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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

São Paulo, 20 de setembro de 2.007. 
	 0003 

A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° 61.099.826/0001-44, estabelecido em São Paulo, Capital, na Rua 
Bela Cintra, n° 24- 1° andar, vem pela presente solicitar sua participação na 
licitação em referência, juntando para tanto, toda a documentação exigida no 
edital. 

Permanecendo ao eu dispor, irmamo-nos. 

Atenciosam 

Susana Cabarcos Pawletta 
RG N° 6.816.967-X 

Representante do Consórcio 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE CONSTITUICÃO DE 
- CONSÓRCIO  

São partes neste instrumento: 

a) - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A., doravante 
denominada tão somente por CONSTRUCAP, empresa com sede nesta capital 
na Rua Bela Cintra, n.° 24 - 1° andar, inscrita no CNPJ sob n.° 
61.584.223/0001-38, neste ato representada por seus Diretores Vice 
Presidentes, Dr. EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO, brasileiro, casado, 
Administrador de Empresas, portador da Cédula de Identidade n.° 4.797.104 - 
SSP - Estado de São Paulo e CPF n.° 819.271.188-91, e Dr. ROBERTO 
RIBEIRO CAPOBIANCO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da 
Cédula de Identidade n.° 7.611.632 - SSP - Estado de São Paulo e CPF 
033.785.768-71, ambos domiciliados no endereço supra. 

b) - CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., doravante denominada 
tão somente por CONVAP, empresa com sede na Rodovia MG-10 — km 24,3, 
s/n°, Bairro Angicos, Vespasiano/MG, inscrita no CNPJ sob n° 
17.250.986/0001-50, neste ato representada por seu Diretor Presidente Dr. 

111 

	

	MARCUS DE CASTILHO SOUZA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador 
da cédula de identidade do CREA/MG n° 8078/D e CPF n° 044.879.316-
domiciliado no endereço supra. 

c) — CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., doravante denominada tão 
somente por FERREIRA GUEDES, empresa com sede nesta capital na rua 
Caçapava, n° 49, 1° andar, cj. 11, inscrita no CNPJ sob n2  61.099.826/0001-44, 
neste ato representada por seu Diretor Superintendente Dr. ERASTO 
MESSIAS DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, economista, portador da 
cédula de identidade n° 15.769.119-6- SSP/SP e CPF n° 029.201.218-71, 
domiciliado no endereço supra. 
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ÓRGÃO LICITANTE: Governo do Estado de Minas Gerais — Companhia de 
Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais-CODEMIG. 

SEDE E FORO DO CONSÓRCIO: o da Empresa Líder, ou seja, Rua Bela 
Cintra, 24— 1°, São Paulo, Capital. 
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PELO PRESENTE INSTRUMENTO PARTICULAR, AS PARTES ACIMA 
MENCIONADAS E QUALIFICADAS TÊM, ENTRE SI, CERTAS E AJUSTADAS 
O SEGUINTE: 

CONCEITOS. 

CLÁUSULA PRIMEIRA. No presente Instrumento os termos abaixo terão os 
seguintes conceitos, salvo se, pelo contexto, outro significado tiverem: 

CONCORRÊNCIA ou LICITAÇÃO: Edital de Concorrência n.° 005/2007-
Processo Interno n° 265/07, promovida pelo Órgão Licitante, visando selecionar 
o vencedor para a contratação das obras objeto do Contrato. 

CONSÓRCIO: convenção entre as Partes signatárias objetivando, participar do 
certame licitatório que se seguir para executar o objeto do Contrato. 

CONTRATO: contrato administrativo a ser firmado com o Órgão Público, caso 
o Consórcio sagre-se vitorioso na Concorrência. 

EDITAL: Ato escrito oficial, anunciando publicamente a Concorrência. 

EMPRESA LÍDER: a CONSTRUCAP, acima qualificada. 

INSTRUMENTO: o presente contrato. 

• OBJETO DA CONCORRÊNCIA: Execução das obras e serviços d 
engenharia, inclusive fornecimento, montagem e instalação de equipamentos 
sistemas necessários para a implantação do Centro Administrativo do Estad 
de Minas Gerais, Lotes 1, 2 e 3. 
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RAZÕES DA PRESENTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA. O Órgão Licitante publicou o Edital de Concorrência, 
tendo por objeto o Objeto da Concorrência. 

Sendo de interesse das signatárias a participação em conjunto na Licitação 
supra referida e, bem assim, a execução do respectivo Objeto, torna-se 
necessário firmar o presente Instrumento visando constituir o Consórcio. 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA TERCEIRA. Pelo presente instrumento particular, as partes 
firmam o presente, comprometendo-se a constituir o Consórcio, que se regerá 
pelas disposições abaixo. Outrossim, os termos aqui empregados têm as 
mesmas definições dadas no Edital. 

DESIGNAÇÃO. 

CLÁUSULA QUARTA. O Consórcio não se constitui, nem se constituirá, em 
pessoa jurídica distinta da de seus integrantes. O Consórcio não adotará 
denominação própria diferente de seus integrantes e terá, para fins de 
distinção, a denominação CONSTRUCAP — CONVAP — FERREIRA GUEDES. 

OBJETO DO CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA QUINTA. O objeto do Consórcio será restrito ao Objeto da 
Concorrência, nos termos e condições fixadas no Edital. Será observado, mais, 
tudo quanto for exigido no Edital, citando-se, mas não se restringido, as 
exigências abaixo mencionadas. 

Parágrafo Primeiro. Todas as consorciadas participarão da formação do 
capital do Consórcio, sem prejuízo de que, na formação dele, eventualmente, 
venham a participar terceiros interessados. 

Parágrafo Segundo. Durante a vigência do Consórcio, as c 	rciadas 



Ofittat de Reg. de Titules e Documentos 
e CIO de Pesson Juddree da Capdat 

11 SEI. IPIO1 

DR. JOSE A. MICHA.LOAT • OFICIAL 
Xv de Novembro 251 • 5' Mear • f 3377.76T1 

• 



fr Oficial de Reg. de Titulas e Documentoi.s  
e Civil de Pessoa Jurídica da Capital 

1 1 SET. 2007 
DR. JOSE A. MICHALUAT - OFICIAL 
R. XV de Novembro  251 .5 Andar •F. 337?•7577, 

    

deverão obedecer às normas do Edital e do Contrato. 

Parágrafo Terceiro. Acham-se implícitas, na consecução deste Instrumento, a 
elaboração e apresentação de propostas, participação, habilitação e a prática 
de quaisquer atos visando à contratação do Consórcio. 

• Parágrafo Quarto. As partes declaram que não participam, e, estando este em 
vigor, não participarão, da mesma Concorrência de outra forma, que não no 
presente Consórcio (seja isoladamente, seja em Consórcio, seja através de 
interposta pessoa). Declaram, mais, que nenhum profissional de seus quadros 
participa ou participará em mais de uma empresa ou em mais de um consórcio. 

DURAÇÃO, ENDEREÇO E FORO. 

CLÁUSULA SEXTA. A duração do Consórcio coincidirá, no mínimo, com o 
prazo de conclusão do objeto definido no edital, acrescido de um prazo nunca 
inferior a 6 (seis) meses. 

Parágrafo Primeiro. O Consórcio terá sua sede e foro onde conceituado como 
Sede e Foro, neste Instrumento. 

Parágrafo Segundo: Em que pese o disposto no "caput" desta cláusula, 
reputar-se-á dissolvido o Consórcio 30 (trinta) dias após a ocorrência de 
qualquer das seguintes hipóteses: 

a) - Se o Órgão Licitante, depois de esgotados os recursos administrativos o 
judiciais que eventualmente as partes consorciadas ou terceiros interponha 
adjudicar, definitivamente, o Objeto da Concorrên ia a outro licitante; 

b) - No caso de cancelamento da Concorrência, em que haja recurso; 

c) — Por decisão conjunta e unânime de desist em participar da Licitação, o 
que só poderá ocorrer antes da abertura dos velopes contendo a proposta 
comercial; 

d) — Quando for completado o prazo previsto para sua duração. 	
ÕEV C  

Parágrafo Terceiro. Sagrando-se vencedor o Consórcio, seus componentes 
infra-assinados, desde já, comprometem-se a firmar todos os documentos 

4 
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exigidos no Edital e no Contrato, assumindo todas as obrigações e 
compromissos constantes no Edital ou no Contrato. 

DEFINIÇÕES DE OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES E PRESTAÇÕES 
ESPECIFICAS. 

CLÁUSULA SÉTIMA. As obrigações e responsabilidades das consorciadas 
são as abaixo arroladas, além de outras previstas em lei, neste contrato ou no 
Edital. 

Parágrafo Primeiro. A participação de cada consorciada no Consórcio será a 
seguinte: 

CONSTRUCAP 	— 82,50 % (oitenta e dois vírgula cinqüenta por cento). 

CONVAP 	 — 2,50 °A) (dois vírgula cinqüenta por cento). 

FERREIRA GUEDES - 15,00 c'/0 (quinze por cento). 

Parágrafo Segundo. As consorciadas assumem junto ao Órgão Licitante o 
compromisso expresso de responsabilidade solidária pelos atos praticados por 
qualquer delas, tanto na fase de licitação quanto de execução do Contrato dei 
eventualmente decorrente. 

Parágrafo Terceiro. As Partes assinarão, como anuentes, o CONTRATO e 
solidariamente junto ao ÓRGÃO LICITANTE como responsáveis por todas as 
obrigações do CONSÓRCIO. 

Parágrafo Quarto. Cada Parte assume o compromisso de responder, isolada e 
solidariamente, junto ao ÓRGÃO LICITANTE por todas as exigências 
pertinentes ao objeto da LICITAÇÃO até a conclusão dos serviços dela 
decorrentes. 

Parágrafo Quinto. É designada como líder do Consórcio a empresa 
mencionada nos Conceitos como Empresa Líder, ficando a ela outorgada 
procuração pelas demais consorciadas, conferido-lhe amplos poderes para 
representar as consorciadas junto ao Órgão Licitante, em especial para firmar o 

.. eventual Contrato e, como mandatária das consorciadas terá todos os poderes 

 

rate 
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para promover e agilizar os interesses das consorciadas, inclusive para 
requerer, receber ou apresentar documentos, propostas e recursos, ou deles 
desistir, com autoridade para assumir compromissos perante a CODEMIG. A 
Empresa Líder estará autorizada a assumir todas as responsabilidades em 
nome das consorciadas, bem como receber instruções em nome de todas as 
empresas consorciadas pela integral execução do Contrato, ficando-lhe 
delegado poderes para tomar todas as providências junto ao Órgão Licitante ou 
à Comissão de Licitação para a prática de todos os atos, inclusive para 
acompanhamento de todas as etapas da Licitação. 

Parágrafo Sexto. Cada consorciada participará das despesas na proporção de 
sua participação no Consórcio. 

Parágrafo Sétimo. As consorciadas deverão prestar recíproca colaboração em 
todos os campos, de forma a obter a integração dos serviços e bom 
desempenho na consecução do presente. 

Parágrafo Oitavo. No âmbito interno do Consórcio, cada consorciada será 
representada por qualquer de seus respectivos representantes legais ou po 
quem assim o designarem. 

Parágrafo Nono. Todas as consorciadas ficam obrigadas a participar do 
processo licitatório até seu final. No caso de pretenderem sair só poderão fazê-
lo não havendo impedimento pelo Órgão Licitante e havendo consentimento 
das demais Consorciadas. 

• Parágrafo Décimo. Ao Consórcio serão aplicadas as normas do Órgão 
Licitante e do Edital. 

Parágrafo Décimo Primeiro. Cada consorciada responde pela veracidade dos 
documentos que apresentar, respondendo pelas conseqüências, de ordem civil 
e criminal, caso tal não se verifique. 

NORMAS SOBRE RECEBIMENTO DE RECEITAS. 

CLÁUSULA OITAVA. Os recebimentos dos valores correspondentes às 
receitas oriundas do contrato a ser eventualmente firmado entre o Consórcio e 
o Órgão Licitante, serão feitos pelo Consórcio, sendo que, sempre 	ossível 
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e de comum acordo, cada parte fará o faturamento diretamente contra o Órgão 
Licitante. 

NORMAS SOBRE ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, CONTABILIZAÇÃO 
E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. 

CLÁUSULA NONA. A administração do Consórcio será sempre efetuada pela 
Empresa Líder obedecendo-se às normas do Edital. 

Parágrafo primeiro: Observar-se-á, mais, o seguinte: 

a) a escrituração das operações correspondentes ao Consórcio deverá ser feita 
na contabilidade da administradora, isto é, da Empresa Líder, destacadamente, 
sendo efetivada em livros auxiliares devidamente registrados com o propósito 
de identificar e escriturar as operações do Consórcio; 

b) os custos de contabilização e manutenção dos arquivos contábeis, 
despendidos pela Empresa Líder, serão rateados pelas partes na proporção 
suas participações no Consórcio. 

Parágrafo Segundo: As partes indicam a Sra. Susana Cabarcos Pawletta, 
portadora da Cédula de Identidade n.9  6.816.967-X — SSP-SP e do CPF n.9  
046.487.218-96 ou o Sr. Roberto Ribeiro Capobianco, portador da Cédula de 
Identidade n.9  7.611.632 - SSP/SP e do CPF n.9  033.785.768-11, para assinar 

• em nome do Consórcio, todos os documentos e declarações necessárias à 
elaboração da presente proposta, podendo ainda, nomear representantes para 
entrega e abertura em sessão pública dos documentos de habilitação e 
proposta, ficando a eles outorgado poderes para tais fins. Poderão, 
independentemente de retificação do presente, nomear outra pessoa. 

FORMA DE DELIBERAÇÃO SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE COMUM. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Os assuntos de interesse comum serão resol 	 junto 
ao Órgão Licitante pelo Consórcio através da Empresa Líder. 

7 
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COMPROMISSOS. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. As partes comprometem-se a apresentar ao 
Órgão Licitante, antes da assinatura do Contrato decorrente do processo 
licitatório, o instrumento definitivo de constituição do Consórcio, devidamente 
aprovado pelo órgão da sociedade de cada participante, que for competente, 
para autorizar a alienação de bens do ativo permanente, nos termos do que 
dispõe os artigos 278 e 279 da lei n° 6.404/76. Declaram que, se vencedoras 
da Licitação, levarão o Instrumento de Consórcio à Junta Comercial do local da 
sede da Empresa Líder, ou outro órgão admitido legalmente, para registro, 
antes da celebração do Contrato, oficializando assim o Consórcio. 

Parágrafo Primeiro. As consorciadas assumem, expressamente, o 
compromisso de, junto ao Órgão Licitante, cumprir as obrigações previstas no 
Edital, inclusive, mas não limitadamente, fornecer ou assinar, no menor espaço 
de tempo possível, todos os documentos que forem necessários. 

Parágrafo Segundo. As partes comprometem-se que não alterarão a 
constituição ou composição do consórcio sem prévia anuência do ÓRGÃ 
LICITANTE, visando manter válidas as premissas que asseguraram 
habilitação do consórcio original. 

IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O presente contrato é irrevogável e 
irretratável, obrigando herdeiros e sucessores. 

• CONFIDENCIALIDADE. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. As consorciadas se obrigam a tratar de 
forma absolutamente confidencial qualquer informação recebida da outra ou 
por ocasião da operação objeto do Contrato, salvo se forem de domínio 
público. Qualquer informação fornecida por qualquer das partes, concernente à 
preparação e execução do Contrato ou a ela correlata, será utilizada 
unicamente para fins colimados no presente documento. 

ATESTADOS TÉCNICOS. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Caberá a cada consorciada o direito dL 
indicar um Responsável Técnico. As consorciadas envidarão todos os esforço 
para que seus respectivos indicados recebam atestado técnico envolvendo a 

8 
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totalidade das obras, ou, caso tal não seja possível, no mínimo a participação 
de cada qual no Consórcio. 

FORO. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. As partes elegem o Foro da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo para dirimir eventuais questões relativas ao 
presente CONSÓRCIO, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja ou se que se torne. 

E, POR ESTAREM ASSIM JUSTAS E CONTRATADAS ASSINAM AS 
PARTES, O PRESENTE INSTRUMENTO EM 04 (QUATRO) VIAS DE IGUAL 
TEOR, MAS PARA UM SÓ EFEITO. 

São Paulo, 15 de agosto de 2.007. 

CONSTRUCA CCPS EN NHARIA E COM RCIO S.A. 
- EDUARDQ4IBEIRO bAPOBIANCO - ROBERTO RIBE RO CAPOBIANCO 

lit /r, 

/ CONVAP ENG NHARIA1 CONSTRUÇÕE S.A. 
MARCÚS DE CASTILHO SOUZA 

CONSTRUTORA FERR 	GU 'ES S.A. 
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	 Cg_:),NISTRUCAP - CCPS -. ENGENHARIA E COMÉRCIO S A. 	  _  
CNPJ n3 61.584.223/0001-38 • NIRE n3 35.300.053.095 	 • 

	

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 2.007 	 1 	aci 	
‘,...., 

DATA: 5 (cinco) de abril de 2.007 - HORA: 10:00 horas. LOCAL: Sede social localizada na Rua Bela Cintra, rtv 24, ta ala administração ampla e gerei dos negócios sociais, debelando e resolvendo sobre todos 	Wceesse 
andar, em São Paulo. Capital. QUORUM: Adonistas representando a totaidede do captei socai, confotme assinaturas 
constantes do livro de Presença de Adonistad. PUBLICAÇÕES: a) Balanço Geral encerrado em 31.12.06, publicado 
no 'Diário Oficial do Estado de São Paulo" ano ¡ornar() Dia", em ambos nas edições do &a 03.042007; b) anúncios 
dispensados face ao contido no parágrafo 5°, do Art. 133 da Lei n3 6.404/76,0 dispensada a convocação nos termos 
do parágrafo 4., do Artigo 124, da referida Lei. COMPOSIÇÃO DA MESA: JULIO CAPOBIANCO. Presidente da 
Mesa; EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO - Secretário da Mesa. ORDEM DO DIA: e) Tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercido social encerrado em 31 de 
dezembro de 2.006; b) Ratificar a distribtrição de dividendos anteriormente realizados; c) Deliberar sobre a desthação 
do lucro liquido do exercício; d) FLcer os honorários da Diretoria; e) Eleger a Diretoria; f) Alterar o artigo 75  e suprimir o 
artigo 90  do Estatuto Social e g) Outros assuntos de interesse social. DEUBEFIAÇÕES: Por votação unânime: 1 
Aprovaram o Relatório da Diretoria, o Balanço e as respectivas demonstrações fmanoeiras, relativas ao exe 
encerrado em 31.12.06, publicados no Diário Oficiei do Estado de São Paulo ano Jornal "O DM', em em 
edições de 01042007; 2°) Deliberaram que o lucro liquido do exercido, após a constituição da Reserva 
de R$ 22.055.615,99 (vinte e dois milhões e cinqüenta e cinto mil, seiscentos e quinze reais e 
centavos), ficará ret., para posterior distribuição, a ser oportunamente decidida; 33) %tararam 
dividendos anteriormente realizada, no montante de R$ 9.982.679,45 (nove milhões, novecentos e 
seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos); 43) Foram fixados os hono 
montante total global, anual, de até R$ 1.500.000,00 (hum milhão e quinhentos mfi reais), 
destinado acuda um dos Diretores ceei fixado em Reunião da Diretoria convocada cepeci 
Foram reeleitos os Administradores com mandato até o final de abril de 2.010, os quais pe 
cargos até que sejam substicedos por outros regularmente elettos, que são: 
CAPOBIANCO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domicif ' no Mas 
Paulo, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, n.° 2.100, portador de Cigdsda de 
inscrito no CPRMF rabo nir 006.025238-34; Diretores Vice-Presid 
casado, engenheiro civil, residente e domiciliado no Município de 
Cristina, ni° 344, Jd. Paulistano, portador da adula de identidade G nii 

. o n.° 681.430.52334: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO, bra 
domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Ru 
Cédula de identidade RG n.° 7.611.632-SSP-SP e inscrito n 
RIBEIRO CAPOBIANCO, brasileiro, casado, administrador de 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alberto de Faria, n°1 
SSP-SP e inscrito na CPF.MF sob o nft 819_271.18391 
seus respectivos cargos; 6°) Delberarem alterar o A 
suprimir o Artigo 93, que dispunha sobre a cau 
alterações aprovadas os atuais artigos loa 24 fl 
seguinte redação: "Artigo 73 Cace ação nominativa 
não se computando os votos em branco.". Para maior da 
redação a seguir transcrita: "ESTATUTO SOCIAL CONS 
COMÉRCIO S.A. CAPITULO 1- DA DENOMINAÇÃO, SED 
denominação de CONSTRUCAP-CCPS-ENGENHARIA E 

. 	ima, com sede e foro nesta cidade de São Paulo; SP., na Rua ii  
' cervos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paul 
grafo Único. A Sociedade tem por objeto: a) a execução de se 

. enfiada em todos os seus ramos e especialidades, compreendendd, exe 
civil, engenharia meolnIcrt• engenharia elétrica, engenharia agronómica, e 
engenharia industriai e outras, ainda que não especificadas, por conta própria 
empreitada, administração e outros admitidos; b) compra e verdade imóveis; c) imo 
representações; e) administração de bens próprios; I) sadios de limpeza Falira 
transporte, depósito e beneficiamento de lixo domiciliar, industrial e ou hospitalar, e/ou m 
parques e jardins; g) a exploração de serviços públicos, em todos os setores e rnceafidad 
concessão, permissão, parceria ou qualquer outro, e h) participar domo sócia ou acionista em 
23 A Sociedade regular-se-á pelos presentes Estatutos e pelas leis em vigor, nos casos ore 
Sociedade. a juízo da Diretoria, poderá participar de outras sociedades mercantis ou industriais, bem 
escritórios e agências no Pais sano exterior. Artigo 43 O prazo de duração da sociedade é por tempo 
CAPITULO II - DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇõES - Artigo 53 O Capitel Social ride R$ 100.080 
milhões de reais), dividido em 412.714.998 (quatrocentos e doze milhões, setecentos e catorze mil, 
noventa e oito) ações nominativas ordinárias ou comuns, sem valor nominal, totalmente átiegratizadas. Artigo 
ações são Indivisiveis perante a Sociedade, a qual não reconhece mais doure proprietário tarecada ação. ArtIg 
Cada ação nominativa dá direito a um voto nas delheraçoes dasAssenticelas Gerem, não se computando os votos 	sclarecimentos das Demonstrações de Resultados. Nada mais havendo a tratar, aprovaram a publicação da Ata, 
branco CAPITULO til - DA ADMINISTRAÇÃO - Artigo EP. A Sociedade será administrada por uma Diretoria em tonna dasumário. QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Todas as deliterações foram aprovadas por unanimidade 
composta de alô 04 (quatro) membros, acionistas ou não, residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, eleitos de votos. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. JULIO CAPOBIANCO - Presidente da Mesa; 
peia Assembléia Geral, podendo ser moleiros, sendo um Presidente e até 03 (três) V.a-Presidentes. Artigo 93 Em EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO - Secretário da Mesa. ACIONISTAS PRESENTES: JÚLIO CAPOBIANCO; 
caso de vaga ou impedimento definitivo verificado em qualquer dos cargos da Diretoria, os demais Diretores JOANA D'ARC RIBEIRO CAPOBIANCO; JULIO CAPOBIANCO FILHO; EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO:" 
escolherão, entre si, o substituto, o qual exercerá o cargo ate que seja eleito, pela Assembleia Geral, novo Diretor, o MARIA LUCIA RIBEIRO CAPOBIANCO PORTO; MARIA SILVIA RIBEIRO CAPOBIANCO; MARIA CECILIA 
qual exercerá o cargo pelo tampe restante do mandato que falta. aosubstituído.Artigo.10..ComtetegAssembleia_ RIBEfiãO_CAPOBIANCO; JOÃOPAULO RIBEIRO CAPOBIANCO, ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO e PEDRO 
Geral que os eleger, fixar os honorários mensais &amidos aos Diretores. Artigo 11. A Diretoria reunir-se-á, CESAR ADAMI. A presente e cópia fiel da original transcrita em livro próprio. JULIÓ CAPOBIANCO EDUARDO 
ordinariamente, uma vez por ano, a fim de examinar a situação econômico-financeira da sociedade e para deliberara RIBEIRO CAPOBIANCO - Presidente da Mesa Secretário da Mesa. Documento visado pela advogada Ange 
respeito dos negócios sociais e, extraordinariamente, quantas vezes forem necessárias para o bom andamento dos Stoque Camurim -OAB/SP. 124.534 e CIO 692.852.098-15. JUCESP sob n". 115.756/07-3 em 18/ 
negócios sociais, deliberando com a presença da maioria dos Diretores em exercido. Artigo 12. Compete à Diretoria: Protocolo 1151111/07-7. Cristiane da Silva F. Corrêa, Secretária Geral. 

VISA() 	

sexta-feira, 20 de abril de 2007 

social, traiu:erice todos os atos necessários para bem conduzir os negócios da sociedade, que não sejam pdvatrios 
Assembleia Geral; b) executar e fazer observar os presentes estatutos e as deliberações das Assembléias Gerais; c) 
convocar as Assembleias Gerais; d) no limite de suas atribuições e poderes, constituir, em nome da sociedade, 
mandatários e procuradores com poderes especiais, revogandoos quando julgar conveniente; e) lazer as operações 
de credito que entender &eis à sociedade; O adquirir, ceder, transferir, alienar, hipotecar, penhorar, gravar, onerar ou 
vender bens sociais do património da sociedade, móveis ou Imóveis; g) atresentiffand(rgente àAosentbléla Gerai b 
relatório de sua gestão, o balanço geral e a demonstração da conta de lucros e perdas.ceornpant4' kego parecer do 
Conselho Fiscal para apreciação e deliberação dos acionistas; h) representar a sociedade, em juízo dr fora dele, ative 
e passivamente, bern como perante terceiros;) praticar da forma mais ampla todos os ates que alâtb0 Pestatutos 

o reservem à Assembléia Geral; j) contrair financiamentos de qualquer esprâcto,dos Valores grehricsdr, com. 
do Brasil SA., Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social BNDS, Cada Ecorb5rt0 Federal, 
Caixa Nosso Banco S.A. institutos de Providencia em geral, autarquias e entnindas paraestattilà e deceonomia 

_geral, outorgando penhor ou penhores de bens ou direitos da sociedade, movel2 ou imóveis, aMumindo as 
latas; I) assinar contratos de caução ou de desconto ou de outras operações de dediecersgeral; m) 

uitações, e n) prestar fianças ou outras garantias, bem como comedor aVáls. Adiça 13. A Sbciedade - 
ceveis técnicos engenheiros ou arquitetos devidamente registniece rio CREA, os quais agirão com 

°roído de suas funções técnicas, assinando todos os trabalhos de ordens ténfildib,cargo da 
Os instrumentos de compra, venda, compromisso, cessão, trgeefiaiência, ul)peObu.Õoeração, 

no imóveis pertencentes à Sociedade, ou de outorgada fianças concessão garrida ou 
r assinados isoladamente pelo"Presidente ou oro Po-ajuri. por 02 -(oa) Hiretores. 

entoe de mandato, em nome da sociedade, bemborao erülssão de letr3sde câmbio 
s de crédito em geral, deverão ser assinados pelo Presidente, isoladamente, ou por 

Segundo. Os demais atos e papeis referentes à ordinária. achninistração, tais 
papais, quitações em geral, propostas em geral e cheques, poderão ser 

e. Artigo 15. Os Diretores exercerão as atribuições perigares aos seus 
artigos 12.13 e 14, e que poderão ser especificadas em Ata de Reunião 
are suas ausências ou impedimentos eventuais. CAPITULO IV - DA_ 

Geral dos acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dento dos quatro 
para resolver os assuntos de sua exclusiva competência, e, 
. Artigo 17. As Assembleias Gerais serão presididas por um 

entre os presentes, o secretário dos trabalhos. Artigo 
ncionamento e deliberação das Assembléias Gerais os 

FISCAL - Artigo 19.0 Conselho Fiscal luncionará 
eral, a pedido de acionistas que representem, no 

co por cento) das ações sem direito a voto, e cada 
êle Geral Ordinária após sua Instalação. Parágrafo 

sto de 03 (três) membros efetivos e suplentes em igual 
ntce no País, eleitos pela Assembléia Geral. Parágrafo 

prontas terão que satisfazer as exigências legais e exercerão 
e redizer após a sua eleição, podendo ser reeleitos. Parágrafo 

nselho Fiscal será fixada pela Assembléia Geral que os eleger, 
. As atribuições do Conselho Fiscal são as faiadas ern Lei e no Estatuto 

°MAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Artigo 20. O exercido • 
vendo a Diretoria; a' 31 de dezembro de cada ano, fazdr. elaborar as 

em lei. Parágrafo Unice. Sempre que necercerio, a critério da Diretoria, ar ' 
especiais. Artigo21. Feitas as amortizações e provisões legais, °!°°° líquido 

- 5% (cinco porcaria) do Iricro serão aplicados no Fundo de Reserva Legal, até 
- 1% (hum por cento) do lucro será erripregado na distribuição de dividendos 

III - o saldo, se houver, ficará à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo único. A 
á, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar a distribuição de 

rigatório, soa retenção dotado o lucro. CAPITULO VII- DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE 
edade entrará em liquidação nos casos legais, competindo à.Aosembléia Geral determinar o 

ção, elegendo o Conselho Fiscal ao liquidante, ou liquidantes, os quais funcionarão durante o 
delação, fixando-lhes os respectivos honorários. CAPITULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E 

IAS-Artigo 23. Os princípios e regras instituidos pela Lei n°6,404, de 15.12.76, com as modificações 
s peia Lei n. 9.457/97, penitente às Sociedades Anônimas, regularão os casos omissos". 79 Os 

atas consideram sanada a ausência de publicação dos anúncios de que trata ao artigo 133 da Lei das 
edades Anónimas, bem como dispensaram a presença de auditores independentes para prestar 

