por meio de sensores de raios infra-vermelhos. Desta maneira se garantirá a economia de iluminação, dentro 
da filosofia de conservação de energia. 

Controle de Demanda: 
Através de vários sensores de medição será possível otimizar e racionalizar o consumo de energia por meio de 
software de Controle de Demanda de Energia. • Elevadores: 
Sub-sistema independente com micro computador dedicado, fornecido pela Thysen-Sur denominado SMCTG 
(Sistema de Monitoração e Controle de Tráfego). Permite a monitoração de posição e lotação máxima dos carros, 
bem como segurança de velocidade em incêndio, até o envio da cabine a tun pavimento determinado. O sistema 
adequado da Thysen-Sur permite monitorar ate 21 parâmetros, dentro dos quais os já descritos, como até, emissão 

de relatório de tráfego. 

Moto-Gerador: 
Supervisão e comando do moto-gerador que suprirá a energia elétrica em casos de emergência. 

Ventiladores: 
Os ventiladores da garagem com funcionamento automático por meio de sensores de monóxido de carbono e/ou 
supervisionados e programados por programação horária. 

Controle de Acessos: 
Por meio dc leitoras de cartões serão controlados os acessos de funcionários c visitantes nos bati  de .entradt do 
edifício e dos pavimentos. Integrado ao SASP permite acionamento automático de portões, câmeras, cancelas. 

Sistema responsável pelo controle de acesso as dependências do edifício, compreendendo o fornecimento e 
instalação de: 

IMO 	
leitoras de proximidade 	  71 ali.

fechaduras eletromagnéticas 	   45 un. 

detectores de metais 	 3 un. 

quadros de controle de leitoras 	  14 na ' 

sensores de detecção de intrusão no perímetro 	  8 cj 

quadro elétrico de alimentação geral 	  Icj. 

quadros elétricos de alimentação parciais 	  10 cj 

servidor para o sistema de controle de acesso 	  lun. 

estações de cadastramento de visitantes com captura de imagens 	 5 cj. 

estação de operação do sistema de SCA 	  lcj. ' 

Detecção c Alarme de Incêndio: 
Integrado ao SASP o Sistema dc Detecção de Incêndio também serão utilizados sensores "inteligentes" ou 
endereçáveis. Mantém-se porém a independência com outros sub-sistemas com características de auto-supervisão, 
dado a importância hierárquica do sistema. 

Sistema responsável pela detecção de princípios de incêndio e pela geração de alarmes sonoros, compreendendo o 
fornecimento e instalação de: 

detectores de fumaça  	 1.205 un.  
acionadores manuais 	  
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REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n" 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n" 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

- 

Eng". Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 40  REGIÃO 

detectores de gás GLP 	 35 nu. 

sirenes com strobe 	  26 nu. 

travas para porta corta fogo 	 40 nu. 

módulos para supervisão de chaves de fluxo 	  42 cj. 

central de detecção 	  1 painel 

laços de detecção de incêndio 	  I expansão totalizando 9 laços 

Hot-Line: 
Meio de comunicação ponto a ponto, permite rápida comunicação com segurança entre os vários locais com a 

central SASP. 

Circuito Fechado de TV (CFTV): 
Integrado também ao SASP, diferencia-se dos sistemas convencionais pelo sistema de acionamento através de 
sensores infra-vermelho passivo (presença), isto e, as câmeras serão automaticamente acionadas com a presença dc 
pessoas na área vigiada. 

Circuito Fechado de TV — CFTV: 
Sistema responsável pela monitoraç'ão de intrusão e acesso às áreas do edifício, compreendendo o fornecimento e 
instalação de: 

Câmeras coloridas de alta resolução 	  53 na. 

Matriz 	  I cj. 

Gravadores digitais com monitores VGA de 21" 	  3 ej. 

Gravador de CD 	  I cj. 

Monitores coloridos de 14" 	  4. um_ 

Sonorização: 
Integrante do sistema de segurança, permite orientação "viva voz" por mensagens pré-gravadas, em operações de 
treinamento e nos casos de sinistros. 

Segurança Patrimonial (Incluso no Controle de acesso): 
Associado ao sistema de CFTV, atuando na proteção perimetral, na proteção contra intrusão, e "vaga falsa" que 
consiste na prevenção contra assaltos e seqüestro quando da utilização de veículos. 

Reservatórios d'água (incluso no controle de utilidades) 
Supervisão de niveis de água em reservatórios nas condições máximos, médios e mínimos, inclusive alarme de 
transbordamentos. Permite reversão das bombas principais e de reserva, automaticamente, por meio de 
programação diária pré-estabelecida com supervisão c comandos do SASP. 

Gás Canalizado (Incluso no alarme de incêndio): 

Manutenção: 
O sistema permite a totalização de horas de funcionamento de equipamentos, base para várias manutenções 
preventivas pré-programadas. 

ELEVADORES 
Elevador com capacidade para 18 passageiros ou 1.350 kg 	 05 im. 

Elevador com capacidade para 20 passageiros ou 1.500 kg 	 01 nu. 

Elevador com capacidade para 12 passageiros ou 900 kg 	 02.um 

Todos os elevadores com dez paradas 
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CRUA- PR • 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTE emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

- 

Eng°. Andréa Zappe Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB • 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 48  REGIÃO 

AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E EXAUSTÃO 

Central de resfriamento., termo acumulação e bombeamento com capacidade de geração dos resfriadores de 454 TR, 
com compressores do tipo parafuso, com bomba de óleo reversível automática. 

Tanques de estocagem de gelo com volume total de 156m° do tipo estanque, construído em chapa de aço e com 
isolamento externo em poliuretano 75inny com capacidade de 2.400TR/11 de tennoacumulação. 
Sistema de distribuição e recirculação de mistura a 30% de Etileno Glicol. Contendo 3 bombas com vazão 
110m3/h e 35m.c.a., potência 40CV, DN sucção 5" e DN descarga 4" 
Sistema de distribuição e recirculação de água gelada. Contendo 4 bombas com vazão 80m3/11 e 58m.e.a., 
potência 25CV, DN sucção 4" e DN descarga 4". 
Isolamento dos sistemas e troca de calor através de trocador de placas com capacidade de 800 TR/h. Com  as 
seguintes características área de troca mínima 96m2, para a solução de etileno-glicol a 30% a temperatura de 
entrada de 6°C c saída a 12°C (diferencial de 6°C) e para a água gelada entrada a 15°C e saída a 7,5°C 
(diferencial de 7,5°C). 
Intercambiadores de calor do tipo ventilador/serpentina instalados nos andares do edificio. 
Sistema de expansão direta localizados em casa de máquinas e em ambientes beneficiados. 
Sistema de distribuição de ar em dutos de chapa galvanizada e isolado, incluindo 120 caixas de volume de ar 
variável. 
Quadro elétrico geral para a central de água gelada. 
Quadros elétricos para ventiladores e fan coils. 

Sistema de Ventilação c Exaustão 
Troca de ar dos subsolos efetuado com conjuntos de moto-ventiladores situados em casas de máquinas dentro das 
áreas beneficiadas (4 um no 1' subsolo e 4 mi. no 2° subsolo). 

Sistema de exaustão de sanitários localizados acima do forro dos banheiros nos andares (24 un) e na cobertura do 
edifício (2 un.). 

Sistemas Solas 
Sistema split para o atendimento do Foyer 15 TR 
Sistema split para o atendimento do Auditório 20 TR 
Sistema split para o atendimento do CPD 20TR 
Sistema split para o atendimento da sala de automação 48.000 BTU 
Sistema split para o atendimento de segurança 42.000 BTU 
Sistema split para o atendimento das salas dos No Breaks 4 un de 36.000 BTU 

Atenuador de som para sala de audiência 1200x1200x300nun 	  06 cj 

COZINHA INDUSTRIAL 

Bancadas e cubas em aço inox AISI 304 liga 18.8, chapa 1/18 	  9 cj. 
Lavadora de verdura e legumes por água reciclada no tanque por turbillionamento c atrito 	 1 cj. 
Fogão tipo industrial de 6 bocas, com forno 	  1 cj. 
Refrigerado comercial 	  4 un. 
Coifa de aço inox - 340X135X70 ( 13000 m3/11) 	  2 un. 
Caldeirão retangular de inox - capacidade de 200 litros 	  2 MI 
Boda de água quente (Gerador e acumulador) capacidade de 2.000 litros 	  1 un. 

Câmara para verduras e legumes ( temperatura 5° C) 3 HP 	  Um.  
Câmara para alimentos diversos (temperatura de 2° C) 2 HP 	  lua 
Câmara para carnes (temperatura de - 2° C) 3 HP 

	
lua 

Câmara para lixo (temperatura de 4° C)  
	

lua 
Pass Truh (Frio e quente)  

	
5 un. 
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CREA—PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/0, anotante da ART n° 20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

Eng°. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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Lavadora de louça ciclo automático 	  1 nu. 
Forno elétrico com duas câmaras 	  1 un. 

PAISAGISMO 

Clivia miniata (Clívia) 	  320 mudas 
Flemerocallis sp. (Lírio) 	  800 mudas 

Flor da estação 	  200 mudas 
Spathiphylluzn sp. (Lírio da paz) 	  21 mudas 
Erica Gracilis (Erica) . 	  650 mudas 
Aeclimea fasciata (Bromélia aeclunea) 	  92 mudas 
Guzmania mini blush (Bromélia guzinânia) 	  92 mudas 
Axonopus sp. (Grama Curitibana) 	  450 m2  
Clorophytum cornos= var. (Clorofito) 	  1.080 mudas 
Duranta nana aurea (Pingo douro) 	  484 mudas 
Árvores (Acer, Cica, Extremosa, Jerivá, Kaizuka, Tuia, Calistemom, Grevilha, Fenix de jardim, Acácia Mimosa, 
Aroeira, Podocarpo, Conífera Podada, Balis) 	  230 mudas 
Arbustos; (Mirta, Aspargo, Russélia, Bela Elidiria, Buxo Podado, Árvore da Fortuna, Pleomele) .. 4.571 mudas 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

Letreiro de fachada em letra-caixa alta com 750mm de altura em latão: 	  01 cj. 
Painel principal composto por dois módulos básicos e contíguos, compostos por réguas de alumínio: 	 
	  01 cj 
Painel diretório dos andares 250x280 cm: 	 08 cj 
Totem portantes (diretório das alas) 170x79 cm: 	  17 cj 
Placas portas 70x10 cm: 	  343 cj 
Placas de pictogratnas 15x25 cm: 	  252 cj 
Totem para sinalização extenm h=155 d placa 38x63 cm: 	  8 cj 
Quadro de aviso c/ porta de vidro de correr, fechadura, 80x120 cm: 	  48 cj 

1140 	
Mastro para bandeiras em ferro galv. H= 6,20m: 	  Ohm 
Mastro para bandeiras em feno galv. H= 5,70m: 	   02un 

EQUIPE TECNICA DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Eng.° Civil Hylio Foresti Junior CREA: DF 1258 — D 
ART: 2193806 

Eng.°  Civil Gilmar André Kristoschelc CREA: PR 15652 - D 
ART: 2648701 

Arq." Liame de Macedo Milward CEIFA: PR 9351 — 
ART: 2648700 

Eng.° Mecanico Alberto Gatti Neto CREA: PR 5468 — D 
ART: 2399119 

Eng.°  Eletrico Antônio J. da Cunha Mello CREA: PR 3623 - D 
ART: 2661738 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE MÁRIO PINHEIRO 
Av. Almirante Barroso, 139 - loja C 

AUTENTICAÇAO 

PINTO 
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CREA- PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n°20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n° 2058/20034CTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

orr-2 	 - 

Eng°. Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 40  REGIÃO 

O Eng.° Civil José Alcure Neto CREA RJ 15.599-D ART.2265314 atuou como responsável técnico pela Empresa na 
implantação dos trabalhos realizando acompanhamento eventual das obras nos dois primeiros anos de Contrato. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO 

Concorrência n.° 10/89 

CONTRATO 

n.° 013/99 (09 de março de 1.999) 

VALOR TOTAL DO CONTRATO 

R$1.459.466,31 (Um milhão, quatrocentos e cinqüenta e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis Reais e trinta 
e um centavos. 

PRAZO 

Data de inicio: 22/03/99 
Data do Recebimento Provisório: 28/11/02 
Data prevista do Recebimento definitivo: 28/01/03 

VALOR TOTAL DA OBRA 

RS341.663.286,20 (Trinta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e seis Reais e 
vinte centavos) 

QUALIFICAÇÃO: 
Os serviços foram prestados cm conformidade com o CONTRATO, não havendo nada qi 

executante, a qual demonstrou adequada capacidade técnica e administrativa. 

Porto Alegre, 24 de julho de 2003 

e desa 0110 a emp 

Roni Rocha d Freitas 
Diretor Administrativo 
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CREA—PR 
REGIONAL CURITIBA 

Certificamos o presente Atestado, restritas às atividades da área da 
ENGENHARIA CIVIL conforme atribuições do profissional 
ENGENHEIRO CIVIL HYLIO FLORESTI JUNIOR, carteira 
profissional n° DF-1258/D, anotante da ART n°20030107020. 
Certificamos ainda, QUE, o presente Atestado faz parte integrante 
da C.A.T. n" 2058/2003-ICTB emitida em 06/08/2003. 

Curitiba, 06 de agosto de 2003 

- 

Eng". Andréa Zappa Schanoski Pavani 
SUPERVISORA DE OPERAÇÕES/ICTB 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 

GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRAERO 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A, com sede 
à rua Euclides da Cunha, n° 106, Rio de Janeiro, CGC n°33.146.648/0003-91. IE n°108.892.054.111, 
desenvolveu para a INFRAERO - Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária, através do 
Contrato n° TC103-EG/CNPA/2000-0013 - "SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA 
FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA NOVA FASE DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO EM PORTO ALEGRE - RS", datado de 15/01/01, as seguintes 
atividades: 

1- Controle físico e financeiro das obras e serviços de engenharia e controle físico das Obras e serviços 
dos Concessionários Lojista.; 

2- Fiscalização do planejamento das obras e serviços de engenharia, feito pelas Construtoras, 
Instaladoras, Projetistas e demais contratadas sob coordenação da INFRAERO. 
Fiscalização do planejamento das obras e serviços de engenharia dos Concessionários Lojistas feito 
pelas contratadas Construtoras, Instaladoras, Projetistas e demais subcontratadas. 

3- Assessoria no planejamento geral do empreendimento, incluindo os Concessionários Lojistas, 
envolvendo: 

elaboração e revisão de orçamentos;. 
elaboração e revisão de cronogramas físico- financeiros; e 
elaboração e revisão de outros documentos de planejamento e controle; 

4- Fiscalização da execução e medição das obras e serviços de engenharia e Fiscalização, e 
fiscalização da execução das obras dos Concessionários Lojistas compreendendo: 

Fiscalização da Execução das Obras e Serviços de Arquitetura, Estruturas, Infra-Estrutura, 
Instalações Hidrossanitárias, Instalações Mecânicas, Instalações Elétricas e Instalações Eletrônicas; 

Controle de Qualidade com fiscalização de campo; ai 

12 

Testes e ensaios acompanhando e aferindo os controles tecnológicos emitindo parecer sobre os 01 C 
resultados dos Concessionários Lojistas; ar o 01 : - 

:1:1  8 	 Levantamento dos serviços executados (quantidades, em conformidade com os projetos, 
= Ia 	In 

ÉC." 	:1;  - ir  : .... 
C - , 	

-,..: 	5- Fiscalização da elaboração ou revisão dos projetos executivos de engenharia, previstos na Planilha . • . r, a . 
de Serviços 

0. 	oco CG 	 Fiscalização do projeto Executivo de Arquitetura, Estruturas, Infra - Estrutura, Instalações 
.......c 2.,.0, c›.0..0 Hidrossanitárias, Instalações Mecânicas, Instalações Elétricas e Instalações Eletrônicas. -..• 	um-. —.c.- tr, 'a C. 	 . - • 

aa c= 
Q á 	- 
g 2 

c 2 na 
..1 .. 	t -o -• e " ar . b 	

.-.. mi 
. 	.„-, me 	e.... o o -0-. i.- o • .... 

ar = O ar r-r c g! » 	.•-• ar•-•.... 0.•-• = Ia MI = I- O 
.2.5'ç C 01 co- I—

'C.  .. 	e 

letcr.  
_Lm reij s  
G. ..a; 14 
iz 3 Ll 8 o,  p —8 .,. 

ti S▪  i 	- 	...." 

In4 

memoriais e normas técnicas, para elaboração da medição financeira). 

Análise e aprovação dos projetos de Arquitetura, Estruturas Metálicas, Instalações Elétricas, 
Hidrossanitárias, Eletrônicas outros projetos complementares de acordo com os cadernos de encargos e 
obras emitidos pela Infraero para os Concessionários Lojistas. 

Adequar ou adaptar os projetos e especificações dos Concessionários Logistas as eventuais 
necessidades de acréscimos ou supressões de serviços. 



036040-D 
Gerente Dep. Fiscalização 

O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N' 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) lts. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, 801301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, 800925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E 800925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MORA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a exec T da-obraisgviço. 

Porto 	25 de junhoi 2002. 

Autenti 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 
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Fiscalização da revisão "como construído" dos projetos executivos de engenharia; 

Conferir e atestar os projetos "como construído" entregues pelos Concessionários Lojistas. 

Consultoria Técnica e Assessoria Técnica 

Consultoria Técnica em impermeabilização, Estrutura de Concreto Armado, Estrutura de 
Concreto Protendido, Estruturas Metálicas. 

Assessoria Técnica a infraero referente a atividade dos Concessionários Lojistas quanto ao 
planejamento, programação de eventos, controle geral das obras, elaboração de instruções, normas e 
procedimentos internos para disciplina e organização das obras. 

8 - Serviços administrativos e auxiliares. 

- Verificação do Diário de Obra geral e anotações no Diário de Obra dos Concessionários 
Lojistas referente ao andamento dos seviços, reclamações e advertências detectadas; 

- Acompanhamento e conferência de aditivos do contrato firmado; 
- Elaboração de análise e avaliação técnico-financeira de aditivos; 
- Elaboração de relatório mensal de acorripanhamento da produtividade; 
- Elaboração de relatório mensal de acompanhamento da Obra em geral dos Concessionários 

Lojistas; 
- Emissão de dossiê de edital de licitação; e 
- Elaboração das instruções de serviços da obra em geral e dos Concessionários Lojistas. 

O complexo aeroportuário do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre/RS tem as 
seguintes características: 

- Novo Terminal de Passageiros (TPS) 36.000 m2  
- Central de Utilidade: 800 m2  
- Viaduto de acesso ao nível de embarque do TPS 5.600 m2  
- Tanque de acumulação de água gelada 2.200 m3 
- Pátio de estacionamento de aeronaves 92.735 m2  
- Pátio de estacionamento de veículos 30.000 m2  
- Edifício garagem para 1440 vagas 44.000 m2  
- Galeria técnica subterrânea 120 m 

TPS 

O novo TPS, é composto de 3 (três) pavimentos totalmente climatizados e mais 1 (um) pavimento 
técnico na cobertura, destinado a equipamentos e passagem de dutos. Com  área construída de 36.000 

m2, tem capacidade para atender 3 milhões de passageiros por ano na sua 1a  etapa. 

Apresenta os seguintes itens principais na sua composição: 

1° Pavimento 

- Saguão 
- Sala de restituição de bagagens 
- Alfândega 
- Desembarque internacional 
- Sala de embarque internacional remoto 
- Sala de embarque doméstico remoto 
- Ministérios da Saúde e Agricultura 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-F041f358,2451 — FAX (51) 358.2458 

') 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) Ws. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO ME1RA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execu 	e ambralserviço. 

Porto' :r-,15 de junho e 2002. 
/ • 

Eu 	cc. Luiz AA. Almeida 
C 	040-D 

Gerente Dep. Fiscalização 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

- Sala de tripulantes 
- Raio X de bagagem 
- Sala de bagagens perdidas 
- Receita Federal / Policia Federal 
- Sala de emergência médica 

Turismo receptivo 
- Sanitários, copas e fraldários 
- Salas Vip e Cip 
- Sala de Imprensa e de Autoridades 
- Sala AIS 
- Central Telefônica 
- 8 lojas comerciais 

2° Pavimento 

- Saguão 
- Conector de embarque 

Sala de embarque doméstico 
- Sala de embarque internacional 
- Salas Vip e Cip 
- Venda de passagens 
- Sanitários e fraldaria 
- Ministério Agricultura e Saúde 
- Policia Federal 
- Sala das companhias aéreas 
- 32 balcões de check-in 
- 18 lojas comerciais 

3° Pavimento 

- Praça de alimentação 
- Administração da INFRAERO 
- Sanitários, copas e fraldário 
- Restaurante internacional 
-6 lanchonetes 
- 45 lojas comerciais 
- 3 bancos 
- Terraço panorâmico 
- 1 auditório para 55 lugares 
-3 Cinemas com 117, 120 e 135 lugares respectivamente 

4° pavimento 

Galeria eletro-mecânica - com as tubulações e condicionadores de ar, quadros de distribuição, 
tubulações de instalações elétricas, hidráulicas e combate a incêndio, com área total de 2.000m2. 

Central de Utilidades 

A Central de Utilidades é composta de 1 pavimento com área construída de 800 m2  e dista cerca de 150 
m do TPS com os seguintes equipamentos: 

. Subestação com 4 transformadores de 1.500 kVA cada um; 

. Três grupos geradores a óleo diesel com capacidade de 450kVA cada um; 

. Quadros gerais para o sistema de combate a incêndio e da elétrica. 

Central Térmica constituída de: 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (512,358,-,2451 — FAX (51) 358.2458 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO * 1° DO ART. 30 DA LEI 8,666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETR1C. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execu ão a. obra/serviço. 

Port. 	 de 2002. 

Gerente Dep. Fiscalização 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRAERO 

. 3 resfriadores de liquido, tipo parafuso, condensação a água, com capacidade de 330 TR cada 
um e circuito hidráulico de água gelada com Primária de 4 bombas centrifugas de 104 m3/h e 
Secundário de 4 bombas centrífugas de 145 m3/h; 

. 1 gerador de água quente com capacidade de 950.000 kcal/h e circuito hidráulico de água 
quente com primário de 2 bombas centrífugas de 70 m3/h e Secundário de 2 bombas centrífugas de 70 
m3/h; 

. 3 torres de resfriamento com vazão de 245 m3/h cada uma; 

. 1 tanque de termo-acumulação com capacidade para 2.200 m3; 

. 1 quadro geral do sistema de ar condicionado; e 

. 1 quadro de controle da automação; 

Equipamentos para transportes de passageiros e de cargas: 

Elevadores Otis: 

2 elevadores panorâmicos com estrutura metálica e acionamento hidráulico, com 
Capacidade para 12 passageiros ou 840kg de carga; 

6 elevadores confinados, com estrutura metálica e acionamento hidráulico, com 
capacidade para 12 passageiros ou 840kg de carga; 

1 elevador de serviço com capacidade para 12 pessoas ou 840kg de carga; 

Escadas rolantes Otis: 

10 escadas rolantes, largura de 1,0m e capacidade de transporte de 9000 
passageiros/h - escadãírilklêrol 000NCE revestidas em vidro laminado refletivo com 
6mm de espessura; 

! Esteira de bagagens: 

1 esteira de pequeno porte tipo "Narrow-bodf com 38m; e 
2 esteiras de grande porte tipo "Wide-bodf com 52m; 

Carrosséis de bagagem: 

2 carrosséis, sendo um com capacidade de estacionamento para 6 carros e 11m de 
comprimento e 1 com capacidade para 8 carros e 14m de comprimento; 

Pontes de embarque e de desembarque: 

O TPS tem dez pontes telescópicas com estrutura metálica e laterais com vidros 
laminados de 12mm, incolor e forro de alumínio com isolamento térmico. As pontes 
serão climatizadas; 

O TPS tem três clarabóias com estrutura espacial, área total aproximada de 1.200m2, 
cobertas com vidro laminado azul refletivo de 10mm. 

ite Sistema de Climatização, Ventilação e exaustão: 

2'1,  •4? 
* r  _ Para climatização das áreas de público, operacional e Administrativo da INFRAERO estão instalados 8 

45,  
CNC 	condicionadores, localizados na galeria eletro-mecânica. 
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Sistemas instalados nas edificações: 

, 
Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 3532451 — FAX (51) 3532458 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB ND 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC, PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a exec 	: ; ; 	a/serviço. 

Po e legre,25 de ju • ; • e 2002. 
li a 

ec. Luiz A.A. Almeida 

Gerente Dep. Fiscalização 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFILlIERO 

- Para as concessões foram fornecidas Tubulações de água gelada e de água quente, e um duto de ar 
para fornecimento de uma taxa de ar exterior pré-condicionada por 6 condicionadores de gabinete 
metálico instalados na galeria da cobertura. 

- Estão instalados dois sistemas de exaustão de ar, sendo um para os sanitários e outro para as 
concessões de alimentação (excrementos e alimentos). 

- No sistema de climatização, exaustão e ventilação serão executados dutos com chapa de aço 
galvanizado, para ar condicionado e 5.665 m de tubos de aço carbono, para água quente e para água 
gelada. 

Sistema de Automação, Controle e Comunicação 

Rede telemática - rede de dados e voz em cablagem estruturada com arquitetura híbrida 
backbone ATM em fibra ótica em alta velocidade (I55Mbps) e nível secundário em Ethemet Switch a 
10Mbps, com topologia de rede em estrela com duplicação de caminhos no backbone. 

SAPIOS - Sistema de Automação Predial e Informações de Operação e Segurança 
Aeroportuárias: executa o gerenciamento de energia, sistema hidráulico, controle de acesso, controle de 
ar condicionado, detecção e alarme contra incêndio, controle de iluminação, supervisão de equipamento 
e utilidades (escadas rolantes, elevadores, esteiras de bagagens), informativos de vôos, docagem de 
aeronaves, vídeo vigilância. 

SIGUE - Sistema de Gerenciamentafltilidade e Energia Elétrica: 
O SIGUE, dotado de 2 estações de trabalho e 

02 terminais de engenharia com software supervisório controlando rede de CLP's com mais de 2.000 
pontos de controle, é composto dos seguintes sistemas: 

=ris 
eler SGU 	Sistema de gerenciamento de utilidades (esteira, escadas, elevadores, água, 

esgotos pluviais, motores, bombas); 

SGE 	Sistema de gerenciamento do sistema de energia elétrica, supervisiona os 
painéis da subestação, faz medições e controle de energia geral e por concessionário, 
banco de capacitores, grupos geradores, quadros de força e luz; 
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SCAR Sistema de controle de ar condicionado - automação para os ambientes a serem 
climatizados de forma independente. Opera controlando em torno de 1.800 pontos do 
sistema de ar condicionado; 

SISA - Sistema de Segurança Aeroportuária: 

SDAI 	Sistema de Detecção e Alarme Contra Incêndio - composto por uma central de 
supervisão e alarme, 1027 detectores ópticos de fumaça, 37 detectores térmicos, 
217detectores termovelocimétricos, 60 acionadores manuais, 25 sinalizadores, 33 
indicadores visuais, 40 módulos isoladores, 06 detectores de chama, 2 sinalizadores 
sonoros, 06 painéis repetidores, 39 chaves de fluxo para sprinklers, 64 módulos de 
comando e 64 módulos monitores; 

SICA 	Sistema de Controle de Acesso e Detecção de Intrusão - possibilita a restrição 
de acesso a áreas vitais por leitura de cartão, trancar portas, e cadastramente de 
pessoal terceirizado e visitantes em áreas operacionais. O sistema compõe-se de 02 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51058:2451 — FAX (51) 358.2458 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N's' 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) Ws. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução da obra/serviço. 

Port. 	 de 2002. 



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 
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estações de trabalho, 01 software operacional, 07 leitoras de cartão com teclado, 87 
leitoras sem teclado, 63 botões de abertura, 54 fechaduras elétricas, 54 contatores 
elétricos e 10.000 cartões de acesso; 

STVV Sistema de TV e Vigilância - apoio a segurança e operação do aeroporto, 
supervisionando as áreas de terminal de passageiros, restritos ao público ao pátio de 
aeronaves, supervisão do terminal de carga, subestação, movimentação de bagagem e 
rampa de acesso entre outros. Sistema composto de 01 controle principal, 03 controles 
remotos, 16 telecâmeras fixas, 06 telecâmeras fixas com 15 telecâmeras com zoom e 
panoramização e 40 telecâmeras móveis padrão "Dõmus" com zoom. Pan e tilt, 24 
monitores de vídeo, 08 videoconecter e 02 matrizes de comutação. 

SISO - Sistema de Integração de Operações Aeroportuárias: 

SIDO Sistema Docagem de Aeronaves - gerenciamento de docagem de aeronaves 
conforme recomendações do anexo 14 da ICAO - International Civil Aviation Organization 
- visando a correta atracagem da aeronave à ponte de embarque. São 10 posições de 
atracagem possibilitando estacionamento de qualquer tipo de aeronave; 

SIV 	Sistema InforMativo de Vôo - responsável por distribuir informações 
relativas as chegadas, partidas, localização de bagagens. Sistema gerenciado por 02 
estações de trabalho, e 01 servidor de gados controlando 16 relógios sincronizados, 44 
terminais de consulta STAFF, 40 monitores de vídeb, 09 painéis de rampa, 75 monitores 
de vídeo de alta resolução; 32—painéis-  de LED; sendo: (32 painéis de LED para 
check-in, 1 painel de LED de Chegadas, 1 painel de LED Partidas, 8 painéis de LED 
Esteiras, 5 painéis de LED Pontes de Embarque e 1 painéis de LED para Gate) 

SISOM Sistema de Sonorização Ambiental - responsável pelas mensagens sonoras e 
som ambiente. Sistema com controle automático de volume em função do ruído 
ambiente. A Central de Sonorização é composta de 01 microfone, vinculador de gongo, 
aparelho CD Player carrossel, sintonizador FM e tape deck; 

SCOM Sistema de Controle de Manutenção - dotado de software em 01 estação de 
trabalho conectado a outros 	sistemas, 	supervisionando 	o 	tempo 	de 
funcionamento e ordem de alocação de motores, bombas escadas rolantes, esteiras 
de bagagem, carrosséis, elevadores e outros sistemas, programados para informar 
as paradas para manutenção preventiva preditiva e emergência. 

ema de transmissão e transformação de energia elétrica, 

nposto de: 
03 (três) transformadores de 1.500 kVA (13,8KV/380-220V) destinados para alimentação 
das cargas do TPS; 
01 (um) transformador de 1500 kVA (13,8 kV/380-220V), destinado a alimentação do 
sistema de água gelada e água potável; 
03 (três) grupos geradores de 450 kVA destinados à alimentação das cargas essenciais do 
TPS e Edificações de Apoio (Central de Utilidades e COA/COE); 
A interligação entre os 03 transformadores de 1.500KVA e o quadro geral de distribuição é 
feita através de barramento de cobre blindado (Bus-Way), o mesmo acontecendo para a 
interligação entre o transformador de 1500 kVA e o quadro do sistema de climatização; 

, 
Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51) 

?"`', 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8,666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTE B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução 	serviço. 

Porto 	 e 2002. 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÁO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

Sistema de Água Fria 

Composto de: 

Reservatório inferior com capacidade de 1.000.000 litros para atender o consumo de água 
potável do TPS e o sistema de combate à incêndio; 
Sistema de adução com 02 (duas) bombas de 25CV com vazão de 70m3/h para atendimento de 
água potável; 
04 (bombas) de 15CV que atenderão simultaneamente o sistema de hidrantes e sprinklers 
acompanhadas de 02 (duas) bombas de 2CV que funcionarão como bombas de pressurização; 
Reservatório elevado de 125m3; 

Sistema de esgoto 

Composto de uma rede geral de tubos de PVC de 200mm com caixas de inspeção e poços de visita. Os 
efluentes desse sistema são encaminhados para a rede coletora de Esgotos Sanitários da Prefeitura 
Municipal. 

Sistema de coleta de Águas Pluviais 

As águas pluviais são coletadas na cobertura do prédio através de calhas impermeabilizadas e de tubos 
pluviais de 150mm e encaminhadas para uma rede de tubos de concreto, 0 500mm, enterrados nas 
lateriais norte e sul do TPS, conduzindo as águas para uma área de recolhimento existente na entrada 
do Aeroporto; 

Iluminação externa 

Iluminação do pátio de aeronaves: 7 torres de concreto com 7m de altura acima do TPS com 08 
rei 	 refletores de vapor de sódio com 400W cada um; Iluminação das áreas externas, estacionamento e 
•• 	 acessos: 50 postes metálicos com 12m de altura com 2 e 4 pétalas com lâmpadas de vapor de 

mercúrio; 

IV 
SETOR DE CONCESSIONÁRIOS LOJISTAS 

1  Un jate,  
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Espaços Concessionários Lojas - 106 
Concessionários Lojistas - 67 

Acabamentos do TPS 

. Piso: granito em placas de 40 cm x 40 cm; 

. Forros: aço zincado pintado tipo colméia, placas de 125 cm x 62,5 cm (15.200m2); 

. Clarabóias: estrutura espacial de alumínio, com nós esféricos, caixilharia em alumínio 
anodizado preto e 

vidros laminados azul refletivo; 

. Pilares: tratamento de concreto aparente; 

. Paredes internas: pintura acrílica sobre massa corrida; 

. Esquadrias das fachadas sul e oeste: alumínio anodizado preto com vidros laminados 
12mm azul refletivo; 

"== 
ZNIIN 
MIM — Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone (51)558.2451 — FAX (51) 358.2458 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO po § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) Ws. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO ME1RA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a e ução-da4.i-a/servico. 

Po 	e 5 de jUnh de 2002. 

ng. ec. Luitr. Almeida 

Gerente Dep. Fiscalização 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB Ns' 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 10 DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO MEIRA DE VASCONCELOS CHAVES, 

Obs.: O Eng, Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execução • .1)ra/serviço. 

Porto 	gr 25 de ju 	de 2002. 

ng. Mec. Luiz A.A. 
036040-D 

Gerente Dep. Fiscalização 

242 OFICIO DE NOTAS JOSE NARIO PINHEIRO PINTO 
Av. AIÃLante Barroso, 139 - loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E kkANUTENÇÂO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRaFRO 

- subestação, 4 transformadores encapsulados 

VIADUTO DE ACESSO AO NÍVEL DE EMBARQUE 

-•I 	a> C MI P> 
CP "1 = oUl = 
tO •-• r1" 

ti0= ID = o. ri- CO 

o 

6.000 kVA 

15.000 m2  
6.700 m3  
1.200 m2  
1.171 ton 
2.700 m2  

36.500 n? 
10.531 m 

736 m 
1.138 m2  
5.230 m2  

- forma para concreto armado 
concreto ( fck = 25 MPa) para estrutura 

- concreto ( fck = 35 MPa) para estrutura 
- aço para concreto armado 
- escavação para fundações 
- escoramento para concreto armado 
- estaca hélice contínua 0 60 cm 
- estaca hélice contínua 0 40 cm 
- clarabóias com estrutura espacial 
- cobertura com telhas de aço zincado com isola* térmic 

PATIO DE AERONAVES — COM ÁREA DE 92.734,81 m2  

- Pavimento rígido em concreto protendido com área de 
-Resistência a compressão do concreto 

- Resistência a tração 
- Módulo de elasticidade 
- Coeficiente dilatação térmica 
-Gradiente Térmico 

- Coeficiente de 'mação 
- Carregamento básico 

Carga máxima por roda 
- Espessura da placa de concreto protendido Ie.— • 

- Aço de protenção 

- Pavimento flexível em asfalto com área de 
- Concreto betuminoso usinado a quente (Capa) 
- Concreto betuminoso usinado a quente ("Binder) 

Imprimação em asfalto diluído 
- Colchão drenante de 
- Base brita graduada (espessura da camada) 
- Aterro em argila - 

Oli01 

ISM 

24263,39 m' 
35 MPa 

5,5 MPa 
3 x 104 MPa 

105 OC 
0,7 OC 

0,15 
Boeing 767-300 

20,2 Tf = 202 Kn 
18 cm 

tipo CP 190 RB- 12,7 mm 
oalhas em bainhas engraxadas 

68.471,42 m2  
faixa 3 DIRENG - 5 cm 
faixa 7 DIRENG - 8 cm 

CM-1 taxa mínima 1,51/m2  
40 cm 
35 cm 

solo A2-6 e A2-7 
CBR = 15 

Compactação 95% Proctor modoficado 
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Valor do Empreendimento: R$73.244.346,88 (setenta e três milhões duzentos e quarenta e quatro mil 
trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos); 

Valor do contrato com a Construtora Betar S.A., para a execução do TPS: R$38.327.994,71 (trinta e oito 
milhões, trezentos e vinte e sete mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta e um centavos) a 
preços iniciais de Dez/94; 

Valor do Serviço para o Pátio de Aeronave do contrato com a Construtora Beter S.A: R$ 8.367.571,98 
(oito milhões trezentos e sessenta e sete mil quinhentos e setenta e um reais e noventa e oito 
centavos); 

Av. das Indústrias, 1340 Porto Alegre (RS) CEP 90200-290-Fone/(51)22451 — FAX (51) 358.2458 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N° 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI D'ELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO ME1RA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a e 	a 	uh 	rviço. 

eg 25 de junho e 2002. 

Eng. cc. uiz A.A. Almeida 
REA/RS 0360 I-1 

Gerente Dep. Fiscalização 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

DIRETORIA DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO 
GERÊNCIA DE AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL SALGADO FILHO 

INFRAERO 

Valor global do contrato da Fiscalizadora: R$1.437.783,33 (hum milhão, quatrocentos e trinta e sete mil, 
setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), referentes a data base PO janeiro/2.001 

Data de inicio do contrato com a Fiscalizadora: 01/02/2001; 
Data de Término do contrato com a Fiscalizadora: 30/04/2.002 

Para o desenvolvimento dos Serviços Técnicos Profissionais Especializados de Fiscalização, foi 
alocada pela CONCREMAT Engenharia e Tecnologia S/A a seguinte equipe: 

3> 
O = w = c a— 
ri" C/ 
0.1 	fDO = 

= 	 a'o— accro eu 	.- -r 
ar 	• 

O 
o. 0, 

'O ;Ir 

-02 Engenheiros Sênior 
	

3.397 h/h 
- 02 Graduados Plenos 
	

2.628 h/h 
- 06 Engenheiros Pleno 
	

13.015 h/h 
-02 Arquitetos Plenos 
	

4.214 h/h 
- 06 Assistentes Técnicos 

	
7.506 h/h 

- 02 Técnicos em Planejamento 
	

6.132 h/h 
- 01 Topógrafo 
	

956 h/h 
- 02 Auxiliares de Topógrafo 

	
4.340 h/h 

- 01 Técnico de Pavimentação 
	

2.068 h/h 
- 01 Técnico em Mecânica 

	
1.765 h/h 

- 01 Técnico em Elétrica 
	

4.213 h/h 
-01 Técnico em Eletrônica 

	
1.851 h/h 

Os responsáveis técnicos da CONCREMAT neste contrato foram: 

Eng. Antonio Cosme lazzetti O' Elia 
Eng Ariovaldo dos Santos 
Eng. Alain Yves François David 
Eng. José Alcure Neto 
Eng. Mauricio Cardoso Moretti 
Eng. Antonio Elisio Cancela 
Eng. Paulo Meira de Vasconcelos Chaves 

Os serviços foram realizados com estrita obediência as diretrizes especificadas pela Contratante. 

Porto Alegre, 29 de maio de 2.002. 
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O PRESENTE ATESTADO FOI REGISTRADO NESTE 
CREA/RS SOB N' 2002027171 PARA FINS DE 
CUMPRIMENTO DO § 1° DO ART. 30 DA LEI 8.666/93; 
ESTANDO SEUS DADOS EM CONFORMIDADE COM 
AS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) N's. B00146004 E B00146011 DO ENG. CIVIL 
ANTONIO COSME IAZZETTI WELIA, B01301500 DO 
ENG. CIVIL ALAIN YVES FRANCOIS DAVID, 
B00146093 DO ENG. CIVIL ARIOVALDO DOS 
SANTOS, B01323328 DO ENG. CIVIL JOSE ALCURE 
NETO, B01301530 DO ENG. CIVIL MAURICIO 
CARDOSO MORETTI, B00925487 DO ENG. ELETRIC. 
ANTONIO ELISIO CANCELA E B00925456 DO ENG. 
MEC. PAULO ME1RA DE VASCONCELOS CHAVES. 

Obs.: O Eng. Eletric. Antonio Elisio Cancela 
e o Eng. Mec. Paulo Meira V. Chaves foram contratados 
pela empresa para a execu 

Port • '1 

Eng. 
REA/RS 036 1 1 1 

 

Gerente Dep. Fiscalização 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA 

Rua Guilherme Alves, 1010- Fone: (0xx51) 3320-2100 - CEP 90660-000 - Porto Alegre - RS 
www.crea-rs.org.br  

DECLARAÇÃO 

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Sul 
(Crea-RS) declara, a pedido da empresa CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., 
CNPJ n°33.146.648/0008-04, que a aptidão técnica em licitações será feita por atestados fornecidos 
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades 
profissionais competentes, conforme estabelece a Lei 8.666/93. No caso de obras e serviços 
técnicos de engenharia, arquitetura, agronomia, geologia, geografia e meteorologia, o registro deve 
ser efetuado no Crea. 

Este "registro" vem sofrendo alterações/aperfeiçoamentos no Crea-RS ao longo do tempo. 
Citamos elas: 

Antes de 16 de maio de 2005: O registro era feito com a colocação do carimbo e 
assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as folhas do 
atestado. No carimbo era informado o número do protocolo do pedido de registro, o nome do 
profissional que participou da obra/serviço e requereu o registro do atestado e o número da ART. 

De 16 de maio de 2005 a 03 de outubro de 2006: O registro era feito com a colocação do 
carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as 
folhas do atestado e impressão da Certidão de Acervo Técnico (CAT) da ART da obra/serviço. No 
carimbo era informado o número do protocolo do pedido de registro, o número da ART e o número 
da respectiva CAT. 

De 04 de outubro de 2006 a 05 de maio de 2010: O registro era feito com a colocação do 

•111  carimbo e assinatura de funcionário do Crea-RS especialmente designado para este fim, em todas as 
folhas do atestado, impressão da CAT da ART da obra/serviço e colocação do selo de segurança na 
parte frontal de todas as folhas do atestado. No carimbo é informado o número do protocolo do 
pedido de registro, o número da ART, o número da respectiva CAT, e a numeração do selo de 
segurança. 

A partir de 06 de maio de 2010: O registro é feito com a colocação do selo de segurança 
na parte frontal de todas as folhas do atestado e a impressão da CAT da ART da obra/serviço. Na 
CAT está presente o número do protocolo do pedido de registro e a numeração do selo de 
segurança. 

Os atestados que se encontram nestas situações são válidos para a qualificação técnica da 
pessoa jurídica em processos licitatórios e desde que haja a comprovação de vínculo com o(s) 
profissional(is) citado(s) no mesmo, no momento da licitação, em consonância com a Resolução n° 
1.025/09 do Confea e Lei n°8.666, art. 30, parágrafo 1°, alínea I. 

Porto Alegre, 27 de julho de 2010. 

Eng'. de lWnas  Sand o Schneider 
CREA/RS 093653-D 

Gerente do Depto. de ART e Acervo 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.°  0251/DE0P/2003 
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

VINCULADA A A.R.T. N.°  142845 de 10/10/2002.  

NOME DO CO-RESP. TÉC. /SERVIÇO 	: ANTÔNIO COSME IAZZETTI D'ELIA. 

TITULO PROFISSIONAL ENGENHEIRO-GlyIL., 

N.° REG. E/OU VISTO CREA-Pk;ç: 
t  

CP,',.- 10554615/SP. 	'''''* 	.Ex ed*do em 29/03/1983 29/03/1983. 
3.\/'&0: 6312. 	 'kruftExOdido em: 22/1 0/1999. _ 	..,,,,..,.,..,  ,t 

, ATRIBUIÇÃO „,,  

"I  

..,,.,,. 
..M.g. DO.COZSIFE4-2:1:8/73 ARS7.° 	"*”' 

t 
NOME DA EMPRESA, 	.  CONCRRMAW 	.0,I~A E TECNOLOGIA S/A. 
N.° REG.E/OU V10'0,,CREA1PrA  1527 gtEM,S!igr . 	4 c. 	Expedida e'in : 1/n271981. 

."
ATA NOME DO CON i RNTÉ .... 	.1  

EMPRESA:  BR:AORAV-.9:),É4 twliA-ESTRWURA 	ÃÉROPORTUÁR1A - .t 

AEROPpRt0:ffiTÉM:24IFINat)SELÉM - BELgiy1 - PMVis*******"****** 
LOCALIZAÇA:ppos gRviços 
Atestamos :para os devidos fins que a eMpresa CONCREMAT,'ESSilharia e Tecntdogia RA., com sede a 
Rua Eucli'des dalCunha, 106 - Ri6h::de Janelto, ÇIOJ C .046.6418/0003-9a, Inscrição Estadual 
108.892.054:á 11, .?desenvolveu para INFIZAERQ 	Enipre'a i'leMi'keira de Infra-Estrutura Aeroportuária, 
através 	'dot' 	antrato 	n.° 	037-ST/200,1/004.:Âr1 /4•:`.'SSMOS 	TÉCNICOSt 	PROFISSIONAIS 
ESPECIALIZADOS DE FISCALIZAÇÃO DAS 0104..t•OS DE ENGENI4ARIA DA ETAPA 2 S 
DA AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSMEIROS:DOnAtROPORTO INfER/c9ACIONAL DE 
BELEM-p4/4 datt4do de 28/03/01, no 064 de004/2001N>/08/2002 nas seguintes atividades OL 
ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PgANEWAMENTO.EaCIITIVO DAS OBRAS E SERVIÇOS — 
Esta aprOaçãq, bkseado no CronoF1Siem:tletwÊnt#6endimento baliza tbdas,j.,as. atividades de 
Acompanhamento dá EmpreiteirrOSNFISVÁLIZAÇÃOãAQ,OBRA — DAenvOveu as seguintes 
atividades: PONTESc%IDE EMBÃRQUE/DESEMBARQUE 
Elaboração e revisão â.k.flocume6”10Ncontrata;•”tFisqalização,n10Projeys'Exgpliggh 
*Controle de Qugidadecoii4scalizapowpo;.-TERMNnW 
das instruções de sOços. *Elãboração eTVé:.,4.1sáirtlá 
serviços; *Fiscalizaçtó.„dn'erojet?ExeâtilW'dr 
*Fiscalização da Execução Os Obras e Sei'Viçiis.de:.gstátnitS, 
*Consultoria Técnica em: aentgániãs, Fundações, 
Estrutura de Concreto Protendido, EstiuttiWin6:tálicasrentittglãa 
*Verificação do Diário de Obra; *AcomPanhárnérild 
*Elaboração de análise e avaliação técnico-financeiro 
acompanhamento da produtividade; *Elaboração 
obra; 	*Emissão 	de 	dossiê 	de 	Edital 	de 	Licitação; 
ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE 

(TELESCOPWAS): iiy UNIDADES — 
das Instalações; 

PASSAGEIROS — TPS: Elaboração 
akç't.trtfj,i07áe planejamento, ar'çamento e controle dos 

Siifilta:41. 	l'Estruturg$Usialações Hidro-sanitárias; 
Infra-EstruXra, Instalações Hidro-sanitárias; 

Impermeabiliafl, <Estrutura de Concreto Armado; 
Qualidade com fiscalização de campo; 

e conferência de aditivos do Contrato fumado; 
de aditivos; *Elaboração de relatório mensal de 

de relatório mensal de acompanhamento do efetivo da 
*Elaboração 	das 	instruções 	de 	serviços. 	03. 

CONSTRUÇÃO — Acompanhamento da evolução do 
contrato com a Empreiteira, envolvendo o controle de saldos, prazo e valor. 04. ELABORAÇÃO DE 
MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS — Esta atividade consta do levantamento dos serviços executados 
(quantidades), em conformidade com os projetos, memoriais e normas técnicas, para elaboração da medição ,-- 
financeira. 05. RECEBIMENTO PARCIAL E TOTAL DAS OBRAS E SERVIÇOS — O 	ebimento é 
feito obedecendo-se as normas internas da 1NFRAERO, onde as obras são vistoriadas por 2 	rgpheiros da 

* 	* 	 Continua 
O  
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.° 0251/DEOP/2003 
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

VINCULADA A A.R.T. N.° 142845 de 10/10/2002. 

*Continuaç'ã'o 
Fiscalizadora em conjunto de preposto da contratada. As principais características do Empreendimento são: 
*Área Total de Construção: 33.255,17m2, sendo 13,655447n2  nesta capital (Etapa 2). O projeto, compreende 
um novo TPS (Terminal de Passageiros), divididos ente,  dnac,Etapas e Edificações de Apoio, onde se 
destacam a CUT (Central de Utairtades)1, CooPerariva de tgxi e a49rrtCQA/COE (Centro de Operações 

• Aeroportuárias/Centro de Operações tde Emerapcia)esta,ria,Segundas'EtapTPS  - ETAPA 2 - O novo 
TPS, é composto de 02 (doïs).p.avimento&qiie'são.rotginente,giniaãtizados e riáaiIii.,(um) pavimento técnico 
intermediário, destinado a equipamentos e ,iis,sagern:,:d'e'.irítitok2:Sua áreat•ae constrUção, é de 33.255,17m2  
(final da Etapa 2) e sulkicapaidade dimensiori4a,Pararatenaiiniento de 2",7t,milhõeS' de usuários por ano. 
Foram executado/Ir:Sie Contrato a Etapa t,'''OUVOinte?;:seMftis com aparcelas mais relevantes: 
*Urbanização dof  Estaciofiam.  ento para 700 yeIcria:*4'9 4Ojaà:;„,.Cornprciais; *Salas destinadas a Polícia 
Federal, Agricultura, Saúde e Receita FeceaKt.èob,eNfiérer.'est4a espacial 'composta de peças de 
alumínio cobrindo unia área de 7.836,57S, coni„ feeari¡eArdl'Irig*dinais e transversais ' em chapa de 
alumínio Wafi Cap; 'tà (dois) free-shops;(*I„ (uma.)-,,Sala:.1Cg; *1 (um) 	*Teaço panorâmico; *2 
(dois) elevadores nas.  áreas de embarque/desembarq¥, ',COM acionamento hidráulico e Capacidade de carga 
para 9 pessoaseada;f 630Kg, percurso de 5:60m; *2taija4;esOgd4;f:Ctantes , com capacidade de transporte 
de 9.000 passageiros/hora com acionamento 'autoirrafic&., férto4COlas 5,60m); *V; (três) Pontes de 
embarque/ctsernbatque do tipo telescópica, para 	erotiaves 	Foker 100a0Boeino:B-747 nas 
diversas versões einikiperações. O comprimento de cada ponte 	15,00m e 23;00m .'as pontes são 
compostas de ihnel 'Principal, chamado feepóRiçA;r:éNinaa 'eiCabine de comando, pássudffnmovimento 
vertical entre os níveis 2,10m e 5,35m e dratStrirelacãOaer.e44,4f rotunda em 1750. EDIFICAÇÕES DE 
APOIO - ETAPA 2 COA/COE - Ce'eéfifició-dOWCOESmposto de 04 paviinentOrfendo na sua 

. 	, 	o composição os seguintes;;itens principais: *Terreo: Reservas, Casa de Maquinas; *P 	 * 
avimento Tecmco; 1. 

Pavimento: recePção, Sala, do Superintendente e Sala de Reunião; *2H-Pavimetrib: Centre: de Operações 
Aeroportuária; *3.PPa'sximearo: Sala Cli,..OPeraelórirái,'SâiÉNW:igacisão,i Sala de Negociações, *4.° 
Pavimento: Centro de OPerac6ês,4speciM'g;,,':.4.4'010RO;.;.iM-o:),!-4C1e'AcaNmentos: *Alto  padrão composto, 
por fachada lado TERRA com 490;0m2  de,Esquadria.,d0uMio e,Ariáro Laminado esp. 14mm. *Nas 
áreas internas pisos revestidos em Giânitok_.Ciriêra iignae»trnpala (fornecedor MARMOBRAZ - 
BELÉM). *Revestimento cerâmico p.ortp Bello. "PnitikÃáilica Branco naa'areas operacionais. *Paredes 
Internas revestidas com Laminaéld Melamínico„;  *Fon-,o,..Metáliêó (EUCATEX). *Telha (EUCATEX). 
*Revestimento dos Pilares em chapas WALL-CAP:g Iter4, 01:;;Mériminação: Estacas raiz - Unid.: m - 
TPS: 144,00 - COA/COE: x Item: 02 - Discriminação: Forma - Unid.: m2  - TPS: 21.234,63 - 
COA/COE: 2.203,76; Item: 03 - Discriminação: Aço - Unid.: Kg - TPS: 568.981,52 - COA/COE: 
16.800,00; Item: 04 - Discriminação: Aço para Proteção - Unid.: Kg - TPS: 4.692,41 - COA/COE: x; 
Item: 05 - Discriminação: Estrutura de Concreto - Unid.: m3 - TPS: 2.062,26 - COA/COE: 243,06; Item: 
06 - Discriminação: Estrutura Metálica Tipo Espacial de Alumínio e Nós de Aço - Unid.: m2  - TPS: 
7.836,57 - COA/COE: x; Item: 07 - Discriminação: Alvenaria de tijolo cerâmico - Unid • m2  - TPS: 
3.933,85 - COA/COE: 572,75; Item: 08 - Discriminação: Alvenaria de tijolo Sical - Uni .: m2  - TPS: 
2.054,65 - COA/COE: x; Item: 09 - Discriminação: Chapisco - Unid.: m2 - TPS: 6.187,71 	OA/COE: 
1.291,17; Item: 10 - Discriminação: Emboço - Unid.: m2  - TPS: 2.224,01 - COA/COE; 1.113,13; 

Continua 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.° 0251/DE0P/2003 
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

VINCULADA A A.R.T. N.° 142845 de 10/10/2002. 

***Continuação Item: 11 — Discriminação: Reboco — Unid.: m2  — TPS: 3.611,21 — COA/COE: 1.291,17; Item: 12 — Discriminação: Telha Termozip (EUCATEX) — Unid.: m2  — TPS: 8.132,87 — COA/COE: x; Item: 13 — Discriminação: Isolamento Térmico Jateado com Lã,sle...yldro — Unid.: m2 — TPS: 8.132,87— COA/COE: x; Item: 14 — Discriminação: Revestimento,Cdâmicb--"Nid.arfPS: 1.000,07— COA/COE: 600,00; Item: 15 — Discriminação: Pintura,Aérpica2.— Unia m2  — TPS t 2.3840,6 7-'''COA/COE: 1.011,66; Item: 16 010 — Discriminação: Laminado M4MiniaT— Unig,,;„,m?,--T.P,S4.,$73,33"21 C0124COE: 101,47; Item: 17 — Discriminação : Forro MetálieoA_Inid..:Argr-TiPS:,1.0A88,294..,'Cbm.COE: X;''')Xteliti.,.,,1 8 — Discriminação: 
Revestimento em Granito'':- Utiid.: 	TPS:i'l,.0,t0,,: . .9)Ái_CC)E: x, tttrn 19 — iiiiscriminação: Rev. 
Chapa de alumínio Wall Cap (Pilares e fechaniTW4NWYS,bert' 	— Unid. m2  TPS: 2.896,20 — 
COA/COE: x; IteitOlt Didáminação: IMPe4i410140oAlaiasm2 — TPS)16.118;67;t COA/COE: 280,09; Item: 22 TDiscrirninação: Tratametilir:em...StifkOciéle';.'.V4ncio Apareâte. — Unid : m2  — TPS: 
.120,00 — COA/COE: 532,50; Item: 23 — IlliSerbiigçãiOP,g01Witiarn de Vias 	— TPS: x — 

COA/COE: x; Stil;:Itenir: 23.1 — Discriminação : 	 Unid.: m3  .,,,TPg:•'-,20,.822,19 — 
COA/COE: 10.,77; Std;Item: 23.2 — Discriminação: Tiároètte.,de.Werial para bota-fora — 	m' — TPS: 	 COA/COE: x; Sub-Item,23.3 — Oirk4n)iii$4:4,Rêmoção de Camada Betuminosa — Unid.: in3  — 	1407 — COA/COE: 150; Subat::,03. .4- NOtninação: RegularizaUp„de Sub- 
Leito — Unid .f; m2 — TPS: 13.059,00 — COA/COE:..-*; Siltb-Item.,”23.0:hiscriminação: Base Estabilizada 
Granulometri4mente Unid.: m3  — TPS: 2.141 	— 	 içtSub-Item 23.6 -4bisesSinação: 
Imprimação — Umd i 2  — TPS: 4.782,50 — COÁJCO.E, $ii\fteni¡:'23.7 — Discriminação t Pintura de 
Ligação — Unid r m2  TPS: 21.852,63 —..00~.•;:7;..Su' MieW 23.8 — DiscrimiitaçãO;'':Çoncreto 
Betuminoso (ClB.U.Q.)::- Unid.: m' — TPS:::•1fráCUSellivtiCOE::/k; Sub-Item: 	Discriminação: 
Meio-Fio com •V'''Sem Sarjeta — Unid.: 	 _COA/COE: x; Sib-Héliil 23.10 — alip Discriminação: Ajeito co‘i Solo AreWitiiir In#trintr2.18W,1 — COA/ÇOE: .S.c;1,— Valor do 
Empreendimento: 'RS 77.634,341,43 (S:esenta,e..sieter inijhões, c seiscento .el:trinta e,,quatro mil, trezentos e 
quarenta e um reais `e,,qiiarentai:e três cdia:),.:;efei-en¡eâ:JdÃa!-!EIWipiõ/96.,0alopidtxContrato com a 
Construtora EIT (Empres lindusiikiaLTécnateKSW,K9Me:Zenovemlitiões, trezentos e noventa e 
oito mil, duzentos e dezeâsete FOs aitenta e 

quatro  

 nove 

centavos), referentes â 

cpgaS., 	

,datallçâse 09/05/2000; *Valor Global l' 

Contrato com a TEAM: $ r:119..t72,12 (Hum milhão, 	mil, cê:iito'V'Setenta e dois euros e 
dezenove e doze centavos), eqUiyaleiite,,a R$ 1.81,l'3102( (Hum ,ruilhão„,Oltocentos e dezessete mil, 
trezentos e setenta e oito reais e oitale atro 
do Contrato da Fiscalizadora: R$ 909.889,86."(N'oveéentos náeniiii"; oitocentos e oitenta e nove reais e 

,.., t 	.5'00e,,fr'dáta base 2,02/1999; *Valor do 

"\\ oitenta e seis centavos), referentes a data base Março/2001. Todos os serviços foram realizados com elevado 
padrão técnico, atendendo as diretrizes especificadas pela Contratante. Para o desenvolvimento dos 
trabalhos, a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A., dispôs de uma equipe principal, / 
composta de: *Gerente de Contrato: - Engenheiro Coordenador com utilização de 2.768 h/h: 03 Graduado 
Pleno com utilização de 7.843 h/h; 01 Engenheiro Hidro-Sanitário com utilização de 512 h/h; 01 Engenheiro 
Mecânico com utilização de 1.116 h/h; 01 Arquiteto Pleno com utilização de 2.968 h/h; 03 Técnico em 
Edificações com utilização de 3.320 h/h; 02 Técnico em Eletricidade com utilização de 1.328 jc 01 
Técnico em - Hidráulica com utilização de 496 h/h; 01 Técnico em Eletrônica com utilização de 2.9 

ua 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

ESTADO DO PARA 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N.° 0251/DEOP/2003 
ACERVO TÉCNICO PROFISSIONAL 

VINCULADA A A.R.T. N.° 142845 de 10/10/2002.  

**Continuação 
02 Técnico em Planejamento com utilização de 3.544 li/h; 01 Secretária com utilização de 2.344 h/h01 
Faxineira com utilização de 2.412 h/h; 01 Motorista com utilização de 2.456 h/h. Os responsáveis técnicos 
da CONCREMAT neste Contrato:  *Eng.o Civil José Alcure Neto; *Arq. Walmor José Prudêncio; *Eng.o Civil José de Ribamar Sousa; *Eng ° Civil Alain Yvçst,Eraqçois David; *Eng.°  Civil Antônio Cosme I. D'Élia; *Eng.°  Eletricista Antônio Elisio Cavééial;tEtng.° Md,banigçPaulo..M.,_ eira de Vasconcellos Chaves. • Todos os serviços foram realizados cciiii elevado padrão técnico, atendeficlegag -̀ ketrizes especificadas pela 
Contratante .0 referido atestado foi lidatado 'em 31/.,08/2002r"'“?*mne*********P*******************  

CERTIFICAMOS AINDA QUE O ATESTADO DE CopICLUSA0 pE, ERVTÇO'DO ,FROFISSION AL EM EPiORAn, CONFERE COM A C, 
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATOR•  IA PROTOCOLADA softp gg-QOAADE10ii0/209? -ErARQUIVADA NESTE REGTONAL NOS TERMOS 

I, 

 -;H:-DA RESOLUÇÃO N.âT;TA9.g01)4FE: 
 .,..N;,... ::.;.,,......u,..i; 

----- --- ---------------------------- 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 

!MURO 	Gerência de Ampliação do Aeroporto Internacional de Belém 
APC,POR ICS 
!IRAS 

ATESTADO 

Atestamos para os devidos fins que a empresa CONCRENIAT Engenharia e 
Tecnologia S.A., com sede à Rua Euclides da Cunha, 106 — Rio de Janeiro. CNPJ 
n° 33.146.648/0003-91, Inscrição Estadual 108.892.054.111, desenvolveu para 
INTRAERO — Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, através do Contrato 
N° 037-ST/2001/0004 — "SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZA-
DOS DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 
ETAPA 2 DA AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPOR-
TO INTERNACIONAL DE BELÉM-PA" datado de 28/03/01, no período de 01/04/ 
2001 a 31/08/2002 nas seguintes atii/idades: 

01. ANÁLISE E APROVACÃO DO PLANEJAMENTO EXECUTIVO DAS 
OBRAS E SERVICOS 

Esta aprovação, baseado no Cronorzrama Físico do Empreendimento baliza todas as ati-
vidades de Acompanhamento da Empreiteira. 

02. FISCALIZACÃO DA OBRA  

Desenvolveu as seguintes atividades: 

PONTES DE EMBARQUE/DESEMBARQUE (TELESCÓPICAS): 3 UNIDADES 

Elaboração e revisão de documentos do contrato; 
Fiscalização do Projeto Executivo das Instalações; 
Controle da Qualidade com fiscalização de campo; 

TERMINAL DE PASSAGEIROS - TPS: 

Elaboração das instruções de serviços. 
Elaboração e revisão de documentos de planejamento, orçamento e controle 
dos serviços; 
Fiscalização do Projeto Executivo de: Arquitetura/Comunicação Visual, Es-
truturas, Infra-Estrutura, Instalações Hidro-sanitárias, Instalações Mecânicas, 
Instalações Elétricas e instalações Eletrônicas; 
Fiscalização da Execução das Obras e Serviços de: Arquitetu-
ra/Comunicação Visual, Estruturas, Infra-Estrutura, Instalações Hidro-
sanitárias, Instalações Mecânicas, Instalações Elétricas e Instalações Ele-
trônicas com implantação de Sistema de Automação Predial e de Informa-
ções de Operações e Segurança Aeroportuária (SAPIOS). 
Consultoria Técnica em: Geotecnias, Fundações, Impermeabilização, Estru- 
tura de Concreto Armado, Estrutura de Conereto,BrattendeidelcESIBIWras Me- 

Av. NAZ A Re. 339 -tlE 	- PARÁ - 
táticas e Instalações Elétricas; 	 ONESa I 2-216.5/212-1246-FAX: 2 i2-7077 

AUTEAMCO PREGENCTS. COPIA COMPOR... 

Controle da Qualidade com fiscalização deellIffm APRGSENTAD°  

Verificação do Diário de Obra; eae..~ 
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Acompanhamento e conferência de aditivos do Contrato firmado; 
Elaboração de análise e avaliação técnico-financeira dê aditivos; 
Elaboração de relatório mensal de acompanhamento da produtividade; 
Elaboração de relatório mensal de acompanhamento do efetivo da obra; 
Emissão de dossiê de Edital de Licitação; 
Elaboração das instruções de serviços. 

ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO 

Acompanhamento da evolução do contrato com a Empreiteira, envolvendo o controle de 
saldos, prazo e valor. 

ELABORACÃO DE MEDICÃO DOS SERVICOS 

Esta atividade consta do levantamento dos serviços executados (quantidades), em con-
formidade com os projetos, memoriais e normas técnicas, para elaboração da medição 
financeira. 

05. RECEBIMENTO PARCIAL E TOTAL DAS OBRAS E SERVICOS 

O recebimento é feito obedecendo-se as normas internas da INFRAERO, onde as obras 
são vistoriadas por 2 engenheiros da Fiscalizadora em conjunto do preposto da contrata-
da. 