07 

EMPRESARIAL 5/A 
Sre. Acionistas: Consoante &posições legais e estatutárias, após exame e aprova 
do exercício sodal findo em 31/12/06. Colocamo-nos à disposição para quaisquer r 

Balanços Patrimoniais dos Exercícios Findos em 
ATIVO 	 2006 	2005  PAf 
Circulante 	 637.660,33 	1.017.452,02 Cl& 
Cabia, Bancos e Aplicações 	Fon 
Direitos Fr aerizáveis 	 163:6',316,21g• 	9 %83615,13: 001 
Estoques 	 40.876,38 
Despesas Antecipadas 
Realizável a Longo Prazo 
Permanente 
imobilizado 
imobilizado em Andamento 

wIse Utenallos 

os 
mentos informática e &ateares 

trinas, Equipamentos 

MENTIfir.4X6EGIfiT 

119.269/07-7 

#100 
-41  "  

	

- 	1 	y 	. 	. ,, 	.......... 	. ..• 	• 	,,,,,, 

11.135.584,00 
1.013.789,22 

574.501,05 
( 1.095.662,24) 

Diferido Gastos Pré-Operacionais 	745 525 31 	647 899 74 
TOTAL DO ATIVO 	 13.943.379,61 12.590,15879 TOTAL DO PASSIVO 	 . 13.943.37961 12.590.15679 
Dem. das Mutações Patrimônio Líquido  Capital Social Capitel Subscrito Res. de Rea.l. C no p/ Caphafizar Pref. Exercício 	Total 

623,37 --- à  
Aporte de Poolistas 	 1. 	89,22 	0,00 1.013.789,22 
Saldo em 31 de Dezembro de 2005 	11.120.584,00 	15.000,00 	565.877,68 	8. 	---•-• 	0,00 11.710.085,05 

Preluizo do Exercido 	 - 	 - 	 . 	 - (1. 	.662,24) (1.095.662,24) 
Saldo 055 31 de Dezembro de 2006 	11.120.584,00 	15.000,00 	565.67/„68 	1.022.412,59 (1345.662,24) 11.628.212,03  
Notas Explicativas:  1 - Demonstrações elaboradas de acordo c/a legisla- aliene°. d) Em 681 alongo Prazo demonstrados pelo valor liberado pelo 
ção sodetária brasileira. 2- Empresa em fase pré-operacional até Jannt. 3 Bradesco a soldo de encargos, variaçõeyinonetárias e Juros incorridos. 
- Principais prátices contábeis: a) Estoque avaliado pelo custo mede de e) Dite 	estos pré-operacionais locou os na fase pré-operacional deve' 
aquisição. b) imobilizado registrado ao custo de aquisição, formação ou caos:amortizadas aro s anos. f) Re rva do ativo próprio avaliado por 3 
construção acrescido de reavaliação espontânea, constituído por terreno, pe os. 4) Capital Social auto ' 	13.000.000,00 integralizado 
equipamentos de informática, moveis e utensílios, máquinas e equipamen-.11.l20  	 çoes O iSiiRLI,00 
tos, veículos e edificação de obras civis em fase de acaba 	 m Fev./06 em caráter expért- 

spreristo p/ Jan./07. c) Ativo Circulante representado peio v 	 em em fase de acabamento') 

Demonstração do Resultado 	Operert/20116 Pré-oter)2005 

	

(4) Receitas Bruta de Vendas e Serviços 2.686.163,11 	. 	0,00 
(4) Receitas Financeiras PM-Operacionais : 	0,03 . 122.653,24 
(-) Deduções de Vendas e Senriços 	( 148.101,94) 	0,00 
(.) Recortas Líquida de Vendas e Seriiii. 2.538.061,17 • 	0.00 
o Custos dos Produtos e Serviços 	(1.924.435,75) 
(,-) Lucro Bruto 613.625,42 
(-) Desposes  Operacionals/Pré-Operac. 	(1.709.287,66) 
(-) Despesas Financeiras Pré-Openac. 	0,00 
1-4) Resultado Operacional 	 (1.095.662,24) 
(-) Despesas Não Operacionais 	 0,00 
(c) Prejuízo Líquido do Exercício 	(1.095.662,24) 
Prejuízo 	Líquido do Exercício por Ação 	0098392 
Dein.Odre a oes de Recursos 	2006 	2005 
Origens da Recursos 	 1.013.789,22 	0,00 
Aporte de Pooldhas 	 1.013.789,22 	0,00 
Aplicação dos Recursos 	 2.628.676,75 	169.834,94 

Imobilizado 	 1.387.023,03 	28.101,57 
Diferido • Gastos PM-Operacionais 	97.625.57 	141.733,37 

	

Transf. exigível longo prazo p/ Curto Prazo 48.365,91 	0,00 
Pret.° do Exercido 	 1.095.662,24 	0,00 

Variação do Capital Circulante Liquido (1.614.887,53) (169.634.84) 
Representado por: 	. 
Ativo Circulante 	No Início do Exercício 1.017.452,02 	307.215,22 

	

No final do Exercício • 837.660,33 	1.017.452,02 

	

Passivo Circulante No inicio do Exercício 880.071,74 	0,00 

	

No finei do Exercício 2.315.167,58 	880.071,74 
Variação do Capitel Circulante Líquido (1.614.887,53) 	169.834,94) 
Conselho de Administração. Marcos Martins Vilela 'Presidente, Conse-
lheiros: Francisco César Martins Vilela' • Sérgio Martins Vilela • José 
&Premir Peiho Filho • Fábio Duarte. Diretoria: Uu Shang Shien - Diretor Ad-
ministrativo. Contado, Mário Leme de Carvalho CT CRC 1SP050.036/0-5 

	

18.745,85 	0,00 Repauses,ContasàPagur 

	

63.365,91 	15.000,00 Previdência Social, Trabalhista e Tributos 	1136.821,91 
11042.353,37 11.557.704,77 Empréstimo e Financiamentos 	 481.961,76 
12.296.828,06 10.909.805,03 Exigível a Longo Prazo 	 762.087,81 

	

10.314.025,75 	9.404.233,59 Patrimônio Líquido 	 11.628.212,03 

	

144.000,00 	144.000,00 Captai Social 

	

5.505,00 	0,00 Aporte de Poolistas 
987.034,00 • 702.701,10 Reservas de Capital 

	

846.263,31 	658.870,34 Prejuízo Liquido do Exercício 

2005 
195,28 
384,00 

0,00 
0,00 
0,00 

111,28 
• 0,00 

878.576,46 
11.710.085,05 
11.135.584.00 

0,00 
574.501,05 

0,00 

0,00 
(204.292,41) 
( 56.894,22) 

0,00 
( 3.200,00) 
(141.733,37) 

TOS E PAR CIPAÇÕES 
1-17 

,. .:: 	1rt: 	• __ams • '' 	' 	l'' 	• 	. 	14 	P 	:" 	, 	14 ,1301J e) 	Os 	alce 	1. 	r" 	,Ilf 	' 	5 . 
ATIVO 	 Ns eE7' 
Ativo Circulante: Caixa/ 
Bancos dMovimento 	• 	

..., 	ir  

Aplicações Financeira 	 il  
IRRF a Compensar

lv  
 

' Impostos á Compensar•  

Realizável a Longo Prazo: investi 
PermanenteAmobilizado: Móveis e 
(-) Deprec. Acumulada 

Total do Ativo 

2005 aceita sNendas: Venda de Sobrados 	115 822 85 )03.'000,00 

,',.. 

.1., 	,970 	s..p.41 

il. 	84 	9 
24 

' 
ifrli ¡I 	Iti 

• 

.. rVoli4111Lté2,011 	
5,88 	_ 1.080,00 

cli"Pl. relienres 	 O 000 00 	_ -) C,..t. do  'Ove's 	 no o o 	91350,10 	Ba459,80 
-) impostos sNendas 	 ' 	1.849-21, 	1 	14 97 

44.40188 	_ 
Patrimônio Líquido: CRMal S 	sonho 	860.00000 	860.000,00 
R .' 	e 	 2.421,24 • 	2.421,24 	' 
" arp' 	V 31 

." 'T=3,, -) Receita Liquida 	 n . 	, 
-) D.W.... 	 i...ii. 	 -  
ceterme Adminlatmtives 	 50437,89 	4334235 

spesas Financeiras 	 2111ST ' '132162 
i-) Receitas Financeiras 	 , 41.357,78, eti,76821 s. 
acre Operadonal 	 •• 10.92532„ (2,684,42) 
"ta° não Oteradoneis 	 1/97 64 	2A54 

(28245,83) 	(37314,80) 
gr''Ar 	. 	•• e ..r. 	"...."" 	K . 	:1 	(38039199) 	(3179199) cl,... 

	

...... 	‘,1 
253 584 42. 591 115 45 

".‘8,4'  • riterat..11111r., 	 .„. 	29799030. 591195 45 ........- 
I.T, --,1333,0 	'3". •a1-.1°W=1.3.21.,,..).=gi.  ' " • 

urro do Exercido 	 2726, b 
-) CSLL/IRPJ 	• 	 , 	3.457  

-d. 	-:- -•.°°°3-•^-7--I-- 
Orige 	Recursos: Resultado Liquido 	9268,97 	(229,90) 

ento de Capital 
Total das Origens 
Apl. Ativos Real. L Prazo 	

9268,97 	(229,90) 
392.100,31 307.155,36 

Total das Aplicações 	 392.100,31 307.155,36 
. Aumento Capitai Circul. 	 84.944,95 286370,22  

MI „ rat 
fidcd Posições

P 	 i cr. o 	Fi n a n c  . 	 30/155,36 	20.38114 
Fim  do  peemo 	 392.100,31 307.155,36 
Aumento/Redução- 	 84.944,95 286.770,22 

oro Líquido do Exercício - 	—TIMM 	1 	/ ___,_ 	•_ 
atL 	 • 9T7I 	IU.7- 	° 	 

• ExPfiô 	d 	 • 
Pi 	sem• ir 	° 	, 

Capitai 	Result. 	Res. de (-) Açõea em Patrice5ni • 
Social 	'Acumul 	Lucros 	Tesouraria 	Liquido 

1) Procedimentos Contábeis: As demonstrações finaeireires estão 
sendo apresentadas peta legislação societária e foram elaboradas de 
acordo com as práticas contábeis emanadas da Legislação Sodetária 
(Lei das Sociedades por Ações). 2) Correção Monetária: Para o 
exercicio demonstrado, continua revogada.. 

	

SM. 31/12/04 860.000,00(37.284,90) 2.421,24 	(23.490,99)601.645,35 

	

Siri. 31/12/05 660.000,00 (37.514,80) 2.421,24 	(33.790,99) 591.115,45 

	

Siri. 31/12/06 660.000,00(28245,83) 2.421,24 	(380.590,99) 253.584,42 
teria 	Apparicio Sof ner 	Di ator Presidente 	Silvio Genaro - P e idente Conselho Adm. Gilberto 0188 Almeida 	CRC iSP 153910/0-4 
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CON VAI' ENGENHARIA E CONSTRUÇÓES S.A. 
17.250.986/0001-50 

AI :1,12. Assembléias Geais Oaálletorin e Extraordinária, 
reatiada de 30 de abril de 2001. 

I. Local c data das Assembléias: na sede social à Rodovia MG-10, Kne 
24,3, Bairro Angicoza, Vespasiano, MG, aos 30 (taia) dias do ala de 
abril ele 2001 (dois mil e uni), às II (onze) horas. 2. "Querem": 
presentes acionistas representando Mais de 2/3 (dois terços) do capital 
social, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças de 
acionistas 3. Composição da mesa: Dr. Paulo José do Lima Vieira, 
Presidea., Marcus de Castilho Souza, Secretário. 4. Conacação: 
conforme avises publicados no "Minas Gerais" e no "Diário-  do 
Comércio". da Capital, dias 18, 19 e 20 do corrente mela 5. 
Deliberações: 5.1. ASSEMBLÉIA GERAI, ORDINÁRIA,  '5.11. Os 

'AM acionistas, observada n abstenção dos legalmente impedidos, 
aprovaram, por unanimidade, o Relatório doa Administradores e as 
Demonstrações Financeiras, relativos ace exercício social encerrado em 
31.12.00. Tais documentos foram anterior..nle postos à disposiçáo 
dos ara, acionistas, conforme avisos publicados no "Minas Gerais" e 
no "Diário do Comércio", aro ambos na ediçáo de dia. 29,- 30 e 31 de 
março último, c publicados nessa mantos jornais em 12.04.01. 
5.1.2. Os senhores acionistas, acompanhado o voto do representante 

• legal da Calando Participações e Engenharia S.A, fiaram a 
remuneração dos administradores da companhia ara mesmos valores 
fixados na ata da AGO de 16/5/00, arquivada na JUCEMG sob o • 
2432523/16,00. Referendaram os reajustamentos de honorários 
cremados após 30.04.20(X). 5.2. ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA.  Os ara acionistas, als5a coasse  e ampla 
daseussao, aprovaram , por unanimidade, a proposta do representante 
da Caldeado Participações e Engenharia S.A., para reforma do Estatuto 
Social. Ene anseitilacia dessa aprovaçào, o Estatuto Social da 
empresa passa a viger de anatadatie com o seguinte texto: 
"ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO EM 30 DE ABRIL DE 
2001. CA PITU] .0 1 . Da denominação, sede, objeto. apitai e duràçào. 
ARTIGO 1') A Convap Engenharia c Construções S.A. é, uma., 
sociedade por ações, de capital autorilado, que se regerá pelo presente 
Estatua .Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, 
tendo sedo constituída pela transformação ein sociedade .anónarna da 
Construtora Afeia-do:S. Vieira .Ltdai-  c da incomoradd dê Construtora 
Vale Piracicaba-Sia., °subas desta praça, conforme insira:Mentos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, em 28 de 
dezembro de 1954 sob o e 68.894 e em 04 de maio de 1972 sob o 
276.174, respectivamente, e o seu objeeo é a indústria da constado 
civil, a adido-ação em outras empresas corno sócia ou acionista e a 
compra c venda de imóveis. ARTIGO 2') O capital social subscrito e 
iniegralizado é de RS 82.600.000,00 (oitenta e doia milhões e 
seiscentos mil reais), dividido em 714.779.093 (setecentos e quatorze 
milhões, setecentas e setenta e nove mil e noventa e trés) ações 
ordinária nominativas, sem valor nominal. ARTIGO 35) O capital 
social autorizado da sociedade é de R$166.000.000,00 (cento e 
sessenta c seis milhões de reais), podendo ene conacqüancis ser 
aumentado independentemente de reforma estatutária, até o valor 
previsto neste artigo, • critério do Conselho de Administração, órgão 
competente -para deliberar sobre as ClUiSSÓCS de ações, sai valor, 
miado, espécv edasse. 8  l• • O peça) de emissão deverá ser fixado 
lendote to vista a eolaç-ii) das ações no Mercado, o valor do património 
liquido e as perspectivas de rentabilidade da companhia, sem diluição 
i opa !-içada da participaçao dos antigos acionistas. 	2° - O valor do. 

- capital racial autorama será anualmente corrigido pela Assemblém. 
Geral 	coro base nos mantos falias aeloada na correção 
do capital social. Inexistindo.a)corredo do capital social caberá à 
Assembleia Geral decidir abre o montante do aumento do capital 
autorizado. 4  3" - O acionista que no tempo e modo estabelecido, 
deixar de efenor o pagamento das prestaçõen correspondentes às ações 
subscritas ou adquiridas recata, de pleno direito, constituído em mora, 
sujeitando.se  ao pagamento dos juros de 1% (um por cento) ao nia-sa  
de correção monetária no montante correspondente à modificado no 
poder de compra da moeda nacional, cone base no indicador fixado 

. pelo Governo Federal, e da multa de 2% (dóis por cento) do valesSla 
prestação ent debito, tudo a pedir da data em que tiver ocorrido p 
Mora, hP. Dentro do limite do capital. autorizado aeaciedade poderá 
en.ii ir ações preferenciais sena observar a propeartão entra as espécien 
c classes de ações existentes. ARTIGO C) Na proporçâo do -minoro e-
da natureza das ações que posai:kens os.acionistas tua preferência 
para subscrição do amena de :capital, sendo 'do 30 (trinta) dias o 
prazo para o exercício desse direito, Parearafri dnico•  por deliberação 
da Assembléia Geral, ;ale ser excluído o direito de preferência para 
subscriça de ações, debêntures ou-panes beneficiária conversíveis 
em ações e•bistui de subscrição cuja colocação iejafeita mediante: a) 
subscrição pública ou venda ena •Bolsa -ele! yalores;.11)aperrneta :Por 
apic., ene oferta pública de 'aquisição dea controle),  nos ternas. doa 
amigos 257 e 2(3 1111 lei 6.401/76; c),  gotas de hacentivos 	noa 
termos de lei especial, ARTIGO 5".%) Eapital•Siabl éerepresemado 
por ações.orilinkinti C adiei prefaincaiS7rilue eleva:1'o' ler,teate forma 
nominativa e os titulas que ás represe-  meie eterão assinados port2 (dois) 
dircioros. sendo permitido o uso de chancela mecânica. 4 I° = A cada 
ação ordinária nominativa correspondera o direito a uni voto nas 
deliberações das Assembléias Gerais. a 	- A Assembléia -Geral 
poderá facultar aos aciunistas a coava-Sie de ações ordinárias em 
preferenciais. na  proporção das adea rasadas ate quelo-  número 
atai destas atinja a 2 $3 (dois terças) ,thesaçõea-enaitidaser.a •3°O. As 
ações preferenciab nao terão direito a .voto e: [era as -seguintes 
vantagens; n) prioridade na reembolso -do capital, sent ;saneio, no caso 
de liquidação ela sociedade; te) participação nos lucra distribuídos 
cont priOridatle sobre as ações ordinárias •e,• na capitalização de 
reservas de qualquer imana. .ene igualdade de condições cone as 
ações ordinárias, 	- A sociedade, per sleliberaçâo'da Assembléia 
Geral. poderá criar outras classes de ações roais favorecidas, aldm das 
já existentes e numentá-las, seaguardar proporção entre as mesma. 
5° 	As ações são indivisíveis perante,. g sociedade, podendo ser 
representadas por ceai-lenda .ou cautelas,- titula enlapai ou 
simples. 	- Por deliberação do Conselho de Adtlanistração as ações 
da sociedade poderão ser transforMadas .1 escriturais e mantida ern 
cota ele depósito, em inseimição financeira. •ern nome de seus 
tia u lares sern emissão de cem ificados..5 V - A sociedade poderá 
susitenirer os serviçOs de 'Conversão, desdoltrantelito,.ngrupamento e 
iransfetenda de certificada peie palpas que hão ultrapássem, cada 
une, dez dias soai-o hal de noveheaslia durame o e:Ordens a.ial. 
ARTIGO orp A sociedade 'aterei adquirir suas próprios ações para 
imiti:mem eni lesolitaria OU para posterior alienação ou 
eanc,lanwirin, All'ileá0 7") A sede e o Jona da sociedade são no 
municiai:a tic Vespasiano, MG, às margens da Rodovia MG •10, altura 
do Ken 24,3, Onino A agias, podendo serene estabeleciaas apancias, 
filiais ou depoimentos onde melhor lhe parecer, destinado-lhes 
CCSra parcela elo capital social, para mero efeito fiscal. ARTIGO 8°) A 
sociádaJe é por prazo indeterminado. Ressalvados os casos de 
elissoluean legal previa. na  lei 6.404/711..n dissolução da sociedade 
só poderá ser decidida pela Assembléia Geral Extraordinária, que - 
elegerá o liquidartte e estabelecerá a forma e o prazo de liquidação. 
Durante à liquidação, o Conselho Fiscal somente será 'instalado a • 
pedia de acionistas, observado o que a respeito dispõe o artigo 161, 

2° da 1C1 6.404/76. CAPITULO 11 - Da admieliáração social. AR11(10 Presidente ser representado por procurador especialmente constituído controladas; e) coor.kmar os relatórios de informações gerenciais e ele 
V) A sociedade é adneinixtrada por um Conselho de Administração pela empresa. 4 5° • As escrituras mitificas do compra c venda ou de controle econeandeo•financeiro das demais lairetosias; O ixeparar 
amasio de. 1 (hum) Prealenee e 4 (quatro) conselheira, e por teno destituição de anua reais sobre imóveis destinados à comercializado análise econandoe.financen o ale 111\11110 e longo prazo, e la orçonneao 
Diretoria, usina croata:filai a) Diretor Presidente • DIP; b) Diretor ou integrantes do ativo Imobilizado devera conter a assinatura do, anal consolidado da empresa; g) preparar análises camadas e 
Via-Presidente • DVP;. c) Diretor Superintendente de Operações - Diretor Presidente e do Direta Administrativo e Financeiro, podendo montagens de pajeias para fins de financiamento, ene coordonado 
DSO; d) Diretor Administrativo e .Financeiro - DAV; c) Diretor de o Diretor Presidente ser representado por procurador capecialinenle com as dentais direatias envolvidas; h) controlar o ativa imobilizado 
Deacnvolvimeneo de Negócios. DDN. ARTIGO '10) 'Compete ao constituído pela emproa, observando-se quanto aos integrantes dó e as subsistências ativas reativeis; i) pavor â Diretoria providéneias • Conselho de Administração:: a) :lixar 'a política empresarial da ativo imobilezado, o disposto na alínea "m" do artigo 10. 6•• As para que todos os colaboradores da empresa estejam adequadamenee 
sociedade e ea orientação geral -dos negados da sociedade; b) eleger propostas de empresa para execução de obras c/ou serviços deverão ' entegrados, treinados e nardivadas na realização de Imas tarefa; j)1•111 
e destituir a diretores da sociedade e fixar-lhes atribuições, sem conter • assinatura de um dos Diretores seguintes: Diretor Presidente, conjunto com o ()irar Sawriniendente de Operaç(tes, fixar o plano 
prejuízo daquelas 'expressamente previstas neate Estando; c) fiscalizar Diretor Superintendente do Operações e Diretor de 12eseavolvineento de contas das abras; k) responder pe,10 [113nejaartento fiscal dando 
á gestão dos diretores, exanlinais qualquer tempo os livros e papéi•dri de Negócios. O Diretor Presidente poderá, entretanto, constituir diretrizes às áreas getadeas de impus.; I) abaular o 1)isohei 
sociedade, solicitar inforniap3eireareeontlatos celebrados coem vias procuradores, com poderes especiais, para assinar, em no. da Presidente na ausancia do 1/deter. Vice•Presiaceele, ARTIGO 17) 
de celebração e quaisquer outros Othas;••d) convocar as Assembléias engaçai referidas propalas. 4  7.- As escrituras públicas is: contratem Compete ao I)iretor ale 1>esenvolvimenio ele Negócios - ISDN: a) 
Gerais; e) manifestar-se sobie"ci Relatório Anual e sobre as contas da particulares de financiamento de bens ou de capital que contiverem identificar as OrerillOidarICS ele negara, para obter nova contratos, 
diretoria; f) acolher .e -  destituir os auditores - Independentes da cláusulas de fiança .ern favor de outras empresai, deverão conter a deteria da °recreação fixada pelo Con.lho de Admirei:prado, 
sociedade; g) conceder licença-  • qualquer dos Membro, da .diretoia; assinatura do Direta Presidente e do Diretor Administrativo e organizando um -sistema de informações para ema finalidade', h) 
h? deliberar sobre a declaração do vedada - e provimento do cargos da Financeiro, sendo que • sociedade somente concederá fiança a articular-se cum os demais Diretores objetivando a captação de novas 
diretoria, bem ano sobre • embetituiçdo• eventual de diretores em empresa subsidiária ou coligada, desde que autorizada pelo Conselho obra; c) auxiliar o lairanor Adminiatraiivo e Financeiro no caldo e 
casos de auzancia ciu impedimento temporário; i) emitir ações e bónus de Administração. r - A sociedade poderá constituir procuradores contratado de alternativas de financiamento; d) trabalhar actores e 
de abas:eido, nos limita aprovados pela Assembléia Geral dos com poderes especiais para Usinar ordena de compras. a 9.  • Os autoridades visando a obicnção, de novos negócios; e) zelar pelo hon. 
Acionistas, deliberando nobre o número, preço, prazo e modalidade de recibos de venda de hena meavas em geral, deverão conter • assinatura conceito comercial ala <Macas particularneenee pela nua imagem 
subscrição; j) 'solucionar as avistai ou as divergancias suscitada, do Diretor Preaidente ou do Diretor Adminisirativo o Financeiro. 'institucional junto às.  áreas de Mercado de Piorese da mesma; I) 
quanto ao exercício da coropeténela dos diretoras; k) deliberar sobre a ARTIGO 14) Compete ao Direta, Presidente; a) representar a auxiliar o recebimento tle médias sia empresa, mu coordenação som 
criado de filiais da enapresa. I) transigir e renunciar a direito da sociedade, auva e passivamente, em todas as relações judiciais e os oitros diretores; g) coordenar int:atuações de mercado e estudos 
sociedade;. m) autorizar • a diretoria • alienar e gravar imóveis extrajudiciais e designar representantes quando necessário, a seu conseqüentes; h) manter contato cone clientes potenciais, cone 
integrantes do ativo imobilizado da sociedade. 4  I° - O Mandato das critério; b) exercer a coordenação da Diretoria e • supervisão geral da Mercado c suas fontes de informações no interesse de boa relapaes 
membros do Conselho do Administração é do 3 (Iras) anos, permitida sociedade, respeitada. as atribuições do Conselho de Administração e comerciais; i) coordenar-se com o Diretor SillICIO11111111d1rie 11C 
a reeleição, terminando sempre a trinta de abril de cada triénio, da Diretoria; c) convocar reuniões de Diretoria e presidblas; d) Operaçõex, sob a orientação do Diretor Presidenee, a fim de executar 
devendo entretanto continuarem no exercício de luas funções até a supervisionar a Auditoria Interna e a Assessoria Jurídica da Sociedade; uma ação conjunta,' nas licitações para obras. ARTUR) 	r) 
eleição e posse de seno substieutos. Er • Os metiebroa do Conselho de e) outorga, procurações judiciais e extrajudiciais e assinar quaisquer Conselho de Administração, mediante proposta de aeu Presidate 
Administração' qui.forens diretores não 'receberão remuneração pelo Duna documentos que importem em constituir representantes-da poderá nomear direitas adjuntos com a função de auxiliar er diretores 
exercício do' cargode Conselheiro 'e os que não forem diretores Sociedade para qualquer fira O orientar • ação institucional da em tarefas espeeffiena determinadas pelo Conselho de Administração, 
receberão honoráreos fixados anualnáenie pela AaenableSia Geral. 5  3" empresa e a diversificação de suas atividades, em consonáncia com o parARruío elniCot  ObServer-se-ão quanto aos diretores adjunal s. 
- O Conselho' de Administra ão reunibse-á adinarianiente uma vez a Conselho de Administração; g) exercer a representação externa da seguintes normas: I) Mie; dependerá de caução a investidura no careo, 

; cada bimestre , e eatraor inanamate, quando necessário, por casem-junto aos diversa públicos,' especialmente as áreas nem da formaiidade previa na letra "f' elo parágrafo único do adego 
convocação de seu Presidente, instalando-se serapreeom a presença dá áovernámentais e setores empresariais; h) dirigir e exercer as relações , II date Estatuto; II): o Conselho de Administração,' quantia da 

.pelo menus 4 (quatro) de Mui nonata e suas deliberações serão institucionais; i) cuida da identidade a da imagem corporativa, da • nomeação, fixará os respectivos nandaia, de preferência fazenelna. 
tomadas por :maioria de votos-.cabendo ao Presidente o voto de Empresa; •j) orieriter e Cairelar 'os Diretores' na canduçao das 'coincidir com os dos ditas.; III) a remuneração doi aromes 
desenapate. 5  45. -- .Das reuniões do Conselho serão lavrada as atas atividades, interpretando e aplicando - as diretrizes e objetivos adjuntos será a que for ajustada na contratação ou ia:Meado 
respectivas, no livro .próprio:. a 5° -• A' substituição eventual do estabelecido. pelo Conselho do Administração; Is) enarninhar para ARTIGO 19) A Sociedade tens ano remoa:beis técniot., 
presidente será feita por conselheiro piar eleindicado e a dos demais análise do Conselho os orçamentos, balancetes, planos e relatórios engenheiros Paulo José de Lima Vieira. LOIS. Felina! ele Limo Vieira, 
membros de acordei com deliberado, dá Conselho. No uso de -  vaga, operativo, da emprea, as propostas de esmerilo de capital, as Flávio de lima Vieira, Daniel Pyranse ala Costa, Alarei., Jose ele 
definitiva ou temporária, do cargo de presidente, caberá ao conselheiro estimativa de receitar, as dotações de despes., os planos de V.-agenceia Rase, Antonio laias Filho e Meteu" de Castilho Sou/s. 
raia idoso convocar -a Assembléia Geral para deliberar abre o investimentos e novas projetos; I) submeter I apreciação do Conselho os guina agirão cone independéncia no exercício de sua facões 
provimento do cargo. ARTIGO 11)Conepete à Diretoria= a) aprovaras o planejameneo anual da empem bem conto ao alterações técnicas, assinando, conjum a ou apara:emente, atos ris trabalhos de 
planos gerais derrabalho; b) determinar providências que assegurem a subsequentes; m) assegurar que os 'dentais Diretores compreendam ordene técnica a cargo da sociedade. ARTIGO 20) A sociedade abalar