As principais características do Empreendimento são: 

Área Total de Construção: 33.255,17 m2 , sendo 13.655,47m2  nesta etapa (Etapa 2) 

projeto, compreende um novo TPS (Terminal de Passageiros), divididos em duas 
Etapas e Edificações de Apoio, onde se destacam a CUT (Central de Utilidades), Coo-
perativa de Táxi e a torre COA/COE (Centro de Operações Aeroportuárias/Centro de 
Operações de Emergência), esta na Segunda Etapa. 

TPS - ETAPA 2 

novo TPS, é composto de 02 (dois) pavimentos que são totalmente climatizados e 
mais 01 (um) pavimento técnico intermediário, destinado a equipamentos e passagem de 
dutos. 
Sua área de construção, é de 33.255,17m2  (final da Etapa 2) e sua capacidade dimensio-
nada para o atendimento de 2,7 milhões de usuários por ano. 
Foram executados neste Contrato a Etapa 2, os seguintes serviços com as seguintes 
parcelas mais relevantes: 

Urbanização do Estacionamento para 700 veículos; • 
49 lojas comerciais; 
Salas destinadas a Polícia Federal, Agricultura, Saúde e Receita Federal; 
Cobertura em estrutura espacial composta de peças de alumínio cobrindo 
uma área de 7.836,57m2, com fechamentos longitudinais e transversais em 
chapa de alumínio Wall Cap 
2 (dois) Free-shops; 
1 (uma) Sala CIP, 
1 (um) Auditório, 

eART,5MC) DINFZ 2° OFCIO •Oje TAS 
Av. N AZ AR É 73S9- seLtm. 

F NES.; 12-".1551212-1248-FAX: 12.7077 
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Terraço panorâmico; 
2 (dois) elevadores nas áreas de embarque/desembarque, com acionamento 
hidráulico e capacidade de carga para 9 pessoas cada - 630Kg, percurso de 
5,60m; 
4 (quatro) Carrosséis de Restituição de Bagagens com 54,00m de comp 
cada; 
2 (duas) escadas rolantes, com capacidade para transporte de 9.000 passa-
geiros/hora com acionamento automático foto-células (5,60m); 
3 (três) pontes de embarque/desembarque do tipo telescópica, para atender 
aeronaves do porte do Foker 100 ao Boieng B-747 nas diversas versões em 
operações. O comprimento de cada ponte atinge entre I 5,00m e 23,00m. As 
pontes são compostas de túnel principal, chamado telescópico, rotunda e 
cabine de comando, possuem movimento vertical entre os niveis 2,10m e 
5,35m e giram em relação ao eixo da rotunda em 175°. 

EDIFICACÕES DE APOIO — ETAPA 2 

COA/COE 

O edificio COA/COE é composto de 04 pavimentos, tendo na sua composição os se-
guintes itens principais: 

Térreo: Reservas, Casa de Máquinas; 
Pavimento Técnico; 
1° Pavimento: Recepção, Sala do Superintendente e Sala de Reunião; 
2° Pavimento: Centro de Operações Aeroportuária; 
3° Pavimento: Sala Grupo Operacional, Sala Gaipo de Decisão e Sala de Ne-
gociações; 
4° Pavimento: Centro de Operações Especiais; 
1 Elevador; 

Tipos de Acabamentos: 

Alto padrão composto, por fachada lado TERRA com 490,60 m2  de Esquadria 
de Alumínio e Vidro Laminado esp. lOmm e lado AR com 598,50 m2  de Esqua-
dria de Alumínio e Vidro Laminado esp. 14mm. 
Nas áreas internas pisos revestidos em Granito Cinza Prata e Branco impaia 
(fornecedor MARMOBRAZ-BELÉM). 	 ONIZ 2° OFiCIO DE NOTAS 

Av. NAZAM'S, :139-13ELGM-PARA 
Revestimento cerâmico Porto Bello. 	 roNEG;212-- 	2-1248-FAX: 212-7077 

AUTENTICO A RESENTE CÓPIA CONFORME 0 

Pintura Acrílica Branco nas áreas operacionais. ORIGINA, A mtLs APRESENTAD  

Paredes Internas revestidas com Laminado Melamínico. 	 T L caraaY 

REgurança,  
BELÉLWA 	 90 .  Tu Forro Metálico (EUCATEX). 	 N  

Telha (EUCATEX). 

Principais quantitativos do Empreendimento: 

Item Discriminação Unid. i TPS COA/COE 

01 Estacas Raiz Im 144,00 
02 ; Forma i

, 
m

2 21.234,63 i 2.203,76 
03 !Aço 1Kg i 568.981,52 16.800,00 
04 lAço para Protensão Kg 4.692,41 _ 

U69 
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Revestimento dos Pilares em chapas WALLCAP.
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Item Discriminação Unid. 1TPS ICOA/COE 

05 Estrutura de Concreto m3 2.062,26 1243,06 

06 
Estrutura Metálica Tipo Espacial 
de Alumínio e Nós de Aço 

m2 7.836,57 i- 

07 Alvenaria de tijolo cerâmico m2 3.933,85 1572,75 

08 	: Alvenaria de tijolo Sical m2 2.054,65 J - 
09 	Chapisco 	 m2 

10 	Emboço 	 m2  
6187,71 
2.224,01 

. 1.291,17 
; 	1.113,13 

11 	Reboco 	 m2 3.611,21 : 1.291,17 
12 	Telha Termozip (EUCATEX) 	m2  8132,87 

Isolamento Térmico !ateado com 
m2 1.3 Lã de 	Vidro 

j  8.132,87 - 

14 	Revestimento Cerâmico 	m2  ' 1.000,07 : 600 00 , 	, ___ 
15 
16 	' 
1 7 	' .____ _ 

Pintura Acrílica m2 

m2 
: 2.384,16 
2.873,33 

1.011,66 
101,47 
- 

Laminado Melaminico  

j 	
---- Forro Metálico 	 m2 10.688.94 

18 	Revestimento em Granito 	
,i  m2 7.563,92 

: 
19 	. Rev. Chapa alumínio Wall Cap : 

, (Pilares e fechamento da Cobertu- 
ra) 	 im2 	j 2.896,20 

20 	1Dutos para Ar Condicionado 	I K  52.240,00 
1 III

o 
21 	j Impermeabilização 	 j 6.178,67 j 280,09 
22 	! Tratamento 	em 	Superfície 	de 

È 
: Concreto Aparente 

2 m 
È 
È 1.120,00 J 532,50 

23 	I Pavimentação em Vias: E - 
211 	È Escavação Mecânica m3 120.822,19 1182,77 
23.2 	! Transporte de Material para bota- 

j fora 
m3 

 j 93- 398 16 i - 	, - 

23.3 	j Remoção de Camada Betuminosa m3  j 148,07 115,00 
23.4 	i Regularização de Sub-Leito 2  ! 13.059,00 1- 

23.5 	jBase Estabilizada Granulometri- 	3  
È 	 m 
I camente 

I 2.141,02 
i 

_ 

23.6 	I Imprimação 	 m2  J 4.782,50 - 
23.7 	j Pintura de Ligação 	 1m2  j 21.852,63 1- 
23.8 	Concreto Betuminoso (C.B.U.Q.) im3  11.155,11 - -R. /../ 

23.9 	Meio-Fio com e sem Sarjeta 	m j 1.190,70 - 
/ 23.10 lAterro com Solo Arenoso 	: m3 

 : 12.827,91 - 

Valor do Empreendimento: R$ 77.634.341,43 (Sessenta e sete milhões, seiscentos e 
trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e um reais reais e quarenta e três centavos), 
referentes a data base Maio/96 
Valor do Contrato com a Construtora EIT (Empresa Industrial Técnica): R$ 
19.398.217,89 (dezenove milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentos e dezes-
sete reais e oitenta e nove centavos), referentes a data base 28/12/1999 
Valor do Contrato com a TEAM: $1.119.172,12 (hum milhão, cento e dezenove mil, 
cento e setenta e dois euros e doze centavos), equiyalentecacRW,W-.4707flérEshum 
milhão, oitocentos e dezessete mil, trezentos e setentwaittíliáigiaáii;ig;:Stro 
centavos), referentes a data base 09/05/2000. 	

ALITE.nite, NESENTE COPIA CORNO 
ORIGINAL A ER,: APRESENTADO E DOU fé- 

auv▪  er.ft 
, 	,N5

sOO t ttPWW 
N. NADE Et~ 
	 MOA Et READ 

ENENtIGN N/Rtalta 
001'2-93686 



Autentico a 
esentado, 
Valores • 
Autentic. 
Proc.dado 
Total 	 

ro, 31 de Julho de 2013. 

sturoOnstmazgO  
COOREGEWRIAGERAL 

 
DAJUTNA.0  

AUIEKTICAÇÁO  

91jÇÇi4tIIII 

242 OFICIO DE 
Av. Almirante 

NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130731115224  

AUTENTICAÇA0 - Frente 
e cópia repro fica conforme o original a mim apr 

fé. 

5.56 
.46 
10 Ri 

• 



; CONSELHO REGIONAL DE ENGEN:IAIRM, ARG'JiTETHRA E 

-• 	; 
ESTE 	TA. 	 ,-.:(, ISTRADO NO 

4 
 

DE  e-0/10;  02.., 	 '-'-rci-IPANTE E 

INStP/I.RÁV_tact 22..A 	 EXPEO/DA EM 

281475 	. 

DELEM (FA),ICat.2.-1-1jE2.. 

°meu ?Dieser 
Gerente de Ampliação da 

Aeroporto Internacional de Belém 

Lomniu . 4V (Moo a ma 
715.430e Meio, IA 5- Re Ihrn/Fará 

Reconheço e( 
Firme(s)com 

Bele 

ANA CELESTE ANDRADE-DE-MA 
---_—FacrevenTe 

CARTÓRIO DINIZ r OFICIO DE AV. NAL a 	.330 - RELÉM- PARA PONES:212-'I 2212-1248-FAX: 212.7077 
AUTENTICO A PFS3ENTE CÓPIA CONFORME O 
ORIGINAL A ?*,. AVRESENTAJO E Dou PÉ. 

UH 2003 

ootak..p,?;7:3 	ti 7 1 

Pv, 

e 

Valor Global do Contrato da Fiscalizadora: R$ 909.889,86 (novecentos e nove mil_ 
oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), referentes a data base 
Março/2001. 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNO-
LOGIA S.A, dispôs de uma equipe principal, composta de: 

Gerente de Contrato: 
Engenheiro Coordenador com utilização de 2.768 h/h 
03 Graduado Pleno com utilização de 7.843 h/h 
01 Engenheiro Hidro-Sanitário com utilização de 512 h/h 
01 Engenheiro Mecânico com utilização de 1.116 h/h 
01 Arquiteto Pleno com utilização de 2.968 h/h 
03 Técnico em Edificações com utilização de 3.320 h/h 
02 Técnico em Eletricidade com utilização de 1.328 h/h 
01 Técnico em Hidráulica com utilização de 496 h/h 
01 Técnico em Eletrônica com utilização de 2.984 h/h 
02 Técnico em Planejamento com utilização de 3.544 h/h 
01 Secretária com utilização de 2.344 h/h 
0.1 Faxineira com utilização de 2.412 h/h 
01 Motorista com utilização de 2.456 h/h 

Os responsáveis técnicos da CONCREMAT neste Contrato 

Eng° Civil José Alcure Neto 
Arq. Walmor José Prudêncio 
Eng° Civil José de Ribamar Sousa 
Eng° Civil Alain Yves François David 
Eng° Civil Antonio Cosme I. D'Élia 
Ene Eletricista Antonio Elisio Cancela 
Eng° Mecânico Paulo Meira de Vasconcellos Chaves 

Todos os serviços foram realizados com elevado padrão técnico, atendendo as diretrizes 
especificadas pela Contratante. 

Belém, 31 de agosto de 2002. 

Mitifson I. Martins 4Sika 



1111111111111111111 

249 OFICIO O 
Av. Almirante 

Autentico 
esentado 
Valores 
Autentic. 
Proc.dado 
Total ......... 

E NOTAS JOSE NARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - loja C - Fone:3553-6021 N9:130731115224 

AUTENTICAÇA0 - Frente 
e cópia reprolr.fica conforme o original a mi. apr 

.10 

. : 	5.56 
.46 Ri 

	
o, 31 de Julho de 2013. 

riESÉLOo '1SCAL41Z/( 
cogRoWnEj  

'9..AçÃo 

_ 	ti  10  - C- 



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO No. 06221/98 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CREA, 
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA- 

Razao Social: CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 	Reg. No. RJ582000280 
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL 	  

OS ENG MECANICA 	  
OS ENG ELETRICA 	  
OS ENG AGRONOMICA 	  
OS ENG ELETRONICA 	  
OS DE ARQUITETURA 	  
OS GEOLOGIA 	  

ART No. 0814124 - de 12/11/92 	 Baixa solicitada em: 08/11/94 	 
Data de Inicio dos Servicos: 21/09/92 	  
Atividade Tecnica: SEEVICO TECNICO 	  
Natureza da Obra ou Servico: GERENCIAMENTO DE OBRAS 	  
Detalhamento: GERENCIAMENTO COMERCIAL 	  
Resp. Tec.: ENG CIVIL 	  

FERNANDO VALLE DE MENEZES CORTES - RJ-18778/D 	  
Quantificacao da Obra ou Servico: 	  
Local Obra/Servico: AV CHILE 500 CENTRO RJ 	  
Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr$ 498.150.000,00 	  
Nome do Contratante: CAIXA DE PREVID FUNCION BANCO DO BRASIL 	  
Endereco: R BUENOS AIRES 56 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 	  
Responsavel(is) Solidario(s): 	  
(01) WALMOR JOSE PRUDENCIO 	  Cart. RJ-7840/D 	 

ART No. AC15204 - de 13/11/98 	 Natureza: OBRA/SERVICO 	  
Resronsavel Tecnico: JOSE ALCURE NETO 	  
Carteira No. RJ-015599/D 	 Reg. No. RJ691004138 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: CAIXA DE PRIVIDENCIA DOS FUNC ECO BRASIL 	  
Endereco...: R BUENOS AIRES 56 CENTRO 	  

RIO DE JANEIRO RJ 20070020 	  
Atividade Tecnica (1): Controle de Qualidade 	  

(2): Fiscalizacao de obra 	  
Especificacao da Atividade (1): Outros 	  
Complemento (1): Edificacao Comercial 	  
Informacao Complementar: 	  
GERENCIAMENTO E FISCALIZACAO DAS OBRAS DE CONSTRUCAO DO EMPREENDIMENTO 
CIAL DENOMINADO EDIFICIO RIO METROPOLITAN 	  
No. do Contrato: 128/91 	  
Quantificacao: 61.000,00 112 	  
Data do Inicio: 16/09/92 	Vi 
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	24 Mes(es) e 30 Dias 	  

(CONTTEHL4) NC  
Sede: Av. Rio Branco. 133, Sobreloja Centro - Rio de Janeiro -113- CEP: 20040-006 PAILX: (021)221-9 2 

Atendimento: Av, Rio Branco. 124/16 andar - Centro - Rio de janeiro - RJ - CEP: 20040-001 - TELECREA: (021) 224-9339- Fax: 242-0152 

Endereço Eletrônico: cread@crearj.conthr - Home-Page: littp://www.crearjetontbr 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 6221/98) 	Folhas: 2/2 

No.Homem Hora/Jornada de Trabalho: 	  
Valor do Contrato/Honorario: Cr$ 181.350,37 	  
Endereco da Obra: AV CHILE 500 	  

CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ 20031170 	  
ART Cadastrada em 13/11/1998 	  

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 1998 

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES 
Coordenadora de Atendimento e Registro 

 

Sede: Av. Rio Branco. 133, Sobreloja - Centro-Rio de Janeiro - RJ -CEP: 20040-006 - PABX: (021) 221-9662 
Atendimento: Av. Rio Branco, 124~ andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ -CEP: 20040-001 - TELECREA: (021) 224-9339 -Fax: 242-0182 
Endereço Eletrônico: crcarj@crearj.com.br- Home-Page: http://www.crearj.com.br  
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CAIXA DE PREVIDÉNC1A 
DOS FUNCMNAAWS DO BANCO DO BRASIL 

ATESTADO TÉCNICO 

Atestamos para os devidos fins que a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A., a 
Divisão de Gerenciamento, executou os serviços técnicos profissionais especializados do Gerenciamento e 
Fiscalização das obras de construção do empreendimento comercial denominado Edificio Rio Metropolitan, 
sito à Av. Chile n° 500, Rio de Janeiro - RJ - composto por pavimento térreo, pavimento de uso comum, 
cinco subsolos de garagem, pavimento técnico, coberturas e trinta andares tipo, totalizando uma área de 
construção de cerca de 61.000 m2, provida dos seguintes sistemas: 

Sistema de ar condicionado central do tipo expansão indireta, utilizando água gelada com 
capacidade total 1.000 IR 

Sistema elétrico com potência instalada de 5.250 KVA sendo a distribuição interna feita através de 
5 bus-way. O prédio possui 3 subestações com capacidades de 2.000 KVA, 1.500 KVA e 1.750 KVA 
respectivamente. 

Sistema dc geração dc emergência atendido por 2 geradores com capacidade de 275 KVA e 355 
KVA respectivamente. 

Sistema de transporte vertical com 16 elevadores com velocidade de 2 m/s a 5 m/s, de última 
geração com comando Multitrafic, um monta cargas e duas escadas rolantes, todos fabricados pela 
ATLASN1LLARES. 

Sistema de "no brear debaterias, visando garantir a iluminação de emergência para as escadas. 

Sistema de automação predial do tipo Scars da Siemens com 3.200 pontos, sendo a estação central 
microcomputadorizada, ligada a unidades remotas do tipo SK-100, distribuida pelo prédio, ligada aos 
seguintes sistemas: 

• 
Sistema de Iluminação Interna/Externa 
Sistema de Transformação e Geração de Energia 
Sistema Controle de Demanda 
Sistema de Abastecimento d'água 
Sistema de As Condicionado 
Sistema de Supervisão de Acesso 
Sistema de Detecção de Incêndio 
Sistema dos Elevadores 

Este obsta encesirreo argui 
vntio no CREA-RJ . Jnt á Art. 

má M41.24 W..15.)qtt 
de 	/_..1_5 J . , fazen- 
do parte Inkrolts di Certidão 

(C.551  

h% n2  0 /  n  
tuo, 0.5 / 	/ 

Sistema de detecção e alarmes dc Incêncio da Siemens com 5 centrais SRS- i  131 ligado ao 
comando central. 

Sistema de combate à incêndio com sistema de sprirdders, hidrantes c extintores distribuídos na 
região do prédio. 
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Sistema de telefonia de emergência tipo hot-line. 

Sistema de som nas áreas comuns com capacidade de música ambiente e comunicação 

CAIXA DE PREVIDÊNCIA 
005 FUNCIONAMOS DO BANCO DO BRASIL 

Sistema de armazenamento de 1.300.000 litros de água distribuida entre 4 cisternas e 6 caixas d' 
água elevadas. 

Sistema de antena parabólica e circuito interno de TV nas áreas de acesso ao prédio 

Sistema de exaustão mecânica nas áreas do subsolo e sanitários com pressurização nas caixas de 
escada do prédio. 

ra,  4 ‘- • te.G  
k,  

• 
o 

EQUIPE DA CONCREMAT: 

Um engenheiro senior alocado integralmente na obra. 
Equipe administrativa de apoio alocada no escritório da CONCREMAT 
Responsáveis técnicos da CONCREMAT pelo contrato: 

Eng. Fernando Valle de Menezes Cortes - CREA: 18.778-D 
Arq. Walmor José Rrudêncio 	- CREA : 7.840-D 

ESCOPO DOS SERVICOS. 

Este atesta* encontra-se &qui-
vado  no cRe'ts.-RJ , iodo à Árt. 

ng 0.3i53 4facc.>idi. 
1.1À 	ft" 

pãçie ilietyrate 

ota

CedidãO 

# b"Lt  

fato. Cú sa 

Acompanhamento dos projetos; 
Controle do prazo do empreendimento; 
Controle de medição com acompanhamento financeiro através da liberação de faturas, atestando a 
conclusão da etapa contratual; 
Elaboração de pareceres técnicos sempre que solicitado; 
Controle de qualidade dos services e materiais empregados; 
Assessoramento à PREVI e à construtora na solução de problemas relacionados com a execução da 
obra; 
Acompanhamento das fases de execução da obra, verificando as especificações e materiais 
utilizados; 
Verificação e implantação das medidas de seguranca que devem ser tomadas pela Construtora; 
Controle dos documentos da obra com manutenção e organização de arquivo; 
Distribuição de documentos e informações; 
Contrôle de qualificaçãolquantificação da mão de obra, dos materiais e dos equipamentos 
utilizados; 
Vedar a Construtora ordens de serviços que possam onerar a obra além do valor estimado no 
orçamento contratual; 

VALOR BASE DO CONTRATO DE GERENCIAMENTO 
contrato celebrado em 16.09.92 
18 parcelas de Cr$ 27.675.000,00 (vinte e sete milhões, seiscentos e setenta e cinco mil cruzeiros) 
índice de reajuste = Coluna 39 (consultoria) 
base 10 = agosto /92 
+ 7 meses de prorrogações na mesma base 
Valor correspondente em Reais = R$ 181.350,37 
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CAIXA DE PREVIDENCIA 
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL 

PRAZO DOS SERVIÇOS: 
Inicio dos serviços: 	- Setembro/92 
Término dos servicos - Outubro/94. 

Os serviços foram executados a contento, obedecidas as obrigações contratuais entre a CONCREMAT e 
PREVI. 

Rio de Janeiro (RJ), 

o, 1 de Agosto de 2013 

3 
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CREA-SP 
lAt 	conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia 

do Estado de São Paulo 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
(Válida somente com autenticação do CREA) 

B.2hb//95. 
FOLHA(S): " , 

REFERENTE A(S) ART(S) N°(3)fl-..2.~WeN2W2ggerrom2:22m22212rr24-2 

22222 - 2 -2,  
CERTIFICAMOS, para ','os, devidos fins, de acordo_c, ó)Los artigos 40, 50 

e2, 6° -da ResouçãoHn3_317 do êijiiFEAE que consta em 
nossos hrqUIVOS,2„,. .0„,„.régiátrp de Aceno Técnico do 
rofissióhal,,,,hhaAkh*nitehdionadO 22 , 	. 

." Nome: "FrIEIRDIMIT>C) 	Cran.r)3EDX , MIErW7COWIE 
outros 	 • . , 

Titulo/atribuições: Engenheiro) Civil, com atribuições dos artigos 
28, exceto alínea "g" (Quanto a Aeroportos) e 29, do Decreto Federal . 	. 

..- 	23- 569/33 - 	 , 	• 	' 	, , 	
. 

,. 	N° CREA-SP: 0600406113 
 ' _ 

. 
...= OBJETO DO CONTRATO DA OBRA/SERVIÇO2  

Atividade Técnica: Gerenciamento limitado às atribuições acima, no , --:—. Ramo da Engenharia Civil. 

;Natureza: Serviços Técnicos_specializados de Gerenciamento das 
,-- 

	

	Obras , e Controle da Qualidade, l, 	Execução de Ensaios Tecnológicos 
.- na Construção de 4 (qu PC)0,''nnid4.0, Prisionais denominadas Lote 01, 

Lote 02, Lote 03 e Lo eO4, ,IPP3  

I 
` ) 

 

Quantificação: Espe 	cadaI . oriTorm flAtestado anexo. 

Valor: CR$ '509.035.1 • Período: 29/08/93 à 25 40à11-.-----0,/ 

2 	Contratada : "Concremat - Engenharia e Tecnologia S/A", ' registrada 

	

., 	Contratante: Secretaria de 'Estado dos Negócios da Segurança Pública. 
, 

	

. 	 no'CREA/SP sob n° 014,756-9. 

, 	CERTIFICAMOS, finalmente que, faz parte integrante da presente 
Certidão, a Certidão emitida pela Contratante, a quem 

	

,,,.. 	 cabe a responsabilidade pela exatidão e veracidade do 

	

,,. 	 que nela consta, e cuja cópia encontra-se arquivada no 
processo A-586/93 II° volume, deste CREA-SP. 

	

". 	 - 

	

São Paulo,
k2

d 
	

bro de 1995. ' 	e se 

OAC. 

..-„ 

'2 Local z São Paulo - 2, 22f,2ÁeU,-..2H22 

2 (novembro/t3) 

IMPORTANTE O Acervo TScnico ó toda a expe- 	 :illillZ02222::22, 

o 	riência adquirida ao !orno da vida do profissional, 	tita SiR.LIRS NOVAES fisOLINfin Presiden 
compatível com sua S atribuições legais, não cabendo 

Cheb  ti° Si e Delegação qualquer limitação temporal à sua validade. 	 QAC -o 
:N ` • 15—&-.\ 

Uncia n° 03/94 
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SECRETARIA DÁ SEGURANÇA PÚBLICA 
POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO 
Departamento de Planejamento e Controle da Policia Civil - DEPLAN 

Centro de Engenharia 

ATESTADO TÉCNICO 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONCREMAT ENGENHARIA 
TECNOLOGIA S.A., com sede à Rua Madre Emitia de Villeneuve, 434 - 
Jardim Prudência.- São Paulo - SP, através do ruas Divisões de Gerenciamento 
de Projetos 'e Obras e de Engenharia da Qualidade, está executando para a 
Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública - Delegacia Geral de 
Policia - Deplan / Centro de Engenharia, SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS de CIERENCIAMENTO .das OBRAS c CONTROLE da 
QUALIDADE, com execução de ensaios tecnológicos, na construção de 4 
(quatro) Unidades Prisionais denominadas Lote 01, Lote 02, Lote 03 e Lote 04, 
localizados à Av. Marginal Pinheiros - São Paulo - SP. 

A. Os serviços de Gerenciamentos contratados constam principalmente de: 

Ai. Acompanhamento dos projetos de: -rt 23 CIO In. 2, Si 
O '1 C UI 	< 
rs 	o•-• ro re 	• to 

ar o 

- Arquitetura 
Estrutura 
Instalações hidro-sanitárias 
Instalações elétricas 	• 
Combate à incêndio 

- Telefone 
Sistemas de segurança r, 
Supervisão predial 

d'f) 1 /4) 
ciP'sr 

e?;  	' C̀)  
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st,  

-«, \ 
Ak,cS  O 

, 

en 



—co a 
gráfica pua 

"d.o guo ou 

pra-senta cópia remi-
re com o original 

ema 	ut9i 	cicia - Oficial 
-Imano Ro 	?lerda-Sob do Otnial 
Ana fdalia 	flucci do Sousa 
Minam En 	to 

O Cri:Atam A tecida Soquem 
Escreventes 

EM 8R 

• 

24s2  Sa3'- 	0,113-20 MIOU 
Av, Oca Eucaliptos ng 780 

5,1-2-1519 e 543-2091 

AUTr-NITICAÇÃO 



r 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO 
Departamento de Planejamento e Controle da Policia Civil DEPLAN 

Quanto aos Sistemas de Segurança e Supervisão Predial destacamos os 
seguintes itens que estrio sendo implantados: 

Sistema de CCTV 
Pontos de acionamentos e sinalização 
Proteção física de limites 

- Estação fixa de rádio padrão 
Sistema de sonorização 
Conjunto de detecção 
Conjunto de acionamento remoto 
Sistema de geradores de emergência 
Sistema de combate à incêndio 
Sistema do abastecimento de água 
Sistema de distribuição de energia elétrica 
Sistema de telefonia 

\00 

Fiscalização das obras. 

Controle de prazo. 

Controle de custo. 

rc 
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A.S. Controle da qualidade corrièCiição 
tecnológicos citando os princit 

Controle tecnológico do c 	eto 
Controle tecnológico do aç 	a conciéto anu_ 
Controle tecnológico de bloc (syez§glos de_cdri;tãto 
Controle tecnológico de itrgaianNjarTsicapeefitarnento 
Controle tecnológico de argamassas Para revestimento 
Controle tecnológico de pisos de alta resistência 
Controle tecnológico de azulejos 
Controle tecnológico. de pisos cerâmicos 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO 
Departamento de Planejamento e Controle da Polícia Civil - DEPLAN 

Controle tecnológico de instalações hidro-sanitárias 
Controle tecnológico de instalações elétricas 
Controle tecnológico de telhes certimicas tipo francesas 
Controle tecnológico de blocos de concreto para pavimentação 
Controle tecnológico de solos 
Controle tecnolOgieo de impermeabilinwao para manta butil 
Controle tecnológico de grades e portas de celas 

A.6. Serviços técnico administrativos. 

B. As principais características do empreendimento são: 

Quantidade total de unidades do empreendimento 
Área de terreno do empreedirnento 
Área total construída 
Número de vagas para detemos 
Volume estimado total de concreto 
Peso estimado total do aço 

- Área estimada total de grades de segurança 
Inicio dos serviços 
Término provisto dos serviços 

- Construtoras envolvidas: 	Li. Com. e Construções 
Construtora Augusto Venoso S.A. 
Construtora Fundasa S.A. 

- Projetista 	 B&Z Constr. e Informática Lida 
Custo total aproánaçào (base julho/94) : R$ 46.000.000,00 

ANTE 
ci:Libgksi  (9 

PANHADA 

: 4 unidades 
:-47.632 m2 
:22.120 m2 

2.000 vagas 
13.000 m3 

: 670.000 Kg 
: 6.200 Kg 
: 29.08.93 
: 30.12.94 
Ltda 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLICIA CIVIL DE SÃO PAULO 
Departamento de Planejamento e Controle da Polícia Civil - DEPLAN 

B.1. Cada Unidade é composta das seguintes edificações: 

Prédio das celas: 500 vagas cada 
Prédio da administração 
Prédio da triagem / parlatório / segurança 
Reservatório d' água elevado (150.000 litros) 
Muralhas com passadiço 
Guaritas nas muralhas 
Paco externo para estacionamento 
Páteo interno com zona de tiro 

C. Durante o período das atividades, a Concremat Engenharia e Tecnologia 
S.A trabalhou com a seguinte equipe alocada ne(sta contrato: 

• 
Gerente do contrato 

- Engenheiro senior 
- Engenheiro médio 
- Técnico A 

Técnico B 
- Secretária 
- Digitador 

Mensageiro 
- Motorista 
- Auxiliar técnico 

1.760 hxli 
5.280 ludi 
3.520 luch 

11.264 luch 
5.632 luch 
1.760 hxh 
1.760 hxh 
1.760 luch 
1.760 ludi 

11.264h 

D. Responsáveis técnicos: 

Engenheiro Fernando Valia de MentéekCôrtes 
CREA 0500 187780 - ART n° 203.249k(*) 

Engenheiro Ariovaldo dos Santos 
CREA 0800 472763 - ART n° 203.247.429 (vinculada à (*) ) 
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SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 
POLÍCIA CIVIL DE SÃO PAULO 
Departamento de Planejamento e Controle da Polícia Civil - DEPLAN 

Engenheiro José Afonso Moreira Pullin 
CREA 0600 317881 - ART tf 203.247.407 (vinculada à (*) ) 

Engenheiro Wohnor José Prudêncio 
CREA 0500 78406 - ART n° 203.247.418 (vinculada à (*) ) 

Engenheiro Coordenador Francisco Panachão Neto 
CREA 0600 704915 - ART n°203.247.396 (vinculada à ('a')) 

VALOR DO CONTRATO com a Concremat : CR$ 509.035.173,02 
(base nov/93) ou R$ 2.334.273,85 (base julho/94). 

Todos os serviços deste contrato, mecionados anterior mente, estão sendo 
executados dentro da boa técnica, alcançando o desempenho desejado c 
apresentando qualidade satisfatória. 

São Paulo, 24 de outubro de 1.994. 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

CERTIDAO No. 06222/98 

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE CREA, 
CONSTAM AS ARTS ABAIXO EM NOME DA EMPRESA- 

Razao Social: CONCREMAT - ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A 	Reg. No. RJ582000280 
Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL 	  

OS ENG MECANICA 	  
OS ENG ELETRICA 	  
OS ENG AGRONOMICA 	  
OS ENG ELETRONICA 	  
OS DE ARQUITETURA 	  
OS GEOLOGIA 	  

ART No. 0635944 - de 22/05/91 	 Baixa solicitada em: 14/04/92 	 
Data de Inicio dos Servicos: 10/03/91 	  
Atividade Tecnica: CONTROLE DE QUALIDADE 	  

FISCALIZACAO DE OBRA 	  
Natureza da Obra ou Servico: ASSESS TEC GERENC E CONSTR QUALID OBRAS 	  
Detalhamento: CONSTR ANEXO I CENTRO ADM PMRJ 	  
Resp. Tec.: ENG CIVIL 	  

JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA - RJ-841052108/D 	  
Quantificacao da Obra ou Servico: 	  
Local Obra/Servico: MACHADO COELHO 53 ESTACIO RJ 	  
Valor Previsto da Obra ou Servico: Cr$ 250.000.000,00 	  
Nome do Contratante: EMPR MUN DE URBANIZACAO RIO-URB 	  
Endereco: R AFONSO CAVALCANTI 455 C NOVA RJ 	  
Responsavel(is) Solidario(s): 	  

JOSE ALCURE NETO 	  Cart. RJ-015599/D 	 
WALMOR JOSE PRUDENCIO 	  Cart. RJ-7840/D 	 
MARCIO ROSA DA COSTA 	  Cart. MG-13771/D 	 

ART No. AC15203 - de 13/11/98 	 Natureza: OBRA/SERVICO 	  
Responsavel Tecnico: JOSE ALCURE NETO 	  
Carteira No. RJ-015599/D 	 Reg. No. RJ691004138 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  
Contratante: EMPRESA MUNICIPAL DE URB. RIO URBE 	  
Endereco...: R AFONSO CAVALCANTE 455 CIDADE NOVA 	  

RIO DE JANEIRO RJ 20000000 	  
Atividade Tecnica (1): Controle de Qualidade 	  

(2): Fiscalizacao de obra 	  
Especificacao da Atividade (1): Controle tecnologico 	  

(2): Outros 	  
Complemento (1): Edificacao Comercial 	  
Informacao Complementar: 	  
ASSESSORIA AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO ANEXO I DO CENTRO 	 
ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO 	  

(CONTTNUA  
Sede: Av. Rio Branco, 133, Sobreloja - Centro - Rio de Janeiro - Rj - CEP: 20040-008 - PABX: (021) 221-9 2 

Atendimento: Av. Rio Branco, 124/16" andar-Centro -Rio de janeiro -RI -CEP: 20040-001 - TEL 	A: (021) 224-9339-Fax: 242-0182 

Endereço Eletrônico: crearj@erearj.com.br  - Home-Page: hup://wsvw.erearj.com.br  

983 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

(Continuacao da Certidao no. 6222/98) 	Folhas: 2/2 

No. do Contrato: 18/91 	  
Quantificacao: 37.000,00 112 	  
Data do Inicio: 15/04/91 	  
Prazo do Contrato: DETERMINADO 	11 Mes(es) e 29 Dias 	  
No.Homem Hora/Jornada de Trabalho: 	  
Valor do Contrato/Honorario: Cr$ 945.086.830,35 	  
Endereco da Obra: ANEXO I CENTRO ADMINISTRATIVO S/N 	  

CID NOVA - RIO DE JANEIRO/RJ 20000000 	  
ART Cadastrada em 13/11/1998 	  
Vinculada a ART principal no. 635944 	  
Profissional: JOSE EDUARDO VILLARROEL ZUNIGA 	  
Carteira No. RJ-841052108/D 	 Reg. No. RJ841052108 
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 	  

Rio de Janeiro, 01 de Dezembro de 1998 

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CORTES 
Coordenadora de Atendimento e Registro 

Sede: Av. Rio Branco, 133, Sobreloja-Centro -Rio de janeiro- RI - CEP: 20040-006 - PABX: (021) 221-9662 
Atendimento: Av. Rio Branco, 124/16" andar- Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20040-001 - TELECREA: (021) 224-9339 - Fax: 242-0182 
Endereço Eletrônico: crearj@crearj.comár - Home-Page: http://www.crearj.com.br  
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EMPRESA MUIVICIPAL DE URBAMZ AÇÃO 

Pb -r 	s t int 0 O 

Atesto, a requerimento da firma CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA 

S.A., para fins: de concorrência pública, a prestação de serviços de 
ASSESSORIA AO GERENCIAMENTO E CONTROLE DA QUALIDADE DO ANEXO I DO 
CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, objeto do 
processo N2 06/50079/91, contrato N2. 18/91 sob a Responsabilidade 
Técnica do Eng2 JOSÉ EDUARDO VILLARROEL ZWRIGA, CREA-84-1-05210-8-D-
RJ e do Eng2 WALMOR JOSÉ PRUDÊNCIO, CREA-7.840-D-RJ. 

O contrato em apreço totalizou a importância Cr$ 945.086.830,35 
(Novecentos e quarenta e cinco milhões, oitenta e seis mil, 
oitocentos e trinta cruzeiros e trinta e cinco centavos), sendo 
Cr$ 255.584.406,30 (Duzentos e cinquenta e cinco milhões, quinhentos 
e oitenta e quatro mil, quatrocentos e seis cruzeiros e trinta 
centavos), para os serviços e Cr$ 689.502.424,05 (Seiscentos e 
oitenta e nove milhões, quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e 
quatro cruzeiros e cinco centavos), para os reajustamentos, tendo 
como lo do contrato o mês de Janeiro/91. O contrato teve seu início 
em 15/04/91 e o seu término em 14/04/92. 

CARACTERÍSTICAS DA OBRA: 

4rea 'Construída: 37.000 m2  

Volume de concreto lançado: 19.600 m3  

Sistemas instalados: Ar condicionado central com carga térmica de 860 
TR, Sistema de Supervisão Predial, Rede de Sprinklers e Hidrantes, 
Sistema de Deteção de Fumaça, Subestação de 3.000 KVA. 

ITEM CóDIGO DESCRIÇA0 	 UNID. QUANTIDADE 

01 	05.105 
02 	05.105 
03 	05.105 
04 	05.105 
05 	05.105 
06 	05.105 
07 	05.105 
08 	05.105 
09 	05.105 
10 	05.105 
11 	05.105 
12 	05.105 
13 	05.105 

EQUIPE BASICA 

Engenheiro Senior Coordenador 
Engenheiro Senhor de Planejamento 
Engenheiro Senior da Qualidade 
Técnico de Medição 
Técnicos de Campo 
Tecnologista de Materiais 
Topógrafo 
Auxiliar de Topografia 
Chefe de Escritório 
Motorista 
Programador / Digitador 
Auxiliar de Escritório 
Secretária 

mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
mês 
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4:EMPRESA MUNICIPAL DE URBANZab 

1 1. Controle de Custo 

Controlando o orçamento do empreendimento, sempre através 
sistemas informatizados, estabelecendo e mantendo 
dos custos e valores comprometidos. 
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- Estimando e supervisionando o custo das modificações que são 
introduzidas no contrato inicial. 

Atestando os boletins de medições, quando de acordo com os 
termos e condições expressas no contrato das Empreiteiras com a 
RIO URBE. 

Controlando diariamente os serviços executados pela Construtora 
objetivando o completo domínio da produção procedendo avaliações 
periódicas das quantidades de serviços a executar. 

1.2. Controle do Prazo 

Controlando o cronograma físico das obras elaborado pela 
Empreiteira através de "Software" especifico para micro 
computadores compatível com equipamento IBM - .PC, objetivando 
determinar o prazo de execução ideal para cada tipo de serviço. 

Controlando a produção e o desempenho, planejando as projeções 
dos serviços a serem desenvolvidos. 

Controlando as tarefas críticas e reavaliando os prazos das 
etapas a serem executadas quando introduzidos serviços extras ou 
eventuais atrasos. 

<, ira 

g' 	.. 	fieeet 1.3. 
.< 	 a  

Ne 
Controle da Qualidade • 

Efetuando fiscalização dos serviços da Construtora, baseada nos 
projetos, especificações e normas técnicas_ 

C.4 

.•11 

Interagindo 
observações 
corrigir de 

quando necessário, através de "Instruções", 
de"Não Conformidades" e "Liberações", de forma a 
imediato quaisquer desvios. 

Elaborando programas de -Planejamento e Controle de Ensaios e 
Testes", a serem executados ao longo da obra de forma a garantir 
a aplicação somente dos materiais aprovados nos ensaios 
realizados. 

Controlando a qualidade dos serviços através das seguintes 
atividades: 

Verificação da quantidade dimensionamento e posicionamento das 
armaduras. 

Verificação da estanqueidade das instalações hidráulicas, 

Verificação da estanqueidade das áreas impermeabilizadas. 

Realização de ensaios de arrancamento de chumbadores para 
fixação de nserts do granito das fachadas. 
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ENPRESAAMWCFALDEURBANIZACAO 

de ensaios de carga nos inserta 
fachadas. 

Realização 
granito das 

Verificação 
elétricas. 

Verificação 
instalações 

do dimensionamento, 
do ar condicionado. 

isolamento e 

que suste 

• 
funcionamento das 

do dimensionamento e continuidade das instalações 

Acompanhamento de ensaios de estanqueidade, permeabilidade e 
resistência ao vento dos caixilhos de alumínio. 

Determinação da espessura da Micragem da pintura eletrostática 
dos caixilhos de alumínio. 

Verificação da fixação das cerâmicas, azulejos e revestimentos 
de massa, através da realização de testes de arrancamento. 

ITEM CODIGO 

16 19.004 
17 19.004 
18 01.016 

19 05.222 

20 05.100 
21 05.100 

29 01.001 
30 01.001 

31 01.001 

32 01.001 

50 01.001 
51 01.001 

73 01.001 
75 01.001 

DESCRIÇAO 
	 UNID. QUANTIDADE 

DIVERSOS 

Veículo utilitário tipo Kombi 
	

mês 
	16 

Veiculo de passageiro tipo Gol 
	

mês 
	16 

Conjunto de equip. e utensil. 
topografia 
	 mês 
	18 

Micro computador e impressora 
instalado.obra 
	 Mês 
	

16 

Material permanente 
Despesas gerais com os trabalhos 	vb/mês 

de escritório vb/mês 
	18 

18 

ALVENARIA 

BLOCOS DE CONCRETO E CERAMICOS 
Absorção 
	 un 

Compressão e dimensionamento 
	un 
	

10 

ESTANQUEIDADE DAS INSTALAÇÕES DE AGUA FRIA, 
AGUA QUENTE, ESGOTO SANITARIO E INSTALAÇÕES 
DE GAS 

Equipe e equipamento necessários 
(instalações hidráulicas ou de 
gás) 	 dia 
	36 

INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 
Verificação dimensional 	 un 
	 6 

ELETRODUTOS ESMALTADOS 
Dobramento 
	 un 
	3 

Achatamento 
	 un 
	3 

TUBOS E CONEXÕES DF PVC RÍGIDO 
Verificação dimensional 
	

un 
	3 

Ruptura por pressão interna 
	un 
	3 
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TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO 
79 	01.001 	Verificação dimensional 

PISOS 

PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA 
84 01.001 Compressão 
85 	01.001 	Desgaste por abrasão 

LADRILHOS CERAMICOS 
89 	01.001 	Resistência ao ataque 

ácido/alcalino 	 cp 

90 	01.001 	Resistência ao desgaste 	 un 

GRANILITE, MARMORE E GRANITO 
91 01.001 Absorção 	 un 
92 	01.001 Resistência ao desgaste 	 un 
93 	01.001. Tração na flexão 	 un 

PORTAS E BATENTES DE MADEIRA 
96 01.001 Umidade 	 un 

REVESTIMENTOS 

AZULEJO 
102 	01.001 Absorção de água 	 cp 

	
2 

103 	01.001 	Resistência ao ataque 
ácido/alcalino 	 am 

MARMORE E GRANITO 
104 	01.001 	Absorção de água 	 cp 	6 
106 	01.001 	Tração a flexão 	 cp 	6 

ENSAIOS DE VERIFICAÇA0 

AÇO 
108 	01.001 	Tração, dobramento e bitolagem 	un 	396 

CONCRETO 
109 	01.001 	Resistência a compressão axial de 

corpos de prova cilindricos de 
concreto, inclusive moldagem, 
transporte e capeamento 	 un 	7000 . 

OUTROS SERVIÇOS 

6 
6 

6 
6 
6 	—roa> co 

-1 	12.1 tri Ca clo. 0 	rD ri- 	• o 
Mr1MC1=rD 

rt gr, 
 

	

cj 	1 

	

mês 	2,5 

	

un 	2 

110 	02.004 	Escritório de serviços 
111 	19.001 	Locação de um container 
112 	01-001 	Ensaio característica lama 

bentonitica 
113 	01.001 	Ensaio compressão argamassa 

estaca raiz 
114 	01.001 	Análise química de água 
115 	05.105 _Equipe consultoria 
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EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 

A equipe de consultoria prestou Assessoria Técnica na análise dos 
projetos de estrutura, revestimento externo, instalações elétricas, 
hidráulicas e comunicações, inclusive com acompanhamento técnico da 
execução das obras pertinentes. 

ITEM CODIGO pEscRwAo 
	 UNIU. QUANTIDAD 

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO 

116 
	

01.001 
	

Ensaio de aderência 
	 un 	29,99 

117 
	

01.001 
	

Resistência a compressão 
	 un 

118 01.001 Trabalhabilidade 
	 un 4 

FIXAÇãO REVESTIMENTO EXTERNO (GRANITO) 

119 	01.001 	Arrancamento de chumbadores. p/ 
fixação de granito 

120 	01.001 	Caract.metalográfica dos 
chumbadores/inserts 

121 	01.001 	Resistência mecânica dos 
inserts 

122 	01.001 	Equipe p/inspeção e acomp. dos 
ensaios 

123 01.001 

124 01.001 

ESQUADRIAS 
Espessura da camada de pintura 
eletrostática 
Equipe para inspeção e acomp de 
ensaios 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CONDUTORES FIOS E CABOS 
01.001 Verificação dimensional de 

resistência-õhmica e 
isolação, 

condutividade un 
01.001 Resistência a propagação 

da chama un 

DISJUNTORES 

01.001 Desempenho em sobrecarga un 
01.001 Elevação de temperatura un 

PISOS CIMENTADOS 

01.001 Compressão cp 
01.001 Resistência ao desgaste un 
01.001 Tração na flexão un 

Rio de Jaieiro, 09 de julho de 1992. 

ARGe.. VALDIR RIBEIRu 
Moer. 1110217 
MO-UREIA 

	

un 
	

200 

	

un 
	12 

	

un 
	

12 

	

dia 
	13 

	

un 	160 

	

dia 	14 

125 

126 

127 
128 

129 
130 
131 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA 
CREA-AL . 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
C.A.T. n° 240/98 

Consoante o artigo 6° da Resolução n° 317 de 31 de outubro de 1986, do Conselho Federal de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, e tendo em vista o despacho do Presidente do 
CREA/AL, exarado na petição n° 1874 de 29 de julho de 1998, da CONCREMAT 
ENGENIIARIA E TECNOLOGIA S.A, registrada neste conselho sob o n° 533, CERTIFICAMOS 
que, encontram-se registrados sob Anotação de Responsabilidade Técnica número 17404 de 03 de 
junho de 1991, referente a execução pela empresa através do seu Responsável Técnico, Engenheiro 
Civil MARCOS AURÉLIO PAIXÃO DE ARAÚJO, C. P. n° 20901-D, expedida pelo CREAJRJ, 
visada neste Conselho sob o n° 215/87, os serviços: "Consultoria técnica especializada de 
engenharia, compreendendo a elaboração de projetos e estudos do Aeoroporto Campo dos 
Palmares, localizado no Município de Rio Largo-AL." Cuja cópia xerografada do Atestado de 
Execução, vai anexa, conferida e autenticada pela Presidência do CREA/AL, fazendo parte 
integrante desta como se transcrita fosse. E nada mais constando e nem me tendo sido pedido, Eu, 
Pedro Afonso Gomes Limeira, Agente de Fiscalização, digitei a presente Certidão, que vai datada e 
assinada por mim e devidamente visada pelo Presidente do CREA/AL, Eng° Meermico Silvino 
Gonzaga 

 

Maceió-AL, 30 de julho de 1998. 



249 OFICIO DE 
Av. Almirante 

Auten 
esen 
Valo 
Aute 
Proc. 
Total 

NOTAS JOSE NARIO PINHEIRO PINTO 
Barroso, 139 - Loja C - Fone:3553-6021 N2:130801120325 

A 
esente cópia reprográfica conforme o original a mim apr 

dou fé. 
Rio 

R$ 4.10 	 
.:R$ 1.46t UBIkAY DU E DA SILVA FIA 

flWDEFIS  COREOBSORMGERA 
OCUSI9p,;RJ 

AU 11 A AO' 
O 

ide Agosto de 2013. 

_ 11111111 11111111111 
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Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária 
VINCULADA AO MINISTÉRIO DA AERONAUTICA 

INFRAERO 
AEROPORTOS 
BRASILEIROS 

CENTRO DE NEGÓCIOS AEROPORTUÁRIOS DO 
NORDESTE 

ATESTADO 

'Atestamos, para os devidos fins, que a firma CONCREMAT ENGENHARIA E 
TECNOLOGIA S.A., através de sua Divisão de Controle de Qualidade, executou 
para a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA — 
INFRAERO, prestação de serviços de Consultoria Técnica Especializada de 
Engenharia, nas obras de construção de rede de esgoto e estação de tratamento 
de esgoto; execução de obras e serviços de reforço do pavimento, mais melhoria 
do sistema de drenagem, sinalização horizontal e luminosa da pista de pouso e 
pistas de taxis e obras de reforma e ampliação do terminal de passageiros do 
Aeroporto Campo dos Palmares, em Maceió (AL). 

Ampliação do átio de manobras e ampliação da pista de pouso. 

Ós serviços de fiscalização e acompanhamento das obras compreenderam as 
seguintes atividades abaixo especificadas: 

Controle e acompanhaniento das obras de terraplenagem e pavimentação 
(Concreto Asfáltico e Concreto Cimento Portland); 
Acompanhamento e fiscalização das obras de edificações; 
Acompanhamento e fiscalização das obras de instalações hidráulicas/elétricas; 
Medições e levantamentos topográficos; 
Controle tecnológico de solos, concreto e asfalto; 
Acompanhamento e fiscalização da rede de esgoto e obras de drenagem; 
Acompanhamento dos Cronogramas Físicos-Financeiros; 
Elaboração de "AS-Buile e desenho de detalhes; 
Acompanhamento e fiscalização dos serviços de balizamento noturno 
sinalização horizontal. 

C REA-A L 
Integra a Certiclao de Acervo 

n.o 

INÕCUO-1 ADAMENTE 

--- Eng o lidf•eãci 	ilvino Gonzaga Bentea 
Presidente 
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EQUIPE TÉCNICA 

01 (um) Engenheiro Supervisor; 
01 (um) Engenheiro Sênior; 
01 (um) Aux. Técnico de Instalações; 
01 (um) Aux. Técnico de Instalações; 
01 (um) Técnico Solos/Asfalto; 
01 (um) Técnico em Concreto; 
01 (um) Laboratorista de Solos; 
01 (um) Topógrafo; 
02 (dois) Auxiliar Topógrafo; 
01 (um) Desenhista. 

CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO: 

Valor dos Serviços: Cr$ 2.218.623,85 

Número do Contrate: 004-ST/90/00001, carta n° 9.1.500/067/90. 

Prazo Contratual: 180 dias. 

Período: De 09/11/90 a 09/05/91 

A Obra teve como responsável técnico e Supervisor o Eng.° Marcos Aurélio 
Paixão de Araújo, CREA n° 20.901-0; como Gerente de Concreto o Eng.° Nelson 
Ferreira da Costa, CREA n° 35.057-D; e como Residentes o Eng.° Roberto 
Zírpole, CREA n° 3.606-0 e o Arq. Humberto Gordilho Loreto, CREA N° 35.899-D. 

Os serviços foram executados dentro dos padrões técnicos de qualidade exigidos 
e em exato cumprimento das obrigações assumidas pela CONCREMAT, a 
contento da INFRAERO. 

Recife(PE), 27 de maio de 1998. 

Gerente Regional de Engenharia e Manutenção 
CREA n°  45.419-D 

n 

Eng o Mecãelco Si,J41n0 Gonzaga Bentos 
ldente 
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O pavilhão para exposições possui uma área de 3.578,00 m2  e pode ser dividido em três partes: 

pavilhão leste com 1.255,00 m2, pavilhão oeste com 1.255,00 m2  e pavjlhão central com 1.068,00 m2. 

Cr P  
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CONCREMAT 
engenharia 

3. 	CONHECIMENTO DO PROBLEMA 

Grandiosa, moderna e agitada na área contemporânea, a cidade de São João Dei Rei é pacata e 

cultural em sua parte histórica, e dotada de uma vasta gama arquitetônica. Localizada no estado de 

Minas Gerais, na mesorregião "Campo das Vertentes", com uma população estimada de 

aproximadamente 84.404 habitantes, São João Dei Rei é conhecida também por ser uma "cidade 

universitária", devido aos centros de ensino presentes no município, á alta variedade de cursos e 

enorme expansão da Universidade Federal de São João Dei Rei, e pelo grande número de 

repúblicas estudantis espalhadas pela cidade. 

e. 

A cidade também é referência devido aos seus nativos famosos, como, o mártir da Inconfidência 

Mineira, Joaquim José da Silva Xavier — o Tiradentes; o presidente eleito do Brasil em 1985, 

Tancredo Neves, Otto Lara Resende, jornalista e escritor brasileiro, Padre José Maria Xavier, 

compositor sacro, entre outros. 

A cidade ainda conta com o Aeroporto Prefeito Otavio de Almeida Neves, localizado na Regional 

Colônia (Zona Norte da cidade), e é o mais importante da região. 

3.1 	Conceituai do Empreendimento 

O empreendimento será implantado próximo à Rodovia BR-494 e Rua Alberto Rezende, Bairro 

Fábricas. A edificação do Centro de Convenções de São João Del Rei é constituída de um edifício 

único, com dois pavimentos, sendo o superior destinado à área técnica. Ambos contemplam uma 

área total construída de aproximadamente 9.155,00 m2, inseridos em um terreno de 45.350,00 m2. 

A edificação é composta em área administrativa, cozinha e restaurante, auditório, foyer, pavilhão de 

exposições, portaria e área técnica. 

A área administrativa é composta por uma sala de administração, sala de marketing, posto policial, 

sala de segurança, sala de gerente administrativo, sala de gerente edificação, sala de imprensa, 

posto médico, vestiários, copa, almoxarifado e despejo. 

A cozinha atende a um restaurante com capacidade de 192 lugares, podendo chegar até 400 

refeições por hora. 

O auditório possui capacidade para 996 pessoas sentadas e 126 pessoas em pé e possui uma área 

de 827,00 m2. É atendido por sanitários masculinos e femininos exclusivos, sala vip, sala de 

imprensa, sala de projeção, palco multiuso e dois camarins. 

O foyer de entrada ao auditório, pavilhões, restaurante, sanitários e área administrativa possui uma 

área de 1.494,00 m2  e pode ser usado para recepções, credenciamentos, coquetéis, montagem de 

estandes e exposições. 

Ás, 
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Pode ser utilizado para feiras, exposições e comemorações corporativas. A área possui um pé-direito 

livre de 12,90 m. O piso em concreto liso possui canaletas para infraestrutura, sendo atendido por 

sanitários masculino, feminino e família, seis lanchonetes, docas para carga e descarga, depósito e 

seis salas multiusos com 63,00 m2  cada. 

A área técnica no pavimento superior é destinada a abrigar os equipamentos HVAC e reservatório de 

água e incêndio. 

Na parte externa do terreno estão localizadas as edificações para abrigo de compressor, abrigo de 

gás, cabine de medição, casa de bombas, castelo d'água, ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) e 

portaria. 

Além das edificações, a área externa possui área de carga e descarga com 11 vagas, circulação de 

veículos, estacionamento para ônibus fretados com 7 vagas, 585 vagas para carros, 56 vagas para 

motos e 48 vagas para bicicletas, jardins e áreas arborizadas. 

Imagens do Centro de Convenções de São João Del Rei 
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3.2 	Descritivo Resumido da Obra e Detalhes mais Significativos 

Terraplenagem 

O volume previsto para movimentação de terra é de 39.593,381 rn3  em corte e 29.076,03 m3  de 

aterro. A escavação atingirá toda a área do empreendimento, obedecendo às especificações 

contidas nos projetos. Para a decapagem do terreno, foi considerada a remoção de 20 cm de solo 

orgânico para descarte e aproveitamento. Os taludes de corte terão inclinação de 1:1 

(vertical:horizontal) metros para zonas de aterro. 

Após executados, todos os taludes deverão ser protegidos por camada radicular ou, provisoriamente, 

por lonas plásticas como proteção contra desestabilização. Os aterros deverão ser executados com 

material dos cortes ou importados de áreas de empréstimo, aplicado em camadas com espessura 

máxima de 25 cm, grau de compactação de 95% PN para o corpo do aterro e na camada final em 

espessuras máximas de 20 cm e grau de compactação 100% PN. A Construtora deverá executar 

drenagem provisória nos locais de implantação das futuras redes de drenagem superficial depois de 

concluidas as etapas de terraplenagem. Desprende-se dos projetos e faz-se necessária a execução 

da selagem superficial do terreno com rolo liso, objetivando reduzir a infiltração superficial e 

possíveis erosões indesejáveis. Na ocorrência de afloramento de materiais com expansão maior que 

2% e com baixa capacidade de suporte, o mesmo deverá ser substituído por material com expansão 

menor de 2% e CBR = 8%. Todos os trabalhos deverão estar em conformidade com a NBR 11.681. 

Durante os serviços de corte e movimento de terra, a Construtora deverá providenciar todas as 

medidas mitigadoras para manter as ruas limpas, para tanto, implantar dispositivos do tipo "lava-

rodas" para evitar o carregamento de terra para as ruas. Caminhões pipa devem ser considerados no 

plano de obra da Construtora para reduzir o nível de poeira durante a movimentação de terra, sendo 

a aspersão regulada de acordo com as condições climáticas diárias. Licenças específicas para o 

trânsito dos caminhões e para o bota fora expedidas pela prefeitura são obrigatórias. 

Pavimentação 

O projeto de pavimentação foi elaborado para atender às vias internas, externas, interseções e V 

estacionamentos do empreendimento. Prevê a utilização de 673,56 m3  de concreto betuminoso 

usinado a quente (CBUQ) aplicados nas pistas de rolamento e vagas de ônibus, veículos pesados 

bem como para vagas de estacionamento dos veículos de passaTe-iros na parte externa do Centro 
( 1.4 
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de Convenções de São João Dei Rei e 6.975,00 m2  de piso intertravado tipo concregrama nas áreas 

destinadas às vagas de veículos leves de passageiros no interior do Centro de Convenções. Os 

serviços de execução dos revestimentos do pavimento e demais camadas especificadas no projeto 

deverão obedecerás especificações pertinentes do DNER e DNIT. 

Para acompanhamento técnico da execução do pavimento, além dos controles rotineiros de 

qualidade aplicáveis a este tipo de serviço, deverão ser adotadas medidas defletométricas sobre a 

camada final de terraplenagem e sobre cada camada do pavimento, sobretudo sobre a camada de 

base acabada, antes da execução do revestimento. 

Contenções 

Serão implantadas soluções de contenções na área onde será construído o Centro de Convenções 

de São João Del Rei, com as seguintes características: 

ele 

. ~- 
Dl  
411j.I.,3/4"r1,1CH-1 

 

MURO DE CONTENÇÃO 	 Ille SOLO GRAMPEADO VERDE 
(MALHA 1,5x1,3m; GRAMPOS DE 025mm L-6,0m) 

MI 
 

SOLO GRAMPEADO 
VERDE  

a%LHAI
,5)5GRMPOS  DE 025mm S=9,0m) 

SOLO GRAMPEADO VERDE 	 SOLO GRAMPEADO VERDE 
(MALHA 2x2m; GRAMPOS DE 025mm L-3,0m) 	 (MALHA 1 5l 3m; GRAMPOS DE 025mm L-12.0m) 

SOLO GRAMPEADO VERDE SOLO  
(MALHA 232m, GRAMPOS DE 025mm LH9,0m) 	= (MALHA GRHAIA,0MxPIE ODT,O 	DE ; VERDE 

DE 025mm 1,12,0m) 

Solo Grampeado verde: 

Malha 2x2m; grampos de 025mm; I=3,0m; área 615m2; 

Malha 2x2m; grampos de 025mm; I=3,0m; área 311m2; 

Malha 2x2m; grampos de 025mm; I=9,0m; área 289m2; 

Malha 2x2m; grampos de 025mm; I=9,0m; área 152m2  

Malha 2x2m; grampos de 025mm; I=9,0m; área 566m2  

Malha 1,5x1,5m; grampos de 025mm; I=6,0m; área 218m2  

Malha 1,5x1,5m; grampos de 025mm; I=9,0m; área 618m2; 

Malha 1,5x1,5m; grampos de 0 25mm; I=12,0m; área 3.219m2  

PROPOSTA TÉCNICA 1 CONCORRÊNCIA N°08/2013 - CODEMIG 

COBERTURA VEGETAL 

097 



CONCREMAT 
engenharia 

Malha 2x2m; grampos de 0 25mm; I=3,0m; área 147m2  

Malha 1x1m; grampos de 0 25mm; 112,0m; área 1.272m2  

Muro de arrimo: 

Muro 1: 62m 

Muro 2: 22m 

Muro 3: 40m 

Muro 4: 90m 

Muro 5: (muro de flexão com tirante no pé): 112m 

Fundações 

Foram executados no local da obra, 25 (vinte e cinco) furos de sondagem a percussão, que mostram 

uma ocorrência predominante de silte arenoso, com a presença de pedregulhos. 

É importante observar que em todas as sondagens, nos primeiros 12 (doze) metros, o solo garante 

uma resistência de atrito lateral e de ponta, de regular a boa e muito boa. 

Como o nível d'água não foi encontrado, a execução das fundações com estacas escavadas é a 

melhor solução tecnicamente, por ser mais econômica e pela rapidez na execução. Estas estacas 

poderão ser executadas através de perfuratrizes mecânicas, montadas sobre caminhões. 

Para cada Setor da obra, com base nos furos de sondagem foram definidas a capacidade de carga 

da estaca, seu diâmetro e seu comprimento. 

Os diâmetros utilizados tiveram uma variação de 25 cm a 40 cm e o comprimento médio das estacas 

de 6m a 9 m contados a partir das cotas das bocas dos furos de sondagem em terreno natural. 

Foi prevista uma armação das estacas, determinadas, caso a caso, na região onde as mesmas 

atravessam camadas de aterro. 

A distância e a disposição das estacas em cada pilar foram determinadas de maneira a combater as 

solicitações oriundas do cálculo estrutural, de tal maneira que fossem evitadas as solicitações de 

esforços de arrancamento das mesmas, sempre respeitando as distâncias mínimas exigidas por 

norma. 

Esta solução de fundação será adotada para todos os Setores. 

Estrutura 

Para a Resistência do Concreto Armado Convencional aos 28 dias foi considerado o valor de 30Mpa 

e no caso do Aço CASO e CA60. O Sistema estrutural, em sua maioria, foi projetado com pilare 

vigas e lajes em concreto armado convencional. 
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O setor do Hall principal externo, Hall principal interno, Setor Administrativo e Salas de Multiuso 1,2 e 

3, atendendo a solicitação da Contratante, foi projetado de maneira a prever uma futura execução de 

mais um pavimento. Foi projetada uma cortina, no encontro da rampa de acesso com a laje do piso 

do Hall principal externo, que terá uma altura de 1,40 m tendo sua borda superior localizada no nível 

908,00. A mesma inicia na parede do auditório e se estenderá até o encontro com a edificação 

propriamente dita. A partir da borda inferior da cortina citada acima, na região da rampa principal de 

acesso, foi projeta uma laje sobre apoio elástico, em nível 907,00 m. Cinco pilares inclinados foram 

projetados em perfis metálicos laminados revestidos por chapa de aço. 

Nos pavilhões de exposição Leste, Central e Oeste, foi projetada uma galeria de serviços toda em 

Concreto Armado Pré Moldado convencional, apoiada diretamente sobre solo compactado, drenada 

externa e internamente. O piso de toda a área de exposição foi projetado como piso industrial em 

concreto armado, apoiado sobre apoio elástico (solo). 

Nestes pisos foram previstas no projeto de arquitetura canaletas de cabos e tubulações. Estas 

canaletas foram projetadas em concreto armado, dilatadas do piso industrial e fechadas com tampas 

metálicas. 

Os Reservatórios superiores foram projetados totalmente em concreto armado convencional. 

Para construção das Docas foi projetado uma contenção (arrimo) estruturado em concreto armado 

por todo o perímetro, garantindo a diferença de nível entre as cotas 908,00m e 907,00m. 

Cobertura 

As coberturas serão em telha Termoacústica duplo zipada em aço galvalume, com face externa na 

espessura 0,65mm. Para região onde a estrutura metálica for espacial, com vãos entre terças de até 

2.500 mm, a espessura da chapa interna será de 0,8mm. 