:rigorosa rigorosa otuervancia dos planoa aprovados; e) avaliar as alternavas adequadamente as políticas e objetivos traçados para a Malvas; n) designar, outros responsáveis técnicos, na forno da lega:liaça 
em relação aos objetivos da empresa, identificando oportunidadesde manter o Conselho de Administração informado sobre o estado das profissional em vigor. Capitulo III • CONSELHO FISCAL_ ARTIGO 
desenvolvimento; d) deliberar sobre a aquisição de equipamentos e operações, fornecendo informações com a correção e rapidez„."--21) A Sociedade terá um Conselho Fiscal, que na (unciaará 
imóveis, o de outros bens patrimoniais necessários execução de necessárias; o) manter um clima organizacional sadio mediante boas permanentemente c, quando em funcionamento, será campo." de 3 
contratos ou diversificação da eoperadove) apresentar e publicar' o relações humana e motivação no trabalho. ARTIGO 14-A) Compete (teia) menfixos efetivos e 3 (iras) auplentes, acionistas ou fita,,
relatório anual, o balanço patrimonial e as demonstrada financeiras, ao Diretor Vice-Presidente: aj'aulutituir o Diretor Presidente nus seus residentes no pais. O Conselho Fiscal terá st funções IfYG a lei 
na 	forma da lei; f) aprovar a trinas; e Instalado de agêncina, impedimentos, especialmente na representado externa da sociedade, determina c °pedido de sua instalação obedecerá às norma do a 2. ..to 
escritórios regionaia. ou departanentua ala empresa; g) aprovar os inclusive juntou autoridades; b) colaborar com o Diretor Presidente na artigo 161 da lei 6.404/76. Parágrafo doiro:11S  suplentes elo ()esbelta 
aunicaos gerais de salário. é 'concessão de vantagens aos empregados; supervisão geral da sociedade; e) participar, juntamente com o Diretor Fiscal serão convocados pela ordem de votação, e em :ao d,. 
h) fazer as chamadas de capital; i) aproverosorganograntas e nana Presidente é outros diretores, da elaboração e aprovação dos igualdade de votos, será convoe.ado o main idoso. Capado IV •.- 
administrativas, o regulamento de pessoal, • o plano de cargos e orçamentos, proporias e contratos para execução de serviços e obras; Assembléia Geral. ARTUR) 22) Até 30 (trinta) de abril de cada anu 
Salários, o quadro de pessoal da sede e 'escritórios regioaais, e toda d) acompanhar, junto aos.  respectivos diretores, o andamento dos reunir-se-á a Assembléia Geral Ordinária. dos acionistas, a qual 
e qualquer, alteração nos. meamos; j) autorizar a venda de contrata em vigor: e) aprovar, juntamente cora o Diretor Presidente e deliberará, no que couber, sare a noeéria prevista no artigo IS:: da lei 
equipaneenal ou:instalações e tua loisa por nana ale per a acidental . Guetos diretores, restados e dacisõea referentes it imiti :as, venda UI (1.404/76.4 I" - A Assembléia Geral Extroedinária• ara mneoestis 
justificada, obaleacência ou .eonveniancia• dá Sociedade; k) analisar, aluguel de equipamentos e hena da empresa; f) contribuir pari a' sethpre - que as aterei.: Saiiiii-éSigireni o pahunciamenes, joa 
nactualmenie os relatórios sobre o andamento das aras e serviços, observancia doa melhores critérios .de uso e manutenção dos acionistas, com observáncia da lei. 4  2" • Total MS delatava/Toes 
apresentado:1,pol°, Diretores: inambidos de.. sua supervisão. e equipamentos e para sua constante modernizado-, g) participar junto lanudas em Assembléia Geral serão senipe por raiaria absoluta ale 
determinar as providências necessárias. Parágraf0 einic°:  Observar-se- coro o Diretor Presidente e demais diretora da procura de avos votos, excetuados os casa ene que a lei fixa maiorias qualificada.s. 
Ia quanto aos Diretores' as seguintes normas: a) os Diretores serio- contratos e negócio.. ARTIGO - 15) 'Compete ao Diretor . ' ARTIGO 23) As Assembléia acra° presididas iaela Diretas Presidente 
eleitos pelo Conciliaria Marustrado pare una período de dois anos, Superintendente de Operações: a) superintender a execuplodas obras ou pai outro acionista, por aclamação, que convidará um ou doia 
sendo penniada • reeleita; b).0s mandatos.doa Diretores tenninarão e adminiorar acua contratos; b) supervisionar as filiais e oa escritórios -acionistas entre os presentes para secretárioa. Saneio assine 
SC11111fe a trinta' de abril deu anos ímpares, devendo és. Diretores, da Sociedade; c) aprovar, juntamente com o Diretor Presidente e o caminhada -  a mesa que dirigira os trabalhos. Parágrafo tinira  • (5 
entretanto, continuar no acercai° derruas fundei até a eleição aposse Diretor de Desenvolvimento de Negócios, -orçamentos e propostas acionista poderá ser repremniado por procurador, observado o que • 
de. seus 'substitutos; e) na ocorrência • de vagas, o Conselho de para execuçáo de servipas e obra; d) apresentar ao Diretor Presulente respeito dispõe o a 1' do artigo 126 da lei 6.401/76/15.12.76. 
Adminislraçâo farás, seu provimento, terminando o mandato do novo.  anualmente o planejamento das atividade, de tua área, os orçamentos procuradores deverão depositar na sede social os raspava 

-Diretor juntamente cone o dos dunas Diretores.; d) • .alisrituição. e planos dos princepaia projetas, garantindo boa qualidade e Razoe instrumentos dc mandato, com trila dia de antecedência da alara 
eventual dos Diretores' far-se-á. de:-acordo com o .disposto' neste nesse planejamento; e) manter o Diretor Presidente informado sobre ca mareada para a Assembléia em primeira convocação. Capítulo V • 
Estatuto ou, caso este ida omina, de acordo com deitando des seus resultadas comparados com os planos, mediante controle de custo Exercício Social. AR1'1Gr) 24)0 exercício social terminará ent 31 de 
Conselho' de•/,‘-datiniitiação;.e),SOreinunerado_dos adMinistradores. e andamento das obras.mès a mas; 1) manter o Diator,Prenidente .dezenebro de cada ala, quaado deverão ser levanalos o balanço 
constará de Unia 'preste mensal. e•de sinta participação anual nos sempre informado de contatos ocorridos com autoridades , patrimonial e as demonstrações financeiras. na  forma da legislação 
lucros, ambas lixadas pela Asminbiéia Geral; O a investidura no cargo concorrentes, cliente., fornecedores, sindicatos de classe e eventos aplicável. AR11G0 25) A Diretoria encaminhará à Assembléia Geral, 

diretor faseal.medianteassinaturado terno de.posse no tino de externos de interesse da emprena; g) aperfeiçoar constantemente os para a apreciação desta, as dentonstrações financeiras relatório da 
ata.-  da reuniõea da Diretoria.; g) SIO deveres de cada Diretor; I) atenua de produção, introduzindo melarias de qualidade, asso/ administração c proposta para destinsça dos lucros. ARTIGO 26) la 
exercer as suaa.funçõei ém•esi reitaeolaborado com a Diretoria como prazo. Avaliar constantemente os •- índices de produtividade da resultado apurado no exercício, serão deduzidos cm primeiro lugar os 
um-todo e com adeniais Diretora,:visande alcançares objetivoa.da empreso c atuar para rrielhorádos; h) em coordenação com o Diretor prejuíros acumulados porventura existentes, a provisão para o impo., 
eileprcsa; ily.Khnlef'dDircttit..Prêádente 'informado dos as, u nina de Adnlinislrativo e Financeiro. rnanter um ansiamo controle -sobre ca sobre ., renda e a participaçâo doa administroares. respeitado 11 
iniefeise siá- einprOsa; 111) sal-arar mensalmente e quando,isolicitado custos e orçamentos daernpresa a fine de atingir os objetivos fixados; diapodo no item "c" do parágrafo tinia do artigo 11 deste ramo. 
pelo •Diretair PreSittente relatórios das :atividades e resultados dos i) cm coordenado com o Diretor Ailminisirativo e • financeiro, Do lucrei r -ernanescence destillar.M.511 5% (cinco 1141I cela) doa a 
ennerce)iftlimentos é setdãs•sdarsua resPonsabilidadee'apreaentá-los à auperaasionar ativamente á -administração dosateeurabs'hurnanõrede 'fundo dee:lie-Serva legal, ate), atingir 20% (vinte por cena) solse 
Dar torta • cosa asmrecomendações que julgar . convenientes, IV) seu setor atribuindo as mesmos suas respectiva Te ponsahaltdada.s cap tal .soâal, e 10% (dei: por ceai) lI11110 reserva estatutária, 
preseniar Permanentemente o bom:nome 'da ernpresa, aseu bom coordenando-as de forma a melhorara produtividade e manter o bem-. objetivando reposição de máquina... equipamentos e veículos. aié o 
relacionamento coes aa ;autoridades, •2com seus clientes eé$1!com a estar interno; j) zelar pela qtealidadedos recursos técnicos da empresa • bafe do Capital social. la Insiro líquido ajusiadu na forma dos incita 
comunidade; 'V)- leva ao'conhecirnento. da DireariSriqualquer e pela manutenção de soas eduiparnentos; k) manter.. a par dos faia - 1, lia 111'6-artigo 202 da lei 6.40-inw1 S.12.76. nimbado presuma ela 
eircunafincia-  'anormal 'que pesam acarretar, alterações no ainprimenio novoa, desvios sobre os planos, cronogramas referentes a obras Diretoria, 'SAS destinada a pai-cela de, no afono 25% (ateetc e moco 
de condições cair:atoais, especialmente nos contratos de obres e de serviços, projetos e outras atividades operacionais; I) apoiar. apto da por cena), para ser diaba:u(da conm dividendo aos ar111111SIXS• A 
financiamento( h) tOniptilit • cada., Diretor asseasorar - o Diretor empresa no trabalho de morketing e vendas de todas -fa operações, , 	poderá criar as protelai,. e reservas que julear 
Preaidente no eitaheleeitn 	 a ento da estratégia, cooperar. no 'andamento visando • capbção de novos clientes e • diversificação da negócios cavalem.. 	1.  - () dividendau previsto it.,. 	náti OCÉ 
da empresa e substituir outros Diretores erra caso de impediram° da empresa, com a melhor utilização de seus recursos. ARTIGO 16).  obrigatório no exercício social ene que os órgãos da adoeinieracão 
:ienaporário ou ausancia, a critério e por inelicação do Conselho de Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: a) exercer a' informarem à Assembléia Geral Ordinária ser ele incorensetierl com a 
Administração. ARTIGO 12) n Diretoria reunirasedl com a presença adanistraçáo financeira da sociedade; dirigir a Gerancia de situação financeira da companhia. 5 r - A socimlade poderá delitiorm 
de 3 (três) diretores, no mínineo; § 1' • As decisões serão tomada pelo Controla/orla responsável por: apuração dos custos gerai, da empresa, a distribuição de dividendos cal base no lucro apurado cai balanças 
voto da .maioria dos Diretores. 4  2° • Ao Diretor Presidente cabe o orçanterao geral da empresa, relatórios gerem.ais ou ateia de semestral, e, rOSIX11131104 os prece:aios da • Iro, de devotada 
voto de desempate. ARI1C.i0 .,13) :Consumirão a sociedade cai inforinaçõa de sin área, controle de despesas do éscrieório central -e intermediário, em perlados menores ARTIGO 27) Os dividendos não 
obrigações Somente os cheques endiaasos, aceites e. contraia de escritórios regionais e ainda: I) dirigir a organização e funcionamento reelamadits dano de cinco anos, a caiar ala data elo anúncio de OCO 
alienação lidueiária,"que ,contiverem a ...inanira de um dos nas dos serviços da gerência financeira tesomaria e controle financeiro; pagameneo, prescreverão a favor da aociedoele. CAPITULO VI. 
diretores regidas:-  Diretor Preaidenle, Diretor Superintendente de manter aola sua guarda e responsabilidade os valores mobiliários da - ARTIGO 28) Disposição Transiaria. O (-aselha ate Administração. 
Operações e Diretor: Administrativo e Financeiro, podendo o Diretor ,sociedade; 2) superintender as relações da empresa coro seus credores em reunia extraordinária. elegerá os novos 111,111M11. da •1)iseada e 
Presidente constituir procuradores para movineeniar contas correntes ,e administrar cia saldem 'bancários; 3) com . base na análise data fixará os honorários dos administradores da conasenhia. obse. canelo os 
bancárias em noese da empresa.ea .1° - Os contratos de finanéiameneo Selêtóriol, balanceies e balanços oferecer à Diretoria recomendações -parOnstros legai a." 6. Encerramento: Após lida nonfee ida e 01,111,111.1, 
ale trena e dé•capitál de giro, bebe conto coamos de arrendamento sobre a gestão económicolinanceiro da sociedade; 4) supaineender.a vai a presente aia -  assinada pelo Presidente, ia 111111u. Scrder.irika, ç 
neercaneil, de . fiança, avais e outras garantia, deverão conter • elaboração do -orçamento de caixa e -contatar sua execução; 5) 'olha Jeremia acionistas. Vespasiano. 30 de abril de 20(11. (ax.) Pateia 
assinara do -Diretor Presidente .e do Diretor Adanistraba: e representar a empresa no mercado financeird; estudar L3-  alternativas José de lima Vieira • Presidente; alaras de Casale° 1.11111,11 • 
Financeiro, sendo quee-o Diretor Presidente poderá ser represemado ..,do financiamento e dirigir sua contração e controlar seu pagamento; Secretário; p.p. de Caindo Panicipaças e Engenharia S.A.. 1:1'1, 
par procurador especialmente. constituído pela eaerása. 1  2......-.6) -centralizar o recebinenlo -das faturas emitidas pela sociedade, Engenharia e Participações Ltda. e Vieória Encabaria I rala. (ás.) 
Sornate constituirão e -sociedade em obrigaçóes as ordens de compra controlar o saldo devedor de cada cliente propondo-  oportunamente Pedro Augusto da Costa; SS Administração e Participações Irela (as.) 
de equipamentos firmados por Con-dos três Diretores seguintes: Diretor • medidas preventivas ou corretiva a serem tomadas quanto a alas; 	Marcus de Castilho Souza: Flávio de Lima Vieira; trair. Felipe.= ele 
Presidente, • -Diretor SUperineendente • de Operações, 	Diretor supervisionar a Gerência de Recursos I lumanos para garantir a Liaa Vieira; Sérgio Rocha Vieira; 1Áli7. Eclipse de Canoa Vieira; 
Administrativo e Financeiro. 4  3' • As ordens de compra de material e seleção, integração, treinamento, motivação e desenvolvimato do p.p. de Vera de Lima Vieira (os.) Luiz Felippe de Campas Vieira; 
peças de reposição somente obrigarão a sociedade quando contiverem :pessoal da Empresa; c) supervisionar a Secretaria Geral responsável Carlos Luiz Ferreira - Auditor Independente. Confere cone se original, 
a assinatura de um dos usa Diretores seguintes Diretor Presidente, pelo apoio às Assembleias, Conselho e Reuniões de Diretor., assem transcrito às ris. 13, do livro n 05 de atas das Aissenalmas recais. 
Diretor Superintendente de .Operações e Diretor Administrativo e .como pela doanientação societária, guarda de contratos e Vespasiano. MG, 30 de abril 2001. (a) Paulo losé de Unia Vieira 

'Financeiro. It C = Oa contratospara.execução de obras deverão conter atendimento de acionista; d) supervisionar a Contabilidade, inclusive Presidente. JUCISMG -Junta Comercial do Estado de Minas Gerais 
a assinnteirta do Diretor -Presidente ou de seu substituto eventual e de de empresas controladas, a ficção de contas a pagar, o controle Certifico o registro cm 21/05/2001 sob o número: 2608233. Corava 
um das Diretores :Seguintes: Diretor Superintendenie.de  Operações .e patrimonial e os serviços de Focem:Momo de dados, e auxiliar o Engenharia e Construções S.A. Proincolo: 011234261. (a) Meca. 
• Diretor do Desenvolvimento' de' 'Negócios, 'podendo o Diretor Diretor Presidente na supervisa da Auditoria, inclusive das empresas Pimenta de Partilho - leela Secretaria Geral, 
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"EDITAL . DE CONVEICAÇA0 PARA •ASSEM111iLÉIA DE 	• prozrapaçarecurasie 1:Malacias. 24 sle.rilaite„ de , 2001. • Clentlaa, de 
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' JUNTA,COMERCIALDWESTADQpf:MINAS 'GERAIS "-- • iiipiáw'àáita thi.b ',iciá' 'itielhille, que deverá 
2/612001. na seermar4,dw 6rum, suo a Av Ga). 

hares' nàá cidadeaafediahle'réclhie do escrivão, eu-
'abertas em' audiêndia pública, com a presença da 
idesaComárea, em 27/6/2001 às 14 hs, os seguiu-
I";.1 halçãofrigterflico, com 2 nos de comprimenita; 
nonas 4151anis; I balança :mura FiliAtla,-eapuei• 

' 	24 053.714 - 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINÓPOL1S • MG-Prazo 
para recurso - Referente -a •Carta-Convite C013/2001 - P.A.L 
n"021/2001. Neto: Aquisição de Jalecos c tecidos para confecções de 
lençóis pura ás Centros de Saúde. Desclassificadas as empresas 

Whincy Comercial Lida, Vancssa Blandin dc Freitas, Maria do Ceirmo 
Assis (NICA Uniformes) e Fragmento Confecções -Lida por não 

[Criação. 
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.,, 	-_,_._.:i..:./. r----- 	 • --, 	lari.1 abei Cabes 1 na. de aço com ( gavehis; I 	raiS, 45 07:101.fittras dee dia 112 de junho do ce.n.VIIC 	11 
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' ..'-' 	---'-'?"--' 	11 e eld ii 'dei - . em a' 	el • 	' 	• 1 -b. J., lacrarem sobre a seguinte main deojia, - I )Preseição 	má 

	

. 	-.. 'a-letras de mode:tr.; r cofre, mun I a11 ..w I apac• a. amaneiras exame,. diseussa c votação das d mo 	Sia / 
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.„..,„. .„ ......" 	San, niod Sx -40; I aparelho de telefone sena lio - ás -relativas ate excriato Noemi encarado ern 31 Je dentar, 
',s.: ....6).,1)- 	e  os paavassouras; 1 suporte pueu rume]; 3 ventila.; 	2)Diseussão c aprovação do valor destinado à cai ra ne W 

dores de Letal:Calculadora, marca General 2120 pd; 1 bicicleta. Per(a- ' nistradores da sociedade, 3)Eleição do Casca Fis 	4) E 
7endo-se um total de RS 3.265,00. Conselheiro Pena, 23/05/2001. Ri- 	cão  sobre o resuleado do escrache social encerra o e 	de 
chardson Modesto (Administrador da Masa). 
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SINDICATO IBC) EMPREGADOS DE EMPRESAS DE SEGU-
RANÇA E VIGILANCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
O PRESIDENTE DO SINDICATO  DO 5 EMPREGADOS DE EM-
PRESA DE SEGURANÇA E VIGILANCIA DO ESTADO DE 

TAL PUBLICADO NO DIA 20 DE ABRIL 
EQUIVOCADAMENTE NA CLÁUSULA DÉC1M 
CCT 2001, QUANDO O CORRETO SERIA CL 
QUINTA DA CCT 2001, PORTANTO PUBLIC 
RATA PASSANDO A PREVALECER 000 

MINAS GERAIS. COMUNICA AOS INTERESSÁLU (QUE O EDI- 
ONSTOU-SE 

de 2000. Belo Horizon., 22 de maio de 2.01M). b-car 	man 
tira Diretter Presidente. 	 • asa••••••a 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONGONHAS-MG. Extrato 
de Contrato. Carta Convi. n" FMS/CPL/003/2001. Referência: Aquisi-
ção de 1.61X1 Imas de óleo de soja. Contratante: Fundo Municipal de 
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C11111,111alf 	S111,1111C1,11111 Dana Valan: 0.99 lata ti,. esiainel, 
1-ortua de imponente, Mensal; Veestecia: 1 e t•inenee consoaa de. quanti-
tativos: Dotação OrçanieriláriX 13754212021-44, Ass, Gueelier Itere. 
Monicine/Pracitt, al 
'FUNDO MUNICIPAL Dl; SAúDii DE CONGONI IAS•M(i. Estato 
'de Contraio. Cana Convite n" FAIS/CP1/003/2001. Referência: Age isi-
-ção de 2.4011kg de lede cm peS integral. Canana.: Fundo Munie pai 
de Saúde; Contratado: Amarinhe Distribuidora Ltda, Valor: R$ 15 
pacote e/ 400g: Forma-de pagamento: mensal; Vigancia, Termino attn• 
sumo duiu quatifaiidis; Dotação Orçamentária: 1375427.2021 41. 

	

Asa, Gualier ladreira taberneiro/Prefeito Municipal. 	• 
• - -• 	. • • • 	• e 	' 	553.7t0$ X 

.,uaáfl 	o. ., • 	4,1,1 
sea1AIIDALLA CORPORATION S/A. 

-.á. CNP.) n" 04171.174/0001•40 '. • 	' 
Assembleia Geral Ordinária a raleasse no 'tida 31 de illd10 de 

-.2001 - Cavando - Sà11 cavidade. os Senhores Acionista elea 
.Sociedade para se reunirem ene Assembléia Geral Ordinária, a -realerar. 
se me dia 31/05/2001 ás 14:00 horas, na sede social a Rua São Paulo re" 
4119' li' andar . sala 1.1112 - Centro - Belo I (minuete/M(i, para deli• 
bera a respeito das seguintes aderias: a) tornar ellfria, duro 11111111111MS, 
dures, examinar, discutir c atar as deranstrações financeira; h) doli. 
betar solve a danação do lucro líquido dia exerelcio c a distrilethçáo 
de dividendos; c) eleger os administradores; .1) aprovar a correção tatu. 
notária dee capital SOei31. Belas liaria.. 23 de maio de 2001 .leundador 
Marcelo Andana da Silva. 

23 - 853705 • X 
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t-GrajadartIti 1- vi,. 	1 de Identidade .ce 	4647; lielrilia 
realdeme.e.dur 

26"1"'°'''.750416d'''''.14k13"t°  66-ndl5.: 
Mico, Medir 
U4/3.401,1;'.CPF 
i 'iln:Erclofflorl' 
iNoi,602.• ,CEP 
Oito; 'basti-cari, 
549.190106642, 
Dom .Viral;257; 
;Citaileimódieo, 

i(Dr.).;britaileire, 
número 12.343, 

Ly..- Áfurisu, Paia 
Belelitairanie 

:boa tis,injUintris 
pe1Dr.), brisficl• 
tetanadá, 20, 
is • Gerida, CEP 
9., cxpcdida,pelq, 

domiciliadan.Rua 
fiu;Horivarite:M1-, 

,.• lade 
.„" O:Ricardo- ...(21k.: 

••elayradiepresenleAtauiuts4pur-todoiCas prearmics:malmida:(ASS)..,z-l-ITENI-03.DA-CC..009/2002. -Aquisição & material .hospitalar per- • 
, ;11SidMbrialckfárimetlóir;CuiiIi0Diii,Piiiild,;IiIilhede'OikVálhoWiiineie 1-1.-:mariante.NaluniRS,5.43Z00.(Clicii:Mil: quatrurxmos e trinta e dois • 

' . 	j Celaó•Ferrillniloi•••3:Iiiiiiiii11:1;AoCiriritillfijelFtirr-  nutileii,Crière -Edna-ido" l. ", . reais): Dotação• '"Okáritenülila-.11C302.1008:1013•-"Equipamentos.das 
- 	lMár-lihlid',Witt Mábbiódi . állerdlilOMNCEirlikeinital'U Jad:,,l.:,l-J'AtIvIdadeil inturAtandlmento.,449052,......iEquipamcnum c Material 

prior' ,(a)': 	; -AULOr • • '.• Oba-,  ECISET RICái,"JUMMO-(1", • k. riPtirisainainiii.Biribaticnai:06-drrinfaiii de 2001 Dr. Leniu de Cimo Lu• 
r, 	fOrailBeislernêlaniliiriii0.81(35/1007.1'fiillariaidirit'i2-78(0613riPirriliitc9,1r":11eDlieief-Geral-deDEMASP:"1Ár" .l,  I" 	. 
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,..,-5:01irát102'.3•-•:::,.2Precci,i0 liv,033/2002e.ititiáronvite0119/2002t;Contratante: Departa• 
415't'....''1,.. "., A?titt,  f.,:i;,•('''Àen-ariitiirMuitialriaLidd,Saritle-,PalbliciartiMS.-Guniratadoi'ÇIRURGICA 

..;i.•  ' !. c•XuArlij,zsiN , 
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• bert Cosia PUIU), Roberto Pauline/11 de Cataire;'SIIVestré  di Silva 
MellM(Duutures). Cânfora confo tiriginaLlegistrado em EVO' pró-
Mio. Dr. José Ricardo dc Paula Xavier "Abala -Presidente. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais r.Ccitifir,e o registro 
em: 113106(2(102 sob .0 mimou: .2781656. ,, Prát. 027781496. 
Augusto•Pi mu'en da Ponilho Pela Saeretruia GcniL 

eis; dumiall 
Ritiàfitral 	" 	 • • • 	eya:Granadii..1firle 

MliáOcasu,- rrá..,,,_Jalra:do -Idealidade 
n';"1.5.960,expedida pelo•C10010,1eÇPF16,53•35.1.16,20:Su9103,, 

, 	 brulldrut casadirii"Mádied. residente O 
driniicIlladó•I Rua •Peofettia•Rainiundir Nonato, n• 360, apirt••203; 
BairrirSaiEcloiHurizunienMlitallOeralidGEP.Sfillfil'520••Caf" 

• leira ile- •Ideniidade ••n• '13.935',e4-édida,riel&CRWMG ei CPF 
131,736,696,49;iSurala-Neves•MarquerBarbosicaloaSanuta(D.m.X 
brasileira, casada: ma.dica, residente e domielliadrilálTuaiFeltpta dos 
Santos,'n'..358:.apte.PAIL.Bairitattaiiirdcari,Be)e.Huriaanta,141nas 
Garcia:CEP 30:1801-16AL Carteira-  deildentillidei"118,503 expedida-
pelo CRMRÀG e CPF.633.083,986-72Dalnio Rosscul (Dr.), brasi• 
leira, casado, Médico, residente .e ríomiciliadd A Rua,P.rufesSor Aní- 
bal dc 	 atuo 3(1.2,1Bdrru Santo, Antonio, Belo.:HUri- 
rutité,"MinealGanils, CEP:301350•220:Cancare de Identidade 
20,242'espedida pet&CR:41140,e,CPP•i538,(08,876-04.;•3Prii 
pesta de protocolo de •Incorporagirda-Comparilria1(Presmed VA). 
auturiraindoci novo ConsclhesinectinirdaLnçan ib.:praticar tu Sun 
necessários 	 è EM: iiiiibeirillifiatartneidectrin abstenção do aci- 
onista Dri,MarcuAnténioRoChiCaletandiaiate.qUe.a Incorporação 
sd deveria"serttruCedida.• ao finiEda.cunititaão de prédio; Nada 
Mais haveridirelialar:folilavrada iprearmInata tuia, depois de lida 
e achadiconfitirne: vil ruir lardiii'aálnidu:SeJo•Horivintea.29 de 
abrilde2t)02:1AkDr:late RIC-átilo de hula Xtiviér 
denteM"Aziábblefic'Éri.°  \'kd,: Lúcia. cdtità-  Tanuri de Abrem; 
Secietáriri%Aciunistaa•PreientcridDoutorris/jule llisardoà,V011' 
VsfilLSNX,Valtar•Eliai•Rridrjgues•LiCnii.,(De.); Andreia:Vilháça 
Veiga ,(Dr.); Ale•sididie.Pace Slbeling •(Dr.); Cristiano du Couto 
Mourio(Dr.)3Lnia:Ahlonio Gateada Moura .(15r.).: brunindo:José 
Pernoita-Porto (Dr.);.VInia Lúcia Cersta•Tanure (Dr.); Heloísa Te', 
resinhiGarridu (Dr."-),.por ai Ç -PiiÇONÇUrIO de: Emerson Dentar 
trio Giálatt .Nareirnerica; •MOnlui• Menina: aia, RaqUel•Sbartiaali, 
CarlusiAlberto.MetrIcri(Douturcs)rTarabari,Ribelre Valailtir(Dr.). 
por si .e por procuração de: AlbaRegina •Stheliag.Fernandes, 
salvara ile Rachada Pires Mimnda,`,Claudio Punira de :Albuquerque, 
Elizitheth Martins &Oliveira, FábliiAntOnlo Rádriguas Nueimen-
to„pcmando Flávio V, Gonçaiyai,laferson•Silva.Aradjo, Jerge•Su-
man Vieira, Lúcia Criados Morais da Rocha, Lide Antônio Miran-
da; Marcos &Samoa,  Maria Crisileur Brandão de1Queiroa.:(Maria 
Inezlunqueira"Kallfi Aláriú•RlbainXi.Matinji"Hentique .Carripana. 
Moiras Ribeiro, Padre Lula Niinear:Robrabslfirari•Valadircá. Renal-
d&GarririPacheeo. Wiiher deSutizaGitina•(Dottioici); DalmaRria 
aell~lne..Chrianitomu Paiani•Telseinie'Regis'LelielL'ab,able,  
poriaLri ,por tirocuraOrr de: Antaidit-  Maile,Çllarça 	- 
AdiliminSavi, Eriea 	 . 
Raílátr,Tereari"Pimenlaides Relici:Rubeni.1.0priçafitearie FrálLaiFJ• 

Sirildes",00"Sousa.11Aintnic4X~C'BninkilaUlia 
Pillugui,Firmjáultegri, -por aio par. proarrikkide: Beatriz Ble.41bo 
LagteDalfran ;doi Reis; Salum1Dernarea)1"fissá'~oldel!SIda 

por are pufpnicurargode: Rui Miranda Filho, Luiz
Edmundo iNuMnIte:Taiscira.',Çristlna. Heicria-toledu da :RO 

Ceatir I unqiicira Tonea;,pur 109 portirrieuração.der An-
tônio Mar ?desenchi,. AnOnlo'Lulz PacaliGersoirMenderide;MO-
ruis, Luiz Cláudio Jus Santos, Paulo Teixeira Júnior. RicardoLam, 

GONÇALVES-SALLES S.A. 
INDUSTRIA E COMERCIO, 

C.N.PJAME 61.565.557/0001,111,; 

. • Ata da Assembléia Gentl.Ordliiirlis, 
realizada en,30 de:Abril 

1. Data Hora. Local. Comoareelinentii-'31904/21Xi2;,,Hrheraa-. 
sedo da sociedade à Av.'WenceslauEnia n.-30;Jicata`elOarle,rieio-,  
ninas representando mais de 2/3 do capital sacia) 	:Una, 
tara no livro próprio  2 CrinVocagan e CririspoSleki da Mem-,  
Aviso publicado no "Minas Gentis", adições de 20,'21e22'de.-Mar,  
ço do corrente uno c nu "Jornal do Sudoeste", edições de 19, 240 
31 de Mato de 2002; presidencia do acionista e diretor Geraldo AI, 
varenga Resende Filho, secretariado pelo acionista Retraem Raian-
do Pimcnta.1,12ralaturdsz, Aprovados sem reacrva:s00 balanço 
patrimonial c anexos, publicados -no "Mina. Clara10-edição :de' 
11/04/2002 e nu "Jornal do Sudoeste" edição dó .21/04/2002:.Dell, 
&rim& ainda a retenção de- todo o lucro do exerefelo..NadMinala 
havendo a tratar e como nenhum doa presentes Unha:feito usada 
palavra, lavrou-se a respectiva ata,  no livro -próprio; a qual lida 
achada conforme, vai assinada por todos que a aprovaramscsi4m, 
servas. São Sebastião do Paraíso, 30 de Abril dc 21102, ao) RUMO. 
Rezende Pimenta, secretário: GeraddMAlvarengir:Ftrainde-Tillió.. 
presidente; Ana Luisa -Resende Plinerttejollo Baptista de Alvarem. 
ga. Confere com o original passado,. no livro próprio.' (i)•Robertu, 
Rezende Pimenta - Secrentéto thrAsseitildela: (a) De.,Dilme•Apare-
cidade Oliveira - OAB/MG• ri• 73.767.,hinta,ComMelrl,3ltralado• 
de Minas Gerais • Certifico o regiatie cm'i 28/)5/2002 ,:zalls,onóme..••  
ro: 2780576. GONÇALVES SALLES SUA. INDUSTRIA-E:CO-
MERCIO. Protocolo: 027737152. (a)AugustOPirocrita &Intanha -• 
Pela Secretaria Geral. 	 - • 	• 	." • 

_ . 	 9511013.:i.)C 

EDITAL DE CONVOCAÇÃOj•Sindicato idoeTnibalhadarria.rrisMilv • , 
mentaçâo de Mercadorias ern Geral de Sete Lagoas,Cuntagcm e região.. 
Por sete Edital Ficam Convocadas iiidus ris Tralndhitdoreida calegeria 
diferenciada dos Trabalhadorea na MovitnenutçãO•de:Meicaderias rim • 
geral empregados c avulsos, czcahi us,Trabalhadoreaen¡Tranalsortea.  
Rodoviário, de Sete Lagoas, Contagem, ?miro. Lainxildo,lVespaziario, 
Matozinhos, Confins, Para de :Minas. Bctint, para.Amembléia 
realizar-se no dia 17 de junho dc 2002 ha .17.30 horag,enth:Rust.,,Jusa.." 
Pedro, próximo ao n' 1.118 Bairre:• Santo.• Antõnio, para' tratar da ad-.• 
guinte ordem tio dia: a)Decidii sobre a organização da Categoria pniiii-.-
sional cm Sindicato com base territorial em Sem LagintaContagan,Pii--
dro Leopoldo, Vespasiano,Mairizinhoi,Co•nfiespara de Minas; &dm; 
b) Aprovação dc Estatuto, Eleição e,posse de diretoria; c)Aasunios,di-;, . 
versos. sete Lagoas 05 dc junho dc 2.1812. •pclapoordenacao e Funda- , , 

Orides de Jesus Estavam. • 	• 	.'"'-• 	
. 	.

• 
• 04 957.9870 	. , 

CONV A P ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 	• 
CNP) n° 17.250.986/M01-5W • • • "r - 	• 	• 

-Ata das Assembléias Gerais Ordinária •e Exintordloarla, 
. realizadas em 30 de abril de 2002. ' , 

1. Local e data das Assembléias: na ide social-  Rodovia MG-10; 
Km 24,3, Bairro Angicos, -Vespasianu; MG, aos 30 (trinta) dias do. 
más de abril de 2002 (dois. mil  e• dois), às 9. (nove)' horas. 2. 
"Quorum": presentes acionistas representando mais dc 2/3  (doia 
terços) do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de' 
presença dc acionistas. 3, Composição da mesa: Flavio de Lima.. 
Vieira, Presidente,• Marcas de, Castilho:: Souzit,..Secrelibiu,,,,a.,, 
Convocação: etelfentle avisos publiesidiià 	.0 sais' c no 
"Diário do Comércio", da Capital, dias 18,-19 e 20 do corrente Más.. 
5. Deliberações: 5:1 ASSEMBLÉIA- GFRAI,ORDINARIA --
5.1.1. Os srs, acionistas, observada a' abstenção, das, legalmente 
impedidos, aprovaram, por unardmidader,a, 	-;:dos• 
Administradores c as Demonstrações Financcirat„,,mlátivoiao: 
exercício social encerrado en1,3L12.01,'Cum,mseguinte imantize, 
nas Demonstrações Finan&iras, para Incluir &avulso-1i diePropestir 
da 	Administração, visando a 'absorção. da • parte ,:do,  rtajiifist, 
acumulado, c cancelamento. - de •,rações. ..."..emi ,tealiitranagin"'. 
conseqUencia, tais documentos; que •fortuMpubliCados. em 8.1.02,'. 
no "Minas 'Gentis" c no "Diário dMComeiriti" deverão' ser 
republicados em me 30 (trinta) dias desta-data . 	Pur,propogur 
do procurador da ucionisla Calcirido Participações C Engchhaiiii 
S.A., aprovada por unanimidade, foram • eleitos, wao tnbnio 
311.4 112/3(1,4,05,- 	Jose de Lima Vieira, brasileiro, casado; 
engenheiro, residente c domiciliado em Belo Horizonto,•MG, à Rua 
Deputado Viriam Mascarenha.s. 50, apto:- 701, Sena, CEP 
30220.220, Carteira de identidade n' 783,: CREA-MG, CPF,, 
001.439.366,20 para o • cargo :de Presidente;  de '.Conselhu de 
Administração: lorgina de Castilho Souza, brasileira.- viúva, dolar; 
residente c domiciliada em Relu Horisunte,"li Stua,Pinipailn¡a, 42, 
Serra, 	CEP 	341220-150, , Carteira ." de 	Identidade ' 
M.1.637.303/SSPMG, CPF 967.44)/1.176-34; Luiz Fclippc.de  Lima 
Vieira, brasileiro, casado, engenheiro, ,residenic•edumiciliado em 
Belo Horizonte, MG, à Rua Oriente. -140, Semi, ,CEP 302201-170, 
Carteira de Identidade n' 1918f13; CREA•MG, CPF 
001.384.106.82, Flávio de Lima Vieira, brasileiro, casado, 
engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, itRua 
Oriente, 188, Serra, CEP 30220-270; Carteira dó Identidade ln  
2749/D, CREA-MG, CPF •18)1.4418.726-04 c &agi& Real'. Vieira, 
brasileiro, ceSáttle; arquiteto, residente c domiciliado à Rita Trifaria, 
255, apto. 301, Serra, Balo Horizonte, MG,-, CEP 30210-5711,. 
Carteira de Identidade n!.. 694110. CREA,MG,.. ÇPF . , 
011.482.306.53, para os cargea de conselheiros, 5.13. Os senhores 
acionistas, acompanhando u voto da acionista' --Calaindo 
Participações c Engenharia S.A, mantiveram a irmuncração• dos 
diretores nos valia-as 'atualmente cm vigor, refercnduzurn os 
reajustamentos praticados ar:is 31W4/01 e fixaram nu Montante de 
R$ 14.000,00 (quatorrenrui reais) mcnsais, 	dós membroMdo 
Conselho 	 Administração, a.j rateado entre eles, -.5,2.   &ss 	 iat á aliÁl  

5.2.1. Os ara. 
acionistas,- após exame e ampla discussao, referendaram, por 
unanimidade, as deliberações tomadas pelos administrathires da 
companhia, constantes das atas das reuniões cooitintas.do  Conselho 
de 	Administração e da Diretoria, realizada. em • • 26.12.01._e. 
31,12(11. arquivadas na Junta Comercial dia Estadti' de • Minas 
Gerais sob n's 2.734.476/23.L02-  e; 2:737.782/3 Prt.021•• 
respccrivarnanic, referentes' à nomeação-da peritriiiivalladermi,Eari 
conscquancia, os srs acionistas aprovaram a.•formação 
de reavallação constante dos rcferidoa;,:doetimentussua 
contabilização. 5.2.2. Os ara. acionimas, tendti •ens' vistaaerriendi 
do item 5.1.1 supra, da alada AGO,'resolvetarii,.par. unanimidade 
reduzir u capital social da empresa, de RS 82.600.000,(0.(oilenta 
dois milhões c seiscentos Mil reais), para" RS -.6011110:0181,00 
(sessenta milhões de reais), mediante •• absn'égo-de•-  parte 
pretura', acumulado, no valor de RS 20.307.530,93 (viela milhões,' 
trezentos e sete mil, quinhentos e trinta reais e noventa e trás 
centavos) c do cancelamento de 22.089.700,011 .(vinte e ..duLs 
milhões, oitenta c nove mil c setecentas) ações cm tesouraria, no 
valor de RS 2.292.469,07 (dois milhões, duzentos c noventa adula 
mil, quatrocentos e ercernta e nove reais c sele centavos). priràand0 
o artigo 2' do Estatuiu Social a ter á seguinte redação: "ARTIGO 
2") O capital social subscrito c integralizado é de RI 64).000.(XX),04) 
(sessenta milhões de reais), dividido em 692.689.393 (seiscentas e. 
noventa e dois milhões, seiscentas c ohenta e nove mil e trezentas e' 
noventa e ires) ações ordinárias nominativas, sem'. Valor ['Ominar . 
(ir-Encerrionento• 'Após:lida, 'conferida e aprovada, vai esta ata 
assinada Pelo Prbsidente,. por snirri, Secrerario,,..e mios demais, 

34) dc .5111 	(as.) .111.1.„ 
de Lima Vleirli - Presidente; Marcas de Castilho' Soara. Societário; 
p:p.-  de-Calcir.do-Participações Engenbaris S.A. -EPL:Engenharia.  
c Participações Ltda. e -Vitória ,Engenharia 
Augusto da Costa; SS Administração e Participações Lida.. (as.) 
Marcas de Castilho Soa. e Cláudio de Castilho Souza; Paulo'josé 
de • Lima Vieira; Flávio de Lima Vieira; Luis. Felippc 	Lima 
Vieira; Carlos Luiz Ferreira • Audlwr•Indcpcndente. Confere como 
original transcrito às fls. 21-verso, do livro n.  05 de atas das 
Assembleias Gerais. Vespasianu. MG. 30de abril 2002. (a) Patilo 
leSe de Lima Vieira - Diretor Presidente.-JUCEMG - Junta 
Comercial do Estado dc Minas Gerais - Certifico registro cm 
28/05/2002 sob o número: 2780557. Convap Engenharia c 
C.struçÕes S.A. Protocolo: 027732452. (a) Augusto Pimenta de 
Portilho - pela Secretaria Gerai. 

04 958.031 • X 

OBJETW Aquisição de Material órteses, próteses c cadeira dc rodas 
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1CC1ntatKlAy.ulsiçá, de m 0866.0,2,00.„,.xw .,t1wr,,,t,4;i,,h,p!,a.f,,..,,.,y02",116ii,(tmmii :,.c  

AR - 	

, 
	,  à ,,. 	,. 	, , reali). 	tOamenttrlarlk3011(18:1013 -,Equipameatos.d1Lo 

,5"»":141°CAL i 	2A°"Ii)l'i'it'Sèã?"':AlYi"3"'W'Acr1men%"rl52'1alui"mini'eMaterial , 	,,ki , 	
MR

etdeá 113 Dr.Un,teCaeniLa 

' 	

• 
!,;-'. 	•,'. • 	• 	- 	• 

' ..digAet, :.illIbpetturt” -'.. iii'isinl't"..'S.'itildr.̀ Prit'ii-st-FM1-• Extratirlde Crato 
1 .”. ,I)IproCcaarád. 05,1211•12"- Cartininylle109/200r.2on.aZantli: Deputa. 

us, ,r,ffartign,,,,,,...,r,...„...E.9.40,1,......,,i,......,D.  ur4:„...-.. :it'''':r*Sil-4,0.10W20..CLQ:2:MniâilWellAiril?2''irrit3D•milicri.'elei.".1,1112.b:Libi:P-?M'A.20•°:b‘.°:Pn.":.:"K:rm4henctiji"8.1c."!vál''LluRSC 

; • ~k,loijmixr:S903.,,,debez., • 	o,  

„. 	..rettc9a9r2,:n.„,........,,,„,,. ,, 	,P,...."•••..maa , • ••.",5",•900;00`.'ilfClilneoz,̀MillitiVecentovicals).,. Dotação  Orçamentária •- 
..I. ,i 	ff "̂.',.;____."";::',.2."MR •u. .,_'.,P.11srM.,,L.,'-'e.9.4__;,„',',-,9,..,  ..,,•,.,,,,,,....,, r."r.:',,.", 	 ., 'is ,10,302:1001L1013',g,Eqiiiiiaminnoslrlair.Atividadei Pronto Menineiro. 
i 	.. ""..__,P4,..,,,,Wfflio„,....9`?..,.!9/91R1„, t.!.•;!.!,„..,.'l/li •-lr',.,,•..,,,....,....9, l-jr',,tol,449052"-•.^.•••EqUiliamenliiadMillerialPernsanente. !Latimo:na, "06 de r,g,ttzzd;.7;:or,, ,,Iír,e,;-1,Lvjgn,..,-..ditirarx, 9..5 maio do 21302:Dr.Lerijo de Castro Lana -Diretor Geral do DEMASP. 

06. RAwilidii'dó.  :,fiP' . áidol*W,31'd'ib‘i',..6biigdéagxlY " 	.„..',...,,......"Ad....:-.-„Ptindição-MiinIcipal.dc,Cultura: de.Barhacc.-MG.- Ea• 
Publ~mii,J60'!áiã',Zir•Di 10,OPICIAI ,PCLES,TAD0  'DE,' 'a ,,.,:o4li.f•de.C,Ontrato ..,011.1eto:•Conecitçãiacimplementaçãodo Plano Dirc- 

;:, :à MINWaF .•':f  r...i mmotirts...icomució::;,,f,fibiyi:Èó, ./.. i , 	 .b0.103.2.„..4, ao,dé ,  .- '. •,Orvamcniária"atrivris1de presuiçãode serviços de con- 
'letabilidade.11 hIlcai,cinw.InterveriçõealdeapowaGestão Fiscal,. para 

i• . 4F40,404...,,Pmiri,0400/ghtliPttRuiS1019.. • 	!.!_irria.:"::.,P4iitõeiu ii..., ,mlimilard Orçamento Pública, do.Contratante, especialmente nas-áreas 
.1, 	l• Pairispeeilale,15oniona1rad ‘dollfataidladoi, 	voMati,esaieta 9 ,t;11JilersonsulLtoutd.,"asscs.:c„,traniaincnto;multidlsciplinams voltados à ''' 

enearrado•;.ent:;" 3 tesic•Aggilb.re,...10 2091,  ',..1H:rtellbeIlido•• •-•Plar, •L'r1,".1'Ailier Fin. -.PISA.° Controlialnieniti:Contratada: SIM-Sito. de Inf. de 
aaanlliddide; itiaiderbnCladbjudnida suciado Unibitiminadii, --1,: ,: " - ' - 	• . 	. 

,, 	; novalor.  deftS1 12349;44CM%. lu 15 4en..P.,14 dlignMaaquidenta.O. ',V./..;",„,,itelBarbaceni-MGJ.Valur estimado p/ exercício de 21102,R5 15.(0000. 
1,0,, ,̀St4,..•O'tesinnm 4,W414"..uini_.. ,MY04)1Zalb.n,nanialde;Pre.luf.. OS. 4,../Plblexerefelolile 23103 é. ile.RS .10.1100,00. Piara de validade até 
^cum 0̂ ,...14  ide.410,411454iRfmrvil,:-Lblid.:. ,C)',IPclibcmdo•1Plif,  :"•- i„;130/05/2003""-Brubaijana-MG: 03/0601102. Edsort Carlos Brandão Silva 

.. 	unardinidade,aiirailiteitnebOalaii&;4"corthaEcammLegallat ó glzA.,;=!Plealilenteda FUNDAC- Fundação:Municipal *Cultura. 
',.. 	viduridgÉRS 5907:861CiriessmilaniniiriMnitn:à arilairealao efienia- e• Á,. 	, ,--:,-;•.":".at,,..-"e1,-; . , • •• •• • : i ..- • • 	. 	. 
, 	sela Callavoir,pan•a,COnWAO,Prejufitói'Miuni4iidtia:WRéclellai.;à. i111, 	- •, • rit-•: ,J„...,;i1 	• 	.• • -. 	' , 	ow 958(119 • x 
,. 	,.. drientriatentri) prazo"dernandierir•Melitrea-liãçiii'diliArisabbleia-  :",•- 	, ..... ...". it;• • .,,i, •. 	• 	• 	 • 
' 	• l.• Ciefid:"Gidiaárial•de•'2005»rna_bert. _J?/MTO.Rl•'_P.RA3SIDEN.T$1•, •1". yi.EDFIAL: ,Dfi',..CON OCÁÇ O - COOPERATIVA DE CR DITO 1.  

..-1.: DORIVALSORTIN011inialletror'emarlorengenbeirolitnirtaduridri i'... ;,:"RUICAL1DO:SULDE1MINAS LIDA , RIVERCRED - RUA VIRO. 
:.• • ,3, áddul4deálderiadade3R04a71:1375:216•21SSFISP.,94ddl.GPF.-•4'1i-Y Áre,L10',ALVES'•PEREIRA-J1W 155,'-1-CARMO. DE MINAS/MG - CNPJ 
( 	• 3.,' 016,31739.81,49t1ealdenieriOratiialliadd na Rita1Nt. Miá Fwitás : i.e-..,::: 03.590.(186/01101.48 -- EDITAL DE)'iL 2'. e. 3.  CONVOCAÇÃO DE 
' 	•-• rf•350;,toz:1601•Eirlinlim'AlneileaStapaúln:.SPriDIRETOR; r,"„rnitASSEMBLEIA 'GERAL: EXTRAORDINÁRIA - O DIRETOR-Presi- 
1,. 5, SUPER TINISILINTICWEQUARDOt FAOUNDES.iirSORTINGC; 7;:,'".1;113crissilariCOOPERATIV,A;.DE:CREDITO.RURAL.D0 SUL DE MI-
;.• , '',, brasileiro: taiadel'aingenbetirii-portadoideeddida"de'idahildrideR0 ii.";;; .:,,,Nns:J,TD/1•-, .-RIYARCRED.- no uso de suas atribuições legais cesta 
 ., n'!"9346A68,3:SSP/SP..nrou.:CPPM•:.13144I6118416;1.'rciiderite;e, J1i'l.--illinsliail,rirt1r,"-capie:•CONVOCktiri•associados desta cooperativa, - 

domiciliado na liba' Drhilintart FiirtridolNunea;l3170,1miti. I200;, '.,.lit5,.Zenrailmetede,4211:(quauiamntos e vime c oitti).mn pleno gozo de seus 
BilrniMenta, ,'Uheratia4,,M0y:DIRETCiR,  ADJUNTO: ,MARIK .•,,.!- 1,•:"direitus sriCialS.,para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

; . 	CLA UNICE",  PAGUNDES.:,'ISORTINO, ,biállai,■;-,,,,eitiada;',  :a: a ser-realizada nedia 15 do-MU de junho de 2002,,no Sano de reuniões 
, Prure:garrai minadirradileddüla:deldentldade /R,Crn!.. ':.194.336-W ''..,'Átlit'..COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DO •VALE DO RIO 
;.. 	SSP/SP,a,do;CPF,. if..b41.'i 87 4.7 011-91z,reitidente .¡Mdttiniciliaila mi' Z:Zk';:.,,,VERDE:LTDA. (COCARIVE), situado a Rua Virgílio Alvos Pereira ; 

Rior-PriiL...- Ainir Rinnuln!..,,35(Mantir16111,13,' lardliMAinenca,,  San,  ,;.,:t":111i'.'55B,-;NO•votHericontet cp 374724Kx) - na cidade de Carmir de 
'. • 	 uicttraos  ;•4;,,1"ij.,,t (MC) por 	de espaço (lsiao em sua sede soCial, - às UNE 

am"ncribum Crime previno •cM"1.4,,que usiniPecioriide eaeteei: '.i horas birras aiii,"priMaiiii convdc'açãe, com a presença de 20 (thliN ten;os) Jii 
advida-&,¡agreandi,,,o)...jmusrül4 mari-ajW"da).15teertirig"ijnorit.if:11f,itiritlirienideicsseciadusl is 1100 buiu em segunda convocação, com a 

• : marilldria!ebilacMvalur, •Iiibilllinididei RS,6•000•00 i(Seliniii ' •.•';:-.PiTririnSS:derilclade ..11 ,t. -dos associudosloa em tareeira e intima 
., 	- L reals)r•-poderidei'aerenk•Stijiiiiidini; cánfiiiirie, •;',Vitriação i• do -",',..1-1, convocação:Lr 12:00 horas coima- presença de, no elimino, 10 (dez.) 

	

. 	.. 

ICIPM/F0Vjna•riarbsdieldide'reicifisaild,palelDireitir-Presiderins: ii-,C;iitiaasoaiadqs; para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: AS-
:__.' -, 

g
O DirctUrpresidentc.,deveit estabelecerem reunião delDiretoria;OS :.„-, ,r-,,.SEMELEIAGEEAL E.)• ,(TRAORDINÃRIA - I -.Declarar sobre o me 

., 	
; 

k• Z.,l,l,,F gErdin 	wip 

	

i•deiWiRMil'4"&tatgrerrsaiteliepaw tio 	rr.  4...enclifinentrilli us pelalottis:dRCortselhu.ELscal..dos requisitos do art. 2 
3 0.4,4a.,,,smil,,,,,,,,,,‘,.,..iimi. tiiadisi,:(.).,,o1 diciiii...às; •,,riy.,,,,ii•di,:ituiq,,L,,,2645•qq;8¡ccfi,,2•-.•113riforma do'Estatutir Social•da:RI• 

:. 	;,.. Pár ..únigliftild.d..,  I-  iditijinitaliagio"dU Conielhd"- Fliaid • PáZa-;'.O ql'i-Ál'y Re:i,c!),  LIDA'...ntu.' S, guintc.s• artigos: a) ArLD - parágrafo klaico: 
..:„ gorreeld exercido ENCERRAMENTO: Nadeitiaisibaveridoiaiica ,,,:.15,.."MOugo.'291•0•AfirSo3.1:"Ái Art..37;..) Ari. 38 .3 - Assuntos de mie- 

.a.'•  . f..,  dedii-à•ÁigHilmn!i45:4*-,,,...4ú'a• :tii4giiiiilliiú:fépúlj",;.,P"i,.firáàii"~nt,„..dtdil•!:"• ràra,  ..,1; ,,,n-,-.:,,,''''(+Jttglc-..'ra».),;4,,'ALGM"dEN'Idc0'.."ç"m. FERR"  AdcZ"D""E (`4
C0A)àTRII4 orle.ju.nhpu tdRe E2T18912R. 	• 

"•• •:1:. 'xiafornie'er-;istimida:••,:mosi"-:),'unté;,:shain:r.iriniiiti'datri002"iitay l;').i.i'PRESIDE• ' • 	• :i• - •' 
• -• • ..J. 

 

0081IVAL:1SOBTIND.lalPre4fienteldit~141iiiirii)MARIX 
 

• 04 958.001 , X •' 	.... CLA'UNICE-g"- --1AGUNDES:J:' -'SORTINO,11-:•;:•;•::,•-i'llarnigiiiii1J.,1i, 
li;.• •Ii ACIONISTAS: a) DORIVALJORTINO • MA I ,CLAUNICIC ..1,. , 

i FAGUNPES'SORTINO.,'13D ARDO FAGUNDESSORTINO:', :t..4,,,,DEMASIVEMS/BARBACENANICI. c . HOMOLOGAÇÃO - TP.005/ , 	
• 

‘'.P:''SÁNC.Of SOT.ENGE #•;z-'4)'DolOVÀL'SORTINO"••• 215)2 PROCESSO N 1)54/215)2 HOMOLOGADO EM (141116/21812 
. 	... ,,,,..'a 

• •,- ÉDUARD04'AGUNDES'SORTINO. :A" presente e Cópia IleL ,a• 	 . 
earrifd91•11W969-ri52Firria7C.,Pin/27da 	92(S12t617/' a...a 

- i„:, DOR) VAI. SORTINO ir Presidente da Aiieiribléla,UUCEMG.„ •;•;::: '.' 
Canil-mói) reáistro cini.11/05/7.002i,"Subit ii".;27,77448', pro0Coitc, 
02209•6906:•41- Angusto"' Pliitenti• dit- "Niiillicvi,--•PeliSaarriliiiii 

, • 	 , 

. 	• 04 958.0/2 - Xi• 
.. 	, 	• 	• 

,"COMPANHIA SÃO JOANENSE-DE.,PARTICIPAÇÕES • - CNI"J• ' •. 
• 27.27Z327/0001,79-  MIRE 31314811658,7 ,•Auiiiiii•Asseiriblehts:Gef,,.;.--":. 

:,,,i, Ordiiiiiiá ri Extraordinária realizado  cni.29.0eAbril de•;2002'levrii,•,".. 
• dite forma dc sumário conforma Ari 130 Parágrafo I da Lei 644)4n6 -.-,i. , 	 • 

. 	- DATA:' 29 da' Abril dc 2(812,-  LOCAL E -HORA:-  Sedie1decinpreaa,'1:1 i:..1.4nio da Mui' Lara -Diretor Geral. DEMASP 
• , - lidá Frei Candidri:189, bairro D. Busai,•Siulili10 PC1'..,Rej,, M,Gande"). ' • , ..... •, 	•,.. . • 

la 17j5) baru: QUORUM DE INSTALAÇÃO: Mala da 2/3-do..Cipitaj().'-'.-i:',.1:t:„. ,  • • • • "... • - 
' •1,.. Sosial, earfumic constá noilvro dc presensade:ricioniiiii;.COMPOSI--1:»"SERVIÇO AUTÓNOMO DE • ÁGUA ,E ESGOTO. PIRAPORA-MG. 
' ..i. •,ÇA0 DA' MESA: PréalderiteSr:Pediii Paulo Fainande:e•CounieSearer,t",..fisairaiode CiIntiato" o.' 22/2002 . Contratante: Serviço Autónomo de 

'..... 'Llriti'iáSr. fitg•FaisiàqulullásairaDilliaitC.DOCUMENTOSDkADL:Arüiii,e1E.S•Énni dePiraptini-MG:Ctitáratrida: Sistema Bel Rude Radi• 
• -.. MINISTRAÇAO: Publicados no•Diária,Oficial,i1MEitadii' de' Minaa.UtIlfrullii Lidai :Objeto: Serviço de divulgação de informações instituei• 

.- . 
 

.'Ciciais 'diurna) 'Mela em Dia'nei,pradriarda.lerriA1111$011AOSACICSi,g"' ,onals•  adia:Silvai e•da Orientação. Procedimento Lleitatório: 348/2002. 
--,.••• - .JUSTAS: Publicadoa nas Diário Oficial de Mit"Gatilsidiaa'22:23• e il.i„i"Diarienieda liCitaçãu'édriforme arL•24; II lei 11666/93. Valor: RSK03,85 
. • :26/03/02,e juntar Hoje.= Dia dias 22, 23"e24002: BALANÇ33,1t '.:10itócentlis e1trárircaise oitenta c cinco txnuivos) por-más, Prazo-de 

a;PATRIMONIAL -Publicaderi•  no. Diário Oficialale Mlnioi;Gentla.elor3-1'1".vikenaia: até"31/1212002. Doiação tin;rimentária: 17.122.0021.21511- 
-, 	nal Hoje rian Dia eni.17/04/02-..CONVOCAVES: PublieridasetSDili:,11193.3.90.39.110. Datada assinatura: 02/05/2002.•Eng.• Hclikr Freire Cai- 
, • ,, • ilu'OfWial de,:Minaj 'Urgi c lomat" He :.rim..Diiii•cm•16:. 17"..9e:  ••,,,deaw,Dirrattrido:SAAE•Pirapura,M0. i 	. • 	. 