Instalações Elétricas 

Para o desenvolvimento do projeto elétrico não existem alternativas de soluções fortemente 

diferenciadas que foram adotadas para a edificação. As normas técnicas para instalações elétrica 

são explicitas nas recomendações para cada tipo de instalação/edificação e neste caso as soluções 

são em sua maior parte universais, atentando-se apenas para as particularidades locais. 

A entrada de energia do empreendimento foi feita através de cabine de medição em média tensão 

(13,8kV), segundo padrão da concessionária local CEMIG. Após a medição a energia foi conduzida 

ainda em média tensão, através de rede subterrânea até a subestação rebaixadora localizada na 

edificação do empreendimento, conforme definição arquitetõnica. 

Instalações de SPDA 

O sistema de SPDA projetado utilizou os princípios da gaiola de Faraday e é do tipo estrutural. 

Foram utilizados elementos naturais da edificação 

descidas e de aterramento. 

PROPOSTA TÉCNICA I CONCORRÊNCIA N°08/2013 - CODEMIG 



CONCREMAT 
engenharia 

11. 

Instalações de Emergência 

A rede de energia de emergência foi composta por cargas (iluminação, tomadas e pontos de força) 

que em caso de falta de energia da rede da CEMIG passam a ser alimentadas por grupo motor 

gerador de emergência. 

Compõe a referida rede de energia de emergência todas as cargas de iluminação interna; tomadas e 

pontos de força consideradas essenciais para a segurança dos usuários do empreendimento e 

outras cargas consideradas de funcionamento indispensável. 

Distribuição Interna de Energia Elétrica 

A distribuição foi feita em 220V, fase-fase e em 127V fase-neutro. 

As cargas de iluminação de ambientes com pé direito normal e tomadas de uso comum, foram 

alimentadas em 127V. A iluminação externa e a iluminação do salão, conforme conveniência técnica, 

podem ser alimentadas em 220V. 

Conforme prescrito pela norma NBR-5410, o sistema de aterramento utilizado foi do tipo TN-S, onde 

o condutor neutro é distinto do condutor de proteção (terra). Para a rede de energia comum foi 

utilizado um condutor terra comum para mais de um circuito. Para cargas especiais foi utilizado um 

condutor terra exclusivo para cada circuito. 

O encaminhamento das vias principais de distribuição das instalações elétricas foi feito pelo entre 

forro (quando este existir) e corredores técnicos com a utilização de eletrocalhas, perfilados e/ou 

eletrodutos galvanizados. 

Quadros Elétricos 

Os quadros elétricos foram especificados em conformidade com as normas atuais pertinentes: NBR 

5410, NBR IEC 60.439-1/3, e NR-10. 

Foram localizados de forma estratégica nos corredores e salas elétricas conforme conveniência de 

projeto, aptos a receber as chaves e demais dispositivos elétricos, que neles foram instalados. 

Existem carcaças metálicas e grau de proteção IP-54, podendo ser de embutir ou de sobrepor 

conforme necessidade especifica de projeto. 

Chaves de Proteção - Disjuntores 

Os disjuntores, instalados devem ser fabricados conforme as seguintes normas: 

IEC-898/98 para disjuntores até 63A; 

NBR-60.898 para aqueles acima de 63A até 80A; 

— 	NBR-60.947-2 acima de 80A. 

A capacidade de ruptura dos disjuntores, quando não indicado de forma diferente, no projeto, são de 

4,5kA. Para outros disjuntores a capacidade de ruptura foi definiasegundo parâmetros de projeto. 

, 
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Circuitos Alimentadores 

Os condutores elétricos utilizados nos circuitos alimentadores são sempre de cobre, com isolação em 

PVC, em dupla camada, para 1000V. 

Circuitos Terminais 

Os condutores elétricos utilizados nos circuitos de distribuição terminais são sempre de cobre, com 

isolação em PVC, para 750V. Segundo prescrições da NBR 13570-1996 estes condutores também 

são do tipo LSZH. 

Dispositivos Elétricos - Interruptores e Tomadas 

Os interruptores possuem teclas fosforescentes, fabricados com material não propagante a chama, 

Com bornes enclausurados e contatos prateados de alta durabilidade, sendo para correntes de 10A 

em 250V. 

As tomadas são do tipo fosforescente, fabricadas com material não propagante da chama, com 

bornes enclausurados e contatos de alta durabilidade, 2P+T, conforme NBR 14.136, para 10 ou 20A 

(conforme o caso) em 127 / 220V. 

Sistema de Iluminação 

Os níveis de iluminância foram adotados de acordo com a NBR 5413-1992 que versa sobre 

iluminância de interiores, a saber: 

Acessos: 200 lux; 

Banheiros: 200 lux; 

Circulação: 200 lux 

Sala de pessoal da operação: 500 lux; 

Escritórios: 500 lux a 700 lux; 

Sala de manutenção: 300 lux; 

Depósitos: 300 lux; 

Copas e refeitório: 300 lux; 

Salas técnicas: 500 lux a 700 lux; 

Salão de exposições: 300 lux; 

Auditório: 500Iux. 

O sistema de iluminação se distribui de forma homogênea e direta, o que propicia maior flexibilidade 

na disposição interna dos ambientes. Para salas de uso comum foi composto basicamente por 

luminárias com lâmpadas fluorescentes tubulares. Estas luminárias, sempre que possível foram de 

embutir no forro. São com refletor de alumínio anodizado e preferencialmente utilizadas luminárias 

para quatro lâmpadas fluorescentes de 16W. 

Para o salão de exposições foram utilizadas luminárias com lâmpada-vapor metálico de 250W. 
ts  (\ 
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Para lâmpadas fluorescentes tubulares foram utilizados reatores do tipo eletrônico, uma vez que 

estes podem operar as lâmpadas com uma perfeita união jamais obtida anteriormente, podendo se 

obter ainda uma economia de energia de até 40% em comparação aos sistemas utilizados com 

reatores eletromagnéticos, reduzindo significativamente o consumo de energia. 

Para o auditório foi projetado um sistema de iluminação com luminárias decorativas que propiciam ao 

ambiente as características estéticas requeridas pelo projeto arquitetônico. 

Em caso de falta de energia da rede da concessionária, todo o sistema de iluminação interna foi 

alimentado pelo gerador de emergência instalado para o empreendimento. 

Ar condicionado, Ventilação e Exaustão Mecânica 

O sistema de ar condicionado será projetado para atender: auditório e anexos, salas mulfiuso e 

administração. 

O sistema de ventilação mecânica por insuflamento será projetado para atender. pavilhão, foyer, hall 

principal interno e mirante. 

O sistema de exaustão mecânica será projetado para atender: cozinhas e anexos, vestiários, 

sanitários, copas e restaurantes. Para a cozinha do restaurante será dimensionado com base nos 

elementos de cocção indicados no layout. 

As cargas térmicas individuais de cada zona do projeto encontram-se indicadas nas folhas de 

características técnicas dos respectivos condicionadores de ar. 

Segue abaixo a descrição do sistema para cada área: 

Salas Multiuso, Setor Administrativo e Anexos Auditório - O sistema de condicionamento de ar 

será do tipo VRF, Fluxo de Refrigerante Variável, composto por um conjunto de unidades 

evaporadoras internas interligadas a uma unidade condensadora externa através de uma rede de 

. tubulações de gás refrigerante. 

As unidades cándensadoras serão instaladas em laje externa nas laterais da administração e 

restaurante. Para renovação e pressurização do ar interno dos ambientes serão utilizadas caixa 

ventiladoras dotadas de sistema de filtragem instaladas em patamar técnico, ocupando parcialmente 

a laje tsobre a administração e salas multiuso. 

A distribuição de ar exterior será feita através de rede de dutos instalada sobre o forro rebaixado, 

-associada à dampers para regulagem da vazão de ar. 

Auditório - Devido às caradterísticas de carga térmica do auditório, com alto calor latente devido a 

grande concentração de pessoas e baixo calor sensível pelo isolamento termo acústico, o sistema 

será do tipo água gelada em função da flexibilidade de dimensionamento da capacidade e vazão de 

ar do condicionador de ar de acordo com as características particulares da carga térmica dd1l-y 

auditório. 
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Para geração de água gelada será utilizada uma unidade resfriadora de água com condensação a ar. 

A unidade resfriadora será instalada em laje externa na região do restaurante. 

Os condicionadores de ar serão instalados em sala de máquinas em nível subterrâneo sob a área do 

palco. A distribuição de ar será realizada por meio de rede de dutos onde serão observadas as 

recomendações acústicas elaboradas pelo consultor especializado. 

O sistema de água gelada possuirá um sistema de pressurização fornecido completo com tanque de 

expansão, bomba, quadro elétrico e controle. 

O ar externo necessário à renovação e pressurização do ar ambiente será captado na sala de 

máquinas por meio de tomada de ar exterior dotada de registro de controle. 

Pavilhão de Exposições - Com base em premissa fornecida pelo cliente será utilizado sistema de 

ventilação mecânica com insuflamento de ar filtrado. 

As caixas ventiladoras serão instaladas em patamar técnico sobre a laje do depósito e sanitários, 

junto a Doca. 

O ar externo será captado na sala de máquinas por meio de tomada de ar exterior na fachada lateral. 

Visando uma melhor distribuição de ar no pavilhão, serão utilizadas redes de dutos dotadas de 

difusores de jato de longo alcance, de forma a se obter o alcance de ar adequado na zona de 

ocupação. 

Os difusores deverão ter angulação ajustada para o alcance desejado. 

O escape de ar para o exterior será feito através das venezianas previstas na arquitetura entre o 

telhado dos volumes leste e oeste e o volume central inclinado. 

Hall Principal, Foyer e Mirante - Com base em premissa fornecida pelo cliente será utilizado 

sistema de ventilação mecânica com insuflamento de ar filtrado. 

As caixas ventiladoras serão instaladas em patamar técnico, ocupando parcialmente a laje sobre a 

administração e salas multiuso. 

O ar externo será captado na sala de máquinas por meio de tomada de ar exterior na fachada. 

Serão utilizadas redes de dutos e grelhas para distribuição do ar nos ambientes. 

O escape de ar para o exterior será feito através de venezianas e aberturas para o exterior. 

Restaurantes - O sistema de exaustão mecânica previsto para cozinha do restaurante ser' 

composto por coifas e ventiladores centrífugos a serem instalados em patamar técnico, ocupando 

parcialmente a laje sobre o restaurante. As coifas serão dimensionadas com base nos equipamentos 

de cocção indicados no layout. 

A captação e descarga do de ar será efetuada através de rede de dutos em chapa preta soldada 

instalados sobre o forro. 

Para renovação de ar na cozinha será utilizada uma ventiladora dotada de sistema de filt em 

instalada em patamar técnico, ocupando parcialmente a laje sobregurante. 
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Os restaurantes voltados para os pavilhões possuirão sistemas de exaustão mecânica compostos 

por ventiladores centrífugos instalados em patamar técnico, ocupando parcialmente a laje sobre o 

restaurante e administração. 

Sanitários, Copas e DML - sem janelas voltadas para o exterior possuirão sistema de exaustão 

mecânica. Cada sistema será composto de rede de dutos de captação e ventiladores centrífugos 

instalados em patamares técnicos ou sobre o forro dos ambientes. 

Tubulação 

A tubulação de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) será em Polietileno, com diâmetros de 25 mm a 75 

mm, passando pelo piso conforme projeto. 

A tubulação deverá ser instalada sem vazios, sendo envelopada com revestimento maciço, concreto, 

com espaço suficiente para manutenção, para que não haja propagação de calor e para garantir que 

110 	não haja contato, evitando-se a transmissão de energia elétrica para o tubo de gás. 

Instalações Hidrossanitárias 

Água Potável  

A alimentação de água potável se dará através de uma interligação com rede pública da 

concessionária local. Será instalado um hidrômetro, para medição do consumo de água potável, na 

mureta do limite do terreno no ponto da interligação com a rede pública de distribuição de água, 

aproximadamente na coordenada N=7.665.330, E=578.234. O ramal de interligação será executado 

em tubo de Ferro Galvanizado de 1.1/2". Do hidrômetro sairão duas linhas de abastecimento, a 

primeira em tubo de PVC de DN 25 será encaminhada por gravidade a um reservatório de 500 litros 

que irá atender exclusivamente à guarita. Através da segunda linha a água será encaminhada a um 

reservatório de fibra de vidro com capacidade de 10.000 litros, abrigado em estrutura de concreto 

armado enterrado. Esta estrutura abrigará também o conjunto de moto bombas de recalque, que 

transportarão a água em tubo de Ferro Galvanizado de 2.1/2" até o reservatório metálico elevado tipo 

taça com coluna seca, com capacidade de reserva de 80.000 litros, dos quais 50.000 litros destinam-

se ao consumo e 30.000 litros à irrigação. 

Deste reservatório elevado a água é encaminhada por gravidade em tubulação de PVC DN 50 até o 

reservatório superior com capacidade de 240.000 litros, sendo destes 210.000 litros destinados ao 

consumo e 30.000 litros referentes à RTI. 

Abaixo deste reservatório e acima da laje de forro, será instalado um barrilete concentrado provido 

de registros de gaveta que comandam toda a distribuição de água e válvulas de retenção no caso da 

tubulação de combate a incêndio. 

Esgoto 

A instalação de coleta do esgoto sanitário destina-se à retirada e tratamento das águas servidas das 

edificações, desde a captação e escoamento dos vasos sanitários e dos desconectores (caixa de 
7 o 

gordura, caixas sifonadas). Esta será encaminhada atravé‘' dO" istema a uma Estação de 
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Tratamento de Esgoto a ser implantada no terreno, aproximadamente na coordenada N=7.665.408 e 

E=578.510. A água depois de tratada será encaminhada à rede coletora e na falta desta à rede 

pluvial existente desde que o efluente satisfaça os requisitos da Norma ABNT 13969 (item 5.4). 

O sistema é composto do esgoto secundário, do esgoto primário e ventilação. 

O esgoto secundário dos aparelhos de utilização será escoado por gravidade às caixas sifonadas, 

que impedirão o contato com os gases provenientes da rede ou da estação de tratamento, em tubos 

de PVC rígido. O ramal de esgoto destas caixas sifonadas será encaminhado às caixas de inspeção 

confeccionadas em alvenaria e impermeabilizadas. 

Os ramais de descarga do esgoto primário serão encaminhados em tubulações de PVC rígido 

também por gravidade direta e individualmente às caixas de inspeção acima descritas. A distância 

entre destes trechos descritos acima não será de mais de 10 m. 

Os efluentes esgotados nas caixas de inspeção serão encaminhados através de tubos de PVC 

rígido, sempre pelo sistema de gravidade, à rede coletora de esgoto que encaminhará o escoamento 

dos esgotos sanitários à Estação de Tratamento. Caixas de Inspeção e Poços de Visita são 

obrigatoriamente usados nos desvios, nas mudanças de declividade e na junção de tubulações 

enterradas e onde for necessário para garantir a acessibilidade dos elementos do sistema de 

esgotamento sanitário. 

O esgoto dos restaurantes que poderão conter resíduos gordurosos provenientes das pias de 

cozinha será encaminhado em tubos de PVC rígido às caixas de gordura individuais para cada 

restaurante e destas sairá o subcoletor que encaminhará o esgoto à mesma rede coletora que 

escoará da ETE. Estas caixas de gordura serão confeccionadas em alvenaria e impermeabilizadas. 

Tanto as caixas de inspeção como as caixas de passagem e os poços de visita serão 

confeccionados em alvenaria ou concreto impermeabilizado com tampa de concreto hermeticamente 

fechada e removível para inspeção e/ou limpeza. Os PV's e Cl's ou CP's terão calhas em seu fundo 

destinadas a guiar o fluxo dos efluentes em direção à saída 

O subsistema de ventilação será em tubos de PVC rígido, e tem como objetivo dar saída aos gases 

provenientes da rede interna da edificação ou da estação de tratamento, consequentemente, estará 

ligado diretamente ao sistema de esgoto e será conectado em pontos das tubulações de escoamento 

dos aparelhos sanitários de esgoto primário e após os desconectores, serão interligados entre si e 

prolongados acima da cobertura, de tal forma que seja garantida a saída dos gases o sistema de 

esgoto. 

A Estação de Tratamento de Esgoto será constituída primeiramente de uma caixa gradeada, 

capacidade de 1.000 litros em poliéster reforçado com fibra de vidro. Por esta caixa passará todo o 

esgoto sanitário coletado da edificação, e desta caixa será conduzido através de tubo de PVC ao \L\I  

Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, com capacidade de 27.000 litros em poliéster reforçado com 

fibra de vidro, onde acontece a decantação que processaráMig-4tâo e minimização da carga 
105 

PROPOSTA TÉCNICA 1 CONCORRÊNCIA N°0812013 - CODEMIG 	
\:C:,56g3-) 	ÇÇJ 



tv 
CONCREMAT 
engenharia 

orgânica onde atuam micro-organismos não aeróbios responsáveis pela estabilização da matéria 

orgânica. O efluente do reator é encaminhado à Caixa Divisora, de poliéster reforçado com fibra de 

vidro e volume de 500 litros, que por sua vez encaminha ao Filtro Anaeróbio com capacidade de 

24.400 litros, confeccionada em poliéster reforçado com fibra de vidro, onde ocorre a depuração do 

esgoto. Tanto o Reator Anaeróbio como o Filtro Aeróbio serão instalados em poços enterrados de 

concreto armado moldados in loco, com tampas tipo alçapão de acesso. 

O efluente tratado é encaminhado à rede coletora, mas na falta desta, poderá ser encaminhada à 

rede pluvial, com a recomendação da contratação de consultoria especializada para a sua execução 

e instalação, acompanhando o startup do sistema conferindo o funcionamento da ETE e fazendo 

medições periódicas das características dos efluentes lançados ao Rio das Mortes atendendo as 

especificações mínimas indicadas na Norma ABNT NBR 13969. 

Drenagem Água Pluvial 

O sistema de águas pluviais consiste em dispositivos para captação e escoamento rápido e seguro, 

que conduzirão as águas à rede pública de águas pluviais, que são as calhas, tubos de queda e rede 

coletora. A planta de cobertura possuirá calhas que captarão as águas diretamente dos telhados 

facilitando seu rápido escoamento à superfície do terreno através de tubos de PVC Rígido 

Reforçado. 

Estas águas serão conduzidas por tubos de PVC com as mesmas características até as caixas de 

inspeção, executadas em alvenaria impermeabilizada com tampa de concreto, que por sua vez serão 

conduzidas aos Poços de Visita também executados em alvenaria ou concreto e impermeabilizadas 

internamente. 

Para a coleta das águas de chuva dos terrenos, foram projetadas bocas de lobo no estacionamento e 

demais ruas internas do empreendimento, executadas em alvenaria e impermeabilizada, com tampas 

grelha de concreto pré-moldado ou de ferro fundido articulada. 

Os taludes terão canaletas e escadas de dissipação para diminuir a velocidade das águas que serão 

encaminhadas aos poços de visita. 

As águas pluviais são conduzidas por gravidade através da sua rede de caixas e poços de inspeçã 

interligados com tubos de PVC Rígido Reforçado até os pontos mais baixos do terreno, desta form 

as águas pluviais são escoadas para fora da edificação e seu entorno. 

Sistema de Irrigação 

A instalação hidráulica será executada rigorosamente de acordo com o projeto executivo de 

Irrigação, com as normas da ABNT, com as exigências e/ou recomendações do INEA e com a 

prescrições contidas no Caderno de Encargos. 

O sistema da rede de tubulação de água utilizada para a irrigação automatizada será de PVC 	do, 

linha soldável e deverão ser utilizados tubos, conexões e acessórios-sempre da mesma marca ou 

equivalente. 	 C2 ‘; ( 
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O sistema de irrigação será subterrâneo, conforme indicado em projeto e será abastecido com água 

potável interligado a esta ao Castelo d'água através de um conjunto moto-bomba. 

As escavações para valas de assentamento de caixas e tubulações e os materiais para reaterro das 

valas deverão seguir as especificações e recomendações constantes na NBR 9061, detalhadas em 

projeto. 

Quando a tubulação atravessar áreas com tráfego, deverão ser tomadas medidas especiais de 

proteção dos tubos, executando o envelopamento dos tubos, instalados nestes pontos a uma 

profundidade de 50 cm. 

Impermeabilização 

O projeto de impermeabilização apresenta as indicações e procedimentos para tratamento da galeria 

de cabos, subestação, forro do palco, caixas d'água, barrilete, lajes planas, calhas e área técnica do 
411 	Centro de Convenções e Exposição São João Del Rei. 

Está especificado o uso de seis sistemas de impermeabilização diferentes em atendimento às 

especificidades de cada área a ser tratada, tais como tratamento químico cristalizante, cristalização, 

impermeabilização com manta asfáltica 4 mm aderida com asfalto quente, argamassa polimérica, 

membrana termoplástica, argamassa polimérica 3kg/m3  e membrana elastomérica contínua. 

Todas as aplicações deverão seguir estritamente as recomendações dos fabricantes e ser 

executadas por empresa(s) especializada(s) com atestado técnico compatível com os serviços 

especificados em projeto e que sejam associadas à Associação de Empresas de Impermeabilização 

(AEI) e/ou ao Instituto Brasileiro de Impermeabilização (1131). Ressalta-se que a empresa responsável 

pela execução do serviço deverá apresentar à CODEMIG e Fiscalizadora todo o material técnico 

disponível, de sorte que a Fiscalizadora disponha de informações prévias para analisar e 

acompanhar as execuções. 

Paisagismo 

O projeto de paisagismo contempla uma área de 36.195,00 rn2  com uma quantidade de mudas no 

total de 1.132 unidades, compostas por 36 tipos de espécies diferentes de vegetação, que deverão 

ser plantadas ao longo de toda a área externa não pavimentada do empreendimento. Dentre essas 

espécies encontram-se aquelas de tipo árboreo (Acácia Imperial, Ficcus, Castanheira, etc), 

arbustivas (Agapantho, Pata-De-Elefante, Yucca, etc), cerca-viva (Espirréia-do-Japão) e de forração 

(Grama-esmeralda), estando especificado o procedimento para plantio adequado destes quatro tipos 

de vegetação 

Prevenção Contra Incêndio 

Hidrantes 

Sistema foi projetado de forma que atenda todo o empreendimento. Todos os pontos serão aplicados 

hidrantes simples, locados de forma que qualquer ponto da ediN,açao<seja atendido por no mínimo 
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um jato d'água, considerando o caminhamento das mangueiras (dois lances com 15 m cada) sem 

considerar o alcance do jato. 

Os equipamentos de proteção e acionamento das bombas estão montados e protegidos por quadro 

elétrico metálico, que abriga os fusíveis, seccionadoras, contatores de força e auxiliares, bornes e 

fiação de força. O acionamento das bombas (principal e reserva) será automático e comandado 

somente por um pressostato. O desligamento das bombas (principal e reserva) só ocorrerá através 

de comando manual diretamente no quadro elétrico. 

As bombas são acionadas por motor elétrico. O sistema de alimentação de energia elétrica para as 

bombas é independente do sistema geral do prédio, permitindo o abastecimento mesmo quando 

desligados os disjuntores gerais. O mesmo está equipado com Gerador de Emergência, (com testes 

de funcionamento permanente), sendo que todas as bombas do sistema de prevenção e combate a 

110 	
incêndio estão incluídas no abastecimento do Gerador, contando com energia suficiente durante todo 

o ano, conforme normas. As tubulações serão de ferro galvanizado. 

Para o Recalque dos Bombeiros o projeto prevê um hidrante de recalque simples, tipo fachada com a 

inscrição "Incêndio", conforme projeto. 

O reservatório para atender os hidrantes será em concreto armado, exclusivo para o sistema, com 

capacidade de 30 m3. 

Extintores 

Atenderá a todo o empreendimento, projetado conforme Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros - 

MG. Foi prevista a instalação de extintores do tipo PQS-ABC (6 kg), PQS-BC (6 kg), CO2 (6 kg) e 

CO2 (50 kg) para a proteção de toda edificação. 

Sinalização de Emergência 

 

Deverá atender integralmente a IT do Corpo de Bombeiros: 

Sinalização de alerta, em PVC ou aço; 

Sinalização de proibição, em PVC ou aço; 

Sinalização de equipamentos de combate a incêndio; 

Sinalização de saída, em PVC ou aço; 

Sinalização com mensagem escrita, em PVC ou aço. 

Sinalização Viária 

 

Nos projetos de sinalização viária são encontradas as plantas de implantação, detalhes de instalação 

e tipologias referentes aos diversos elementos pertinentes ao arruamento do empreendimento tais 

como placas de sinalização, sinalização horizontal, sinalização vertical, indicação de áreas zebradas 

inscrições no pavimento, passagens de pedestres, paradas de ônibus, defensa singela em aterro, 

entre outros. A documentação de projeto também define as quantidades de material necessárias às 

Q 
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sinalizações horizontal (linhas com resina acrílica) e vertical (placas de aço carbono 1010/1020, 

MSG-16, na espessura de 1,5 mm, com película tipo 1). 

3.3 	Pontos de Atenção: 

Alguns itens devem ser acompanhados com atenção especial pela Fiscalizadora e também pela 

Construtora, a qual deverá detalhar e ou redobrar cuidados ao planejar esta contratação, execução e 

controle, evitando interferências na qualidade, prazo e escopo da obra. Dentre estes itens podem ser 

citados: 

Antever as possíveis interferências para aprovação dos projetos e obtenção de licenças junto 

àsconcessionárias de serviços e órgãos públicos, tais como entrada de energia, fornecimento de 

água potável, ligações de esgoto, prevenção e combate a incêndio, meio ambientes, itens de 

projeto relacionados à vigilância sanitária, dentre outros. Estes itens, preferencialmente, devem 

estar contemplados no cronograma de obras e a Construtora deverá ter ação para mitigar as 

interferências; 

Monitoramento das atividades de locação das fundações, contenções e outros componentes que 

requeiram maior atenção, sempre visando garantir a fidedignidade dos projetos quando da 

materialização em campo, verificando possíveis não conformidades de execução e/ou 

incompatibilidades de projeto em relação aos elementos físicos reais existentes; 

Acompanhar e monitorar o sequenciamento das atividades relativas às contenções, conforme 

estabelecido em projeto; 

Acompanhar e monitorar o sequenciamento das atividades relativas a terraplenagem conforme 

preconizado pelo projeto; 

As atividades de execução de contenções e terraplenagem poderão exigir escoramentos que são 

definidos nos documentos de projeto como de responsabilidade da Construtora, inclusive a 

responsabilidade por eventuais deslizamentos e prejuízos decorrentes; 

Caso se mostre necessário, a CODEMIG poderá exigir da Construtora a execução de prova de 

carga, a qualquer tempo, das fundações executadas, operação que deverá ser agilizada e 

executada antes do prosseguimento para fase subsequente do plano de execução de obras; 

Em função de casos específicos de condições de subsolo não detectadas previamente, os 

projetos das fundações poderão sofrer alterações, cabendo a Construtora providenciar e arcar 

com as despesas decorrentes das modificações de projeto e da execução do novo projeto, após a 

competente aprovação da CODEMIG apoiada pela Fiscalizadora e Projetista; 

Após executadas cada etapa das fundações, a empresa contratada, terá 72 horas para fornecer à 

CODEMIG, todos os dados relativos à execução das mesmas, principalmente quanto à fixação e 

constatação das taxas de resistência do solo, inclusive o controle de eventuais recalques 

diferenciais de fundações; 

Bota fora e terraplenagem devem também ter controle especificorminimizando riscos relati 	às 
C) V  e( 

licenças e interferências climáticas; 	 564 
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O cronograma de obras deverá ser planejado considerando a influência climática, intensificando 

as atividades que poderão ser afetadas pelas chuvas no período de estiagem, podendo ser 

adotado neste estudo os dados históricos disponibilizados pelo INMET; 

Os elementos estruturais, obrigatoriamente, deverão ter autorização prévia da CODEMIG para 

liberação da concretagem; 

Nos casos de eventuais falhas na qualidade da estrutura, a Construtora deverá providenciar as 

medidas corretivas que se fizerem necessárias, inclusive demolições parciais ou totais, ré-

execuções, recomposição de ninhos ou de vazios com o preenchimento tecnicamente adequado a 

patologia identificada, inclusive utilização de resinas, execução de reforços, etc. Correrão por 

conta única e exclusiva da Construtora os custos inerentes a estas operações, devendo a 

Construtora mitigar a perda de tempo de sorte a não comprometer as metas / marcos contratados; 

Os elementos de modelagem do concreto - fôrmas e armaduras deverão seguir as especificações 

de projeto e devem ser executadas de forma a garantir a perfeita geometria das peças em 

concreto e o posicionamento das armaduras, em especial quanto ao recobrimento; 

Na impossibilidade de transposição de elementos estruturais por elementos de instalações em 

função da incompatibilidade dimensional das janelas /aberturas necessárias, os projetos de 

instalações deverão ser alterados pela Construtora e submetidos à CODEMIG, Fiscalizadora e 

Projetistas, sendo parte integrante do As Built, que é responsabilidade da Construtora; 

Os acabamentos para isolamento acústico devem ter acompanhamento específico para controle 

da qualidade e eficiência dos materiais a ser empregados; 

Os serviços de impermeabilização, também deverão ter controle especial para contratação e 

execução, de forma a obter garantia de bom padrão de qualidade, pois poderão causar danos 

imprevisíveis às instalações e acabamentos; 

Os itens relativos à segurança, acessibilidade e evacuação em situação de emergência devem ser 

avaliados com critério visando funcionalidade e atendimento às normas pertinentes; 

Conferência por amostragem das fôrmas e armaduras para concretagem das fundações e 

estruturas, contudo procedendo a avaliação geral para liberação de cada etapa de concretagem; 

Conferência e liberação dos testes nas impermeabilizações executadas para posterior 

continuidade dos serviços como proteção mecânica e acabamentos; 

Análise e tabulação dos laudos de ensaios tecnológicos e documentos de rastreabilidade; 

Acompanhamento dos comissionamentos de todos os sistemas, avaliando os laudos emitidos por 

empresas especializadas atestando a funcionalidade adequada de cada sistema e subsistema; 

Acompanhamento e relato de conformidade na vistoria final, após simulação de funcionamento 

geral sem ocorrências de falhas. 
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3.4 	Localização do Empreendimento 

Vista aérea da localização do empreendimento dentro do contexto urbano: 
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Vista aérea da localização do empreendimento dentro de um contexto geral: 
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4. PLANO DE TRABALHO 
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4. 	PLANO DE TRABALHO 

4.1 	Análise dos Métodos Executivos 

Serão analisados os métodos e processos executivos propostos pelas Contratadas Também os 

recursos de pessoal, materiais e equipamentos serão examinados com o objetivo de detectar 

eventuais deficiências, permitindo indicar, sempre que possível, as providências necessárias para o 

aumento da produção e da garantia da qualidade dos serviços. 

4.2 	Controle de Execução das Obras 

O controle de execução das Obras abrange um conjunto de procedimentos de Fiscalização e 

Acompanhamento do desenvolvimento das obras. A fiscalização da execução das obras é exercida 

observando-se a conformidade com o projeto, obediência às normas técnicas e procedimentos 

executivos dos serviços, as condições estabelecidas nos contratos, os aspectos de interfaces e 

interferências incluindo aí as questões ambientais. 

A verificação da qualidade de execução dos serviços é exercida através de listas de verificação, 

documentos estes elaborados para cada etapa de serviço com base no projeto, procedimentos 

executivos e normas técnicas aplicáveis. 

4.3 	Quantitativos e Medições 

Baseado no acompanhamento rigoroso e contínuo das obras é necessário que a Fiscalizadora 

mantenha, sempre atualizada, a compilação dos quantitativos dos serviços executados diariamente, 

obtidas em campo e nos projetos, para que possam ser processadas e aferidas as medições 

apresentadas pela Construtora, medições estas que deverão ser entregues com os respectivos 

memoriais de cálculo, de forma simples, clara e objetiva. As medições elaboradas pela Construtora 

001, 	deverão ser entregues, preferencialmente, em meio físico e meio magnético editável — Word e Excel 

— de maneira que a conferência seja possível sem transcrições ou outras tarefas que consomem 

tempo e nada agregam. 

Juntamente com as medições, deve ser elaborado pela Construtora um memorial contendo os dados 

específicos utilizados na avaliação dos quantitativos de cada item, que ficará arquivado e servirá de 

memória das medições. Estes dados resultaram em um relatório de avanço físico e fin nceiro da 

obra. 