1,- 18/04/2002. DISSII5ENCIA:iiiblio i maré' dcciaração•Sou iprotaste:9ur...:::," • , • 	• 	;' .... • ; .-, • 	' ' 	• 	•' 	 . já 
fr, pine )dui acionlaiks:DE111~ ES:.Apruve,4o,pix.-Çniiilinl,Wade...T-..,,ç4riiii,.fiii..C4.niiiiii) n..'23/7:002. Contratante  Serviço Autónomo de 
'... de Xotai, cum abltenção doi ho idoSPar laidiolddibéntii&sàegain'4.":" Agtia o Esguio:de Pirapuia-MG. CUntrautda: &minus InstiCute Relu 

,..•ter.Da, vadriaern"resciVas.aleuntu dtia adridniziasidores,,Dernon•  	•Surizunte S/C. QbJcirMPitaUição dc 'serviços educacionais referente 
1-  1taCdes" 	erBalanqe PairimunildiNaà0Vo1rittSseelicitt,Tindu.,1t.:•" Curau MBA Executivo ••• Pós-Graduação cm Gestão dc Finanças Avia- 
r.•••, de .3 j,de Dezembro de 2(8)1 II) DOlueroeiverrircfairárieiyalticdc•314•1-i,  :„,200:Práéedirnipto Licionerio: 455/2002, Dispensado  Licitação, art. 

•-' •l•-•acasedfis o elfiddleigili eirinticentawuJdecortrinted9,11cfaliaC40.. 1Priul...:';',' 	 ais) Praias  • iie,:;,eige-nclie, atê. 31/12/.21M2.. Dotação orçamentaria: 
, - 2.7.15:405,34).(D.vla ,MWsOca"..açieeenteaaqUhgra,rinlismatrneek....Wi'Çt15 s?..-Lei  8666/03 Valor Total: 11511 2(55 	(onze mil e duvenins rè- 

, 	riaonial de capita:foi aprovàdu.a Mia ielerkkiiiiiitteilirise .1rierapura;1:",e17.122.(()21`,21811,3.3,9039.00. Dota mis assinatura: 07/115/2002. Eng.' 
.-i. 	 doi:coma de..Lucruaie'Prejdfrin ActimuladoeJ;311)Rekau,drikMerrir.lilf1l;Fielder FrobeCardoso ...:Diretor do SAAE-Pintpora-MG. 
., 1:;-brus do:Conielhdde Adriiinisonio'e da-Dirçtitriimadoaido..aacklutiq'.' -. •.:., 	••• I 	. 	. 

para oirifode dM30/1)4/2002a- 311/04/2004.Z.CONS..EWODEÁDMI4•,,.,,Eatiitiz.drilCOntratii .n,` -24/2002 :Contratante: Serviço Autónomo de 

['..i.Indui~lrbaidernelleituaNiz&nón.deliridhig'.26.514,11.1h11.3.iii&hk9:1••.t,:Htirlzonte,,S/C.  Objeto:  punição de Serviços' Educacionais  mi-atenta 
•.1 „.'"-• NISTRAÇÃO:."Sr„ ,PcieruiPiulti ,Farnitridaa •.Coyinai.branildito:-..eaiadel,•• •. Agua e:Eaguin de Pirapont-MG. Contratada: Business  Instituto  Beln 

'• inoWo_driaanc.inriCPF.1106,3,74.9.37,1•51e Iticititirirt9ridide 9S19 Irititibil9"...:;i2cursta MBA ,Exactitivo", Pós-Graduação em Gestão de Pessoas em 
li'''• RI, ,1X PN11.Ç1it'r•-1,29134ke,in..,,Pit:41deri ..,ió eg4)..milzairo4-Pra3,ab..Aiiiblente'ile:Mintançai.,,,Priiimtlimentó Licitatório: 455/2002, Dispen-

, !l. 41 Rua'. . 40,s. de São Nicente.351,..131.2 /1107.:Msea. r10;Eio_.. ...,•de'ãa.Cr":.iirill e du4nws,:tcals): .Prasha de vigencia: ale 31/12/2002. Dotação or. 
í 10 iiviieuicc,......,, ,r...,iro,.,,,,,w,,„o,.,,,,,,,„.:,s,, de .Liaiitição:"Mi .  15 -.LH 866(/93. Valor Total: RS I I.200,00 (onze 

r, beire, RI  I nL  OAB Ri  26.432 CPF  •265363.917-04 Celgo:31e. mart•v,i7,,:çarrienterlaiNIZ122.0(121.21101-3.390.39110. Data da assinatura: 
'. ' des•QuIntalla•-bralllelrix.EngenheiroJeatiduirraildentel,EatudaiCit.2.-.07/05/2002,..-Ea•IV,  Helder . Freire 'Cardoso - Diretor do SAAE-
:, ,-noas, 320,-rCónádig:Rld de1ancini" Ri, 'deli' illIj414)  cREA '-• 5.• •-:1.  ini.ron,-Mg» , ' 
"; RegileiCPF 022.752.447-00:lDIRETORIA:Srfferlio Nulo Fesiiindci• ..• .,.. ,..., „,- j,  ' .. . 
Ç'-CoutiiitDiftlitif. PICiikáité.,-)g'Stuililleadp,tSmatcenia Da, Fernando,. • : - . 

• , 	OiLlie,"tiiiiileira,"áisida;.áttuta,muilciiiiiiii&Ii.el"Rea Nisciiiiilede—.7- F,Xinge•Ouleu.  ritnitu n.' 25/2002. Contratante: Serviço Autónomo de 
. , 	Num,-  265;• nu Jardim BoGnico, •Riti. ' da Jaheint, RI: • CPF • •• . Aguse Eagoto de Pirapora•MG. Contratada: .1 Chaves Tapiti:unha e 

465540777.53 , e Ident..eapcdida • l'Itt Inanido ,Fdlia•Procheee.A.4!‘„ i:AssoCiiielua'S/C,ONTREI:Objetu: Prestação de serviços na área de 
•. ,- 1.219.566-5, Diretora Vice: ftsideme; c Sra• LticiantiferniunIcaiCourri.ii•Scpininça c Medicina do Trish:Mo. Proixdimento l_icitatório: 099/02. 
, ... • 

 
tia 	brasileira casada, bióloga. residente :a • Rita 'Benjamim BallS9.-:::;.•••. Dispensado licitação, art. 24, II - Lei 8666/91 Valor : R5980,(0 (nove- 

', 49/402 riolardlin.Botânicii; Riu de Janciro;'RECPF•751'.761.147-04. a'?";,,&ntiiive oiimiwtis) mensais. Prazo tic !Agencia: ate 31/12/2002,13o- 

, 

• 
-J,  • 

• 

Reandiradjudicado emencendu.pgiy fornecimento dos materiais a 
seguintes rumas:-  
Firmã Vencedoras 

• 
kens Valores 	I 

Centro Auditivo Resion 01 
• 

37.410,00 

Ortopedia, pà:-.pê Lida 	. . 	. 	. 	
• 

02,03,04,05,06.07.08.09.1 
0,11,12.13,14,15,16,17.18 

• 19,2021.22,23 n24, 
40.312,00 

ValortuUdda Lien açãO . 77.622,00 

• COMPANHIA', SÃO:30ANENSE" DE PARTICIPAÇÕES CNP/ 	pó( eNcto a Industrbdicaçlo dc Predulos Testeis, -direta 	 • 	•„;• 	• • , 

	

311ppu1658-7.- Ara da  Assembléia,Gerai 	mente. Nada mala a tratar furam suspensa! oitrabalhuale lavradia 	 do:r:aditamento ao contrato 2212001 - prestação de serviço de 

	

24 illi'Malude'•2012 lavrada' na formado 	 tifuti:d 	 arai:atila :(ASS).Pediti:Pribl4;;;arrecariaçãe UI Minta de gaba . Contratante: Serviço Autónomo 'de 
• ". "sumáriortonfonne Art. 130 Parágrafo I daLe1:6404/76. DATA1.24 de. 	Femandestaine Dás; Pai& Irvingdo Carvalhti'Vlanlia, Celso 	"• 'Rani e • Ea,gu tu de Pirapera/MG. Connuada: Loteria Pé Quente Ltda. 

• • Maid.de 2002:LOCALE HORA: Seda deellINC,34..a•Rua  Prel:C4ndl, • ••• dez Quinialit'InecratricErri.Fernandastouio efEduitidit;MachadoEtz. "riAltetação, aoritratintl da. reprcrianinção e (hl o* da conu para deposito • 
';,.t,Áo, 289; tiairrü!, D. Bareo, SI. 	Del Rey;AL-Geraii às 16,00 Poma rA preiçille dedpia fiel daritiertil itiVnida,cm113r9 próprio:lei:JOSÉ., bancário. Demais denudas ..permaneacm inalteradas: Dotação 

i'QUORUM DE•INSTAI-AÇÃO:-  Mala de 2J3dO Capital Social ennforj • ,EUSTAQUIO,FERREIRA.DILASCIO'j,SECRETARIO. JUCEMG 	 .37.12245/21.200 	 Data da assinatura: 
• me i atalaia nu livro de • presença do acionlataa..comPosiçÃo DA 	;Certifico o registrueint•29/05/2002;aub número  27111207 -•Protoco;....:, ,•02/05/2002. •pie.HcId9r, Freire Caidoso SAAE - Piraram/MG. 

	

.•MESA:PresIdente Sr."Pedru Paulo.fsmandes Guino e aticratárki Se. 	027.615441A 	 pio'anly 	pii•rqui- ;iparo•riete 'atila pariri; • 	• ,• 
lese Paulo Santiago. ,CONVOÇAÇOES: Publicadas 	Diárloi0fIclal 	•.• 	; 	•-• • "•• 	, 	• 	:••••••• 	•-• ; • " Estrala dOr• aditianantu ao Contrato 23/2001' - prestação tie scrviço 
de MituiáGarais h 	Jornal Hojecni Dia em 14:15e 16/03/21,11.12;DISSI, 	" 	"11:• 	• 	••••,:i 	• • --":" • • • 'JÁ: 	"1-1,04,9511.01i X•1".: •,arrocadaçã e .de Conta de água 	 . Contratante: Serviço Autônomo de, 
DENCIA: Nào•bouvedeciaraçau ou protesto par parte dias • 	"' 	 " 	 c Esgoto de Pirapora/MG:Contnitada: Loteria Velho Chiei, Ltda. 

' 

	

DELIBERAÇÕES: Apruvaçãoor unanimidade& Votei didelibera- 	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - PUBLICA/PMS. 	tenção contrai.] da representação e don" da conta pura depósito 

	

ção do Cortsclhude ,Adminiatraçéu na (Munido ari: 15* letreá" dos 	BARBACENA • Exigiu, de Contrato PruCesio n ''..-053/2002,Carta j','„. bancário.  „Demais cláusulas permanecem inalteradas. DulaÇãO 

	

Egaiiild.SOciait Para subscrição  de  capital social  de"Luna '1,50•A'Aé 	• Convite (8)9/2002, Contratante': DePartan-ientu•Municirad,deSiddePd;,:".,',u,rçanienuliia: 17.122.0021i001-33.90.39.131 Data da assinatura: 
pôr • quota., de responsabilidade limitada;raendó a ,Integralização com r',,blica/FMS.lContimidoizeMOS DRAK.E• DOS0RDEsTE;-"Objaidik,,,it -02/05/2002.• Eng" Heldar•Frairc Ciados,' SAAE- Pirapora/MG. 
ativos da Companhia. Nada mais a Ratar foram suspensos os trabalhos . • 

. 	 --Identidade expOida rio Instituto Feliz Pacheco N.04442004.0, Dire- , tisk, °Name 	'a: 17:122r2raralls3.S.a.0.39.(X). Data da atainant- 

• ,1• 	i"- 	 • 	 55 leiais  que pasta a'Aer acgdinte-redgkiArt:3",, 	Sociehladá•Lem-piripbra.mo,  
• , , 	 , • 04,-,958043 	tom Adirdnistrativa inan&im. IV). AllerKião do 	r doz 	 ,:/3/05/2110ngi,.; Hal r FreirelCardosM.- 1.".?Ireriir 	SA 
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MINAS GERAIS - CADERNO I 

	
DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICA ES DE TERCEIROS 

	
Quinta-feira; p de Fevereiro de 2005=-27- 

DEMSUR - Departamento Municipal De Saneamento Urtaanu.Torna 
Público A Realizam&) Do Processo De Liciuição Do Tipo ToNala De 

, Preços 005/2005 - Objeto - Contratação De Empresa Padr cci-
mento pe Sulfato De Alumínio- Entrega Dos Envelopei DeRoeu, 
menuiçãtrE Proposta Até O Dia 22/02/2005 Às 1(1:0(1 1401~ton, 

'Ahe))Wt Neste Mesmo Dia E Horário Na Sala De Reuniões Do De- 
.- 	Av. Comendador Freitas, 70 Centro - Muriaé - 	Edital 

Disponível A Partir De 28/01/2005 - Maiores Informações kin Site 
- Www.Dentitur.Com.Br Ou Pelo Telefax (32) 3728 2194 - Jeán Paulo 
Goulart De Freitas - Diretor Geral Do Demsur. 	 ti 

• 2cm 02 295,145 - X. 

EDITAL DE CONVOCAÇA0 - INGLÊS & CIA. LTDA. 
Convocamos os senhores sócios da sociedade denominada Inglês & 
Chi Ltda.. para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRORDINÁRIA, a reali-
zar-se na sede da empresa, situada na Rua Guajajaras, n",557, lojas 
21, 22 c 32, Bairro Lourdes, nesta capital, no- dia,25/02/2005i, tts 
13:00 horas, pani o fim de deliberarem sobro: modificação do contra-
to social e extinção de filial. Belo-Horizonte, 03 de fevereiro de 2005. 
Carlos Eduardo Campos Peixoto e Karla Alexandra Peixoto - 
Diretores.  

2cm(12 294.787 -X 

	

ID, 	
03 

	

HOSPITAL SAO BENTO ! 	chs  

	

CNPJ/ME ii" 172 	(04 

	

(<1' 	OZ) I —  

	

Aviso aos / 	N 
Encontram-se 	disposição dos .se 	to 
desta sociedade, na Rua Crucis, 	..):( 	o 
mentos a que se refere o art. 133 	jZ 	•. 
de 1976, relativos ao exercício si '2 	9 
2004. Belo Horizonte, 31 de janci 	-' 0 

	

Ui 	C) -Diretor Presidente.  
CV ¡- O c°  O 

Com' er 

14 i— 0 A Esurb - Empresa '4,m.M9at 	cc 

	

co e 	03 obediência ao ao. 1(19 dl Lei 8.( 	 1(4 do processo licitatório Ti. :nada 	o 	o o litros dc gasolina corriam e 2l 	ra 
o o Lr) interposição de recu:si. Si' 	

C13  o se franqueado a todos os intere. 	g o mento junto g Comi:asa° de 1: 
nos/MG, 3) de jancii o 	2po: 

	
f\J 

	

1Z 	OO 

	

Jean C. Iza 	ro 
Presidentes 	nc• O 

O o  
• o SAAE- SER VIÇO UT. 	i 	cN  SE" 'I- tr. .. 

EXTRATO DE ! 	 çr 
er (101/2005 - Objeto, Conto 

de conserto em 09 :nove) 
los BHS e em 02(ia(.3) b( 
gigo - modelos 1.•/2DBI 
peças c mão de obra, cor) 
que fazem parte integra 
Permanente de Licimdle 
siderite da Autarquia, 
02/02/2005. 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional . 	. 
Departamento de Esportes 
Tel.: (0xx3 I ) 3499.2342 - 3499.2341 
deptoesp(9.,eef.ufmg.br  
ERRATA: Edital de Seleção Curso de Especialização em Treinamento 
Esportivo-Sequencia1/2005, com áreas de concentração cia Musculação 
e Treinamento Esportivo'. 
PRORROGAÇ_ÃO E ALTERAÇÃO DOS PRAZOS -DE INSCRI-
ÇÃO, SELEÇÃO, DIVULGAÇAO DA SELEÇÃO E MATRICULA,. 
CONFORME ESPECIFICADO: A Universidade' Federai de Mirras 
Gerais faz saber aos interessados que os novos prazos para e Curso de 
Especialização em Treinamento Esportivo - SeqUencia1/2005, com áre-
as de concentração em Musculação c Treinamento Esportivo está pror-
rogado para inscrição 18/02/2005, seleção 21/02/2005, divulgação da 
seleção 22/02/2005 c matrícula de 23/112/2005 à 25/02/2005. 
Belo Horizonte, 02 dç fevereiro de 2(8)5. 
PROFA. KATIA LUCIA MOREIRA LEMOS, COORDENADORA 
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM. TREINAMENTO 
ESPORTIVO. 

4cm 02 295.283 - X 

Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Departamento de Esportes 
Tel.: ((1xx3 I ) 3499.2342 - 3499.234 I 
dcptoesprÊccf.ufmg.br  
ERRATA: Edital de Seleção Curso de Especialização cm Treinamento 
Esporti vo-SequenciaU2005 
PRORROGAÇ_ÃO E ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DE INSCRI-
ÇÃO, SELEÇAO, DIVULGAÇAO DA SELEÇÃO E MATRÍCULA, 
CONFORME ESPECIFICADO: A Universidade Federal de Minas 
Gerais taz saber aos interessados que os novos prazos para o Curso de 
Especialização em Treinamento Esportivo - SeqUencia1/2005; está 
prorrogado para inscrição 18/02/2005, seleção 21/02/2005, divulgação 
da seleção 22/02/2005 e matrícula de 23/02/2005 à 25/02/2005. - 
Belo Horizonte, 02 de fevereiro de 2005. 
PROFA. KATIA LÚCIA MOREIRA LEMOS, COORDENADORA• 
DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM TREINAMENTO 
ESPORTIVO 

4cm 02 295.281 - X 

TRANSGER S/A -TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS. CNPJ 
00375461/0001-49 - NIRE 31300010856. Edital de Convocação. l' 
Convocação. Ficam os Senhores Acionistas da TRANSGER-  S/A 
Convocados para a Assembléia Geral Ordinária c Extraordinária, a se 
realizar na Sede da Companhia, na Rua Buri 121, Bairro Caehocirinha 
BH - MG, no dia 18 de fevereiro de 2(05, às (4 horas para deliberar 
sobre o seguinte: I) Ent AGE: 1) Alteração do An. 2° do Estatuto So-
cial - mudança de endereço. 2) Alteração do Art. z(n d. Estatuto Soci- 
al 	Diretoria Executiva. 3) Alteração do An. 28" do Estatuto Social.- 
funcionamento do Conselho Fiscal. II) Em AGO: I) Exame, discussão 
e votação das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encer-
rado cm 31 de Dezembro de 2004. 2) Eleição do Conselho Fiscal c 
fixação da remuneração dos seus membros. 3) Fixar a remuneração 
dos Administradores. 4) Outros assuntos de interesse da Sociedade. 
Belo Horizonte, (11 de fevereiro de 2(8)5. Joaquim Augusto Nahas - 
P,esideote do Conselho de Administração. 

4cm 02 295239-XXX 

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS - CASEMG ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
Por detenninação do Senhor Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia de Armazéns c Silos do Estado de Minas Gerais - CA- 
SEMG, ficam convocados (is senhores acionistas, na forma do artigo 
123, da Lei a' 6.404/76 c artigo 12, alínea "k", do Estatuto Social da 
Companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no 
dia (13 de fevereiro de 2005, às 14 horas, na sede social da Companhia, 
Rua 7-inibiras, n" 1.754, 15" andar, Lourdes, nesta Capital, a tiro de de-
liberarem sobre a seguinte pauta: 1.Eleição de membro do Conselho de 

Administração; 2. Eleição de membro do Conselho Fiscal: elo 
Horizonte, 21 de janeiro de 2005. Célio Gomes Floriani 
Diretor-Presidente 

3cm 02 295.274-XXX 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS-MO 
r Aditamento ao Contrato de Prestadio de Serviços 
Laboratoriais.Partes: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Passos e 
Laboratório Otto Krakauer.) Valon Tabela da A (Mi 13 . Vigencia: 12 
(doze) meses. Passos-MG, 14 de janeiro de 2005.Rosa Comelia Ma- 
chado Baldini- Diretora do SAAE. 	 • 

(cm (12295.271- X 

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS'  -11PEPAM 
TOMADA DE PREÇOS 018/2004 • Transcorrido prazo sucursal para 

lalab Eletronics do Brasil Lida, Central dc Artigiii para Laboratórios 
;Ida. Intime-se as licitantes Alfa Marc Instrumento...Científicos ciMe-
licos Lula, Bunker Comercial Lula, Carl Zciss do Brasil Ltda: comer-
dal & Suprimentos Ribeiro Lida, Diagicéh 'Comércio e Impertaçãd 
Ulla, Restá Importação e Instrumental Técnico Lula, Manz.Equipa-
mentos para Laboratório Lida, Rohhe - Rolernbcrg & Bhcring Comér-
cio c Importação Lida, a manifestarem-se em 05 dias éteia.,Patita de 
Minas, 01 de fevereiro de 2005. Sancho Angelo de Andrade - Presiden-
te da CPL. 

3cm 02 295.259- X 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE 
LATICÍNIOS E PRODUTOS DERIVADOS DE BELO HORIZON-
TE - EITAL DE DIVULGAÇÃO DE CHAPA REGISTRADA 
Pelo presente editai, faço saber que, para cimeormr $is oziçors,wrca-
hz:Irem-se neste Sindicato, no dia 23(vinte eires.  ).dd março de 2005, 
foi registrada apenas uma chapa que ficou sendo única assim com-
posta: Diretoria Efetiva: Sebastião Marques Gomes, Luis Carlos Gui-
marães, Gilson de Cássia da Costa, Jusé Maria Ribeiro, Adriane Cás-
sia Marques, Robson da Costa Meira, Adão Femandes-da Silva. Su-
plentes da Diretoria: Mário Eustáquiu dc Morais, Jose Manada Ous-
ia, Aniónio Rosa de Oliveira, Allan.Ernmiumel Vclaao, JOáô Maria 
Magalhães, Carlos Alberto Maciel da Silveira, DertíLion Alves da 
Silva. Conselho Fiscal - Efetivos: Antônio Carlos, ItiSé Braga, 

Gonçalves dos Santos. Suplentes do .Conselho 	Claudincy 
Rodrigues Coelho, IVan Dias. dá AI dssinui; .Valelra Oonçalvei 
seira. Delegados representantes efetivos junto respectiva Federa-
ção: Jose Paula Silva, Roque D'Aparecida Squarand: Suplentes dos 
Delegados representantes da Federação: João Leandro Filho c Cinge-
s°, Cassimini. Fica aberto o prazo de 3 (dias) a contar do primeiro 
dia útil imediato ao da publicação deste edital, para impugnação de 
candidatos nos termos do art.59 do estatuto desta Entidade Sindical. 
Belo Horizonte. 02 de Fevereiro de 2(05. (a) Sebastião Marques Go-
mes - Presidente. 

. 	Sein 02295.238.... X 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇ gs 	. 
,CNPJ 17.250.986/0001-50,, 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, 	. • . - 
realizada em 20 de janeiro dc 2(1(15 

1. Local e data da Assembléia: na sede social a Roduvia 
24,3 Bairro Angicos, Vespasiano, MG, aos 20 (vintc)4liatirlo,mes 
'suleiro de 2005 (dois mil c cinco), às 9 (nove) huras..2...%uorurn% 
presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capltal 
social, confia-me assinaturas lançadas no livro de presença de acionis-
tas 3. Composição da mesa: Paulo José de Lima .Vieira, Prosidenjp, 
Marcos de Castilho Souza. Secretário. 4. Convoceção:•conforme avi-
sos publicados no "Minas Gerais" e no. "Diário do Comércio", di • 
11,12 c 13 do corrente mes. 5. Deliberações; ,08,..srs.. acionista.% pre-

ates aprovaram, por unanimidade, a proPostiiPaina4nodIftmtçà.). 
artigo I°  (primeiro) do Estatuto Social da empresa; cuja redrualo 
a ser a seguinte: "A Convim Engenharia c CuitairtiÇões S.A,dum 
sociedade por ações, de capital autorizado:quese regerá pelo prema- 

1 ~1,41, ~44i99-4 ~^5144datkilt4W-4P.-a   tendo sul,, constou a pela imas4 ormaç e em 	a e ang ruma 
Construtora Alcindo S. Vieira Ltda., c da incorporação da Construi°. 
ra Vale do Piracicaba S.A., ambas desta praça, conforme instrumen-
LOS arquivados na Junta Comercial de Estado de Minas Gerais, em 28 
de dezembro de 1954 sob o n" 68.894 c em 04 de maio de 1972 sob o 

' n" 276.174, respectivamente, e o seu.objeto d a ledúsiria ilaconstru- • 
ção de obras públicas c particulares; em' todas tia buas' modalidades e . 
especialidades, inclusive montagens eletromeelinicas e obras de gera- 

o, transmissão c distribuição de energia elétrica; a participação em 
• outras empresas, como sócia ou acionista; e cumpris e venda, de-ime-
veis e a cumpra e venda de nuderiais de construção e sua industriali-
zação". A seguir, os srs, acionisuis resolveram, por unanimidade,in-
)ernbir o Diretor Dr. Martus de Castilho Souza, de estudar alternati-
vas de lucal- para insuflação de escritório da empresa. Por fim, o acio 
nista Dr. José Cláudio Nogueira Vieira iolichou Informações,accre 
das perspectivas de negócios da empresa. O Diretor Marcas de COSO-
lho Souza prestou us informaçõe.s solicitadas, enfocando o mercado 
de obras de construção pesada Encerramento: Após lida, conferida e 
aprovada, vai esta ata assinada pelo Presidente, por mim, Secretário, e 
pelos demais acionistas presentes. Vespasiano, 20 de janeiro de 2005. - 
(as.) Paulo José de Lima Vieira - Presidente; Marcos de Castilho Sou-
za Secretário; Calcindo Participações e Engenharia S.A., (ai) Palito 
°sé de Lima Vieira e Luiz Felippe de Lima Vieira; SS Adminitara- 
•ão c Participações Ltda. (as.) Marcos de Castilho Souza c ogiidio 
de Castilho Souza; José Cláudio Nogueira Vieira; Luiz Felippo de 
Campos Vieira, por si e por procuração de Vera de Lima Vieira e 
Luiz. Felippc de Lima Vieira. Confere com o original transcrito à.' 
lls.25-Verse, do livro n" 05 de atas das A.s.semblehts Gerais. Vcspasi-
ano, MG, 20 de janeiro de 2005, (a) Paul.) Jose de Lima Vieira - Di-
retor Presidente. (a) Marcos de Castilho SOUZI - Secreulrio: JU-
CEMG - Junto Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o re-
gistro soh o nro: 3277802. Data: 31/01/2005. Protocolo: (157158550. 
Convap Engenharia e Construções SIA: (a) Marcos Tini, Presidente. 
(a) Hélio Eusulquio Bacelete Junqueint,'Secretário Geral. 	" . 	. 

I lcm 02 295.237 - X 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMFII-MG: 
Termo de Ratificação de Contratação de Serviços por Inesigibilidade 
de Licitação n" 001/2005: Em vistas das razões alinhadas pelo Pirsi-
dente da Confissão de Licitação c Parecer Jurídico; ratifico a Inexigibi-
lidade de Licitação nos termos do Caput do Artigo 25 da 'Lei 8.664/93 
e suas alterações, para contrauição da Empresa Brasileira de Correios c 
Telégrafos, para a prestação de serviços de coleta, transporte e entrega 
em domicílio, em ambito local , de Faturo: de CoMumo de Água, •Am-
so de Cone, Reavisos de Débito c outrus Avisos relativos ao forneci-
mento de Agua.Piumhi, 02 de fevereiro de 2(8)5. Eng" Odécio da Silva 
Melo - Diretor Executivo do SAAE de Piumhi-MG. 	' 

3cm 02 295.233 - X 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PAINS-MG., - 
Extrato do contrato de prestação de serviços de.  informitica n" 001/05, 
firmado em 19.01.2005, em decorrência de' Inexigibilidade de licite-
ção,com base na Lá 8.666/93 e suas posteriores alterações. CONTRA-
TAN TE: Serviço Autônomo de Água e Esgoto. CONTRATADA: 
MGF-Informática Ltda. Objeto: suporte e manutenção aos programas 
de Contas c consumo, Contabilidade, Folhas de pagainento, Controle 
de estoque e paniinfinio. Valor: R$ 435,84 (quatrocentos e trinta c 
co reis e oitenta e quatro centavos) mensuis.Vigencia:12 (doa) meses. 
Data da assinatura do contraio:19.01.2005. Donizete Francisco de As-
sis - Diretor do SAAE. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PAINS-MG., - 
Extrato do Contrato administra-tivo n" 001/05, fundamentado no Arti-
go 78, Inc. IX da Lei Orgânica Municipal, com base na autori-zação 
concedida pela Lei municipal c" 774/95.CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo de Água e Es-goto. CONTRATADA: Elizandra dc Andrade 
Muniz. Objeto: prestação de serviços relacionados com o cargo de Fis-
cal. Valor: R$ 352,47 ((rezentos c cinquenta e dois reais e quarenta e 
sete centavos) mensais. Vigência: 12 (doze) meses a contar de 
03.01.2005. Dam da assinatura  do contrato: 03.01.2005'. Donizete 
Francisco de Assis - Diretor do SAAE. 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PAINS-MG., 
Extrato 	Contrato administra-tino ' n" 002/05; fundamentado - no  

Artigo 78, Inc. IX da Lei Orgânica Municipal, com base na auton-za-
VIU concedido pela Lei municipal n" 774/95.CONTRATANTE;,Servi-. 
ço Autônomo de Água e Es-gout.CONTRATADO: Revair-Fnuicisco 
do Nascimento.Ohjeto:prestação de serviços relacionados, 
com o cargo de Operador de hombas.Valor: R$ 352,47 (tm:4=Mo e city 
quente e dois reais e que- reata e sem cenuivos) mensais. ViÁlônei8t'42

'  
` 

(doze) incises a contar de 03.01.2005. Data da assinatura do contratei 
03.01.2005 - Donizete Francisco de Assis ,-Diretor do SAAE. 	, 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO•uE TAINS-mu., - 
Extraiu do Contrato administnmivo n" 003/05, fundiuneniado nu Arti-
go 78, Inc. IX da Lei Orgtinica Municipal, com base na atnori-zação 
concedida pela Lei municipal 	774/95.CONTRATANTE: Serviço 
Autônomo de Água e Es-goto. CONTRATADO: -Jair António. dc  ('ui-
va. Objeto: prestação de serviço)) relacionados com o cargo de Aju-
dante. Valor: R$ 299,20 (duzentos c novenure nove reais c vinte centa-
vos) IRCI)341,5, Vigência: 12 (doze) mexes a contar de 03.01,2005. Dada 
da assinutura,410-contrato: 03.01.2005 -.Duni/etc Francisco de Assis - 
Diretor do SAAE. 

10cm 02 295236 -X , 

19em 02 295.234 - X 

'Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
'Departamento' Regional dê Minas Gerais' • 

RESULTADO FINAL 
CONCORRÊNCIA N." 02 1/211p4 • • 

O SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Departa-
mento' Regional de Minas Gerais, através da Comissão Permanente de 
Licitação Integrada (COPERLI), comunica aos interessados o resultado 
da análise da documentação de habilitação da empresa classificada em 
primeiro lugar nu primeira fiLSC dá Concorrência 021/2004, cujo objeto 
e a Ciam:inação de empresa ....instrutora paru execução das obras do Li-
beratório de Ensaias de Artigos Pirotécnicos do SENAI, localizada na 
Rua Padre 	Z.M.",. bairro Chkura do Lago,' nu cidade de Santo 
Antônio do Monte - MG. Empresa Habilitada / Vencedora: CCL - 
Construtora Castro Lida; Nelson de Souza Dabés Filho. Presidente da 
COPERLI. 

4cm 02 294.194 - X 

SAAE DE CARMÓPOLIS DE MINAS -MG - Extrato do contrato 
n"-002/05 paru acesso à rede mundial Internet firmado cai 20/111/05 nus 
temi/Ilida lei 8.666/93 e posteriores alteraçÕes. Contratante: SAAE de 
Carmópolis de Minas, Contratada: TOK DIGITAL - SOLUÇOES EM 
INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Serviços de acesso à rede' mundial 
Intentei, via comunicadio de rádio c hospedagem de domínio. Valor: 
R$-220,110 Vigência; 20/01/05. à 19/01/06. Dotação Orçamentária: 
17.122.1701.2.303-3390.39. Assinatura: 20/01/05 (a)Eng. Antonio 
Otávio Gontijo. 

SAAE DE CARMOPOLIS DE MINAS -MG - Extrato do 1" Termo 
Aditivo ao contrito ri"-006/(14 para prestação de serviços de medicina 
do trabalho firmado em 21/01/04 nos termos da lei 8.666/93 c pisterio-
res alteraçÕes. Contratante: SAAE de Cannópolis de Minas. Contrata-
da: OBJETIVO MED, E SEG, DO TRABALHO LTDA Objeto: Ela-
boração do LTCAT, PCMSO e PPP. Vidor: R$-6,39. Domção Orça-
mentária: 17.122.1701.2.303-33911.39. Assinatura: -20/01/115 (a)Eng. 
Antonio Otávio Gornijo. 

4cni 02 295.162 - X  

, 
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - UNIPAC • ' 

Editar -1" Processo Seletivo 2005, - Unidades: Estrela do Sul, Lapcsi 
dos Patos e Maninho Campos 
O Rejuir em exercício da yeive,rSidade Presidente Antônio Czulea ia-
turma aos interesáados que estarão IthcruNas inscridlea, no período de.  
05 a IX de janeiro de 2(80, para realização.do I" Processe Seletivo de, 
2005 a reafizar-se nu dia 30/01q005, adm iStIlS. M/ preenchimento de 
vagas do curso de Normal Supcnor, das Unidades de Ensino de: Estre-
la d.) Sul, Lagoa dos Patos e Maninho Campos. Barbacena, 28 de ja-
neiro de 2005. Prof. Lauro Limes Pinheiro. 

2ern 02 295.1911 - 

SINDICATO DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO 
ESTADO DE MINAS GERAIS - SIRCOM - RUA BERNARDO 

GUIMARÃES, 2004 - BAIRRO DE LOURDES -- 
BELO HORIZONTE/MG - CNPJ.: 17.212.085/0001-74, 

ELEIÇÕES SINDICAIS - AVISO 
Em cumprimento do disposto eentido no parágrafo 1" do ai-L28 do 
Regulamento' Eleitoral, inserido no ESUOULO Social, comunico que já 
foi.registnulae,Çhapaseguinte, como concorrente à Eleição a que se 
refere ao Edital e Aviso Resumido. publicado no dia 20/01/2005, 
neste jornal: AGEU FRANCISCO COELHO, ANTÔNIO JOSE 
MACIEL RIBEIRO, ANTÔNIO XAVIER CABANILHAS, CAR-
LOS ANTÔNIO BAUR GOMES, CARLOS JOSÉ MOREIRA CO-
TTA, DÉCIO ANTÔNIO MATF4 FAGUNDES, FRANCISCO JO-
SÉ CALIXTO, FRANCISCO LESSA NEVES, GENESCO LOPES 
CARVALHAIS, JOSÉ BRAGA DO COUTO, JOSÉ CARLOS DA 
COSTA, JOSÉ OSCAR DA SILVA PINTO, KARLA LAURIA 
BRUGGER, : KHALIL NASSIB HAMZI,-  MARCELO 'LANA 
FRANCO, MARCÍLIO'DINIZ CRUZ, MAURÍCIO LUDGERO SI-
QUEIRA, RUBEM JOSÉ POLETTO. Nos termos do disposto legal 
acima referido, l/ prazo paru impugnação de candidaturas é de OS 
(cinco) dias, a contar da publicação deste AVISO. Belo Horizonte, 
03 de Fevereiro de 2005. (a) MAURICIO LUDGERO SIQUEIRA - 
PRESIDENTE,  

5cm 02 295..150 - X 

COMPANHIA MANUFATORA DE TECIDOS DE ALGODAO - 
CNPJ (ME): - • 19.525,250/0001-09 	'ASSEMBLÉIA. GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - São convocado); os Senhores acionistas a par-
ticiparem da Assembléia Geral 'Extraordinária' no'dia• 21/02/2005, às 
10:00 honis, na sede social, na rua Ondina C. Peixoto, -123, em Cata-
guases-MG, pura ratificar a destituição do atual Diretor Financeiro c, 
se for o caso. sobre ~MS UNSUMON de interesse social. Cataguases 
(MG), 02 de fevereiro de 2005. Entília Peixoto Lanou - Presidente, 

2115. XXX, 

vstioeatc á t1.00.13sláS)i reatl 

	ii&m:4413RA84t-s. A. 
• 

 
CNPJ I "L170, I 50/060-  I -46-- 

AVISO AOS ACIONISTAS 

Encontram se à disposição dos Srs. Aciccustas, na sede social, na Av. 
°Unto Meireles, n° 65, no Barreiro, em Belo Horizonte, MC, no 
horário comercial, os documentos a que se reforc e art. 133, da Lei 
n..6.404, de 15..12.1976, local em que poderão obter cópia .deles. 

Belo Horizonte, 3 de fevereiro de 2005. 

A Diretoria 

.5cm02.295.088X ' 

EDITAL DE r:OXVOC, \ ÇÃO PARA AllIKAk*A0 ESTAIt IA 
RIA - O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Forinesas./SIG. 
cum endereço à _Rua 'Crisólita. 583. Maria Júlia:ern Águas_ Fornio. 
sas/MG.- convoca,  todos os , inenthros da 'categoria dos Trabalhadores, 
Rurais, contpnxndendo os que exercem atividades .001110 assalariados 
na ,agriçultum,, pecuária e similares, na produção rural, bem como os 
agricultores familiares; preprietários ou nãe, que exercem atividade ra- 
rol, individualmente ou em regime de economia 	assim enten- 
dido o traballut -dos membnis .da mesma.farielia, executado Mn condi-
çócs de mutua dependência c colaboração, ainda que xxim ajuda even-
tual de terceiros, trabalhadores no reflorestamento, hortifiutigranjeiros, 
assentados e pan;eleiros da reforma agraria, pescadores e garimpeiros 
anesanais que, trabalham por conta própria e não tenham empregados, 
trabalhadores na área da cana e da avicultura, suinocultora, apicultura, 
inimista rural e os que trabalham com O artesanato rural, incluindo int• 
beneficiários da previdência social dos grupos acima mencionados, do 
município de Aguas Forinosas/MG. para Assembléia Geral Exiraordi--
nitriu de ALTERAÇÃO' ESTATUTÁRIA relativa à alteração da no-.. 
menclatura e descrição da categoria representada pele Sindical() dos 
Trabalhadores Rurais de Águas Fonnosas/MG, a ser realizada às 19 
horas- do dia 17 de fevereiro de 2005, na Sede do Sindicato, na Rua. 
Criseilita, 583, talim, Maria Mia, cm Aguas . FumiusagMG. Águas 
Formosa.VMG, I de fevereiro de 20(5. a) José Duarte Ferreira - Presi-
dente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Águas Formesas/MG. 

5cm 112 295.126 - X 

EDITAL.  DE CONVOCAÇÃO A Comis.são eleita em Assembléia 
Geral dos Servidores Públicos Municipais do Município de Santa Hele-
na de Minas - E•stado de Minas Gerais, realizada em 20 de novembro 
dc 2004, paru ultimar os preparativos para a criação do SINDICATO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS deste Município de 
Santa Helena de Minas, para a realização de uma ASSEMBLEIA GE-
RAL que será realizada no dia 21 de fevereiro de. 2005, com início às 
8:00 horas a ser realizada no local: CAMARA MUNICIPAL situada 
no Bairro Planalto - neste Município, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte pauta: • Proposta de criação tio Sindicato dos Servidores Pú-
blicos - deste Município de Santa Helena de Minas - MG. • A prova-
ção do Estatuto Social do Sindicato. • Valor da mensalidade c eventual 
desconto em folha de pagamento. • Eleição e posse da primeira direto-
ria. Santa Helena de Minas, SI de janeiro de 2005. Antonio Fábio Al-
ves dc Sem - M Vanúsia Carijó de Sousa - M Salomé de Matos 
Remirá - Vilermandiu DOM Martins 

4cm 02 295.007 - X 
• 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Condomínio To-
pázio - Rodovia dos Bandeirantes, Km 16, Esmeraldas / MG, CEP: 
35.740-000. O Sr. Mário Lusa de Barros, atual Síndico, convoca todos 
os condôminos paru uma Assembléia Geral Extraordinária, a ser reali-
zada no dia 27 de fevereiro.de  2005, na chácara 0I-B, ás 09:00 (nove 
horas), cai I' convocação , com SiPA, dos condôminos mais um e às 
09:30 (nove horas e uinta minutos), em .2' e última convocação com 
qualquer número de condôminos presente_ ORDEM DO DIA; 1- Pre.s-
tação de contas do exercício 2004; 2- Crotiogramas de obras necessári-
as ref. a 2005; 3-Divulgação dos critérios do processo eleitoral p/ COM-
110SiÇãO M/ novo corpo administrativo e conselho fiscal (30 de abril de 
2005 a 30 de maio de 2007); 4-Assuntos gerais. Contagem, 31 de 
janeiro de 2005. Mário de Lana Banes, Síndico. 

Belo Horizonte/ MG, os documentos a 
6.404/76, relativos ao exercício social 
mine, 02 de fevereiro de 2005. 
A Diretoria. 

DEMASA - 	_ 	 ISPENSA • 
DE LICITAÇÃO N." 005/2005 - O Dirima 	 o Munici.; • 
pal dc Meio Ambiente e Saneamento - DEMASA,-ntiliso oe suas mil-
buições, COM fulcro no art. 24, inciso IV; da Lei 8.666/93, c posteriores 
alterações, alicerçado no Parecer n." 049/04, exarado pela Advogada,da..,.,., 
Autarquia, pelo presente ato, ratifica o Processo n." 011/05; na modali-
dade de Dispensa de Licitação n." 005/05, para aquisição de ()I (uma) 
motobomba Leão 5(81/004/22MatR6i-(19 de 4CV. monofásica, 220V„ 
sendo fornecedora a empresa Hidromig Ltda., CNPJ 

L.do; -no,o(vu _00 co  „dor  
tos e sessenta reais).Barbacena, 02/ tev/Os. Maurício Mim Duni 

3cm 02 295.290 - X 

AVISO AOS ACIONISTAS • 
SEGURADORA MINEIRA S/A 
CGC/ ME 17.251,125/(8811-97 	' 

N1RE: 31.300, )43-983 
AVISO AOS ACIONISTAS- Encomia' 	 dos  senhores o licitantes inabilitadas, apresentaram tempestivamente recurso contra 
acionistas na sede social na Rua São 	 inabilitação as licitantes Instruterm Instrumentos de Modiçile Lula, Di- 

MINAS' METAIS EXPORTADORA S.A. CNPJ/MF 01.721.773/ 
0001-20 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA-
DATA E HORA: 10 de novembro de 2004, às 17:00 (dezessete) he-
ras. 2. LOCAL: Sede social - Rua Paraíba, 1352- Conj. 14(12 - Bairro 
Funcionários, cre BeleHorizonte/MG. 3. MESA DIRETORA: Bruno 
de Melo Lima, conto Presidente c Bernardo Andrade Valladares Gon-
tijo; como Secretário. 4, COMPARECIMENTO: Acionistas titulares 
de ações ordináries, representantes de 1(80% dc, capital social, confor-
me assinaturas às folhas 8.v, do livro Registro de Presença dc AMO-
nisias n" 01. 5. ORDEM DO DIA: a) Apreciar a renúncia dos mem-
bros do ,Conselho de Administração cala Diretoria: h) Eleição dó:too-
VOS inembrosrdO ConselhO de ,Administração. 6, INSTALAÇÃO: 
CuMprovatio•U .:tiuorum".foi regulamente instalada a .Assembldia 
Geral Extraordinária, noa termos do parágrafo 4", do ao. 124, da Lei 
n" 6.4(14/76. 7.. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade fonim tomiala.s 

, as seguintes deliberações: a) A AGE tomou conhecimento das renún-
cias dos membros do Conselho dc Administração e da Diretoria, for-
mulados através pedidos que ficam arquivados nu sede da companhia. 
ti) Eleitos -como membros do Conselho de Administração, com man-
datei ide 10/11/21106,,,ós acionirium:,,Rresidente.. AFONSO. HENRI-
QUE DE PAIVA PAULINO, bnutileiro, casado, engenheiro, residen-
te c domiciliado em Belo Horizonte/MGtà Avenida' Bandeirantes, 
1975 	601 '- Bairro Magitheirá, portador da Carteira de Ideuildu,  
de n'M-7411.924,'expedida pele 'SSPMG,'inSelito no CPF/MF sob o 	. 
n" 003.298.436-72; c Conselheiros BERNARDO ANDRADE 	" 
VALLADARES GONTIJO, brasileiro, solteiro, maior, industrial, re-
sidente e domiciliado em Belo Horizonte/MG à Rua Felipe dos San-
MN, 228, Ap, 501 Bairro Lourdes, portador da Carteira de Identida-
de n" . M-2.759.077, expedida pela SSPMG, -inscrita no CPF/MF sob o 
n" 871,449.306-30; EDUARDO FONSECA SANTOS, brasileiro, 
casado, industrial, residente e domiciliado em Divinópolis/MG, à Rua 
Mato Grosso, 641 Ap. 1201 • Centro, portador da Carteira de Identi-
dade n° M-1.213.000, expedida pela SSPMG, inscrito no CPF/MF 
sob ir n". 433.292.506..82; ELISIO QUEIROZ CARNEIRO, brasilei-
ro, Casado; industrial, residente c domiciliado em Sete Lugoas/MG,1 
Rua Jose GunçalveS de Oliveira, 579, Bairro Canal, ponador da Car-
teinidq:Identidade n• M-460.717, expedida nela SSPMG ,inscrito nit 
CPF/MF sob cia' 144.167.606-63; c GERALDO CORRA FILHO, 
bnusileiro, casado, ,Industrial, residente c domiciliado em Belo Hori-
zonte/MG, à Rua lesma Belo, 234 - Cidade Jardim, portador da Car-
teira de Identidade ri.1.M-1191.710, expedida pela SSPMG, inscrito no 
CPF/MF sob u n° 000.248.566-49. Pre.SCOMN os conselheiros eleitos, 
declararam que aceitavam os cargos c que não estavam incursos nas 
proibições inseridasUos puntgralea. 	art. (47 da Lei rt" 
6.404/76, compromeleado-ae dirigir a companhia com lealdade C 
manter reservas solini nu seus negócios, na forma do art. 155 da mes-

.ma  lei, sendo empossados logo a seguir. e) Uma vez empossados, 
aprovelMndt) cc ensejo,' os membros do Conselho de Administração 
decidiram, por unanimidade, eleger as, membros da Diretoria, tam- 
b4M'eom mandubi:CO.10/11/2006, licando assim composta: Diretor 
Presidente -AFONSO:11ENRIQUE DE PAIVA PAULINO, ;mima a  
qualificado e Diretor' Financeiro LUIZ GONÇALVES LESSA JUNI- • 

resitleaLex„,slon~lo ein, Belo 
HIMRSittE/MG"Iltut-rOurtrFrehel523-•p.'11.1,'"Rherer$10,!"IrIM 
Agostinho, ponador da Carteira de' I dentidatle. n" M-1.417.535; expe-
dida pela SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n" 3l18.509.086-04, que 
declararam a aceitação dos cargos c; que não estavam OICUMON nas 
proibições' in.serldas nos- panIgnifos I"'c 2" do art. 124 da Lei n' 
6.40076;' ^....imprometentiu-se- dirigir a companhia com lealdade e 
manter reservas sobre mi seus negócios, nu forniu d.) ao. 55 da mes-
ma lei, sendo empossados logo a seguir. dl Fixado em um salário mí-
nimo mensal os honorários de cada membro do Conselho de Admi-
oistradio c da Diretoria, vigente até a próxima Assembleia ,Geral Or-
dinária, honorários cios que foram renunciado* pelos membros do 
Conselho de Administração c da Diretoria, e) Autorizada alumiara e 
publicação da preseuM, ata em Lerma ,de sumário. 8. ENCERRA-
MENTO: Nada mais'havende 'a tratar,' encerraram-se os trabalhos 
para lavnitura desta ata depois de lida e achada emir...Mc, vai ussitra-
da por iodos os 'presentes,  a) Bruno de Melo Lima - Presidente da 
AGE; a) Bernardo Andrade Valladare.s Giintijo -.Secretário da AGE. 
a) Geraldo Corrêa' Filho. a) Maria de Unirdes Martins. a) Eduardo 
FOOSCCII Santos. a) Ronan Eusulquio da Silva. a) Ricardo Nascimen-
to. a) 000 QUCi/O% Canteiro, a) Afonso Henrique Paiva Paulino. a) 
Breno Augusto Paiva Palulino. a) António. ? untes Fonseca. a) .Antônio 
Zarnhalde do prado. a) Marcos ADIOni0 Pereira do ('rado, a) Luiz 
Gonçalves LCNSUJOpiur, a) Igor Dornas ,Andrade, por Ana Paula Par-
reiras Dornas.e.por Ma Cláudia Parreiras Dánas. a) Paulo .Roberto 
Martins Viana. 'a) MarlY.SalllOg Viutma de Melo Figueiredo, por Espó-
lio de Maria Lúcia Viana. Confere com ti originai transcrita no livro 
Registro de Atas das-A.ssembléias Gerais n" 01. Belo Horizonte/MG. 
10 de novembro de .20(14. (a)Bruno de Melo Lima - Presidente da 
AGE. 'Visto a) Márcio Souza Pires • Advogado • OAB/MG 31.069. - 
Junta Comercial do Estado de' Minas Gerais - Certifico o registro sob 
tr ir: 3273969: Data:.  24/01/2(05. Protocolo: 049029592. Minas Me-
tais Exportadora 5/Ala)' Marcos TU; Presidente. a) Helio Eusulquio 
Bacelete Junqueira, Secretário Geral: 
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38 	N1RE 3130001538-6 
Aberta 
iERAL ORDINÁRIA 
DE ABRIL DE 2005. 
Imite e nove) dias do rnes de abril 
social, na Av.. do Contomo-n° 

izonte-MG -s CEP 30110-120. 
ido 81% (oitenta'a uni por cal- 
do. PRESIDÊNCIA: Eduardo 
ti Ricardo Coutiáho de Sena. 
150 AOS ACIONISTAS: Eu- 
, do Comércio" em 23,24 e 29 
vadat por unanimidade; a) Re- 
id, Demonstrações Financeinis 
1 do exercício findo ein 31 de 
is Gerais" emita "Diário do Co-
naçâo de 5% (cinco porcento) 
ai equivalente ao valor de R$ 
e trea mil, oitocentos e'quatro 
founadierda-tes erva legal:.  c) 

.catuteSociaha distribuiçâo'de 
ites noBilanço-Guallevanta-
com o artigo .192/sla Lei •13,' 
noventa e sete reais e trina e 
mil) açõea ordinárias, e RI 

e centavos) potlote de 1.000 
ao de parte do lucro do exar-
adas mi .31 de .dezembro de 
imota milhões de reás), para 
de açõesi,a'seir apixivack em 
a ¡maduramente convocada. 
istas na contada luczeie teu. 

foi encerrada a aasembla, 
sada:vai assinada por todos. 
KREZ S/A: Roberto Grnier-
BORGES DE ANDRADE. 

ANDRADE'. ÁLVARO 
CPUTINHO DE SENA...A 
Ia isso livro próprio:(a) RI 
nÁRIO. -Junta Comercial 
registro:  sob o n': 3352648. 
4ndrade Gutierrez çonces-
Marinety de Paula ácimain 
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DESCRIÇÃO 	 _2~24 31/12/200} 
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'
N 	S•d 
, 

Senhor= Aci onistas Cumprindo ur determinugim 	g 	 o leai. e (:tatorki-r , r ql- - - urntaroor ar Aernmurndeu fiusriceiro dOWirckin 	 ezembro d 2 findo em 31 de d 	e L04 A . 	Inuorio 
p ...., , 	. 	, 	:: , 
ATIVO 	 3r/1*/7.004 	31/1./2063 RECEITA OPERACIONAL • DESCRIÇÃO 	 —11/12= 31/12r100 1 CIRCULANTE 	528.904,65 	934.004,44 
Caixa e Bancos 	130.381,94 	4.908,31 
Clientes  	241.420,92 	‘ 439.244,61 
Devedores por Adio, de Obras  	147.708.89 	423.432,28 
Adiantamentos Diversos" 	994,93 	2300,00 
Despesas Antecipadas  	5.617,23 	7.599,87 
Contratos de Mútuo  	‘ 	- 	56.519,37 
Impostos a Recuperar 	2.780,74 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 	221.883,64 	201.787,93 
Pessoas Interligadas 	61.883,64 	• 	41.787,93 
Contratos de Mútuo  	160.000,00 	160.000,00 

PERMANENTE 	909.215,73 	1.015.758,81 
INVESTIMENTOS  	 - 	113.942,81 
Soe: em Conta de Participação  	 - 	113.942,8L 

IMOBILIZADO  	909,215,73 	901.816,00 
Computadores e Periféricos 	9.215.73'. 	.1.816,00 
Propriedades Rurais 	900.000,00 	900.000,00 

" 
SOMA DO ATIVO 	1.660.004,02 	2.151.551,18 

• 

..A.,i'STVO 	 31/1212003 
CIRCULANTE . . 	 .. 	2-3ii ii"01,14 . 	35.343,42 
Fornecedores 	9.865,95 	711,00 
Salários e Encargos a Pagar 	2.5.290,60 	4.324,46 
Impostos e Contribuições a Recolher 	6361,84 	11346,94 
Proviseea Trabalhistas  	18.237,06 	9.498,88 
Parcepunento; Fiscais 	2645,69 	9.462,14 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO ..- 	49&204,67 	991.082,80 
Pessoas Interligadas 	•148.209,15 	582.426,00 
Parcelamentos Maçais  	7.117,66 	, 11,000,02 
Ações Judiciais 	--' 
Parcelainentos Fiscais - Lei 10684/03 
(PAES) 	342.877,86 	397.656.78 

PATRIMÔNIO LiQUIDO ...... 	  ' 	1.099.398,21 	1.125.12406 
Capital Social 	  1.740.000,00 	6042.000,o0 

.Corredo Monetária do Capital  	4.448,19 	- 	4.448,19 
Reserva Legal  	. 35308 	35308 
Reserva de Reavaliaçâo  	- 	860.000,00 
Adia. p/ Ahmento de Capital '..-...., 	- - 	• 280.000,00 
Resultados AcumuWos 	- 	(645.403,00 	(619.676,31) 

SOMA DO PASSIVO 	1.660.004,02 	2.151.551,18 

Serviços Prestadas  	470.609,74 	201.300,00 ORIGIN,S DP RPCTIRMS. 
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 	23.190,13 	9.360,01 
Impoatoa Incidentes a/ Serviços 	23.190,13 	9.360,01 
Serviços Cancelados 	 . 

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 447.419,61 	191.939,99 
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 229.028,91 	- 
LUCRO BRUTO 	218.390,70 	191.939,99 
DESPESAS OPERACIONAIS 	231.417,73 	183.452,48 

' DEU Operaçbel  
^LUCI", Líquido do Exercício 	 . 7.061,61 
Dos Acionistas 

P.m.Citurnoot Concedidos  	 541.426,00 
De 
Aumento do,Exigível a Longo Prazo 	 166.64,17 
Resgate de Investimentos Temporários 113.942,81 

Gerais e Administrativas  	218.203,96 	121.017,35 TOTAL DAS ORIGENS  	113 942 81 	715 451 78 
Encargo Financeiro 	13.213,77 	62.435,13 
Rendados-  Não Operacionais 	 

RESULTADO ANTES DA 
TRIBUTAÃO 	' 	 (13,027,03) 	8.487,51 

CONTRIBU( AO SOCIAL  	5.739,19 	534,71 
IMPOSTO D 	RENDA  	. 	6.960,53 	891,19 
RESULTADO DO EXERCÍCIO 	 

	

. (25.726,75) 	7.061,61 

APLICAÇÕES DE RECURSOS 
Nas operações:  

Prejuízo do Exercício 	 

Investimentos Temporários' (SCP)- 	

25.726,75 	, 	.e 
Aquisição de Bens do Imobilizado, 	7.399,73 	1.816,00 

en 	 - - 	113.942,81 
Adições ao Realizável a Longo Prazo 	'20.095,71 	1.787,93 
Transfertncias de Dívidas do Longo 
para Curto Prazo 	s. 	441.762,69 	3.090,63 .... _s.-. 

• • TOTAL DAS APLICAÇÕES 	s \ 	494.984 88 	120.637 3/ ...e  lier'„u_VA 	. 	, QA 

	

, 	
< ã''.• ?,72.14a, . N .  
' 

AUMENTO (REDUÇAQ) NO. 
'CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 	381.042,07 	594:814 41 

.'s 	'"'''' 	'" D 	-NSTRAÇ 40 DÁS MlUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LiQuirko Dos ExcEoiclo 7 
' 	 ';:sât 	''3,,, ,;..•.,,'.',,C ,i.a.”, .'.;"••JaSS,,P.I111.,311.DEDEZE1VIDRQD1t2.004.012003.,~8~ ., '.4r 4' 	:" 

1. A COMPANHIA e A companhia é unia sociedade anónima de 
capital fechado, usim transformada erri-  7 de abril de 2003. 2. 

Demonstrado como segue: 	' 	Saldos eus 	Saldos em 
31/12/2004 	31/12/2003 

., 
CAPITAL SOCIAL - O capital social, totalmente integralizado„é de 
RS 1.740.1100,00.(Urn.milhão, setecentçs e quarerttajmil reais), 
dividido =1.740.000 (um milhão, setccentas e quarenta mil) ações 

ATIVO CIRCULANTE 	 . 	 . 
No Fios, do Exercício  	,528.904,65 	934.004,44 
No Início do &torcido - 	937.004„44 	273.660,91 

DESCRIÇÃO 
Capital 

Social 
Res. 

Capital 
Res. 

ReaVallaçâo 
Adto. p/ - 

Aumento 
. Res. de 	. 

Lucros 
Lucros 

(Prejuízos) 
Realizado C.M.Canital Prop.Rurais de Capital Res. Legal Acumulados Total ordinárias e nominativas no valor unnario de R$ 1,00. 3 - PRÁTICAS 

CONTÁBEIS • As demonstrações financeiras foram elaboradas de 
acordo com a legialaçÃo em vigor. 4- EXIGÍVEL A LONGO 

	

' 	  ' 	VARIAÇÃO 	 008.099,795 660.343,M) 
PASSIVO CIRCULANTE 
No Fun do Exercido 	62401,14 	• 35.343,42 

Saldo em 31/12/2002 	 
Ajustes de Exercícios Anteriores 
Adio . piAuineuto de Capital 	 
Resultado do Exercício 	• 
Disuibuiçâo dó Resultado: 	 
Reserva Legal 	  
Saldo em 31/12/2003 	 
Aumento de Capital 	 
Resultado do Exeicício 	 
Saldo em 31/12/2004 	 

600,000,00 

. 	. 
600.000,00 

1.140.000,00 ., 

1.740.000,00 

4.448,19 

. 
4.448,19' 

4.448,19 

860.000,00 

860.000,00 
(860.000,00) 

, 
- 

280.000,00' 
. 