4.4 Testes 

A realização dos testes para aceitação das obras deve ser acompanhada, concomitanteme e, com 

a execução das diversas etapas da obra, e ao tempo em que se fizerem as liberações através dos 

respectivos boletins de campo, para todos os serviços referentes às obras. A inspeção final será 

realizada com a entrega da obra, verificando-se o cumprimento integral de todas as etapas previstas 

no projeto e instruções contidas nas normas e especificações. 
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4.5 	Recebimento Parcial e Total Das Obras 

recebimento parcial ocorrerá com a solicitação formal da Contratada e de comum acordo com a 

mesma e a CODEMIG. Neste caso, se fará uma inspeção da obra objeto do pedido, observando os 

seguintes aspectos: 

Situação geral das obras concluídas; 

Identificação de não conformidades e elaboração de rotinas — RNC e; 

Projetos "como construídos" das obras. 

recebimento total das obras ocorrerá com a conclusão de todos os serviços listados no RCN — 

Relatório de Não Conformidade - inerentes a uma das Unidades / Sistemas, que foram recebidas 

anteriormente em caráter provisório. 

Além dos aspectos acima indicados, se constituem interferências a serem consideradas para a 

eficiência da Fiscalização: 

4.5.1 	Cronograma de Execução Incompatível 

cronograma de execução pode ser incompatível com a realidade da obra em algumas etapas ou 

atividades. Cabe, portanto, à Fiscalizadora solicitar a Construtora a elaboração de um novo 

cronograma ou ajustes pontuais para, após sua análise, promover o encaminhamento à CODEMIG 

para aprovação. 

4.5.2 	Afloramento de Água no Terreno 

Com o início das obras, na execução do movimento de terras conforme o projeto pode ser verificado 

afloramentos de água não previstos, o que exigirá elaboração de estudos em relação à interferência 

com o projeto e soluções mais adequadas para o problema. 

4.5.3 	Uso de Terrenos como Bota-Fora em locais de Terceiros 

k\  A CONCREMAT sempre solicitará da Construtora contratada a prévia análise do projeto e do 

orçamento, de maneira a antecipar-se na detecção dos possíveis enganos e solucionar os problemas \  

antes da execução da etapa que envolve a atividade com desvio. 	 \tt) 

terreno onde será implantado o empreendimento exige a utilização de terrenos de terceiros como 

bota-fora, tornando-se necessária o prévio acedo destes terceiros com a Construtora e a obtençã 

das licenças ambientais e de circulação de material necessárias a esta atividade. 

4.5.4 	Discrepância de Quantitativos 

4.5.5 Acompanhamento de ações referentes à gestão ambiental, com relação às medidas 

mitigadoras e planos ambientais 

A Fiscalizadora atuará apoiando diretamente junto a CODEMIG em todas as atividades neceséfias 

ao adequado desenvolvimento e aplicação das boas práticas e procedimentos ambientais e na 

supervisão ambiental do empreendimento. O trabalho a ser desenal.,o deverá está articulado com 
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a Construtora, acompanhando, continuamente, as ações referentes à Gestão Ambiental, observando 

o atendimento às exigências e recomendações dos órgãos ambientais, dos normativos do setor, das 

diretrizes e especificações ambientais do projeto. A principal atuação da Fiscalizadora está focada no 

cumprimento das medidas mitigadoras, planos e programas ambientais exigidos pelos órgãos 

ambientais a serem desenvolvidos durante a execução das obras, com posterior elaboração de 

relatório de conformidade a ser apresentado à CODEMIG. Este relatório conterá indicações de 

medidas corretivas, bem como sugestões para melhoria/adequação das medidas implantadas. 

Antes do início da obra, a Fiscalizadora deverá revisar o Plano de Prevenção e Controle da Poluição 

Ambiental do Canteiro de Obras, revisado constantemente ao longo da obra, sendo aprovado 

previamente o início dos trabalhos. Este plano visa minimizar impactos referentes à movimentação, 

erosão, sedimentação, contaminação, assoreamento da infraestrutura e descarte de solo, geração de 

poeira, supressão da vegetação, interferências na fauna e flora local, geração de ruído e de vibração, 

incômodo para a vizinhança, poluição do ar e alteração no tráfego local. Estas medidas estão 

previstas nos requisitos previstos pela CODEMIG. 

O Plano de Prevenção à Poluição Ambiental do Canteiro de Obras deverá contemplar minimamente 

as seguintes diretrizes: 

41. 

Características, aspectos e impactos ambientais do terreno; 

Identificação das atividades, impactos e as estratégias de prevenção à poluição; 

Boas práticas utilizadas para reduzir poluentes em águas descartadas; 

Sistemas de drenagem pluvial e soluções para retenção e remoção de resíduos; 

Coletar informações sobre qualidade da água presente no terreno; 

Reaproveitar solos com potencial de nutrientes para recobrimento de solo; 

Implantar lava-rodas, caixas e área de lavagem dos veículos/ equipamentos; 

As atividades que geram poeira e materiais particulados devem ser protegidas; 

Armazenamento adequado de materiais, equipamentos e ferramentas; 

Evitar máquina e veículos com vazamentos de óleos no canteiro; 

Procedimento de emergência para casos de detecção de contaminação; 

Racionalização do uso de água para limpeza da obra e das vias de acesso; 

Promoção de campanhas para evitar o desperdício de água e de energia; 

Prever áreas de estocagem específicas para produtos tóxicos e perigosos; 

Solicitar aos fornecedores as fichas técnicas de produtos perigosos. 

A Fiscalizadora deverá também fiscalizar, acompanhar e revisar a elaboração de um Plano de 

Qualidade do Ar durante a Construção de modo que possa ser gerenciada a qualidade do ar interno, 

durante as etapas de construção da obra e pré-ocupação do empreendimento. A finalidade destes 

procedimentos é evitar a contaminação das instalações de ar condicionado com poluentes e outras 

emissões atmosféricas e ainda garantir o bem estar dos trabalhad6?ee locatários vizinhos. \, 
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No início da obra, a fiscalizadora deverá instituir uma comissão de comissionamento que, junto com 

a equipe da CODEMIG, elaborarão e validarão, respectivamente, um Plano de Comissionamento, 

tudo com vistas a identificar as estratégias, aspectos e agentes envolvidos com o processo de 

comissionamento, para cada fase do empreendimento; este procedimento é essencial e prioritário 

para o processo de célere e parcial de comissionamento da obra. 

4.6 	Principais produtos 

Como produtos do acompanhamento e controle físico e financeiro, serão emitidos os Relatórios 

abaixo relacionados, que se constituem nos elementos básicos para controle da implantação do 

Projeto. À medida que se desenvolvam os trabalhos, para atender as necessidades gerenciais, 

poderão ser elaborados novos relatórios ou aprimorados os já utilizados. 

Relatório Preliminar (RP) 

O RP será apresentado em 03 (três) vias, 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem de Serviço, 

contendo o Plano de Trabalho Definitivo com a Operacionalização da Supervisão Técnica e a 

avaliação do estágio em que se encontram os projetos e a obra, destacando os aspectos capazes de 

dificultar a evolução programada da obra, as recomendações e providências a serem tomadas. 

Relatório Mensal de Acompanhamento (RMA) 

Os RMA's serão apresentados em 03 (três) vias, mensalmente, contendo todas as atividades da 

Supervisão Técnica, destacando os seguintes itens: 

40. 
Resumo geral do andamento das obras; 

Cronograma executivo atualizado da obra; 

Curvas de acompanhamento físico e financeiro (projetado x realizado); 

Atividades realizadas no período, bem como as medições de obra e os pagamentos realizados à 

Construtora; 

Programação de atividades para próximo período; 

Inconsistências identificadas entre o objeto das obras contratadas e os respectivos projetos 

executivos; 

Resumo do andamento do processo de obtenção da certificação ambiental; 

Relação de pendências; 
Ik\\\\ Registros fotográficos; 

Resumo de riscos relevantes identificados que possam comprometer prazo, orçamento e 

qualidade das obras, bem como ações mitigadoras previstas. 

Serão juntados os seguintes Anexos ao RMA: 
	

çà 
Cópia do Livro de Ocorrências e Registros de Precipitações Pluviomêtricas no período; 

Relação de todas as correspondências recebidas e emitidas pela_CONCREMAT; 
P  e 
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Interpretação dos indicadores técnicos de avanço, progresso, desvios (ou manutenção) das 

metas, ensaios tecnológicos e de satisfação; 

Listagem interpretada de pontos conflitantes (caso existentes e/ou persistentes) da execução 

parcial ou global. Esta listagem conterá sugestões de solução ou indicação de gestões positivas 

quanto às suas possíveis resoluções ou, ainda, análise crítica das soluções apontadas pela 

Construtora que possam impactar em prazos ou custos desnecessários; 

Outros documentos eventualmente necessários à perfeita demonstração e compreensão destes 

Relatórios. 

Relatório Trimestral de Acompanhamento (RTA) 

Os RTA's serão apresentados trimestralmente em 03 (três) vias contendo todas as atividades da 

Supervisão, destacando o andamento das diversas fases da execução dos serviços, com a evolução 

da obra no período, os fatores de influência sobre o desenvolvimento das obras, o estágio alcançado, 

as metas físicas previstas e as programações gerais para os serviços futuros, realçando detalhes 

relativos ao período seguinte. Além dos informes gerenciais, estes relatórios consolidarão as 

informações obtidas nas atividades de fiscalização e controle tecnológico, incluindo o controle 

estatístico das matérias-primas, serviços e produtos acabados, de modo a fornecer à CODEMIG um 

quadro claro e objetivo da situação das obras nos aspectos qualitativos e quantitativos. Estes 

relatórios descreverão, portanto, as atividades da CONCREMAT no período, acumulando as etapas 

anteriores, e indicando eventuais dificuldades surgidas, com indicadores de pontos fracos, possíveis 

melhorias, resultados dos controles realizados e um sumário das principais ocorrências. 

Serão juntados os seguintes Anexos ao RTA: 

Gráficos de Acompanhamento das Obras, onde constará cronograma físico, previsto e executado, 

indicadores expressivos de progresso e avanço (desvios ou atrasos) parciais, setoriais e globais, 

com comentários técnicos sobre o andamento dos serviços, inclusive quantitativos previstos e 

realizados; 

Registros fotográficos da evolução dos principais serviços da obra; 

Listagem interpretada de pontos conflitantes (caso existentes e/ou persistentes) da execução 

parcial ou global. Esta listagem conterá sugestões de solução ou indicação de gestões positivas 

quanto às suas possíveis resoluções ou, ainda, análise crítica das soluções apontadas pela 

Construtora que possam impactar em prazos ou custos desnecessários; 

O Relatório Trimestral de Acompanhamento - RTA contemplará todas as informações previstas 

acima, bem como, as informações previstas no Relatório Mensal de Acompanhamento — RMA, sendo 

formatado de maneira a apresentar o conteúdo do mês em que for elaborado, substituindo o RMA d 

período. 
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Relatório Final (RF) 

O último relatório de acompanhamento mensal se constituirá em Relatório Final (RF), que 

compreenderá uma consolidação dos RMA's elaborados mensalmente, abrangendo todos os 

serviços executados. O RF será apresentado em 03 (três) vias, 30 (trinta) dias após a conclusão do 

contrato. Neste relatório conterá, além dos elementos listados no RMA, os seguintes anexos: 

Considerações gerais sobre cada etapa concluída, focalizando os problemas surgidos durante e 

execução, a análise física, os custos e prazos praticados, toda informação adicional que 

caracterize os serviços, inclusive o que concerne aos aspectos ambientais, as observações e 

conclusões sobre diferenças entre o projeto executivo e o efetivamente executado; 

Considerações a respeito de assuntos que a CONCREAMT julgar oportuno e relevante; 

Será anexado o Livro de Ocorrências com os respectivos registros do período total de execução 

dos trabalhos e Data-book da obra, contento todos os documentos catalogados e 

sistematicamente arquivados para memória das operações. 

Arquivamento catalogado de toda documentação de obra para entrega à CODEMIG; 

Relação detalhada constando de todo o Inventário da Obra, referente ao período do contrato. 

4.7 	Planejamento da Obra 

O Planejamento e o Controle Físico das atividades relacionadas às obras deverão ser amplamente 

discutidos, de forma que estejam perfeitamente integradas com as metas globais traçadas pela 

CODEMIG, considerando para tal a interface entre as diversas atividades de obras. No 

planejamento, especificamente no tocante à execução das obras e montagens, serão avaliadas, 

além da produtividade esperada, a composição quantitativa e qualitativa das equipes de produção e 

o porte de cada equipe, para facilitar o acompanhamento 

Dentre as atividades de Planejamento e Programação destácam-se as seguintes: 

Análise crítica do planejamento (Plano de Obra) totalmente desenvolvido pela Construtora; 

Análise do desenvolvimento das atividades de programação e controle das obras e fornecimentos 

de forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos no Contrato com a CODEMIG; 

Avaliar necessidades de atualizações do Plano de Obra a serem implementadas pela construtora, 

compatibilizando-o com as metas globais propostas e possíveis intercorrências; 

Estruturação e operação do sistema de registro de informações básicas referentes à implantação 

das obras, notificando à CODEMIG, através de procedimentos a serem definidos por esta última; 

Acompanhamento e monitoramento do atendimento às exigências e recomendações contidas nos 

Planos Ambientais. 

Para o desenvolvimento dessas atividades a CONCREMAT utilizará instrumentos e procedimentos 

apropriados. A partir de dados do Edital de contratação da Construtora, será analisado o 

planejamento proposto por esta, tomando por base rede PERI-C-PM na qual esteja identificado o 
/ r4S 
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caminho crítico do desenvolvimento da obra. A Fiscalizadora também poderá participar de forma 

subsidiária, opinando sem poder de imposição, junto a Construtora, compartilhando as experiências 

que detém para produzir uma programação consistente e totalmente exequível. 

O Plano de Obra produzido pela Construtora será instrumento primordial no acompanhamento das 

obras, fornecimentos e montagens e deverá ser atualizado permanentemente por esta, no mínimo 

mensalmente, indicando eventuais distorções e desvios em relação à programação inicial e curvas 

de tendências. Dessa forma, poderá ser detectada, antecipadamente, toda sinalização de possível 

atraso, permitindo a adoção de medidas preventivas e/ou corretivas que porventura se façam 

necessárias. 

Baseando-se na rede PERT-CPM, serão preparados pela Construtora os Cronogramas de Barras 

detalhados de atividades e serviços para facilitar o acompanhamento gerencial, possibilitando uma 

melhor visualização da evolução das obras. 

As atividades cadastradas nos cronogramas acima descritos estarão replicadas em dispositivos 

móveis de coleta de dados (tablets) que a equipe de campo da Fiscalizadora portará e que permitirão 

o registro em tempo real, in loco, das informações de obra, com registro fotográfico, de registro do 

percentual de avanço e, em especial, de não conformidades encontradas, assim, gerando registros 

consistentes e estruturados de todos os eventos da obra, e retroalimentando o sistema de 

informações. 

Reuniões de Programação e Acompanhamento: Com participação da empresa Construtora e, se 

aplicável, Fornecedores, serão discutidas e redefinidas a periodicidade/datas das reuniões de 

acompanhamento sendo, no mínimo, uma reunião mensal específica para discussão de aspectos 

relacionados com a Planificação, Planejamento e Controle das Obras, fornecimentos e montagens. O 

objetivo das reuniões será a discussão e avaliação dos resultados alcançados até cada data marco e 

a avaliação das metas a serem alcançadas nos períodos seguintes. 

As decisões acertadas nessas reuniões serão incorporadas aos documentos de Programação e 

Controle, através de atualizações e revisões mensais, para posterior envio à CODEMIG. 

Programação Físico-Financeira: De acordo com o Plano de Obra atualizado, onde estarão definidas 

as metas as serem atingidas, a CONCREMAT emitirá programações trimestrais que subsidiarão a 

CODEMIG na programação de desembolso. Destas programações constarão cronogramas físicos 

com indicações precisas de serviços a serem realizados, com os seus quantitativos físicos e previsão 

de recursos financeiros. Estas programações serão periodicamente avaliadas em função dos 

resultados obtidos, para reavaliação e correção de desvios. 

QAs informações coletadas em campo através dos coletores móveis (tablets) serão de s ma 

importância e suporte na análise do real executado e das demais ocorrências, liberação e eventuais 

retenções nas medições, pois, na medida em que armazenam de forma estruturada registros 

fotográficos e detalhes relevantes da obra, formam o registro 	
( 

histórico-da  
*t. 

 obra. 
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4.8 	Engenharia de Campo 

Para os serviços de engenharia de campo a CONCREMAT terá como referência, no decorrer de seu 

trabalho, a obediência irrestrita, salvo indicação em contrário, dos seguintes elementos básicos do 

projeto: 

Desenhos finais de projeto; 

Memoriais descritivos; 

Normas técnicas pertinentes; 

Especificações Técnicas e critérios de Medição e Pagamento. 

Será processada a supervisão e compilação dos dados relativos aos trabalhos de campo e 

laboratório (topografia, geotecnia, ensaios de solos, de materiais, de concretos, etc.), envolvendo as 

seguintes atividades desenvolvidas pela Construtora ou a seu mando: 

Controle de locação das obras, principalmente dos eixos referenciais de projeto, de modo a 

manter os alinhamentos definidos e a consistência de informações referentes à locação das 

diversas unidades que compõem o empreendimento; 

— Controle planimétrico e altimétrico dos eixos referenciais de projeto, de modo a preservar as cotas 

das diversas unidades em conformidade com o projetado; 

Controle geométrico - acompanhamento da execução, em nível de controle, dos serviços 

topográficos necessários para a correta locação dos eixos referenciais de projeto; 

Verificação da observância das dimensões geométricas estabelecidas em projeto; 

Elaboração das Notas de Serviço; 

Controle geotécnico — acompanhamento das atividades e serviços referentes ao controle 

geotécnico das obras, consistindo de: 

Indicação, delimitação e quantificação de jazidas e áreas de empréstimo que eventualmente 

venham ser utilizadas pela empresa Construtora para os aterros, indicando as distâncias de 

transporte a serem consideradas; 

Verificação, mediante amostragem, acompanhamento de ensaios e análises estatísticas, dos 

resultados obtidos no laboratório da empresa Construtora. 

E ainda: 

Controle Tecnológico dos Concretos, consistindo em: 

Acompanhamento amostrai do recebimento do concreto, verificando as informações técnicas 

contidas nas notas fiscais de fornecimento dos concretos usinados, conforme normas em vigor; 

Verificação, mediante amostragem, dos ensaios e análises estatísticas dos resultados obtidos 

no laboratório da empresa Construtora ou subcontratadas por esta; 

Análise, com vistas à aprovação, do plano de trabalho apresentado pela empresa Construtora 

e Fornecedores. 
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Desenhos de Projeto 

Apoio na interpretação e esclarecimento dos desenhos de projeto; 

Análise dos desenhos de construção e/ou de fabricação, bem como de cronogramas emitidos 

pela empresa Construtora e Fornecedores, emitindo relato para a CODEMIG e demais 

interessados. 

Execução de Obras - Supervisão de Obras 

Os serviços de supervisão, fiscalização e apoio técnico no acompanhamento da execução das 

obras ocorrerão em todas as suas etapas, desde as primeiras atividades até a conclusão dos 

serviços. A supervisão se fará através do acompanhamento diário das obras e serviços, 

complementado por reuniões de avaliação, sempre atuando no sentido de manter atualizado o 

planejamento e o monitoramento das metas estabelecidas, verificando o seu atendimento, de 

forma a assegurar que: 

As aquisições estejam em conformidade com as características técnicas e especificações 

exigidas; 

As obras sejam realizadas em obediência aos projetos, especificações, normas vigentes e 

critérios técnicos estabelecidos pela CODEMIG e pelas boas práticas de mercado; 

As disposições contidas nos relatórios de controle ambiental sejam fielmente cumpridas; 

As medições obedeçam aos critérios estabelecidos no contrato firmado e nos valores 

faturáveis, e que estas espelhem fielmente as atividades aprovadas, observado o 

cumprimento dos cronogramas estabelecidos; 

Todas as exigências contratuais aplicáveis aos trabalhos sejam fielmente observadas. 

A supervisão das obras focará as seguintes atividades principais: 

Acompanhamento e Supervisão do Plano de Obra mediante técnicas que permitam projetar 

prazos, custos e pagamentos. Para tanto, a CONCREMAT pretende empregar software 

especifico para esse tipo de atividade, de forma a propiciar agilidade e segurança aos 

serviços. 

Proposição de medidas mitigadoras para assegurar o cumprimento dos cronogramas de 

execução e demais dispositivos contratuais, assim como, para a recuperação dos eventuais 

atrasos que possam surgir durante o transcorrer das obras; 

Supervisão e fiscalização do desenvolvimento dos serviços de obras civis, fornecimento e 

montagem de equipamentos mecânicos e elétricos, em conformidade com os desenhos de 

projeto, as especificações, recomendações dos fabricantes e normas técnicas pertinentes; 

Análise, conferência e validação das medições de obras, serviços e fornecimentos, 

elaborados mensalmente pela empresa Construtora, encaminhando-as para aprovação da 

CODEMIG; 

Avaliação periódica das estimativas de custos e quantitativos de obras; 

Elaboração dos registros comparativos, por itens de obra,,entre.as quantidades previstas e as 
o r e { 

executadas. 
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4.9 	Dos Riscos 

Toda atividade ou processo tem seus riscos, cabendo à Construtora, a avaliação destes, 

classificando-os e desenhando procedimentos para evitá-los e/ou minimizar as consequências ao 

processo. As avaliações e classificações de riscos implicam na conceituação do grau e da 

probabilidade de ocorrência, pois, o nível de "dano e perigo" está diretamente ligado à tomada de 

posição para inibir sua ocorrência, pois, os custos inerentes aos "cuidados" para a não ocorrência de 

um risco podem ser maiores que os custos da recuperação. Caberá a Construtora, medir os riscos, 

podendo a CONCREMAT apoiar e auxiliar na análise e tomada de decisão quanto aos riscos 

identificados e quantificados. 

4.10 Controle de Qualidade 

O controle ou garantia da qualidade, de modo geral, tem inicio a partir de práticas de controle das 

próprias empresas Construtoras e Fornecedores, através de seus processos de construção, 

fabricação e montagem, cabendo a Fiscalizadora o monitoramento dos resultados oferecidos para 

análise e verificação ao tempo das ocorrências, podendo esta vetar ou solicitar correções em face de 

resultados considerados inadequados frente às especificações e outros documentos reguladores. 

Por outro lado, as atividades de supervisão técnica e controle tecnológico da construção civil e 

montagem eletromecânica implicam, além da fiscalização das obras propriamente ditas, também na 

verificação da aplicação do sistema de garantia da qualidade da empresa Construtora, onde o 

controle de processos desta deve visar à melhoria continua da qualidade. 

A empresa Construtora dispondo de um Sistema de Qualidade eficiente, confiável e auditável não 

exige o sistema clássico de Fiscalização de obras, onde, praticamente, todas as atividades 

realizadas devem ser aprovadas e liberadas pela fiscalização, aqui representada pela CONCREMAT. 

Em tese, no caso do sistema clássico, a Fiscalizadora necessitaria de um contingente de pessoal 

muito superior ao previsto neste Edital para atender ao rol dos serviços que compõem o 

empreendimento. Na realidade um Sistema de Qualidade eficiente, confiável e transparente, 

devidamente empregado pela Construtora e auditado pela Fiscalizadora, resulta em uma fiscalização 

amostrai onde é assumido que o Controle de Qualidade da obra é o espelho fidedigno do executado. 

A auditagem supra referida oferece garantia e segurança para a parte contratante. 

Não obstante ao cuidado da Construtora com a qualidade dos serviços e fornecimentos, para 

assegurar o máximo de qualidade às obras, a equipe da Fiscalizadora exercerá, sempre que 

necessário, uma firme cobrança, no sentido de que a Construtora implemente de imediato o próprio 

"Sistema de Controle e Garantia da Qualidade". O sistema deverá ser auditado por amostragem pela 

Fiscalizadora, facilitando o processo de garantia da qualidade previsto para todas as etapas dos 

serviços. Esta metodologia maximiza a relação qualidade x custos e preserva a responsabilidade d 

cada agente envolvido no processo como um todo. 
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Para o trabalho mencionado, a equipe deverá ser adequadamente treinada e familiarizada com os 

requisitos gerais de qualidade a serem aplicados e, em particular, com as especificações técnicas do 

projeto definidas nos editais de contratação e nos projetos executivos, além do pleno conhecimento 

das normas técnicas pertinentes, definidas pela ABNT e órgãos de controle e licenciamento. 

O Programa de Qualidade proposto, com Plano de Obra incluso, após analisado e aprovado, deve 

contemplar, além das atividades de construção civil e montagens eletromecânicas, o fornecimento de 

materiais e equipamentos. 

Principais Aspectos a Observar Relativos ao Controle de Qualidade 

De uma maneira geral, ao iniciar suas atividades inerentes ao Controle de Qualidade, a Fiscalizadora 

voltará suas ações para: 

Análise, complementação, se necessário, do Programa/Plano de qualidade apresentado pelas 

empresas Construtoras e Fornecedores aplicáveis ao contrato; 

Identificação e obtenção dos tipos de controles, processos, (incluindo inspeção e ensaio), 

dispositivos, recursos e habilidades, necessários para atingir a qualidade requerida e declarada; 

Exequibilidade de processos, construção, montagens, instalações em geral, além dos 

procedimentos de inspeção e ensaios; 

Verificação das técnicas de Controle de Qualidade mais apropriadas para inspeção e ensaios de 

cada equipamento e instalação, de acordo com o preconizado pelos respectivos fabricantes; 

Identificação das verificações adequadas para as diversas fases construtivas definindo os níveis 

de inspeção e testes requeridos; definição de padrões de aceitação; 

Formas de registro da aprovação ou da situação das inspeções e testes; 

Modelos para padronizar o registro dos resultados. 

40. 	Serão definidos e apresentados às empresas Construtoras e Fornecedores, os pré-requisitos básicos 

para a aceitação e recebimento de qualquer serviço ou fornecimento. Os serviços executados, bem 

como os fornecimentos efetuados, deverão possuir registros de aprovação ou de aceitação, seja 

através de relatórios de obras ou de laudos de inspeção, testes e comissionamento, no caso de 

equipamentos. 

Controle de Qualidade das Estruturas em Concreto 

Análise critica das especificações das obras de concreto; 

Controle do processo de produção do concreto e da execução das estruturas; 

Análise de documentos e dados relacionados com o controle tecnológico; 

Identificação e rastreabilidade dos traços de concreto, argamassas e calda de injeção que serão 

produzidos; 

Procedimentos adotados nas inspeções e ensaios de recebimento de materiais e no controle da 

produção de concretos e argamassas; 
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Aquisição e produção de materiais; 

Controle dos equipamentos de produção, de medição e de ensaios, para verificar o funcionamento 

adequado destes equipamentos, além da sua aferição e calibração periódica; 

— Controle da liberação de materiais componentes e das estruturas, para a execução das 

concretagens; 

Definição e documentação de ações corretivas e preventivas; 

Controle de registro da qualidade; 

Aplicação das técnicas estatísticas previstas nas normas brasileiras específicas ou estabelecidas 

pelas empresas Construtoras. 

Qualidade das obras em geral, aferida por meio de inspeções, observações e testes nos controles 

indicados a seguir: • 	• Recepção dos materiais na obra; 

Produção de agregados e tratamento da água para concreto, se necessário; 

Dosagem, produção e propriedades dos concretos e argamassas; 

Execução das estruturas; 

Instalação da instrumentação; 

Laboratório de concreto 

4.11 Conceitos Usuais e Modernos sobre supervisão e fiscalização de Projetos e 

Obras, e Apoio Técnico 

Em sua definição usual, a supervisão e fiscalização de obras é um conjunto de atividades 

desenvolvidas por empresa de engenharia consultiva especializada e com equipe técnica capacitada 

para exercer a fiscalização de serviços específicos e representar o poder público nas tarefas que 

gbe 

	

	
lhes são designadas. Dentre as atribuições básicas estão, decidir questões de interpretação do 

projeto, especificações e normas, avaliar e controlar a qualidade e quantidade dos materiais 

empregados e dos serviços executados, assim como do produto acabado. 

Também é de responsabilidade da empresa contratada para tal fim, ter conhecimento dos termos 

contratuais firmados entre a Construtora e o órgão contratante, a fim de dar apoio ao segundo quanto 

ao cumprimento dos cronogramas físico-financeiros, melhorando a qualidade técnica de execução 

quanto aos prazos e custos do empreendimento. A supervisão e fiscalização têm como objetivo 

exercer os controles gerenciais, visando à melhoria na qualidade de execução da construção de 

modo a garantir que ela atenda, fundamentalmente, às seguintes exigências: 

Fidelidade ao projeto executivo e à funcionalidade estabelecida para o empreendimento; 

Atendimento às especificações, normas, procedimentos do projeto executivo; 

Garantir a qualidade de acordo com as especificações pertinentes, dentro da melhor técnica 

executiva, sobre os materiais, processos e equipamentos; 
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Pleno atendimento às condições contratuais e à legislação vigente; atendimento à legislação e 

exigências ambientais, assim como da proteção do patrimônio; 

Atendimento ao cumprimento dos prazos, valores, e na correlação entre o cronograma físico e o 

cronograma financeiro; 

Atendimento ao cumprimento dos requisitos necessários para a manutenção da segurança 

operacional, e; 

Atendimento aos requisitos regulamentares. 

A definição mais comum do sucesso do Gerenciamento de Projetos é a sua entrega no prazo, no 

custo e no nível de qualidade preestabelecido. No entanto, pode-se criticar este trinômio, pela 

simplificação que ele representa. Práticas modernas de Gerenciamento de Projetos sugerem uma 

evolução deste trinômio com o acréscimo de um quarto fator que influencia fortemente os outros três: 

o escopo. De fato, uma alteração de escopo pode impactar diretamente o prazo, a qualidade e os 

custos do projeto. Por isso, o atendimento das especificações iniciais definidas enquadra-se como 

outro requisito de sucesso do Gerenciamento do Projeto. 

O gerenciamento de projetos, portanto, pode ser visualizado em um modelo conceituai de três 

dimensões que agem entre si, conforme pode ser observado na figura abaixo. A primeira dimensão 

são os elementos do projeto (escopo) e define o que deve ser feito: projeto de engenharia ou 

elaboração; aquisição ou fabricação; e construção ou instalação. A segunda dimensão são os fatores 

que especificam os níveis de desempenho do projeto: custo, prazo e qualidade. E a última e terceira 

dimensão, caracteriza as ferramentas para coordenação do trabalho dentro dos limites do projeto, 

sendo elas: planejamento, controle e avaliação. 

-1)1  
Outros fatores de sucesso do gerenciamento de um projeto também devem ser considerados, 

principalmente, para a Construção Civil, por suas particularidades. A indústria da construção pede 

um tipo único de gerenciamento de projetos, já que muitos projetos requerem grandes quantidades 

de materiais, ferramentas e mão de obra física e a participação de numerosas e diversas partes 

interessadas. 
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Entretanto, os fatores importantes para a Construção Civil, tais como: a segurança - englobando 

saúde e preservação do patrimônio - e meio ambiente, normalmente não são considerados. Devido a 

essas e outras características específicas dos Projetos de Construção, o PMI produziu o guia de 

conhecimentos PMBOKO para a Indústria da Construção (Construction Extension to the PMBOK® 

Guide). Foram acrescidas as seguintes áreas de conhecimento: 

Gestão de Segurança - se refere aos processos necessários para assegurar que se evitem 

acidentes e lesões pessoais e danos à propriedade. Inclui saúde e segurança do público em geral 

que possa estar exposto ao projeto bem como incorpora programas de recursos humanos ligados 

à prevenção e tratamento de drogas ou alcoolismo, que contribuem para a redução de acidentes 

nas posições de trabalho; 

Gestão Ambiental - se refere às práticas necessárias para que o impacto do projeto no ambiente 

circunvizinho permaneça dentro dos limites permitidos nas diretrizes legais e contratuais 

pactuadas e vigentes. Também foca a saúde e o bem estar dos trabalhadores e ocupantes de 

canteiros e instalações, durante e depois da construção; 

Gestão Financeira - se refere aos processos necessários para adquirir e administrar os recursos 

financeiros para o projeto. Comparado com a Gestão de Custo esta área do conhecimento está 

mais preocupada com as fontes de receita e o fluxo de caixa líquido do projeto do que com os 

controles rotineiros de custos de recursos. Limita-se ao financiamento do custo da construção 

para o próprio projeto; 

Gestão das Reivindicações - se refere aos processos necessários para prevenir e dar 

encaminhamento às reivindicações derivadas - caso e quando elas ocorrerem. Enfatiza, como 

prevenção, a adoção de uma postura cuidadosa durante a elaboração de contratos. 