280.000,00 
(280.000,00) 

- 

- 

353,08 
353,08 

- 	353,08 

X474.352,45) 
(152.032,39) 

7.061,61 

(353,08) 
(619.676,31) 

• ( 25.726 , 75) 
(645.403,06) 

990.095,74 
(152.032,39) 
280.000.09 

7.061,61 

- 
1.125.124,96 

(25326,75) 
1.099398,21 

PRAZO 	 "Pessoas • At obrigações exiatentes aob a rubrica 
No Inicio do Exercício  	5.12 • -,...14,_.K1,3=, 	4 

VARIAÇÃO 	• 	
_ 

27.057,72-  (65.529 12) Interligadas" alo 	do fusançiamento oriunda 	 de suas operações 
por um de seus acionistas. Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2004. 

AUMENTO (REDUÇÃO) NO 
CAPITAL CIRCULANTE. LIQUIDO (381.042,07) 	594.814,41 

SOENAR ENGENHARIA SIA. . 	 , 
Sérgio Antônio Pretti Maculam • Diretor Superintendente André Macutan Assunapção- Diretor de Operações'. 

Contaexata Contabilidade e Consultoria Lida - Vicente Eduardo S. Queiroz • Sócio. Contador CRCMG 070767/0-4 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
CNPJ n° 17.250.986/00)01-50 NIRE 31300036278 

• • ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, 
REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2005, 

I. Local e.dala dg Assembléia: na sede social à, Rodovia•MG-10, Em 
24,3, Bairro Angicos, Vespasiano, MG. aos 26 (vinte e seis) dias do 
mês de abril de 2005 (dais mil e cinco) às 9 (nove) horas. 2. "Quo-
min": presentes acionistas representando mais cie 2/3 (das terços) do 
capital social, corgortne assinaturas lançadas no livro de presença de 
acionistas. 3. Contposiçâo da mesa: Marcos de Castilho Souza, Presi-
dente, Luiz Felippe de Lima Vieira, Secretário. 4. Convocação: confor-
me avisos publicadà no "Minas Gerais" e no "Diário do Comércio-, 
dias 13, 14 e 15 do corrente 1111.55. 5. Deliberações: 6.1. Os aro. Animais-
mas, observada a abstenção dos legalmente impedidos, e também a 
abstenção do acionista José Cláudio Nogueira Vieira, .manifestada 
através de seu procurador Dr. Alberto de Lima Vieira, aprovaram, por 
unanimidade, o Relatório dos Administradores e as Demonstrações 
Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2004, 
sem quaisquer reservas, ou ressalvas. Tais documentos foram publica-
dos na ediçâo de 08.03.2005 das jornais mima referidos. 5.2. Por pio-
posta da acionista controladora Calejado Participações eEngenharia 
S.A„ feita através de seu Diretor Luiz Felippe de Lima Vieira, aprova- 
da 	por unanimidade, 	foram reeleitos, • para 'o triênio 
30.04.2005/30.04.2008, Paulo José de Lisos Vieira, brasileiro, casado, 
engenhrird, residente, e domiciliado. mi Belo Horizonte, -MC, À Itua 
Manoel Guines Pereira 50, apt° 701, Serra, CEP 30220-220, Carteira de 
Identidade n° 783/D, CREA-MG, CPF 001.439366-20, para o cargo 
de Presidente de Conselho de Administrado; Jorg'rna da. Castilho 
Souza, brasileira, viúva; do lar, residente e dorniciliada enaBelo Hori-
zonte, MG, à Rua Piapetinga, 42, Sena CEP 30220-150;Cartein de 
Identidade n° M-1.637.303/SSPMG, CPF 967408.176-34; -Luiz Feli-
ppe de.  Lima Vieira, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domici-
liado em Belo' Horizonte, MG, - Rua Oriente. 1.40, Serra, CO? 
30220-2711. Carteira de Identidade if 1918/D,, CREA-MG, CPF 
001.384:106-82; Flávio de Lima Vieira, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG. à Riu Oriente, 188, 
Serra, CEP 30220-270, Carteira de Identidade n° 2749/D; CREA-MG, 
CPF 001408.726-04 e Sérgio Rocha Vieira, brasileiro. casado, arquite-
to, residente e domiciliado em Belo Horizonte, MG, à Rua Trifana 
255, apt° 301, Serra, CEP 30210-570, Canana de Identidade n° 6941/D 
CREA-MG, CPF 011.482.306-53, para os cargos doconselheiros. 5.3 
Por proposta da mesma acionista, Calando Parbeipações .a Engenha-
ria S.A., aprovada por inania:lidada, os senhores acionistas mantive. 
ruir a remuneraçâo dos diretores e conselheiros nos valores atualmen-
te em vigor, ou seja, na forma da ata da reunião do Conselho de Ad-
ininistraçâo, arquivada na JUCEMG sob o n° 2962408/10.7.2003. 6. 
Encerramento: Após. lida, conferida e aprovada, vai esta ata assinada 
pelo Presidente, por mim Secretário, e pelos demais acionistas presen-
tes. Vespasiano,.MG, 26 de abril de 2005: (as.) Marras de Castilho 
Souza -Presidente; Luiz Felippe de Lima Vieira-' Secretário; Calcin-
do Participações e Engenharia S.A: (as.) Jorgina de Castilho 'Soara e 
Luiz Felippe de Lima Vieira; SS Adrninistraçâo e Participações Ltda. 
(as.) Cláudio de Castilho' Souza e Marcas de Castilho Souza; p.p. de 
Vara de Lima Vieira e de Luiz Felippe de Campos Vieira; (as) Luiz Fe-
lippe de Lima Vieira; p.p. de Flávio de lima Vieira,. de DjalmaDarbo-
sa e de EPL Engenharia e Participações Ltda., (as) Pedro Augusto'da 
Costa; p.p. de José Claudio Nogueira Vieira; (as) Alberto de Linaa Vi-
eira; José Claudio Nogueira Vieira, Carlos Luiz Ferreira - Auditor In-
dependente. Confere com o original transcrito as fls. 26, do livro n' 05 
de atas das Assembléias Gerais.Vespasiano, MG, 26 de abril de 
2005.(5) Marcas de Castilho Souzá Presidente. JUCEMG - Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o ml-
roseta : 33521)57. Data. 03/05/2005.. Protocolo: 057635579. CONVAP 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S/A. (a) Marcos 'Fito-Presiden-
te, (a) Marinely de Paula Bomfim Secretária Geral. 

.. assessorar o condomínio; IV) Assuntos diversa. Scilicito a presença 
dos Srs. Condôminos à assembléia ora convocada, ressaltando a im-
portância da presença 'de todos' rio intuito de solucionar cs proble,mas 
do Condomínio, informando-  ainda; que VV. S.as, podem se fazerre-
presentar por procuradoreacom procurado espoidfica com firma reco-
nhecida. Em caso de ausência, ficam todos obrigados a aceitar o que 
foi deliberado, com tácita concordância; Belo Horizonte, 05 de abril 
de 2005. Síndico do Condomínio do Edificio Alagoas, Antônio Eduar-
do Rodrigues de Figueiredo 

5cm 06 334.257 - X 

,m um; ‘..,(MVOCÁCAQ  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CAMPANHA SALARIAL 2005: S1NTIBOR/BH. E, CNTL 
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Anafa-
ra de Borracha de Belo Horizonte ,•SINTIBOIUBH, com base de 
representada sindical também nos -demais municípios de Contagem, 
Betim. Divinópolis,..Goveinador .Valadares.-Itabirito„ Ipalinge, Var-
ginha, ExtremarJoaeMardevade Juiz de Fria. Motates•Clarm Po-
ços de Caldas, Santa Luziai Uberaba as UberlAndia,tac mo' de suas 
atribuições estatutária,' convoca todos oatrabalhadorea(u), da.báse 
de.repreaentação sindical do SINTIB0R/BH, e da Confederado Na-
cional dos Trabalhadora na..Indattna,.CNII, integrantes do 81 gru-
po do plano de enquadram:ato sindical de CNTI, associados ou náo 
para participarem de Assembleia Geral Ordinária, designada para o 
dia 22 de Maio de,2005, ás 10:00 Extras em primeira -convocaçâo, à 
realizar-se no Plenário . de'reuniões da Câmara dos Vereadores de 
Contagem/MG. Moi Praga Slo Gonçalo, n°18, Bairro Centro, mu-
nicípio de-.Contagera/MG, pana tratar da seguinte ordem do dia: 
a)Leitura do Edital de Convocação; b)Discussao e deliberação sobre 
Pauta de Reivindicações Salariais e de condições de trabalho dos 
trabalbadores(a) representados pelo SINTIBOR/BII e CNTI associ-
ados ou aio, cuja pauta após aprovada terá remetida ao Sindicato 
Patronal com vistas e celebniçao de Comsençilo-Coietiva de Traba-
lho, para vigir de 1*.  de Maio de 2005 à 30 de Abril de 2006; c)Auto-
rizaçâo à diretoria do sindicato para firmar acordo administrativo 
com arbitragem ou nao, e, na inviabilidade frustadas as pegociaçõea, 
poderes para ajuizar dissídio coletivo; d)Discuasão de grevee paga-
mento dos dias parados; e)Deliberar sobre contribuições acaridado, 
observando o disposto nos artigos 8°,- III, IV, VI, 7°, -VI, XXVI. da 
Constáuiçao Federal. Combinado com o disposta nos artigos 545, 
513 alínea ,e", e 462 da CLT, e também como disposto 8', da Çon-
vençâo 95 da OIT, Mo havendo nfunero legal em primeira convoca-
çâo a Assembléia será realizada 30 mirados após em Segunda e tal-
Pia convocado, no mesmo dia e local com qualquer Mauro de pre• 
sentes, e, as decisões tomadas prevalecera° para todos os efeitos: 

- 	Belo Horizonte, 26 de Abril de 2005. 
(4.)Padlo Antdui4 de Eilva - Presidente. 

8cm 06 334.270 - X 

INSTITUTO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES 'PÚBLI-
COS MUNICIPAIS DE PARAOPEBA IALSP 'Justificativa. de Dis-
pensa de Licitaçao. Pelas razoa invocadas no Processo Licitataio n.• 
03/2005 justificamos a dispensa de licitaçáo para alienaçâo de imóvel, 
com base no art. 17, I. 'e', da Lei 8.666/93. Vendedor: Instituto de 

Previdência dos Servidores Pilblicos Municipais de Paraopeba. Com-
prador: Prefeitura Municipal de Paraopeba. Valor: 130.046,71. Parao- 
peba, 22 de março de 2005.- 	.. 

2cm06 334335 - X 

SAAE - SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNI-
CÍPIO DE ITABIRASIG. Homologo a dispensa de licitaçâo n° 
00356/05, para .compra de motor WEG de alto rendimento, 250 CV, 
neCessário aos conjuntos moto bomba dá ETA Pureza, novalor de RI 
34.177,00 da WEG Industrias S.A.; de-acordo com o processo em 'epí-
grafe nos termos da lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. La-
bia, 05/05/05, Ilacir Ferreira da Silvai Diretor-Presidente. Ratifico o 
reconhecimento da Dispensada licitavio 11'00356/05M5 termos do 
artigo 24, inc. IV, da lei 8.666/93, com suas posteriores alterações. lia-

' tira, 05/05/05. Ilacir Ferreira da Silva. Diretor-Presidente: 

2=06 334318 • X 

. 	SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A 
.CNPJ 17.290.057/0001-75 141RE 313.000.1426.6 _ 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
. 	REALIZADA EM 27/04/2005 

Local: Sede anelai em-Belo Ilorizáte, MG, na Rua Padre Ma-
rinho, 37, 5o. andar, Bairro Santa Ellganla. Datai 27 de abril 
de 2005. Hora: 10:30 horas Presidência: Maria Vitória Dias, 
Presentes: Conselheinis Marcelo ,Dlas, Maria Cristina Dias, 
Maria Vitória Dias' e Gustavo Dias. Deliberações: O Conselho 
de Administrado, à unanimidade de seus membros, elegeu para os 
cargos da Diretoria da Comoonlua, Com mandato *14 30 de abril 
de 2006, para ocarço da Diretor Presidente o Sr. MARCELO DI- 
AS, brasileiro, casado, Economista, 	M-82.381•SSP/tyW.,£-PF 
229,17-1456-3.1•=para -2e-eargo-d 	ietor SUPerlid,adente' o Sr 
SILVIO. DE SOUZA-QUEIROZ. brasileiro, divorciado,tEnge-. 
nheiro . Civil, portador . do' CRE/VMG„ 12.636/D;..-.CPF 
196:281.456-49, e para os cargos dç Dirçtores, os,‘Srs ELIAS BI-
CHARÁ COSTA, brasileiro, casado: Engenheiro Civil, CRF_A/MG 
17.023/D, CPF 140.159.436.00, VIRGILIO VILAR BRASILEI-
RO, brasileiro' casado, Engenheiro Civil, .CREA/PB 4.10820, CPF 
379.797.954-15, todos CCM endereço comercial à Rua Padre Mari-
nho, 37, 5' andar, bairro SantaErigtnia, .C,ER 2614,0-040 - Belo 
Horizonte/MG. O Conselho de Adaninistrado, à unanimidade de 
seus membros, aprovou ainda o vidra da até It$ 65,000,99 (sessenta 
e cinco mil resis) inrà renunciado mensal global dos diretores, 
que será /ajustado em contornaria& com o dial:susteria legislaçao 
aplicável à correçaodos salários e comoante os critérics de 	'odi-. 
cariada adotados pela política salarial chi Cuinpanlsia, incumbindo à 
Diretoria proceder sauna distribuiçâo entre seus membros. Belo Ho-
rizonte, 27 de abril de 2005. Declaraçao: Na qualidade de Presiden-
te do Conselho, de Adi:Enoite-aça", da Santa Bárbara Engenharia 
S/A, declaro que' ipresentefi cópia Acida original qua se encontra 
transcrita no hino próprio. Belo gorizonte, 27 de abril de 2005. 
Marli Vitória Dias • Presidente , JUNTA..COMERCIAL DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS - Certifico o registro em 05/05/2005 
sob número 3353281 O SANTA BARBARÁ ENGENHARIA S/A 
Protocolo: 057672393 - Marinely_de .Paula .13casifim Secretária 
Geral -Marca Tito - Presidente • . 

8cm 06 334.363 - X 

FUNDO MUN. SAÚDE DE BRUMADINHO/MG - Extrato 1' termo 
art. cont. 056/2004 • Objeto: fornecimento Mas de glicemia. Contrata-
da GJO Com, Rep. Ltda, Vig. 15.03,05 a 14.09.2005. Vr. estimado 
global: 	R$ 	13.000,00, 	Dei: 	02.06.02.10.302.0018.2074 ' e 
02.06.02.10.301.0018.2070-3.3.9030.01. Riad. Legal: art 57 inc. Ida 
Lei 8.666/93,Procestm Convite re 034/2004. Extrato l' ad. Cad.' rr 
064/2004. Objeto: Fomecunento de ¡rod. Lavanderia hospitalar. Con-
tratada: Indeba biel Com. Ltda, Vig. 05.04.2005 a 04.10.2005. Vr esti- 
astado 

 
-global:- 	RS 	9.878,13, • • Doi: 

02.06.02.10.302.0018.2074-3.3.90.30.01. Funil. Legal art. 57, Inc. I, 
da Lei 8.666/93. -Processo: Convite 029/2004 • Extrato cont. 
007/2005 Objeto: Serviços de fonoaucliCilogo, 'especialista em voz, 
para a SMS. Cm, k- atada: Luciana Oliveirs Dias. Vig 05.04.2005 a 
31.12.2005. 'Yr: Estimado - mensal 'RI • 1.100,00. Da. 
02.06.02.10301.0018.2069-3.3.90.36.00. Convite n' 013/2005. José 
Paulo S. Ataíde - Ser. Mun. Saúde. 	

. 

MIP ENGENHARIA ,  S.A CNPJ 33.193.996/0001-58 - ATA DA 
REUNIÃO- Da CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MI? EN-
GENHARIA S.A REALIZADA EM.12 DE ABRIL DE 2005 AS 09:00 
HORAS. DATAr12 de abril de 20(15. HORA: 09:00 horas::LOCAL: 
Sede da MI? Engestlnaria S.A. (Anel Rodoviário Km 3,8 bairro Palmei- 
ras em Belo 	onte/MG), PARTICIPANTES: Antonio Marcos 
Fattorelli Carneiro; Jogo Basco Varela Cançado; 'Marcos Vilela de 
Sant'Anna. -PAUTA•_ Eleiçâo da Dirsaoria; fistaçáo da remuneraçâo da 
Diretoria; Eleiçâo do Conselho Consultivo. DELIBERAÇÕES: 1) Pro-
cedida a eleição da DIRETORIA,-  na termos do artigo 100 do Estatuto 
Social, com mandato até ri Astembléia Geral Ordinária usar realizada 
em abril de 2006, foram re-elata ai seguintes membros: JOÃO B OS• 
CO 'VARELA CANÇÀDO,-brasileiro, casado, engenheiro, identidade 
n' 9160/1)- CREAJMG, Cl'? 140454.006-72, residente e domiciliado 
nesta Capitai na 'Rua Sito 'Paulo 2315/500 Bairro de Lourdes CEP 
30170-132, para o cargo de,DIRETOR PRESIDENTE; JOSÉ CAR-
LOS SAVASSI ROCHA, brasileiro, catado; engenheiro, identidade n' 
25.621/1) - CRE/VMG, CPF 311.549.566-87, residente e domiciliado 
nesta Capital na rua Professor José Renault, n' 204 apto. 602 Bairro 
Sao Isento,-  CEP 30350.760 para o carga de DIRETOR DE OPERA-
ç5/ES; WESLEY ANDERSON CORRF-A DA SILVA, brasileiro, ca-
tado, contador, • identidade n' M-3.427.248 - SSP/MG, CPF: 
648.917.636-04, residente e domiciliado nesta Capital na rua Castelo 
do Tordesilhas, zr 366 Bairro Castelo, CEP 31330-230 para o cargo de 
DIRETOR. DE FINANÇAS E CONTROLE; IOMAR TAVARES DA 
CUNHA, brasileiro, casado, engenheiro,' identidade rf M-2.330.073 - 
SSP/MG, CPF: 555.919.906-06 residente e domiciliado em Nova Li-
ma-MG na Av. Garça n' 185 - casa 88 Condomínio Alphaville Lagoa 

36cm 06 354.307 - X 
dos ingleses, CEP 34000-000, para o cargo de DIRETOR COMERCI-
AL, 2) Confirmado o valor da remunerado da Diretoria, no valor men-
sal global de R$ 41.080,00 (quarenta e um mil e oitenta Reais), Os va-
lores individualizados destinados a cada Diretor sao aqueles já aprova-
dos na retinia° do Conselho de Administrado realizada em 139 de fe-
vereiro de 2005. 3) Eleitos nos termos do artigo 18o do Estatuto Soci-
al, com mandato até a Assembléia Geral- Ordinária a ser realizada em 
abril de 2006 os seguintes membros do CONSELHO CONSULTIVO: 
Presidente: ANTONIO MARCOS FATTORELL1 CARNEIRO, brasi-

-ledro, divorciado, engenheiro, identidade ar M-869.496/SSP•MG, CPF 
, 006.298.476-49, residente nesta Capital na rua Lavras 126/601 Bairro 
San Pedro CEP 30330-010; Conselheiros: TADEU CORRÊA DE 
AZEVEDO, brasileiro, casado, engenheiro,, identidade n' .6011/D 
CREAMG, CPF 048.529.666-72;residente nesta Capital na rua Rosa-
rinha Simões Baeta 106 Bairro Sao Bento CEP 30360-070; ARNAL-
DO JOSÉ POCAY, brasileiro, casado, industriário, identidade n° 
M-1.659.996/SSP-MG, CPF 035.275.657•87, residente nesta 'Capital 
na rua Engenheiro Sena Freire 112 Bairro São Bento CEP 30350-400 e 
WAGNER BICHUETE, brasileiro, casado, engenheiro, identidade ri' 
M-2.56.734/SSP-MG, CPE 027.802.918-34, residente nesta Capital na 
rua Teixeira Mendes 191, Bairro Cidade Jardim CEP 30380-170. To-
das as deliberações foram tomadas por unanimidade. EN~AMEN-
TO: Encerrados ca debates, os trabalhos foram suspensos para a lavra-
lura da presente ata, Mie foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
Belo Harizonte, 12 ele abril de 2035. (e.) Antonio Marcos Fattarelli 

. ;Carneiro; (a.) Jato Basco Varela Cançado; (a.) Marcos Vilela de San- 
CAnna; Visto Advogado (a.)" 	 Dooud • Siqueira OAB/MG - 
44.983; JUCEMG - Certifico o registro sob a tf 3350867, Data: 

• 29/04/2005, Protocolo: 057589135. (a.) ,Mareoe Tito • Presidente. 
(a.)Marinely de Paula Boinfitn:- 

— 
Saci ,,etária 

" 	- . 	13cin.06 334.  .312 X. .  
- 	_ 	. • . 	, 

SANTA BÁRBARA ENGENHARIA 8/A - 
C.N.P.J. 17.290.057/000145 NIRE 31.3.000.1426.6 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA 
EM 27 DE ABRIL DE 2005 (LAVRADA SOB A FORMA DE SU- 
MÁRIO, DE ACORDO COMO PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO 

ARTIGO 130, DA LEI 6.404/76) 
SANTA' 'BÁRBARA ENGENHARIA S/A - -CNP] 
.17.290.057/0001-75 - N1RE 313.0003425.6 ASSEMBLÉLk GE= 
'RAL 'ORDINÁRIA - Data: 27/04/2005 - Hora: 09:00 horas - Lo- 
cal; Sede da Sociedade, à Rua Padre Marinho; n". 37, 5' Andar, bair- 
ro Santa Efigenia -' Belo Horizonte -MG - Comparar:sais-sun; Aei. 
(ansiai _representando a totalidade do Capital Social, conforme re- 
gistro no "Livro de Presença" 	02, fls. 36 Convocação: Por avir 
aos escritot;entregues pessoalmente aos acionistas-sob protocole 
considerada eficazes, tendo una vista o comparecimento da totali-
dade dos acionistas: Presidência: Marcelo Dias • Secretário: Gusta-
vo Dia, a convite do Sr. Presidente - Deliberações: (a) Aprovadas; 
à unanimidade dos acionistas, as contas dos administradores, refe-
rentes ao exercício findo em 31/12/2004; as respectivas demonstra-
ções 'financeiras e demais documentos da administrado, publicados 
nos jornais -"Minas Gerais" do dia 20/04/2005 e "O Tempo" do dia 
20/04/2005. A Assembléia considerou satisfatório o prazo e a dis-
ponitilizaçâo dos docinnentos, conforme art. 133 parágrafo 4' da 
Lei 6.404/76; (6) Aprovada, à unanimidade dos acionistas, a se-
guinte destinaçao do lucro do exercício: Lucros Acumuladas no 
valor de RS 2331.809,90 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, 
oitocentos e nove reais, noventa centavos) e Reserva Legal no valor 
de R$ 122.72684 (cento e vinte e dois mil setecentos e vinte e seis 
reais, oitenta e quatro centavos). (c) Pela Assernbléia Geral, foram 
reeleitos para o Conselho de Administraçao, à unanimidade dos 
acionistas, com mandato até 30 de abril de 2006, MARCELO 
DIAS, brasileiro, casado, empresário, Cl n' M-82.381 SSP/MG, 
CPF 229.271.156-72; MARIA CRISTINA DIAS, bnuileira, ,viá,  
va, comerciante, Cl a' M-61.431 SSP/MG, CPF 524.729.656-72; 
GUSTAVO DIAS, brasileiro, casado, empresário, CI ri• M 
2.647.168 .SSP/MG, CPF 489.451.616-00 o MARIA' VITÓRIA 
DIAS, brasileira, casada, historiadora, CI M 758.202 SSP/MG, 
CPF 501.062.796-53, todos com endereço comercial à Rua Padre 
Marinho.' 37; S. andar, bairro Santa Efigania, CEP 30140-040 --
Belo Horizonte/MG. Par deliberaçáo unanime da Assembléia Geral; 
foi.designada a Comelheira MARIA VITÓRIA DIAS para o car-
go de Presidente do Conselho de Administração: (c) Nada mais ha-
vendo a tratara S:. Presidente encenou a sesta°, da qual foi lavra.,  
doa presente ata que, lida e aprovada, segue assinada pelo Presi-
dente e Secretário, Belo Horizonte, 27 de abril de 2005. u) Marcelo 
Dias, Presidente - Gustavo Dias, Secretário. Maria Margarida Reis 
Dias, p1 GD Empreendimento; Ltda. -Marcelo Dias, p/ Mamo Em-
preendismarsatos Ltda. - Marcelo Dias - Maria Cristina Dias • Maria 
Vitória .Dias 'Gustavo Dias - Marcelo Dias, Presidente, Gustavo 
Dias, Secretario. Confere coma original lavrada no Livro de "Atas 
'das Assembléias Gerais", n'. 3, fis. 80 e 80V, à qual nos reporta-
mos. Belo Horizonte, 27 de Abril de 2005. Marcelo Dias - Presi-

.dente • Gustavo Dias - Secretário - JUNTA COMERCIAL DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS - Certifico o registro em 29/04/2005 
sob número 3352037 O SANTA BÁRBARA ENGENHARIA S/A ir 
Protocolo; 057639329.- Marinely de Paula Banfim - Secretaria 
Geral -Marcos 'Dto- Presidente 

12cm 06 334.360 -.X 

DASA DESTILARIA' DE ÁLCOOL SERRA DOS AIMORÉS S/A 
-CNPJ 18.054379/0001- 88 - ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL OR-
DINÁRIA • REALIZADA EM 28 DE ABRIL 1)0 2005 - DATA, 
HORA e -  LOCAL: Realizada aos vinte e oito dias do mês de abril, do 
ano de 2005, às 9 (nove horas), na Sede da Empresa, localizada à 
margens da BR 418, Km 03, no município de Serra dos Aimorés, esta- • 
do de Minas Gerais, Fuma registrada na M. M. Junta Comercial sob o 
número NIRC 313.00003191 em 31 de maio de 1983. QUORUM DE 
INSTALAÇÃO: PRESENÇA: 10 (dez) Acionistas presentes. repre-
sentando 90,18 % (noventa vírgula dezoito décimos) do Capital 

14cm 06 334.316- X 

AÇÃO FEMININA DE ASSISTÊNCIA 'SOCIAL - DA POLICIA 
MLITAR DE MINAS GERAIS(AFAS/PMMG) - ASSEMBLÉIA GE-
RAL-EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO' 
VILMA DIAS DOS ANJOS, Presidente da Açao Feminina de -Assis-
tência Social da Polícia Militar de Minas Gerais (AFAS/PMMG), orga-

-nização assistencial dotada de personalidade jurídica própria e .reco-
nhecida como de utilidade pública pela Lei Municipal n° 2351; de 05 
de agosto de 1974 e pelo Decreto Estadual n°16.750, de 22 de novem-
bro de 1974, e Registro Federal no CNAS pela ResolWao l(e, de 
10 de maio de 1999, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 12, 
!teia 1, do Estatuto em vigor da referida entidade,Convida para Assem-
bléia Geral-Extraordinária a ser realizada no dia 25 de maio de 2005, 
às 10 horas, no Auditório do QCG, à Rua da Bahia n°2.115, bairro 
Funcionários, nesta capital. PAUTA: - estiado da Açâo Feminina de 
Assistência Social da Polícia Militar de Mulas Gerais (AFAS/PMMG); 

criaçâo da Fundado Feminina de Assistência Social/FUNDAFAS; - 
eleição da presidente e inembrce dos Conselhos Curador e Fiscal. Belo 
Horizonte, 02 de maio de 2005. VILMA DIAS DOS ANJOS - 
Presidente 

4cm 06 334.276 - X 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE 19/05/05 - Ihnos.Senhores. Con-
dôminos do EctifIcio Alagoas - Rua Alagoas, ri' 16, bairro Centro 
Belo Horizonte-MG - Prezados Senhores'. Na condido de síndico do 
Condonalnio do Edifici o Alagoas, com fulcro no artigo 1.355 do Códi-
go Civil, venho pelo presente convocar VV.S.a., para participarem da 
Assembléia Geral Extraordinária do Cor.dorrifilio do Edifício Alagara, 
sito nesta Capital, na na Alagoas, re 16, bairro centro, a realizar-sena 
dia 19 de maio de 2005. no escritório do condomínio, situado no mes-
mo prédio, no II' andar, =idade 1.105, às 19:00 horas em l' convo-
cação, e às 19:30 horas em 2' convocaçao, com qualquer número de 
condôminos, para deliberar sobre os seguintes assuntos: I) Apresenta-
çâo e aprovação de propostas para reforma da fachada; II) liutituiçâo 
de taxa extra para cobriras autos raras reforma da fachada; III) Apre-
sentação e aprovação de proposta para contratação de advogado para 



COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE 
CNPJ n° 21.255.567/0001-89 - NIRE n•  3130004221-9 

• Cornpaidua Aberta 	' 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA COMPANHIA TECIDOS SANTANENSF, REALIZADA NO 
DIA •11 DE NOVEMBRO DE 2005, LAVRADA EM FORMA DE 
SUMÁRIO. Data: 11 de novembro de 2005; LacaLIEQral Av. Pau-
lista, n°1.754 - l• andar; Sio Paulo-SI'. -15:00 (quinze) hortas. 
iterança: A totalidade dos membros do Conselho de Administra-
ção, lidagle Presidente, Josué Christian° Gomes da Silva, e Secretá-
rio, Adelmo Pércopri Gonçalves. Ordem do nig. I) Apresentação 
para exame e apreciação das; Demonstrações ('nntábals  da Compa-
nhia, relativas ao trimestre e período findos em 30 de setembro de 
2.005; e2) Outros assuntos de interesse da Companhia. Delibera: 
çgles: Por unanimidade, os Conselheiros presentes, após o exame e 
apreciaçào, aprovaram as demonstrações contábeis relativas ao tri-
mestre e período findos em 30 de setembro de 2005. Outros anan-
im Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da 
qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi 
aprovada cassinada por todos os conselheiros presentes. São Paulo-
SP, II de novembro de 2005. (as) Josué Christian° Gomos da Sil-
va, Presidente e Adelmo • -~,p.",  (3,:sçalves, Secretária Membros 
do Conselho: Josué Christian° f' 	da Silva, Presidente; Adelino 
Péreope Gonçalves, Vice-Presidente; Antonio Gomes da Silva Fi-
lias; Ronaldo Domellaz de Anis Ribeiro; Nona Antonio Fagundes 
Reis; Vicente de Paulo Laca; João Gustavo Re** de Paula; Mau-
rício Péreope Gonçalves; e Décio Gonçalves Moreira_ Confere coin 
o originallavrado em livro própria. Josué Christiano Gomes da SE- 

PresIdcItts da Reuniria", unta Comercial do Estado de Minas 
Gerais. - Certifico ,o Registro sob o número: 3432944 data: 
28/11/2005 Protocolo:. 058799061. a) Marcos Tiro - Presidam - 
Marinely de Paula Bomflro •• Secretária Geral. 