A Figura a seguir ilustra a evolução dos Critérios de Sucesso no Gerenciamento de 

4010 	Empreendimentos. 

Evolução dos Critérios de Sucesso de Gerenciamento de Empreendimentos 

4.12 Sistema de Informações do Projeto 

O pleno êxito da implantação de um empreendimento requer condução coordenada, racional 

sistemática de todas as funções executivas de tal forma que, ao seu final, as condicionante 

contratuais de qualidade, prazo e custo, sejam alcançadas. 

Inicialmente e após o conhecimento completo de todos os projetos, memoriais, contrato de 

construção da obra e demais instruções da CODEMIG, será proposto pela CONCREMAT o método 

de gestão e controle a ser aplicado ao empreendimento, proposição-que se dará sob a forma de um 
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Plano de Projeto e onde estarão definidos os processos e rotinas que serão utilizados no controle e 

supervisão dos serviços. O método de gestão será definido a partir das premissas estabelecidas 

entre a CODEMIG e a CONCREMAT, neste sentido, a prática tem demonstrado como solução mais 

eficaz, a adoção de sistemas de informações baseados nos fundamentos da administração por 

objetivos. 

A CONCREMAT desenvolverá um sistema que contemple acompanhar e controlar a implantação do 

empreendimento, em suas diversas etapas, propiciando a criação de um sistema de controle de 

dados, seguro e confiável, contendo todas as informações relevantes relativas ao empreendimento. 

Essas informações, após a devida customização elaborada juntamente com a CODEMIG, poderão 

ser agrupadas e manuseadas em diversos tipos de relatórios. 

O controle e processamento das informações serão realizados através dos seguintes módulos do 

sistema de acompanhamento das diversas atividades que compõem o empreendimento: 

- Acompanhamento Físico; 

Acompanhamento Financeiro; 

Relatórios de Acompanhamento; 

Controle de Documentação Técnica e Administrativa; 

Sistema de Comunicação: 

Web Site; 

Outras Modalidades. 

O conteúdo e características de cada um dos sistemas são descritos a seguir. 

Acompanhamento Físico 

Este módulo permite completa avaliação física do detalhamento previamente estabelecido, 

possibilitando ser expressa em todos os patamares da estrutura analítica - EAP do 

empreendimento. 

Os dados de entrada serão: os parâmetros que orientarão o sistema no contexto do avanço 

físico e os dados de valores previstos por executar atenderão se contrapondo aos valores 

realizados, tudo agrupado setorialmente a cada fase do contrato de obras. 

Ainda, neste módulo, estão às ferramentas de controle das cláusulas contratuais financeiras. 

Os componentes deste módulo são os seguintes: 

Administração de Contratos e Controle de Cláusulas Contratuais; 

Orçamento Básico; 

- Medições; 

- Relatórios. 

Acompanhamento Financeiro 

Este módulo permite a completa avaliação financeira do empreendimento. 
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Os dados de entrada serão: os parâmetros complementares que orientam o sistema no 

contexto financeiro, a compilação dos eventos físicos realizados com seus respectivos 

quantitativos físicos e os valores do efetivo desembolso com referência completa aos 

respectivos documentos. 

Relatórios de Acompanhamento 

Este módulo permite processamento dos relatórios previamente estruturados ou a elaboração 

interativa de relatórios específicos, que obedeçam à formação da estrutura analítica - EAP do 

empreendimento. 

Abaixo alguns exemplos possíveis e práticos de serem processados: 

Dados Gerais do Empreendimento; 

Dados de Acompanhamento Físico-Financeiro das Obras; 

Pendências Críticas; 

Informações referentes à Contratada; 

Relatório Fotográfico; 

Quadros de equipe e equipamentos da Contratante; 

Quadros com informações meteorológicas; 

Informação de Avaliação da Contratante; 

Informações Especiais. 

Controle de Documentação Técnica e Administrativa 

A supervisão e fiscalização do empreendimento irá gerar na sua execução uma variedade de 

documentos em grande volume e com interfaces múltiplas. 

Será disponibilizado o módulo para o controle eletrônico de documentos, possibilitando 

durante, e posteriormente, o processo de supervisão e fiscalização das obras, uma perfeita 

rastreabilidade dos documentos técnicos e administrativos, recebidos e emitidos nas unidades 

executivas do empreendimento. 

Para efeito de orientação, elencamos algumas das características relevantes e possibilidades 

do módulo de Controle de Documentação Técnica e Administrativa: 

Permite a rastreabilidade e visualização de todos os processos documentados; 

Comparação automática com revisões anteriores; 

Consulta independente de chaves pré-definidas e permite a seleção de documentos através 

dos diversos filtros; 

Impressão de relatórios pré-formatados; 

Emissão de lista de atraso e pendências de documentos vinculados; 

Controle de envio e recebimento de documentos entre as diversas entidades da composição 

do fluxo documental; 

O intercâmbio de documentos far-se-á através de arquivos de transporte de dados e 

imagens (Brief-cases), com dispositivos de controle de--saída (checkout) e de entrada 
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(check-in) de documentos nas bases de dados controladas. Desta forma o controle do 

fluxo entre entidades envolvidas no empreendimento estará garantido e seguro. 

Análise e conferência do documento. 

Através das ferramentas de visualização, comparação e RedLine, poder-se-á verificar a 

conformidade dos documentos, anotando, destacando, sugerindo modificações no 

próprio documento (sem alterá-lo, contudo). 

O Verificador do documento poderá fazer seu trabalho independente do software que 

originou o documento (Office, MS Project, AutoCAD, Primavera, etc.). 

Catálogo Fotográfico 

O Catálogo Fotográfico é uma ferramenta auxiliar neste módulo, que associada ao módulo de 

Acompanhamento Físico, permite gerenciar o banco de dados das fotos, baseado na estrutura 

analítica do empreendimento, o que permite manter o histórico fotográfico de cada evento físico 

do empreendimento, com as informações oriundas dos contratados. 

Sistema de Comunicação 

Web Site 

As ações de comunicação e divulgação do empreendimento poderão ser realizadas através da 

Web Site, concebido com as características específicas do empreendimento. As expressões 

analíticas e gráficas das páginas da Web Site serão aquelas definidas junto aos intervenientes. 

Esta Web Site será acessada por usuários previamente cadastrados e com direitos 

determinados, e terá informações Institucionais e Gerenciais. 

As informações institucionais estáticas, montadas na página WEB, serão de caráter informativo 

genérico como: 

Estáticas 

Apresentação, objetivos e benefícios do empreendimento; 

Agentes financiadores; 

Abrangência do empreendimento, localização e entidades envolvidas; 

Valores (investimento, Beneficiados). 

As informações institucionais dinâmicas, também serão de caráter informativo genérico e 

diretamente abastecidas dos módulos de controle e processamento das informações, para a 

Web Site. 

Dinâmicas  

Quantitativos previstos e realizados; 

Valores previstos e realizados; 

Licitações;  

Catálogo Fotográfico, Vídeos; 

Canal Interativo (e-mail, vídeo câmara, etc.). 

As informações Gerenciais serão: 

— Acompanhamento Financeiro (por componente, subcompone tszei 
o 
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— Relatórios de progresso do empreendimento; 

— Banco de Dados de informações relevantes. 

Outras modalidades  

Empresa Especializada para elaboração do plano de ação para divulgação das informações 

pelos seguintes meios: 

Cartilhas; Folders; Vídeos Institucionais; Veículos de Comunicação (Televisão, Jornais, etc.). 

A empresa de comunicação tornar-se-á um interveniente e poderá ter acesso diretamente 

ao sistema das informações gerenciais. 

Canal interativo; Telemarketing (tele atendimento). 

5t,9 
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5. 	METODOLOGIA DE TRABALHO 

5.1 Introdução 

Buscando atender ao que rege o Edital, a CONCREMAT apresenta neste capitulo a metodologia e 

organização dos trabalhos concebidos para a realização dos serviços especializados objeto do Edital 

de Concorrência 001/2013 - CODEMIG. 

A seguir, será apresentado o escopo básico das atividades principais de supervisão, fiscalização e 

acompanhamento do controle tecnológico da obra. 

5.2 	Plano de Controle da Qualidade 

De uma forma geral, os trabalhos a serem desenvolvidos pela CONCREMAT, no tocante à análise e 

consolidação dos documentos técnicos, terão como objetivo principal a análise e a verificação quanto 

ao atendimento aos requisitos, critérios e especificações técnicas estabelecidos nos documentos 

contratuais e nas normas aplicáveis. 

5.2.1 	Concepção do Plano da Qualidade 

As atividades de supervisão, fiscalização técnica das obras e serviços serão desenvolvidas 

privilegiando a atuação preventiva, na ativação das providências para a execução harmoniosa das 

obras, com estrita obediência às condições de projeto, às especificações técnicas, memoriais 

descritivos, aos prazos estabelecidos, às normas pertinentes, ao controle tecnológico previsto e aos 

custos fixados. 

5.2.2 	Diretrizes para Execução das Atividades 

O sistema da qualidade será planejado de forma a atuar nos itens que afetam o escopo, prazo, 

custos e a qualidade das obras e serviços objeto do Contrato. A forma de atuação do sistema será 

tanto de caráter preventivo, evitando não conformidades, como de caráter corretivo, atuando na 

correção das não conformidades, priorizando as ações preventivas. 

Serão impugnados pela CONCREMAT todos os trabalhos que não atendam às especificações 

técnicas ou às condições contratuais. Diante desses casos, serão exigidas da empresa Construtora a 

demolição e a correção dos trabalhos impugnados, após serem comunicadas, ficando por sua conta 

exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A metodologia adotada buscará a interação com os envolvidos, com apoio de um sistema de 

comunicação ágil e objetivo. O Plano abrangerá aspectos técnicos, organizacionais e administrativos. 

5.2.3 	Implementação do Plano da Qualidade 

Para implantação do Plano de Controle da Qualidade, serão observadas as seguintes etapas: 

Definição de Responsabilidades, Fluxos de informações e documentos; 

Apresentação e divulgação do Plano entre as empresas envolvidas; 
r' c: c. 
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Reuniões CONCREMAT / Construtora / CODEMIG para definição de rotinas de serviços, fluxos, 

métodos executivos, inspeção interna do processo e auditorias da Fiscalizadora. 

A implantação do Plano da Qualidade ocorrerá conforme prioridades estabelecidas e aprovadas, e 

terá como diretrizes básicas os seguintes itens: 

Assegurar que todas as atividades que influem na qualidade das obras estejam baseadas em 

requisitos essenciais, claramente definidos, sejam executadas e documentadas fidedignamente de 

acordo com planos previamente elaborados e registrados em documentos; 

Documentar as atividades que influem na qualidade final da obra (registros de qualidade); 

Prevenir a possibilidade de erros de execução ou de uso de materiais de qualidade insatisfatória, 

adotando as ações preventivas e/ou corretivas necessárias para minimizar não conformidades; 

Detectar eventuais não conformidades de documentação, de fornecimento, de materiais e de 

execução, adotando ações corretivas necessárias para eliminar as consequências e evitar 

repetição; 

— Obter uma memória técnica das obras que possa servir de fonte de consulta para obras futuras e 

para operação e manutenção do complexo edificado; facilitar o rastreamento dos dados 

registrados. 

5.2.4 	Documentos da Qualidade 

Os Documentos da Qualidade é um conjunto de documentos padronizados e reconhecidos por todos 

os participantes para registro, orientação e utilização ao longo do empreendimento. Deverão ser 

objeto de Instruções de Procedimento que regulem a sua elaboração, registro, identificação, 

emissão, controle, distribuição e arquivamento ao longo do empreendimento, e são os seguintes: 

Planejamento e Controle: procedimento a ser elaborado em conjunto com a CODEMIG para 

atendimento ao plano gerencial geral do empreendimento; 

Livro de Ocorrência: procedimento para utilização de livro para registro de ocorrência; 

Relatório Mensal: procedimento para elaboração e emissão de relatório mensal; 

Controle de Documentos: procedimento para controle de documentos relacionados às atividades; 

Controle de Registros: procedimento para controle de registros da qualidade; 

Arquivos Eletrônicos: diretrizes e procedimentos básicos a serem seguidos para a gestão de 

arquivos eletrônicos e geração de cópias de segurança da documentação; 

Inspeções e Auditorias Técnicas da Construção Civil: procedimentos de inspeção e auditorias 

técnicas e registros durante o processo construtivo; 

Inspeções e Auditorias de Segurança no Trabalho: procedimentos de inspeção e ev 	ai 

auditorias para verificação do atendimento pela Construtora do plano de segurança no trabalho 

(incluindo o cumprimento das NR — Normas Regulamentadoras do MTE; Plano de Emergência 

Local, etc.); 
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Pleitos da Contratada: análise e relato das proposições à luz do Contrato e da legislação 

pertinente; 

Controle Topográfico: procedimento para controle topográfico e verificações pontuais das 

construções civis com base nos dados levantados pelas equipes da Construtora; 

Análise do Controle Tecnológico de Materiais e Testes de Construção: sistemática para análise; 

supervisão e Icompanhamento do plano de controle tecnológico para os materiais e serviços 

(aterros e reaterros compactados, cortes em solo e rocha, produção de concretos, concretagem 

de estruturas, dentre outros) e testes de construção (como exemplo ensaios não destrutivos); 

Relatório Diário de Atividades (RDA): documento de uso rotineiro para o registro das observações 

efetuadas no transcorrer das inspeções; 

Relatório de Não Conformidades (RNC): documento que registra as não conformidades 

detectadas pela Fiscalizadora e as ações corretivas propostas e implementadas pelo responsável 

pela execução da não conformidade; 

Data Book — procedimento para a apresentação da documentação certificatória da execução do 

empreendimento, devidamente organizada (Data Book) e de responsabilidade da Construtora; 

Projeto As Built: procedimento para a revisão do projeto executivo de modo a retratar fielmente o 

estado final da construção civil, com as modificações/adaptações introduzidas durante o processo 

construtivo. Este processo é de responsabilidade da Construtora, devendo ser monitorado e 

validado pela Fiscalizadora; 

Recebimento de Construção: procedimento para estabelecer critérios de recebimento da 

construção, equipamentos, subsistemas, incluindo padrões de certificados de recebimento. 

Fichas de Ensaio: documento preparado pela Construtora ou a seu mando, cujos dados devem 

ser tabulados pela Fiscalizadora, onde são registradas as anotações e resultados de ensaios 

realizados. A Construtora deverá fornecer os dados em meio físico e eletrônico de sorte que 

possam ser compilados em planilha eletrônica para as verificações e filtragens; 

Procedimentos Executivos: documento preparado pela Construtora e aprovado pela Fiscalizadora 

que define os parâmetros, materiais, metodologias, condições de execução e responsabilidades 

pela execução de serviços específicos, e; 

Relatório de Registro de Resultados (RRR) — documento preparado pela Fiscalizadora que 

registra resultados de inspeção das etapas componentes de um serviço, podendo ter çu não, 

caráter de liberação de serviços em função de ocorrências de não conformidades. 

5.2.5 	Metodologia de Trabalho 

Apresenta-se neste item uma breve descrição metodológica das atividades a desenvolver para a 

execução do objeto do Contrato. De um modo geral, os serviços compreendem o planejamento e o 

acompanhamento da execução físico-financeira do contrato, a identificação de eventos críticos, a 

avaliação de avanços e de eventuais desvios, antecipando ocorrências e apontando e 

recomendando medidas corretivas. Ainda estão inserida eneste contexto monitorar o 
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desenvolvimento das atividades da Construtora e de outros órgãos e agentes externos intervenientes 

na execução do Projeto, o preparo de informações específicas e relatórios periódicos à CODEMIG. A 

CONCREMAT será responsável especialmente pela supervisão e fiscalização das obras, zelando 

para que as mesmas sejam executadas observando-se o fiel cumprimento dos projetos, das normas 

e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais, alertando a CODEMIG quanto 

ao cumprimento dos cronogramas físico e financeiro. A CONCREMAT dará o necessário apoio à 

CODEMIG com vistas à diminuição dos impactos ambientais das obras, na manutenção da 

segurança da sua execução e no cumprimento de outras determinações do órgão. A CONCREMAT 

será responsável pela supervisão, fiscalização e apoio técnico às obras, responsabilizando-se, pelos 

relatórios, pareceres, medições e outros atos e documentos pertinentes e contratualmente exigíveis, 

em todas as fases do empreendimento. 

Em função dos objetivos pretendidos pela CODEMIG, foram definidos, além das atividades de 

coordenação do contrato, mais três grupos de atividades. Esses grupos congregam equipes que 

interagem entre si, nas diversas atividades a seguir descritas, com o objetivo de promover o 

desenvolvimento harmônico dos trabalhos, não implicando em obrigatório sequenciamento dos 

mesmos. 

GRUPO 000— COORDENAÇÃO DO CONTRATO 

Atividade 001 — Coordenação Geral do Contrato 

Compreende o desenvolvimento e implantação de uma sistemática de informações gerenciais, que 

visam garantir, ao longo de sua vigência, a execução do Contrato dentro dos requisitos pré-

estabelecidos pela CODEMIG no que diz respeito ao escopo, prazo, qualidade e ao custo dos 

diversos serviços. Essa atividade compreende, também, a coordenação geral das equipes de 

Fiscalizadora. 
1110 	Atividade 002— Reunião de Partida 

O início efetivo dos trabalhos será precedido de uma ou mais Reuniões de Partida com a CODEMIG 

quando será apresentada pela CONCREMAT a sua equipe, sendo recebidas todas as informações 

necessárias ao perfeito entendimento das obras e discutidos todos os aspectos relacionados com o 

início dos trabalhos, inclusive quanto às políticas, diretrizes, planos e metas a serem observados. 

Atividade 003 - Providências Iniciais e Mobilização 

Consiste em mobilizar a equipe, os recursos, tais como instalações e equipamentos, tornar as 

providências legais exigidas e formular o plano inicial de atuação da equipe. 

Atividade 004 — Modelagem do Plano da Qualidade 

A implantação do Plano da Qualidade já foi abordada anteriormente. O mesmo consiste em 

determinar a forma de atuação da equipe da CONCREMAT a partir da definição de sua organização, 

atribuições e responsabilidades, caracterizadas por tarefas e correspondentes normas, 

procedimentos e rotinas. O Plano da Qualidade do Contrato permitirá a adoção de um follow-up 

permanente e detalhado dos produtos e serviços ao longo déstodo o processo de implantação, 
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resultando na concretização dos requisitos pré-estabelecidos de escopo, prazo, qualidade e custo. 

Por reunir definições fundamentais, este Plano se constituirá em fonte de consulta e de referência 

permanente ao longo de toda a implantação do empreendimento. 

Atividade 005 — Elaboração do Manual de Coordenação 

Consiste em definir, através de manual, denominado Manual de Coordenação, a forma de como irão 

se relacionar a CODEMIG, na condição de interveniente, a CONCREMAT, a Construtora, demais 

prestadores de serviços e fornecedores. O Manual de Coordenação deverá estabelecer entre outras 

definições, as seguintes: identificar as tarefas atribuídas a cada um dos participantes; estabelecer os 

responsáveis pela aprovação dos diversos documentos constituintes do processo; estabelecer quem, 

dentro de cada empresa, deverá receber as correspondências; definir os participantes, e a 

periodicidade em que deverão se realizar as Reuniões de Coordenação entre as empresas; 

estabelecer os procedimentos a serem seguidos na transmissão de instruções ou no caso de 

modificações ocorridas durante a construção; estabelecer os métodos e procedimentos para um 

efetivo controle e acompanhamento da qualidade das obras, do prazo de execução e dos custos 

envolvidos e definir os formulários a serem utilizados e as informações que neles devem estar 

contidas para uniformizar e dar maior clareza aos documentos. 

Atividade 006— Elaboração do Manual de Planejamento e Controle 

Consiste em estabelecer, através de documento denominado Manual de Planejamento e Controle, o 

mapeamento e a ordenação do fluxo de informações que irá suportar as atividades de planejamento 

e controle dos diversos contratos que integram o empreendimento. Este Manual detalhará todos os 

prazos a serem observados no fornecimento e na obtenção de dados a respeito da situação das 

obras; os critérios e a forma de envio das informações; os critérios de circulação; o padrão dos 

relatórios; impressos e formulários e respectivas instruções de preenchimento e demais temas 

relacionados com Planejamento e Controle. 

Atividade 007 — Elaboração do Manual de Fiscalização 

Consiste em estabelecer, através de um manual, denominado Manual de Fiscalização, os 

procedimentos, normas e rotinas a serem observados no acompanhamento e na fiscalização das 

obras. Este Manual permitirá um follow-up sistemático, permanente e detalhado dos projetos e das 

obras, ao longo de todo o seu processo de execução. O manual indicará para cada tipo de obra e/ou 

serviço as inspeções e controles a serem executados, as rotinas a serem seguidas, os formulários e 

os registros a serem observados. 

GRUPO 100— APOIOAO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 

Atividade 101 - Coordenação, planejamento e controle da programação físico-financeira 

Esta atividade será conduzida pela CONCREMAT ao longo de todo o período de implantação e 

execução das ações de implementação do empreendimento, cobrindo o período de planejamento 

das ações do mesmo e o acompanhamento físico-financeiro da obra, de modo a permitir que as 

atividades de controle (administrativo, de informações e meios de comunicação, técnico e 

institucional) sejam conduzidas a contento no sentido/de permitir a consecução das 
Se(5 	 irs  
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estabelecidas pela CODEMIG. É através dessa atividade, que o Coordenador Geral do Contrato 

alocado pela CONCREMAT coordenará as ações de todos os membros de sua equipe e articulará o 

nível de esforço alocado com a disponibilidade e com as tarefas atribuídas a cada um. 

Para mensurar os possíveis desvios ao cumprimento do Cronograma Mestre serão monitorados os 

parâmetros significativos do projeto, comparando-os aos objetivos estabelecidos no Cronograma 

Mestre. Dependendo da magnitude do desvio apurado, reformula-se o Cronograma Mestre, 

tomando-se providências para que as atividades subsequentes à data de aferição sejam adaptadas a 

fim de atender à meta final objetivada. Tanto a atividade de coordenação e planejamento, quanto à 

de controle, serão desenvolvidas de forma contínua, durante todo o contrato, sendo mutuamente 

complementares e a referenciação de ambas ao Cronograma Mestre constitui o ciclo de retro 

alimentação do empreendimento. 

Tarefa 101.1 - Auxilio à CODEMIG na elaboração do macro planejamento 

O macro planejamento é a fase inicial do processo de Planejamento, quando se toma conhecimento 

do empreendimento de uma forma completa, inclusive quanto às condições de seu financiamento, 

identificando todos os objetivos a serem alcançados. O Cronograma Mestre reunirá todas as 

atividades consideradas essenciais e relevantes na execução das obras, estabelecendo o seu 

planejamento em nível macro, explicitando os respectivos prazos de execução e os respectivos 

recursos financeiros necessários para a sua implantação, compatibilizados com o cronograma de 

desembolso previsto para os serviços, identificando os marcos principais de implantação, admitidos 

em princípio como imutáveis, que, uma vez cumpridos, levarão às metas. A manutenção dessas 

metas, ao longo do período de implantação, é o objetivo essencial a ser perseguido. 

Tarefa 101.2 - Acompanhamento, controle, avaliação e apresentação das informações 

técnicas, eventuais reformulações e ajustamentos 

A CONCREMAT fará o acompanhamento, o controle e a avaliação de todas as atividades de caráter 
n/ 	físico, administrativo e financeiro, previstas para a implantação do empreendimento, avaliando-as em 

função das metas estabelecidas, procedendo às reformulações, ajustamentos e modificações 

quando necessárias, de acordo com as exigências da CODEMIG. 

A coleta de dados de avanço físico, tais como os quantitativos executados, as pendências existentes, 

interferências e outros, se constituirá no ponto de partida e se desenvolverá através de um processo 

iterativo nas diversas entidades envolvidas na implantação dos serviços e obras. A consolidação dos 

dados permitirá a elaboração de quadros de situação (progresso, análise e tendências), relativos aos 

diversos níveis de planejamento. 

eiO monitoramento do progresso físico de cada componente do empreendimento será efetuadkpéla  

comparação entre o progresso físico previsto contra o realizado para, ou até, o mesmo período. A 

diferença entre o previsto e o realizado é o desvio absoluto e serve para monitorar o atraso/avanço 

do contrato e ratificar a tendência verificada no Desvio de Prazo. A razão entre o previsto e o 

realizado é o Desvio Relativo e serve para monitorar a performance do andamento físico contra o 

financeiro. 
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No caso da ocorrência de atrasos, a CONCREMAT comunicará o desvio e indicará as ações 

corretivas possíveis. Se esta análise é feita com a utilização de valores alcançados apenas no 

período em questão, ela demonstra um desempenho pontual, cuja causa pode e deve ser corrigida 

através de ações corretivas e disposições localizadas, Entretanto se a análise for baseada em 

valores acumulados durante vários períodos consecutivos, ela reflete também a tendência do 

desempenho, mais significativa e sujeita a ações corretivas mais graves, com acompanhamento 

constante, até a próxima avaliação. 

Além do avanço físico, também será monitorado o desenvolvimento financeiro do empreendimento, 

comentado em detalhes a seguir. 

Tarefa 101.3 - Apoio à CODEMIG referente ao acompanhamento financeiro do 

empreendimento 

Em conjunto com a CODEMIG, a CONCREMAT elaborará e/ou revisará, o Plano de Contas para o 

empreendimento, com base nas categorias de investimento que compõem o custo do mesmo, o qual 

deverá se constituir num instrumento orientador para a classificação das transações financeiras, 

compostas de uma codificação numérica e das instruções para sua aplicação. Com  base nas 

particularidades do empreendimento e em consonância com o sistema contábil da CODEMIG, a 

codificação a ser estabelecida por meio do Plano de Contas deverá abranger as contas de Inversões 

(Usos) e de Origens dos Recursos (Fontes). Como produtos desta atividade, serão obtidos Quadros 

de Usos e Fontes atualizados e outros Demonstrativos Financeiros, ferramentas essenciais para 

detectar e corrigir eventuais desvios. 

A codificação dos itens orçamentários dentro do Plano de Contas permite a identificação de cada 

item de custo e o controle é executado a partir do seu correspondente valor orçado, atualizado para a 

época em que é firmado o compromisso. No que concerne aos Usos, consiste em acompanhar e 

controlar a execução financeira (faturamento e pagamentos) dos contratos integrantes do 

empreendimento, visando detecção de eventuais desvios e, em decorrência, propiciar as devidas 

tomadas de decisão. Esse acompanhamento físico-financeiro passa pelo estabelecimento de um 

controle contábil compatível com o Plano de Contas. 

Quanto às Fontes, constitui-se em fator fundamental a disponibilidade e a aplicação eficiente dos 

recursos financeiros destinados ao empreendimento, tornando imprescindível o seu monitoramento, 

fornecendo os subsídios necessários às corretas tomadas de decisão. 

Os controles estão sujeitos a processos de auditoria, durante os quais a CONCREMAT apoiará 

CODEMIG na consolidação das informações solicitadas. 

Tarefa 101.4 - Acompanhamento das diversas etapas previstas do planejamento inici 

datas- marco contratuais 

No macro planejamento são fixados os principais objetivos a serem alcançados, que por sua vez são 

traduzidos em marcos contratuais, nos contratos de projetos, obras, serviços e suprimentos. O 

acompanhamento constante desses marcos, no sentido de garantir o seu alcance, configura a etapa 

de controle no processo de planejamento, subsidiando reformulRres de programa. ,scvi< 
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A CONCREMAT verificará e acompanhará as diversas etapas do planejamento; fará a comparação 

entre o planejado e o executado, avaliando os itens em atraso, os quais serão objetos de 

reprogramação operacional, para garantir o cumprimento das datas-marco e metas finais 

estabelecidas. O acompanhamento físico será feito a partir das programações detalhadas de 

execução das obras, as quais serão controladas semanalmente, comparando-se o previsto e o 

executado em cada semana. Serão celebradas reuniões mensais na obra, com representantes da 

CODEMIG, projetistas, construtora(s), fornecedores, demais prestadores de serviços e a 

CONCREMAT, quando serão analisadas as programações operacionais e definidas as ações 

corretivas adequadas. 

Na consecução desta tarefa, bem como nas demais que a precederam e fundamentaram o processo 

de planejamento, serão utilizadas ferramentas de apoio, especialmente aquelas voltadas à 

sistematização e processamento informatizado de informações, a exemplo do MSProject e outros 

aplicativos. 

Tarefa 101.5 - Acompanhamento e avaliação dos cronogramas físico-financeiros das obras e 

eventuais reformulações 

Consiste esta atividade em efetuar e manter atualizado o controle físico-financeiro da obra, 

possibilitando à fiscalização da CODEMIG conhecer tempestivamente e a cada momento o 

andamento cronológico, quantitativo e financeiro da obra, assegurando-lhes as necessárias 

condições de decidir, em tempo hábil, as medidas adequadas. O acompanhamento e avaliação dos 

cronogramas físico-financeiros das obras, incluindo a verificação dos quantitativos e valores previstos 

com os realizados e efetuando as reprogramações, sempre que necessário, em função dos desvios 

detectados, serão efetuados avaliando-se produtividades efetivas, condições contratuais e limitações 

orçamentárias, à luz dos processos de supervisão e fiscalização que norteiam a presente 

Metodologia e Plano de Trabalho. 

Tarefa 101.6 - Elaboração de relatório mensal de acompanhamento de projetos e obras 

contendo informações técnicas, administrativas e financeiras 

A CONCREMAT será responsável pela elaboração e controle da distribuição de relatórios m sais 

de acompanhamento, registrando os principais fatos ocorridos nos contratos de projetos e obras, os 

desempenhos verificados e suas implicações na programação geral do empreendimento. Os 

relatórios de acompanhamento serão elaborados de acordo com modelo a ser proposto pela 

CONCREMAT quando da apresentação do relatório preliminar e aprovado pela CODEMIG. Os 

relatórios mensais de acompanhamento, além de textos, sempre que pertinente, serão constituídos 

Qde quadros e gráficos e terão, no mínimo, o seguinte conteúdo: informações administrativas 

financeiras sobre o andamento da obra, informações sobre o real andamento das diversas etapas da 

obra, os problemas verificados e as providências adotadas para sanar os problemas e as medidas 

necessárias a serem tomadas, contendo entre outros temas: situação dos estudos e das revisões e 

elaboração dos projetos executivos; a evolução da situação físico-financeira das obras; análise dos 

relatórios de controles tecnológicos realizados; ocorrências olpervadas, conforme apontado no 
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Diário de Obra, e soluções adotadas; arquivo fotográfico das frentes de serviço; indicação da 

situação das áreas a serem desapropriadas ou liberadas por órgãos públicos, necessárias à 

implantação das obras. As obras serão referenciadas aos percentuais de avanço, físicos e 

financeiros, estabelecidos com critérios pré-determinado, conforme a Estrutura Analítica do Projeto. 

Atividade 102 — Atuação na supervisão da execução das obras, atentando para o cumprimento de 

cláusulas contratuais 

A equipe da CONCREMAT efetuará o controle operacional do contrato para execução do 

empreendimento, zelando pelo cumprimento das cláusulas contratuais, prazos, qualidade dos 

serviços e otimização dos recursos, dentre outras ações. Caso não seja possível o cumprimento de 

quaisquer cláusulas, o fato será detectado e informado com antecedência, permitindo que a 

CODEMIG possa tomar, em tempo, as providências cabíveis. No caso do não cumprimento de 

alguma obrigação contratual, por parte da Construtora, a CONCREMAT apontará o fato à parte 

inadimplente solicitando desta a efetivação da obrigação ou sugerir à CODEMIG uma solução viável. 

Tarefa 102.1 - Apoio à CODEMIG na preparação dos documentos exigidos pelos organismos 

financiadores 

Sempre que necessário, a CONCREMAT apoiará a CODEMIG na elaboração dos documentos de 

caráter administrativo, físico e financeiro necessários a contratar e manter o fluxo normal de liberação 

dos recursos financeiros destinados ao empreendimento. Será implantada rotina de atualização de 

informações da obra, conforme as demandas de prazos. Serão utilizados os modelos preconizados 

pelos organismos financiadores e, para o caso de informes financeiros, será verificada a 

compatibilidade das informações tabuladas com os assentamentos contábeis da CODEMIG, 

considerando os planos orçamentários vigentes. 

Tarefa 102.2 - Organização e controle do arquivo de documentos da obra 

A CONCREMAT propõe a implantação de aplicativo, de modo a facilitar a implantação e operação do 

sistema de arquivo do projeto e a localização, consulta e trâmite dos documentos gerados. Isto 

permitirá a manutenção do arquivo técnico, possibilitando a classificação e organização das 

informações emitidas e recebidas, de maneira sistemática, e permitindo sua fácil localização e 

utilização por todos os órgãos e profissionais envolvidos com a execução do empreendimento. Será 

estabelecida a identificação de todas as referências documentais. Os procedimentos e critérios de 

circulação de documentos permitirão o seu recebimento, registro, distribuição interna, controle e 

expedição, protocolo, digitação e arquivamento. 

Atividade 103 - Coordenação dos serviços de suporte de engenharia - controles tecnológicos 

sondagens, serviços topográficos e geotecnia 

Em atenção às necessidades do projeto, a CONCREMAT será responsável pela coordenação dos 

serviços de suporte de engenharia, atuando no suporte à contratação dos mesmos, sua execução, 

verificação, divulgação dos resultados e sua utilização no projeto. A CONCREMAT dará especial 

atenção ao cumprimento da programação de forma a evitar descontinuidade e/ou atrasos no 

empreendimento devido ao não cumprimento de prazos. Osiblètivos da atividade é que os serviços 
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sejam desenvolvidos com qualidade no prazo e custo pretendidos. Compreenderá, sem se limitar a, 

a execução das seguintes tarefas: coordenar a execução dos trabalhos de campo seja quanto aos 

fornecimentos, seja quanto ao acompanhamento das etapas de construção; mobilizar em caráter 

eventual e quando solicitado pela fiscalização da CODEMIG, técnicos especializados; aprovar a 

programação de execução; exigir da executante o cumprimento das normas técnicas, a adoção de 

medidas de segurança e higiene no trabalho bem como a severa disciplina na execução das tarefas; 

responder pelo arquivo da documentação a ser repassado à CODEMIG na conclusão dos serviços. 

Atividade 104- Coordenação da equipe de fiscalização de obras e serviços 

A fiscalização das obras e serviços é o foco central das atividades do GRUPO 300 a seguir 

detalhadas. A coordenação dessas atividades realizada pela CODEMIG será apoiada pela 

CONCREMAT, que terá como principal ação garantir o fluxo de informações entre a obra e a sede da 

CODEMIG, de forma a garantir o controle das obras e serviços. 

Atividade 105- Assessoria especializada compreendendo análise de aspectos críticos das obras, em 

decorrência de fatos não previstos e que possam recomendar revisões de projeto 

Durante a execução das obras podem surgir problemas devido a fatores imprevistos, motivando, 

nestes casos, o reexame de projetos e processos construtivos. 

A CONCREMAT dará assessoria à CODEMIG, analisando os aspectos críticos das obras, 

acompanhando os estudos e/ou participando da definição da solução técnica de qualquer problema 

ocorrente durante a execução das obras. 

Atividade 106 - Acompanhamento de ações referentes à gestão ambiental, com relação a medidas 

mitigadoras e planos ambientais 

A CONCREMAT atuará apoiando diretamente a CODEMIG nas atividades necessárias ao adequado 

desenvolvimento e aplicação das práticas e procedimentos ambientais e na supervisão ambiental do 

empreendimento. O trabalho será articulado com a Construtora, acompanhando, continuamente, as 
O ações referentes à Gestão Ambiental, observando o atendimento às exigências e recomendações 

dos órgãos ambientais, dos normativos do setor, das diretrizes e especificações ambientais do 

projeto, em relação às medidas mitigadoras, planos e programas ambientais exigidos pelos órgãos 

ambientais a serem desenvolvidos durante a execução das obras, com posterior elaboração de 

relatório de conformidade a ser apresentado à CODEMIG. Este relatório conterá indicações de 

medidas corretivas, bem como sugestões para melhoria/adequação das medidas implantadas. 

Tarefa 106.1- Acompanhamento, controle, avaliação e apresentação de informações, 

verificando o cumprimento das condições previstas nas licenças ambientais para execução 

das obras 

liàO Licenciamento Ambiental é uma ferramenta de gestão que tem como objetivo formalizar o papel 

pró-ativo do empreendedor, garantindo que a realização dos projetos e das obras se dê dentro da 

concepção da melhoria da qualidade ambiental e da sustentabilidade. 
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À CONCREMAT caberá o monitoramento das atividades de projetos e obras verificando o 

cumprimento das especificações ambientais exigidas nas respectivas licenças ambientais: Licença 

Prévia — LP: Licença de Instalação — LI: e Licença de Operação — LO. 

As licenças ambientais determinam condicionantes específicos a cada etapa que precisam ser 

cumpridas, de modo que, a cada fase, não fique comprometido o licenciamento da fase subsequente. 

A CONCREMAT será responsável pela emissão de relatórios informativos regulares e específicos. 

Tarefa 106.2- Atestação do cumprimento, pela Construtora das condições para aceitação 

provisória e definitiva dos serviços e obras, incluindo especificações ambientais 

A CONCREMAT dará apoio à CODEMIG na documentação referente à aceitação provisória e 

definitiva da obra, zelando pelo cumprimento dos procedimentos legais e de acordo com os padrões 

da CODEMIG, com a preocupação de verificar o cumprimento das especificações ambientais, de 

forma a instruir os processos de licenciamento futuros. 

Atividade 107 - Elaboração de Relatório Final das Obras 

A CONCREMAT será responsável pela elaboração do Relatório Final das Obras, informando o 

histórico das mesmas e seus antecedentes, desde a fase de projeto até a de encerramento, 

relacionando os eventos técnicos relevantes ocorridos, administrativos, físicos e financeiros, com 

indicação das recomendações para manutenção preventiva. O Relatório Final terá como anexos os 

Cadastro Finais ou As Built das empreiteiras e o Livro de Ocorrências, com todos os registros do 

período total de execução das obras. 

Atividade 108— Atestação do cumprimento, pela(s) projetista(s) e construtora(s), das 

condições para aceitação provisória e definitiva dos serviços e obras, incluindo 

especificações ambientais 

A CONCREMAT dará apoio à CODEMIG na documentação referente à aceitação provisória e 

definitiva da obra, zelando pelo cumprimento dos procedimentos 'legais e de acordo com os padrões 

da CODEMIG com a preocupação de verificar o cumprimento das especificações ambientais, de 

forma a instruir os processos de licenciamento futuros. 

GRUPO 200— SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO  

Atividade 201 - Levantamento de facilidades, dificuldades e interferências para implantação do 

empreendimento, visando subsidiar o planejamento 

A partir do exame dos estudos e projetos, a CONCREMAT elaborará um levantamento das 

condições existentes e necessárias à implementação do empreendimento, listando demandas como 

licenciamentos, liberação de áreas, interferências, outras dificuldades e também condições 

favoráveis relevantes, fornecendo informações para o processo de planejamento. 

Atividade 202 - Cumprimento dos procedimentos da CODEMIG quanto à qualidade de 

informações 

A CONCREAMT irá zelar, em todas as ações referentes ao planejamento e implementação do 

empreendimento, pela observação dos procedimentos da CODEMIG quanto à qualidade das 

informações, sejam de caráter administrativo, físico, financeiro ou institucional. 	 143 
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Atividade 203— Análise, comentários e validação dos projetos executivos 

A análise, dos projetos detalhados, cujos comentários serão consolidados em relatórios específicos, 

será procedida pela CONCREMAT. Serão verificados desenhos, especificações e memoriais de 

cálculo, com vistas a garantir o cumprimento dos critérios estabelecidos pela CODEMIG, pelas 

Normas Técnicas em vigor, priorizando também a compatibilidade entre os projetos das diversas 

disciplinas, apontando eventuais conflitos e soluções. 

Atividade 204 - Fiscalização dos trabalhos de engenharia 

A CONCREMAT será responsável pela fiscalização de todos os trabalhos de engenharia no 

desenvolvimento dos serviços, verificando o completo atendimento ao que foi solicitado pela 

CODEMIG, em termos de abrangência, conteúdo, qualidade, prazo e custos. Especificamente quanto 

à fiscalização das obras, os aspectos mais importantes estão apresentados nas atividades do 

GRUPO 300 a seguir. 

Tarefa 204.1 - Diligenciamento e monitoramento dos trabalhos de engenharia referentes à 

implantação do empreendimento, de modo a assegurar a emissão de documentos nos prazos 

estabelecidos 

O planejamento estratégico e o monitoramento contínuo do empreendimento propiciam a 

caracterização das datas limites para emissão dos documentos de projeto de modo a garantir a 

execução dos serviços conforme as metas estabelecidas para implementação do empreendimento. A 

CONCREMAT atuará no diligenciamento dessas providências, verificando a qualidade e a suficiência 

dos documentos emitidos. 

Tarefa 204.2 - Gestão de mudanças de escopo e suporte à CODEMIG na solução de problemas 

construtivos decorrentes de imperfeições nos projetos detalhados 

Caberá à CONCREMAT a gestão de alterações de escopo, propondo alternativas, fazendo estudos, 

recomendações e pareceres técnicos, inclusive na solução de problemas especiais advindos de 

situações locais não previstas. As ferramentas de planejamento serão atualizadas e, no caso de 

alteração de projeto, será procedida à identificação dos documentos (desenhos, especificações e 

memórias de cálculo) atingidos pela modificação, sendo analisadas as eventuais implicações 

existentes. Uma vez definidas e aprovadas as modificações pela CODEMIG, estas serã 

incorporadas ao projeto e informadas a todos os participantes interessados. 

Atividade 205 - Controle do recebimento, emissões, arquivo, manuseio e distribuiç 

documentos de projeto 

A CONCREMAT será responsável pela tramitação de documentos e seu controle, cuidando para que 

todos os contratados disponham de todas as informações necessárias ao bom desempenho na 

implementação do empreendimento, exercendo rígido controle na distribuição das versões mais 

atualizadas. 

Atividade 206 — Acompanhar os serviços dos projetistas, responsáveis pela ART para revisão 

de desenhos das obras e As Built, informando revisões de campo 

A CONCREMAT atuará no sentido de acompanhar os ser-viços dos profissionais projetistas, 
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responsáveis pelas ARTs e emissão do As Built. As informações relativas às revisões de desenhos 

no campo nortearão os procedimentos implantados para controle das últimas versões de cada peça. 

Atividade 207 - Recebimento, organização e encaminhamento à CODEMIG de As Built, 

catálogos, manuais e demais documentações técnicas 

A CONCREMAT cuidará para o envio à CODEMIG de As Built, catálogos, manuais e demais 

documentações técnicas referentes ao empreendimento, cuidando para que os mesmos sejam 

adequadamente arquivados, tendo em vista a funcionalidade de consulta aos mesmos. Esta 

atividade será realizada em continuidade à verificação dos documentos finais, conforme descrito a 

seguir na fiscalização das obras e serviços. 

GRUPO 300— SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS 

Atividade 301 - Estudo dos projetos antes do inicio e no decorrer das obras 

Compreende esta atividade um estudo englobando concepção, compatibilização de serviços, 

detalhes executivos, especificações, atendimento às normas e procedimentos de qualidade emitidos, 

prazos e custos, tendo sempre em vista a racionalização da obra. 

Atividade 302 - Verificação de eventuais inconsistências entre o objeto das obras contratadas, 

os projetos e os locais de execução 

Durante a execução das obras podem surgir problemas previstos, mas não perfeitamente 

identificados na fase anterior de estudos. Nesses casos, será necessário o reexame dos processos 

construtivos. A equipe de supervisão acompanhará estes estudos e participará da definição da 

solução técnica desses problemas uma vez que a equipe técnica que será alocada aos serviços 

possui ampla experiência na supervisão de obras semelhantes, tendo também qualificações para 

reconhecer problemas assim que aparecerem, detectar tendências que podem transformar-se em 

problemas no futuro e apresentar soluções para os problemas encontrados e/ou analisar sugestões 

apresentadas. 

Atividade 303 - Verificação e comparação dos quantitativos do contrato de obras com o 

projeto e condições locais de execução 

Será dada pela CONCREMAT especial atenção à verificação e comparação dos quantitativos e à 

análise dos orçamentos apresentados nos contratos e nos projetos, o que irá ocorrer imediatamente 

após a análise dos estudos e projetos das diversas disciplinas. No desenvolvimento desta tarefa 

serão revistos os itens relevantes de serviço das planilhas de quantidades das obras, limitados a 

70% da curva ABC, cujos valores deverão estar devidamente respaldados em especificações 

adequadas, dirigidas efetivamente para a situação real dos locais de implantação do 

empreendimento. Revistos os itens de serviço, terá inicio a revisão dos quantitativos, sendo 

conferidas todas as operações realizadas. Após esta fase, terá início a revisão do orçamento, a qual 

será feita de tal modo a espelhar os quantitativos envolvidos, com base nas especificaçõe 

apresentadas. 

fçce".  
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Atividade 304 - Fiscalização da qualidade de obras e serviços e conformidade com os projetos 

e especificações 

Consiste em desenvolver ações, com o objetivo de garantir a conformidade da execução das obras e 

serviços com as especificações técnicas e os desenhos do projeto executivo, observando-se os 

requisitos de qualidade, bem como manter sob controle todos os pontos importantes das obras e 

serviços que possam comprometer o resultado final esperado. O acompanhamento técnico das obras 

e serviços se desenvolverá nas diversas frentes de execução e será realizado com base em 

Procedimentos de Inspeção específicos para cada tipo de obra e/ou serviço, constantes do Manual 

de Fiscalização. Cada serviço será objeto de um procedimento de inspeção, que descreve a 

metodologia de acompanhamento do serviço, as inspeções e os controles a serem executados, as 

tolerâncias de aceitação, os ensaios requeridos, as rotinas e os registros a serem observados na 

fiscalização e acompanhamento. 

Tarefa 304.1 - Acompanhamento, controle, avaliação e apresentação de informações técnicas 

de atividades de caráter tísico, administrativo e financeiro para execução das obras 

A CONCREMAT fará um rigoroso acompanhamento das obras, coletando os dados para aferição do 

real andamento da implantação, tanto no seu aspecto físico quanto financeiro, que subsidiarão o 

planejamento. Para a realização desta atividade o primeiro passo será a obtenção, em campo, dos 

dados necessários para a atualização de progressos e/ou percentuais, com registro das apropriações 

e quantificações de serviços executados, com base nos serviços e seus quantitativos previstos nas 

ordens de serviço. Para o controle dos serviços serão utilizados Impressos próprios onde serão 

registrados os serviços executados, os materiais aplicados e as ocorrências de interesse. A 

consolidação e o processamento desses dados, complementados por subsídios adicionais, oriundos 

de reuniões de programação, permitirão que se efetue o cotejo entre a situação real com o 

planejado. Baseados nos dados e documentos gerados pelo acompanhamento e considerando os 

critérios adotados nos contratos, serão preparadas planilhas, com todos os elementos necessários à 

elaboração das medições, dos relatórios e do controle de forma que, a qualquer momento, seja 

possível obter a posição dos serviços contratuais, quer semanais, mensais ou acumulados. 

Tarefa 304.2 - Assessoria, quando designado, à construtora no relacionamento com outros 

órgãos, entidades e concessionárias de serviços públicos envolvidos 

No transcorrer dos trabalhos, a CONCREMAT prestará assessoria à construtora nas suas rdØes 

externas com a comunidade, órgãos públicos, concessionárias de serviços públicos e outras 

entidades, na busca de entendimentos para a solução de problemas relacionados à elaboração dos 

projetos e/ou execução das obras. No relacionamento com estes órgãos e concessionárias o objetivo 

da CONREMAT será sempre buscar uma solução conciliatória para os eventuais conflitos. Procurar%  

se-á detectar, antecipadamente, esses conflitos, analisando-se como poderão afetar os trabalhos e 

atuando de forma a não permitir que interfiram de modo significativo no andamento dos projetos e/ou 

das obras. As interfaces externas serão sempre conduzidas com prévio conhecimento e de acordo 

com as diretrizes da CODEMIG.  
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Tarefa 304.3 - Verificação e acompanhamento dos serviços topográficos. 

A verificação e o acompanhamento da execução dos serviços topográficos necessários à execução 

das obras serão executados, com base nas normas e especificações de projeto e da CODEMIG, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas no projeto executivo. O Controle Geométrico será exercido 

com base em procedimentos de controle específicos, que descreverão, para cada tipo de serviço, a 

respectiva metodologia de acompanhamento e controle, as tolerâncias admissíveis nas diferentes 

locações, o tipo de controle a ser exercido e as rotinas e registros a serem observados. Os 

procedimentos abrangerão tanto as etapas de verificação, quanto de liberação dos serviços. 

Tarefa 304.4 — Acompanhamento para fazer cumprir as normas em vigor de medicina, higiene, 

segurança do trabalho e do uso de EPIs e EPCs 

A CONCREMAT exigirá a apresentação, pela Construtora do Plano de Segurança, Higiene e 

Medicina do Trabalho, elaborado dentro das normas legais, e supervisionará a obediência ao 

mesmo. Entre outros serão acompanhados os seguintes aspectos principais: segurança das 

condições de trabalho do operário; segurança do público; medicina do trabalho; controle das 

condições de higiene e limpeza dos canteiros de obra e das frentes de serviço, arrumação, coleta de 

lixo, etc.; limpeza e arrumação do canteiro de obras e das frentes de trabalho; uso de uniforme e de 

equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs); segurança de máquinas, 

equipamentos e veículos; proteção contra incêndio; comunicação visual, Iluminação adequada para 

eventuais serviços noturnos; controle do tráfego de caminhões e equipamentos: velocidade máxima, 

local de estacionamento, faixa de tráfego apropriada e vedação da área de serviço com proibição de 

acesso de pessoas não vinculadas ao serviço, etc. Será exigida, também, uma sinalização adequada 

das obras. 

Tarefa 304.5 - Aprovação dos locais e projetos dos canteiros de obras, bem como verificação 

de manutenção adequada 

Os locais e os projetos dos Canteiros de Obras apresentados pela Construtora serão analisados 

visando verificar a sua conformidade com as especificações estabelecidas em contrato. Na análise 

de sua localização, seu dimensionamento e seu layout serão observados todos os aspectos que 

garantam a sua funcionalidade e adequabilidade com o porte do empreendimento. Após sua 

instalação a CONCREMAT atentará para sua manutenção adequada durante todo o prazo de 

execução das obras e serviços. 

Tarefa 304.6 - Apoio técnico na supervisão e fiscalização da execução das obras 

As atividades de Supervisão e Fiscalização visam garantir a correta aplicação dos métodos 

executivos e dos materiais e a de constatar a conformidade da execução às especificações técnicas 

de projeto, bem como no tocante a custos e prazos. As ações exercidas pela equipe de supervisão 

influenciam diretamente na qualidade final dos serviços executados pela Construtora. A sistemática 

de trabalho considera o exercício da fiscalização em duas etapas: acompanhamento e liberação dos 

serviços. Na etapa acompanhamento serão verificados na obra todos os aspectos críticos da 

execução e solucionados os problemas emergentes que se apréentarem. Na etapa posterior, de 

14"i 
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liberação, serão analisados os resultados obtidos nas inspeções e nos controles realizados com 

vistas às liberações parciais das etapas subsequentes dos serviços, a fim de garantir a obtenção do 

desempenho final das obras tal como concebido nos projetos. 

Tarefa 304.7 - Participação em reuniões de avaliação com a Construtora 

Além da Reunião de Partida, a CONCREMAT participará das reuniões periódicas com a(s) 

empresa(s) executora(s) da(s) obra(s), analisando e avaliando o andamento das mesmas, de acordo 

com o cronograma previsto e com as definições da CODEMIG. Todas as decisões tomadas e cursos 

de ações acordadas durante as reuniões serão devidamente documentadas através de Atas. A partir 

do feedback proveniente do acompanhamento das atividades será efetuada a análise dos desvios 

ocorridos em relação ao previsto sendo determinadas nas reuniões subsequentes as providências 

para a correção dos desvios que poderão resultar em novas soluções de execução de atividades, em 

remanejamento e/ou reforço de recursos, ou em revisões da programação vigente. 

Tarefa 304.8 - Apoio técnico na análise de levantamentos topográficos, controles tecnológicos 

e geotécnicos. 

Nesta atividade, a CONCREMAT efetuará as respectivas análises, emitindo relatórios e pareceres 

sobre a suficiência e qualidade dos serviços executados, contendo as recomendações pertinentes. O 

estabelecimento das normas, rotinas e procedimentos, previamente ao início dos serviços de campo, 

e um trabalho intenso no início da atuação da CONCREMAT, para informação e conscientização das 

contratadas, da importância do acatamento dessas diretrizes, virão assegurar a consistência dos 

dados recebidos. 

Tarefa 304.9 - Registro no "diário de obras" dos eventos relevantes na execução das obras 

Com a finalidade de registrar todas as ocorrências relativas à execução das obras, bem como as 

irregularidades e/ou falhas encontradas ou fatos relevantes ocorridos, será mantido, no local das 

obras, um Livro de Ocorrências (Diário de Obra - DO). A responsabilidade pelas anotações, 

assinatura, distribuição das vias e outros assuntos pertinentes serão objeto de regulamentação por 

ocasião da elaboração do Manual de Coordenação. 

Atividade 305 - Assessoria para análise de projetos, reivindicações da Construtora, alterações 

de prazos, custos e métodos executivos, com emissão de pareceres. 

A CONCREMAT poderá dirimir dúvidas da Construtora, quanto à interpretação do projeto execu i o, 

com vistas à execução das obras, do ponto de vista da Supervisão. No que diz respeito às possíveis 

reivindicações da Construtora, como pedidos de alteração de prazo, custos, métodos executivos, 

soluções técnicas, caberá à CONCREMAT efetuar a análise das mesmas, incluindo os respectivos 

documentos de suporte a eventuais aditivos ao contrato. As análises serão materializadas em 

relatórios conclusivos específicos, dos quais constarão cálculos, justificativas técnicas, sugestões, 

indicação do reflexo físico-financeiro e demais dados necessários ao posicionamento da CODEMIG. 

Tarefa 3054 - Emissão de parecer sobre aditivos contratuais 

Sempre que for solicitada, a CONCREMAT prestará assessoria à CODEMIG em todas as situações 

que impliquem em alterações contratuais tais como: susffeliSão parcial ou total 
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execução de serviços não previstos, modificações de preços unitários e composição de preços de 

novos serviços, verificando as repercussões nos custos e prazos contratuais. A CONCREMAT dará 

apoio técnico na elaboração dos custos de orçamentos das obras, mediante cotação junto ao 

mercado, de itens não constantes dos boletins de preços oficiais publicados. 

Em qualquer caso, a CONCREMAT emitirá parecer a respeito da procedência ou não do pleito e da 

oportunidade da sua concessão, levando em consideração se as causas que originaram a extensão 

do prazo foram de natureza técnica (ocorrências imprevistas) ou financeira (proximidade de reajuste 

contratual). 

Tarefa 305.2 - Controle físico-financeiro dos contratos 

Consiste esta atividade em efetuar e manter atualizado o controle físico-financeiro dos contratos, 

através de apontamentos de campo e da análise das medições mensais dos serviços executados 

pela Construtora, juntamente com todos os elementos técnicos referentes aos serviços executados. 

Os registros dos serviços executados, o cálculo dos avanços ocorridos e a apuração dos saldos 

contratuais serão realizados em formulários próprios e segundo rotina pré-estabelecida. 

Tarefa 305.3 - Diligenciamento para cumprimento de prazos de conclusão dos serviços 

A Construtora terá compromisso contratual de concluir os serviços nas datas acordadas. Entretanto, 

caberá à CONCREMAT a tarefa de diligenciar as ações, quando da aproximação das datas do 

compromisso. Muitas vezes o atraso de uma etapa da obra é provocado pela insuficiência de 

projetos. Nestes casos, com base na programação dos projetos, obras e serviços, será procedida 

uma avaliação constante de desenvolvimento dos trabalhos, identificando pontos de estrangulamento 

que possam implicar em descontinuidades e atrasos nas obras. 

Atividade 306 - Controle da inspeção técnica de materiais e equipamentos 

Caberá à CONCREMAT verificar se a Construtora tem o plano de diligenciamento da inspeção 

técnica de materiais e equipamentos necessários. Nesta atividade está incluído o acompanhamento 
.110 

	

	da Construtora quanto ao desenvolvimento dos procedimentos de requisição de materiais e 

equipamentos, acompanhamento, controle e inspeção dos mesmos, visando a obtenção em tempo 

hábil de certificados de liberação. Primeiramente, será examinado o cronograma de execução 

elaborado pela Construtora, com relação ao cronograma mestre da implantação, devendo todas as 

atividades que não estiverem de acordo serem reprogramadas coerentemente. O acompanhamento 

da inspeção na fábrica poderá ser parcial ou integral, conforme as exigências de cada caso. As 

visitas de Inspeção da Construtora deverão ser documentadas através de "Relatórios de Inspeção". 

Cada parâmetro de ensaio determinado deverá ser confrontado com os valores de referência 

estabelecidos nas especificações ou obtidos nos ensaios de pré-qualificação e suas variações 

analisadas. Sempre que houver uma variação acima dos limites especificados, serão consideradas 

as implicações prováveis nas estruturas executadas. Se tais variações puderem comprometer a 

qualidade final esperada, os materiais em questão serão imediatamente interditados e a CODEMIG 

comunicada. 
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Tarefa 306.1 - Fiscalização do desenvolvimento físico-financeiro das aquisições e instalações 

visando o gerenciamento das obras 

A primeira ação quanto à supervisão de materiais e equipamentos consiste em analisar e aprovar o 

planejamento de aquisição de materiais e equipamentos em consonância com o cronograma de 

obras. Em seguida será efetuada continuamente pela CONCREMAT a fiscalização rigorosa da 

obediência a este planejamento. 

Tarefa 306.2 - Fiscalização da qualidade de materiais e equipamentos no recebimento e 

instalação dos mesmos e atendimento aos projetos e especificações 

O controle tecnológico dos materiais e equipamentos, com o objetivo de determinar o atendimento 

aos índices de qualidade especificados pelo projeto e pelos fabricantes, será através de 

procedimentos estatísticos, que incluem a separação de partidas em lotes e coleta de amostras 

representativas dos lotes para ensaios, testes e verificações. Deverão ser obedecidas as 

especificações dos fabricantes e as normas da ABNT, além das especificações de projeto. 

Todos os materiais e equipamentos a serem fornecidos pela Construtora e seus subcontratados, 

serão examinados confrontando-se com as especificações de projeto. Aqueles que não atenderem 

ao especificado serão rejeitados, não sendo permitida a aplicação dos mesmos na execução dos 

serviços. 

Tarefa 306.3 — Garantia de que os materiais e equipamentos aplicados sejam os especificados 

e certificados e controle das condições de estoque 

Esta atividade consiste na supervisão dos recebimentos de materiais e equipamentos envolvendo os 

procedimentos de descarga, locais de armazenamento em canteiro e locais de instalação nas obras 

correspondentes, além do transporte dos mesmos. 

Será solicitado à Construtora que sempre informe à CONCREMAT quando da chegada à obra de 

novos equipamentos ou materiais e que também entregue à equipe de supervisão a Lista de 

Equipamentos e Nota Fiscal, para a inspeção de recebimento, conferência e verificação de 

divergências e/ou avarias. As eventuais faltas, avarias e divergências em relação à especificação 

e/ou certificação e outras irregularidades encontradas serão relacionadas, analisadas e as medidas 

corretivas indicadas e diligenciadas até a obtenção da solução final em tempo hábil, de forma que 

não se torne um empecilho ao bom andamento da obra. 

Atividade 307 - Exigência do cumprimento das leis trabalhistas para todos empregados da 

empreiteira e da utilização de uniformes adequados e crachás de identificação 

A CONCREMAT realizará a fiscalização da aplicação das leis, normas e regulamentos trabalhistas 

pela Construtora, de forma rigorosa. Todos os documentos relativos serão verificados registrando-se 

os aspectos que deverão ser complementados ou esclarecidos. A fiscalização do atendimento àsV  

exigências de uniformização, no campo, será exercida pela equipe de supervisão e 

acompanhamento das obras. 
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Atividade 308 - Verificação das condições adequadas de segurança e sinalização na execução 

das obras 

Será verificado se todos os aspectos relevantes estão sendo convenientemente tratados pela 

Construtora, podendo-se enumerar de uma forma geral, dentre outros, os seguintes: acesso aos 

canteiros de obra - planejamento, implantação e conservação; implantação de sinalização vertical por 

meio de placas de sinalização de advertência de obras em andamento, além de sinalização no 

próprio local de acesso; manutenção de sinalizador devidamente treinado, equipado com sinaleiro 

manual do tipo "bandeirinha" para chamada de atenção de motoristas em tráfego; fiscalização, nos 

pontos de saída de veículos do canteiro para as vias públicas, zelando para que estes não sujem as 

pistas com barro, terra, areia, concreto ou de outras formas; estudos de localização de acessos aos 

canteiros de obras e frentes de trabalho; sinalização interna das restrições de utilização e acesso de 

áreas; cuidados na movimentação horizontal e vertical de materiais e equipamentos; sinalização e 

fiscalização de locais de estocagem adequada de materiais; utilização adequada de EPIs e 

observação das normas de segurança na realização de serviços. 

Atividade 309 — Acompanhamento e verificação das medições das obras 

As medições serão elaboradas pela Construtora, de acordo com os critérios e os procedimentos da 

CODEMIG, conforme as normas de medição e pagamento estabelecidas e de acordo com os itens 

previstos nos contratos de execução das obras. Os registros de quantidades referir-se-ão aos itens 

da Planilha de Quantidades e Preços e serão utilizados para a elaboração da Medição de Serviços e 

no controle do avanço físico das obras. Serão utilizados aplicativos de processamento informatizado, 

no sentido de garantir o registro de valores do período e acumulados, seu cotejo com os valores 

contratuais e a precisão dos cálculos. Somente os serviços constantes nas Ordens de Serviço 

emitidas pela CODEMIG serão objetos de medição. Os itens de serviços executados pela 

Construtora e que não constarem da Planilha de Quantidades e Preços do Contrato, somente 
IP. 	poderão constar da relação de serviços a serem medidos e pagos se os respectivos preços unitários 

e critério de medição e de pagamento estiverem definidos e aprovados formalmente pela CODEMIG. 

Atividade 310 - Exigência da apresentação e controle de cadastros e As Builts 

Será obrigação da CONCREMAT acompanhar e verificar a elaboração do As Built, pela Construtora, 

que é o projeto na sua versão final, exatamente como foi executado em campo, compreendendo o \\ 

registro  descritivo e a representação gráfica através dos desenhos pertinentes, de todos os itens de , 

serviços componentes das obras executadas sob a supervisão da CONCREMAT, dando-se ênfase 

especial às alterações feitas no projeto durante o período de construção. Deverão ser abordadas 

todas as alterações introduzidas no projeto original, de forma pormenorizada e acompanhada dos 

desenhos. Mesmo quando não ocorrerem alterações do projeto original, deverá ser mencionado esta 

condição, transcrevendo-se os quantitativos e orçamentos, apresentando-se também, todos os 

desenhos de forma que, consultando o As Built, se tenha a compreensão total das obras em questão 

nos aspectos técnicos, quantitativos, e de custos, sem precisar recorrer ao projeto original. 
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Atividade 311 - Providências para encerramento dos contratos conforme normas e 

procedimentos da CODEMIG 

Caberá à CONCREMAT verificar os aspectos de conformidade das obras com os requisitos do 

projeto executivo, através de inspeções às obras concluídas visando verificar sua situação geral e 

identificar eventuais não conformidades. A CONCREMAT procederá após a conclusão das obras, ao 

acompanhamento, testes e ensaios finais de equipamentos, instalações e sistemas previstos nas 

normas e/ou especificações técnicas, registrando os resultados encontrados e determinando a 

Construtora as providências, reparos ou ajustes necessários, em caso de constatação de falhas ou 

resultados insatisfatórios. Após a inspeção, a CONCREMAT emitirá um Relatório de Pendências, se 

for o caso, com recomendações e instruções para resolução das mesmas. Com  base neste check-list 

e no cronograma para a resolução das pendências, a CONCREMAT fará o seu acompanhamento. 

Após a resolução de todas as pendências, se procederá a recomendação do recebimento das obras 

nos termos das condições contratuais. A aceitação definitiva da obra estará fortemente vinculada aos 

bons resultados obtidos na etapa de testes. Caso estes revelem problemas operacionais, os mesmos 

deverão ser sanados antes que a CONCREMAT recomende o aceite e o recebimento das obras pela 

CODEMIG, anotando-se tais não conformidades (e a resolução das mesmas) no Diário de Obras. 

A CONCREMAT verificará a elaboração, pela Construtora, do Data Book, que se constitui em uma 

coletânea dos documentos da qualidade, organizada de forma a facilitar o rastreamento de dados e 

da qualidade dos serviços/obras executados. Neste documento, integrado ao As Built, estarão 

presentes os certificados de conclusão dos serviços com seus anexos (procedimentos, certificados, 

registros da qualidade, resultados de ensaios, resumos analíticos etc.). Ao final da implantação, o 

Data Book será entregue a CODEMIG. 
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