7enz 02 430.202 - X 

EDITAL DE CONVOCAÇÕES 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA PREFEITU-
RA DE BELO HORIZONTE ASSEMP - O Presidente da Associa-
çãodos Servidores Municipais da Prefeitura de Belo Horizonte, no uso 
de suas atribuições de acordo com os artigos 18 letra "1", 19,20 c 22 
letra "c" do Estatuto, convoca todos os filiados para se reunirem ern 
Assenabléia Geral Extraordinária no,dia 13/12/2005 às 14:00 horas em 
prmoseira chamada e às 15:00 horas em segunda e última charada na 
Rua Tupis, 171 Lojas: 07 e09 em Belo Horizonte/MI) com as seguin-
tes pautas: a) Aquisição de Imóvel, b)-outros assuntos. Belo Horizonte, 
01 de dezembro de 2005. 	. . 	. 
O Presidente da Associação dos Servidores Municipais da Prefeitura de 
Belo Horizonte, no uso de suas atribuições de acordocom os artigos 17 
letra "b", 19, 20 e 22 letra "c" cio Estatuas, convoca todos na filisdos 
pura se reunirem em Assembléia Geral Ordinária ao dia 20/1212005 às 
14:00 horas em primeira chamada e às 15:00 horas em segunda e últi-
ma chamada á Rua Tupis, 171 Lojas: 07 e 09 em Belo Horizonte/MG, 
Para exame, discussão e deliberação da Proposta Orçamentária do exer-
cício financeiro de 2006. Belo Horizonte, 01 de dezembro de 2005. 

5cm cr2 429.902 - X 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO DA NOMEN-
CLATURA' E DESCRIÇÃO .DA CATEGORIA REPRESENTADA 
PELO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE DIA-
MANTINA/MG, E EXTENSÃO DE BASE AOS MUNICIPIOS DE 
DATAS E MONJOLOS/MG.- O Sindicato dos Trabalhadora Rada 
de Diamantina/MG, com endereço à Praça Padre Belchior, 09 na 

1 
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HOSPITAL DONA LOCIA PINHEIRO PIMENTA S/A 
CNPJ 22.068.30E4001-01 

Assembléia Geral Ordinária - Editai de Convocação 
Ficam convidados os Senhores Acionistas dó "HOSPITAL DONA 
LUCIA PINHEIRO PIMENTA-S/A", para arreunirem em' Assem-
bléia Geral Ordinária, a realizar-Se no dia 18 (dezoito) de dezembro 
de 2005, às 1400 (quatorze) horas, na sede social à Rua Pedro Mou-
ra n' 26, cidade de Lavras-MG, para deliberarem sobre as seguintes 
ordens dOelia: a) Exame, discussão e votação do Relatório da Direto-
ria, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relati-
vas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004..6) Outros 
assuntos de interesse social. Lavras (MG), lide novembro de 2005. 
as) Martha Maria zi. de Carvalho - Presidente 	' 

3crn 02 430.157 - XXX 

.ServiçoSoci  
Departamemo Regional de Minaz Gerais 

RESULTADO DE PROPOSTA COMERCIAL 
CONCORREINC-IA N.' 033/2005 	' 

O SESI • Serviço Social da Indústria do Departamento Regional de 
Minas Gerais, através da Comissão Permanente de LiCitnik) Integrada 
(COPERLE, comunica aos interessados o resultado da análise das pio-

- postas comerciais apresentadas na Concorrencia ti.' 033/2005, tipo me- 

Lorjsreço, cujo d 	é Aquisição .de - Mobiliários diverso' (Estaçõe.s 
Trabalho, Cadeiras,  mesas,  simianos, sofás' e poltronas), para atendi-

, mento ao Centro de Cultura 'José Maria Barra', localizado em Ubera-
ba•MG. runpresaz Classificadas: Lotes 01,05 a 04 (Mobran Inc. COM. 
e Rep. de Móveis Lula); Lote 02  (Marelli Móvel: 'para-  Escritório 
Lula). Nelson de Souza Dribés Filho. Presidente da COPERLL 

4cm 02 430.296 X 
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de Saúde, no Transporte de pacientes carentes de recursos, encaminba-
dos pelo Posto de Saúde do Distrito e na sede do Município, para trata-
mento fora do Município, durante o exercício de 2(8)6.0 Edital poderá 
ser adquirido pelos interessados junto a Secretaria Municipal de assa-
da, à Rua Doutor Olavo Tostes,N" 56, Centro, Vieiras/MI), Fone (32) 
3755-1000, no horário de 8:00 às 11:00 e 12:30 às 16:00 bana noa dias 
úteis. Vieiras./MG, 01 de Dezembro 2005. anda Mara Pimenta Pre- 
sideute Comissão Permanente De Licit-arzi Ps• 	 . 

- 	acm 02 429.y,83 - X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRA-'ç/MG Torna peblico que 
fará realizar no dia 19/12/2005, às 15:00, bons Prxx‘eitao-Liciratorici bk,  
031/2005, Modalidade Tornada de Preço No 01412005, objetimpaip 
aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos odontológioa 

i/boapitalar, diretamente de Laboratórios e Distribuidoras, para abaste-
cer as Farmácias Básicas dos Postos de Saúde, com o intuito de atender 
a população carente do Município de Vieiras/MG, no exercício 2006. 
O Edital poderá ser adquirido pelos interessados junto a Secretaria Mu-
alcipal de Fazenda, à Rua Doutor Olavo Tosas, br $6, Centro,' Virei- 

G, Fone (32) 3755-1000, no horário rrie 8:00 às 11:00e 1230 às 
16:00 horas nos dias úteis. Vieiras/MG, 01 de dezembro 2005. Cintia 
Mara Pinicarei Presidente COIllis40 Permanente de Licitações. 

102430,166-X 

ouVRid-66'UÉ-8(filild,rilditifAirtMl,ihállit-haWBãYr%ábIlfib4rt 	sErd6.4:gsà-Jrõ'á-angordW6e.-- 4P 
cidade de Diamantina/MG, convoca todos os membros da categoria 
dos Trabalhadores Rurais, compreendendo os que exercem atividades 
como assalariados na agricultura, pecuária e similares, na produção ru-
ral, besta como os agricultores familiares, proprietários ou não, que 

atividade nal, individualmente ou em regula do economia 
feaxmeriirl  , assim entendido o trabalho dos membros ds mesma família. 
amassado em condições da mútua depse.is,a-ta aeuissoraçao, ajuda  

iteni 88, total RS 113,40 (Cento e treze reais e quarenta centavos). Ca 
nargica lobo Produtos Médicos-Hospitalares Lida, itens 08, 49, 60, 89, 
93, 99, 118, 129, 141, 142, 157, 168, 182 e 187, total,R5, 1,783,75 
(Hum mil setecentos e oitenta e trás reais e setenta e cinco centavos). 
Cirúrgica São Judas Tadeu Lula, itens 161, 174, 177 e 178, total R5 
346,76 (Trezentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos). Dis-
tribuidora Paninho' Artigos para Laboratórios Ltda. itens 24, 58, 67, 
68, 69, 70.72, 73;74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 87. 92, 110, 111, 
112 113, 114, 115, 153, 154, 162,163 e 164, total R$ 4.258,56 (Qua- 

Papelaria Ferreira Lula. Objeto: Aquisição de. Material de, Papelaria e 
Suprimentos de Informática. Valor: R$ 305,40 (trezentos e cinco.re-ais 
e quarenta centavos). Data: 08/11/05. 

Extrato de Contrato - Aditivo - Pregão n." 072/2  005 - Processo n.° 
3220/2005. Partes: Prefeitura Municipal de Tres Pontas - 	e Sei 
Embalagens Lula. Objeto: Aquisição de Material de Papelaria e Supri-
mentos de Informática. Valor: R$ 774,73 (setecentos e setenta e quatro 
reais e setenta e nes cedei/os). Data: 09/11/05. • 

Extrato de Contrato - Aditivo - Pregão n.° 072/2005- Processo a' 
3220/2905. Partes: Prefeitura Municipal,* Trea.Pontas - MG e Eduar-
do.Moura Sala Malavila Epp. Objeto: Aquisição* Material de Papela-
ria e Suprimentos de Informática. Valor.,E$ 664,11 (seiscentos e ses-
senta e quatro reais e onze centavos). Data: 99/11/05. 

PREFEITURA muisricirm„ DB TRE.S PONTAS - MG - Extrato de 
Ata de Registro de Preços . - Pregão if 081/2005 - Processo .n° 
3530/2005. Objeto: Aquisição de Material Ambulatorial. Caiu-atam: 
Prefeitura Municipal de Trea Pontas MG. Detentoras: Med .Center 
Comercial Ltda., CNPJ n° 00.874,929/0001-40,- Total dos valore; uni-
tários registrados: R5 0,20 (vinte Centavos); Vale Comercial. Ltda., 
CNPJ 71.336.101/0001-86 - Total dos valores unitários registrados: 
R$ 1,73 (um real e setenta e ires centavos); Alfalagos Ltda., CNPJ n• 
05.194.502/0001-14 - Total dos valores unitários: R$ 7,86 (sete reais e 
oitenta e seis centavos).Vigência: 16/11/05 a 16/11/06. 	• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS 'PONTAS MÓ - Extrato de 
Contrato - Pregão n° 083/2005 - Processo. ne 3558/2005. Objeto: 
Aquisição de Café em. pó. Contratante: Prefeitura Municipal de Três 
Pontas - MG. Contratada: ',Café ..Sorriso Ltda., CNPJ n" 
71.427.124/0001-04- Valor: R$ 5.362,50 (cinco mil, trezentos e ses- 
senta e dois reais e cinquenta centavos): Vigerscia: 16/11/05 a 31/12/05. . 	. 	 , 	, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PONTAS - MG - Extrato de 
Ata de Registro de Preços - Pregão n° 086/2005 - Processo n° 
3803/2005. Objeto:,Contratução de empresa para prestação de serviços 
de sonorização. Contratante: Prefeitura Municipal de Trás Pontas - 
MG. Detentoras: Ronan Rocha Avila, CNKii°  00.869.571 /1300167 - 
Total dos valores unitários registrados: RS 1.050,00 (um mil e 
cinquenta reais); Carlos Roberto de Souza 	CNPJ' n° 
03,848.342/0001-54 - Total dos valores unitários registrados: R$ 
900,00 (novecentos reais). Vigência: 24/11/05 a 24/11/06: 

Extrato de Rescisão de Contrato - Concorrencia n• 004/2005 - Proces-
so n° 037/2004 - Registro de Preços. Partes: Prefeitura •Mwricipiil de 
Tres Pontas - MG e Cristftlia Produtos Químicos Farmaceuticos Ltda., 
inscrita no CNPJ sebo n° 44.734.671/0001-51: Objeto: rescisão amigá-
vel, nesta data, do Contrato de Prestação de Serviços- firmadohntre as 
partes em 21/12/2004, referente à Aquisição de Medicamentos. Funda-
mento legal: Cláusula nona, item 9.1 do Contrato exordial, dc art. 79, 
II, Lei n° 8.666/93. Três Pontas, 18 de novembro de 2005. 

29cm 02 430.154,-X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBÁ • 
Aviso de Licitação - Tomada de Preços n°. 014/2005 - PrOCESSO Ad-
ministrativo PRC. n°. 1134/2005. A Prefeitura Municipal de Ubá, MG, 
torna público, para conhecimento do interessados, , que realizadlicita- 

• ção, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS,- tipo •menor- preço, 
para aquisição de material escolar e de escritónol'Aeginadotodiverlros 
setores da Prefeitura. ABERTURA E ENTREGA DOS ENVELOPES: 
20 de dezembro de 2005, às 15:00 horas. O edital 'será fornecido medi-
ante solicitação das empresas, por escrito, • através do Fax: (32) 
3539-6189 ou e-mail compras@pmuba.mg.gov.br  Canas informações 
pelo telefone (32)3539-6109 - Luciléia Maria Mendes - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação. Ubli-MG, 01 de dezembro de 
2005. 	

3cm 02 430.130 - X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MG. • EDITAL RESU-
MIDO. Concessão de Serviço de Transporte Coletivo. CONCORRÊN-
CIA N°  010/2.005. A Prefeitura Municipal de Uberaba tora público 
nue fará realizar licitação pública na modalidade de Concorrênaa, do 
tapo "técnica e preço", de acordo com art. 46, §§r e 3' &art. 30:49" 
da Lei Federal 8.666/1993 e-segundo o critério de julgamento definido 
no inciso V do artigo 15 datei 8987/95 (Inciso acrescentado pela Lei 
ti' 9.648, de 27-05-98), ou seja, 'Melhor proposta eniradtdda combi-
nação dos critérios de menor valor da tarifa ddserviço público a ser 
prestado com o de melhor técnica", visando selecionar, de forma•mais 
vtaitajosa, empresas paru explortiçáo e prestação do Serviço de Trans-
porte Coletivo Urbano e Rural por ônibus e microônibus do Município 
de Uberaba, na forrou de concessão de lotes de serviços e veículos, 
conforme as normas, especificações e demais condiçõeaconstantes do, 
instrumento convocatóno, bem como seus anexos e partes integrantes. 

. A presente Concorrência tem por fundamento o art. 30, V da Constitui-
..ção Federal e será regida pelas Leis Federais 8.987 de 13 de feveretro 

de 1995 e 9.648 de 27 de olaia de 1993 e mediante apIicsçlo supletiva 
da Lei Federal 8:666/1993 (com as alterações hitrouuzidas pelas.Leis 
8,883/1994 e 9.648/1998), e ainda, da Lei OrginIca do MunicfPi0  de 
Uberaba esta Lei Municipal autorizativa n.• 9.822 de:17 de novembro 
de 2005, pelas disposições contidas no Edital e'demais legislação apli-
cável. Para ser admitido à presente Concorrência, na condição de lici-
tant.r., devera o interessado protocolar e entregar, ao "Centro Adminis-
trativo Jornalista Ataliba Gadd Neto" • Departamento de Licitações 
da Secretaria Municipal de Administração, situada na•Rua Dom Lula 
Maria Santana, 141, Bairro Santa Marta, nesta cidade. - Para informa-
ções, através dos telefones: (0xx34)-33 I8 • 0938 -• fac-ilmile: 
(0xx34)3318 -0927, até às 1411 (quatorze horas) do dia 30 de janeiro 
de 2.006, os envelopes a que se refere o item 10 deste Edital. A sessão 
pública de abertura dos envelopes será realizada às 158 (quinze bora) 
do dia 30 de janeiro de 2.006 no mesmo local. Os interessados poderão 
adquirir o Caderno do Edital, a partir de 09 de dezembrode 2.005;me-
diante pagamento de RS 50,00 (cinqüenta reais), correspondente unica-
mente ao valor monetário da reprodução das cópias. Uberaba, 02 de 
dezetnbro de 2.005. Luiz Humberto Frange Cunha. Presidente da Co-
missão Especial de Licitação. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA/MD. EDITAL RESU-
MIDO DA TOMADA DE PREÇOS N. '028/2.005. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municialde Ubera- 
ba/MG, designado pela Portaria n." 11, de 04/02/2.005,'altemda Pela 
Portaria e° 84 de l'r06/2005, torna público que.estra Município fará 
realizar TOMADA DE PREÇOS, pelo motor 1is°40,l0biedeled• • 
ascendi° de serviços de capina manual e pintura de meios fios em vias 
públicas,. visando tr limpeza e preservação.do  aspecto nrbaníslico da 
cidade, destinados ttatender a Secretaria Municipal de Obras. DATA 

.LIMITE PARA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DE HABILITA- 
ÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO: Até h 09h45min do dia -23 de de-
zembro de 2.005. HORÁRIO PARA- ABERTURA DOS ENVELO- 
PES: 108 do Melro° dia e no mesmo locaL• Local para aquisição do 
Edital, entrega das propostas e julgameato da referida licitação: "Cen- 
tra Administrativo Jornalista ~liba Guarita Neto"... Departamento de 
Licitações da Secretaria Municipal de Administração, situada na Rua 
Dom Luis Maria Santana, 141, Raino Santa Marta, nesta cidade. - 
Para informações, através dos telefones: (0xx34)-3318 • 0938 • fac-sí-
mile: (0xx34)3318 - 0927. UberabarMG,.02 de dezembro de 2.005. 
Fátima Aparecida Bessa. Presidente da C.P.L. 	• 	. • 

. 	13cm 02 430.163 - X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VAZANTE toma. público que fará 
realizar Tomada de Preços a" 34/05, Processo 606/05, critério de julga-
mento: menor preço global. Objeto: contratação de empresa paras exe-
cução de serviços de pavimentação asfáltica "CBUQ" das Ruas: Anani-
as Roque Ferreira e Ouviram Guimaraes. Visita Técnica: 14/12/05 às 
08:00 horas. Custo Edital: RS8,00. Edital e cadastramento até .dia 
15/12/05 no horário de 09:00 às 17:00 horas. Julgamento: 19/12/05, As 
09:30 horas na sala de reuniões dá CPL Informações: na Prefeitura - 
Rua Osório Soares, 600 ou pele.  fone: 0xx34 3813-1015. Vazante-MG, 
01/12/2035, 	;use cic Amara - Presidente da CEL. 	• 

20ria 02 430.133 - X 

PREFEITURA MUNICIPAL p.a VAZANTE-MG., - Toma público o 
resultado de julgamento de proposta da Tomada de Preços: ir 29/05 - 
Processo 575/05. Proposta classificada: Autopatos Caminhões • Ltda. 
Valor total: R5355.310,00. Vazante/MG, 30/11/05 - Comissão Perma- 
nente de Licitação. 

lern 02 430.132 - X 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRASRvIG Torna público que 
fará realizar no dia 19/12/2005, às 13:00 horas Processo Licitátorio No 
030/2005, Modalidade Tomada de Preço No 013/2005, objetivando a 
contratação de veículos para prestarem serviços a Secretaria Municipal 

) Pereira 
mães 5d-
:omissão 

Parecer 
rabíveis. 

Cumprindo o que deter 	 to-Let 
201/67, estamos infortru --,~sera~Tulgado 
peto Plenário da Câmara em sessão quase realizará 00 dia 11.12.05, az 
10:00 horas. Por todo o exposto, estamos-  NOTIFICANDO-O a cornpa-

- recer na citada Sendo-de Julgamento-afinrde proporcionar-lhe o aten,  
dimano ao principio da ampla defesa e do contraditório. Ao Sr. Verea-
dor Jair° Guimarães Silva, Rua Otavio Carneiro, 110, Bairro Santo 
Antonio, Pirapora/MG, CEP:39.270.000. Piraporn/MG, I° de Dezem-
bro de 2.005. Esmeraldo Pereira Santos, Presidente 
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que com ajuda eventual& terceiros, trabalhadora; no reflorestamento, 
-bortifrutit~iros~tackis e remeleira' da informa agrária, pesca- 

	

.clonss e garimpeiro* atempai" que trabalham por conta própria e não 	to mil duzentos e cinqüenta e oito reais e cinquenta e seus centavos). 

usnhana renpregadoa, trabalhadores na área da cana e da avicultura, tri:-  • Reais Científica Ltda, bens 29, 36, 138, 139, 140, 158, 159e 160, total 
turista rural ema ouse trabalham com o artesanato rural, inclusive os l* 0415 858,81 (Oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um canta-

' nefadárlos da ~latada social destes grupos acima eirados, doa [CO, . vos). Mogiglaas Artigos para Laboratórios Ltda, itens 25, 62, 171, 172 

_ nicípios de. Diamantina, Datas e Monjolos/MG, para Amembléla Gerai -• e 179, total R$ 857,72 (00,-antos e chiquenta e sete mais e setenta e 

	

, &amofinaria, para alterar a nomenclatura, descrever a categoria co- 	dois centavos). Per-Lab Indústria e Comércio de Vidros para Laborató- 

	

prendada polo Sindicato dos „Trabalhadores ,Rusais de Enamanti- 	rios Lida; itens 130, 145, 149, 184 e 186, total RS 3.440,00 (Trás mil 

na/m(3, h atenda- a usa aos monieípios de Datas e Monjolos/MG, a 'quatrocentos e quarenta mais). TrevolaborComércio de Produtos para 

	

ser realizada ha 11:00 bons do dia 17 de Dezembro de 2005, tendo 	Laboratórios Lida ME, itens 57, 131; 132. 133; 137, 148, 150, 155, 

	

0=0  kelt a sede PróPria. situado à Praça Padre Belchior, 09 an Dia- 	156, 185 e 189. total RS 957,76 (Novecentose cinquenta e sete reais e 

- 	Presidente do Sindicato doa Trabalhadores Amai& de 	os Ltda, itens 20, 37, 71, 84, 97, 136 e 175, total RS 781,26 (Setecen- 

Dnunautuni/MG. • 	 • 

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ALTERAÇÃO ESTATUTÁ-
. 

RIA O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Varzelândia/MG, com 
endereçoàrua ClatiSMundo Cardoao,01- - VarzelindiaNG, convoca

. todos os membros da categoria dos Trabalhadores Rurais, compreen-
dendo os que exercem atividades como assalariados na agricultura, pe-
cuária e similares, na produção rural, bem como os agricultores famili-

, sues, proprietários ou Mio, que exerçam atividade rural, individualmen-
te ou em regime de economiafamiliar, assim entendido o trabalho dos 
membro' da mesma família, executado em condições de mútua depen-
dencia e colaboração, ainda que com ajuda eventual de terceiros, traba-
lhadores no reflorestamento, hortifrutigranjeirus assentados e parcelei-

, ros da reforma agrária, nersdores e garimpeiros artesanais que traba-
lham por conta própria e nau tenham empregados, trabalhadores na 
área da cana e da avicultura, tratorizta rural e os que trabalham com o 
artesanato naral, inclusive os beueficiários da previdência social dos 
grupos acima mencionados, do município de VarzelAndia/MG para As-
sembléia Geral Extraorclinfuis de ALTERAÇÃO ESTATUTAR1A re-
lativa à alteração da nomenclatura e descrição da categoria representa-
da pelo Sindicato doa Trabalhadores Rurais de Varzelândia/MG, a ser 
realizada tu 9:00 hora' do da 17 de dezembro de 2005, tendo como 
local a Sede Própria, situada à Rua Clarismundo C.ardoso,01 - Centro, 
na cidade de Varzelândia/MG.Varzelandia, 02 de Dezembro de 2005. 
a) Basílio Alves de Almeida - Presidente do Sindicato das Trabalhado-
res Rurais de Varzetandia/MG • 

• 5cm 02 430.092 - X 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ 17.250.986/0001-50 	 , 

Ata da Assembléia Geral Extraordinária, 
realizada em 20 de julho de 2005 

1. 	oest e data da Assembléia: na rale social à Rodovia MG-10, Km 
24,3 Bairro Angicos Vespariano, MG, aos 20 (vinte) dias do más de 
julho•de 2005 (dois mil e cinco), às 9 (nove) horas. 2. "Quorum": 
presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capi-
tal social, confonne assinaturas lançadas no livro do presença de aci-
onistas. 3. Composição da mesa: Paulo José de Lima Vieira, Presi-

--dente, Luiz Felippe de Lima Vieira, Secretário. 4. Convocação: con-
forme avisos publicados no "Minas Gerais" e no "Diário do Comér-
cio", dias 11, 12 e 13 do corrente moda. 5. Deliberações: Os ara.acio-
nistas presentes aprovaram a proposta para a modificação do artigo 
19 (dezenove) do Estatuto Social da empresa, cuja redação passa a 
ser a seguinte: "A Sociedade tem como responsáveis técnicos os en-
genheiros Paulo José de Lima Vieira, Luiz Felippe de Lima Vieira, 
Flávio de Lima Vieira, Marcas de Castilho Souza e Daniel Pyramo 
da Costa, os quais agirão com independencia no exercício de suas 
funções técnicas, assinando, conjunta ou separadamente, todos os 
trabalhos de ordem técnica a cargo da sociedade". Absteve-se de vo-
tar o acionista José Cláudio Nogueira Vieira. A seguir, acolheram o 
pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administra-
ção, formulado por Sérgio Rocha Vieira, agradecendo seus bons ser-
-Viço!: prestados" It empresa. obteMda tambó:Ti sai''' do-  acro-
nista acima mencionado. Por último; os senhores acionistas resolve-
ram,;por_ _._mianirnidade, retificar o texto da ata da AGO de 
26.04,2005,', arquivada na JUCEMG sob o n° 3352057, em 
03/05/2035, fim de ficar consignado que também na eleição dos 
membros do Conselho de Administração, o acionista José Cláudio 
Nogueira Vieira e seu procurador Alberto de Lima Vieira se abstive-
ram de voar. Encerramento: Após lida, conferida e aprovada, vai 
esta ata assinada pelo Presidente, por mim, Secretário, e pelas de- 

	

mais acionistas presentes. Vespasumo, 20 de julho de 2095. (as.) 	, de, da Fuerhaçâo Educacional de Patos de 1.415585 FEPAM. eOn °rine 

	

Paulo José de Lima Vieira"- Presidente; Luiz Felippe de Lima Vieira 	especificações contidas no Edital, Protocolo dia.22/12/2005,-  até as 148 

	

- Secretário; r_alcinclo Participações e Engenharia S.A., (as) Paulo 	e 	e abertura às 148 e 3Ornin do mesmo dia. Valor do edital RS 

MantinsIMG. 29 de NovernIxo de 2005. a)Valdemtro Simão da Cunha 	zotclua e zela centavos). Trisul ~lios c EquiPamentos Laboratúri- 

José de Lima Vidra e Lua Feimpe de uma Vieira; SS Administra-
dto e Participações Ltda. (as.) Marcas de Castilho Souza e Cláudio 
de Castilho Souza; EPLParticipaçõt e Engenharia Ltda., (as) Flá-
vio de Lima Vieira; José Cláudio Nogueira Vieira; Flávio de Lana 
Vieira; Sérgio Rocha Vieira. Confere com o original transcrito às 
ils.27•Veno, do livro o' 6 de atas das assembléias gentis. Ves 
no, MG, 20 de julho de 2005. (as) Paulo José de Lima Vieira - 
dente. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o regia-
em sob o n': 3386200. Data: 2207(2005. Protocolo: 058157077. 
Coovap Engenharia e Construções S/A. (a) Marcos Tito, 

Fundaclo Educacional de Patos de Minas • FEPAM Tomada de Pre-
ços Oli/2005. Analisadas as propostas foram declaradas vencedoras as 
licitantes: FACISA Reagentes, vidraria, Rita e meios de cultura afins: 
Alphamed Comércio Laia, itens fp, 85, 86, 144 e 188, total R$ 417,00 
(quatrocentos e dvc5a reais). Apice Científica Lida, itens 11, 33, 42, 
59, 117, 127, 147, 152, 165, 166, 167, 169, 170, 180, 181 e 183, total 
RI 2.773,21 (Dois mil setecentos e setenta e tias mais e vinte e um cen-
tavos). Biosan Comércio de Produtos para Laboratórios Lida - EPP, 
item 32, 44, 103, 143, 1510 176, total 9.5914,29 (Novecentos e qua-
torze reais e vinte e nove centavos). Biosystems Comércio Importado e 
Exportado de Equipamentos para Laboratórios Lula, itens 19, 91, 96, 
119, 146c 173, total RI 2.714,36 (Dois mil setecentos e quatorze reais 
e trinta e seis centavos). Centro Químico Campinas Importadora Lida. 

tos e oitenta e um reais e vinte e seis centavos). Vetec Química Fina 
Ltda, itens 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 30, 
34, 38; 39: 45, 48, 50, 52, 53, 55;56, 61, 64, 66, 90, 94, 95, 93, 1.04, 
106, 107, 108, 116, 120, 121, 122 e 123, total R$ 8.947,00 (Oito Mil 
nOVCCCOIOS C quarenta e sete reais). Mo houve cotação params itens 
1, 02, 16, 18, 22.27, 7..8, 31, 35, 40, 41;43, 46, 47, 51, 63; 101, 192, 
105, 109, 124;425; 126,128 e 190..Não houve vencedor para os itens 
54, 65;100 e 135. Foi revogadaa compra do item 134 por conveniencia 
administrativa. Foram declaradas vencedoras, FACIAGRA, Reagentes e 
vidrarias as baluartes: Alnhamed Comércio Lula, itens 22(29 e 40, total 
RS 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais). Ápice Científica Ltcla, item 
2, 05, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 36, Miai RS 903,35 (Nove-
centos e três reais e trinta e cinco centavos). litiosan Comércio de Pro-
dutos para Laboratórios Lula - FsPP, itens 08 e 12, total R$ 735,08 (Se- 

'. tecemos e trinta e cinco reais e oito centavos). Cirúrgica JoãoProdutos 
Médicos-Hospitalares Lida, item 06, total RS 36,62 (Trinta e seis reais 
e sessenta e dois centavos). Cirúrgica São Judas Tadeu Lida, item 21, 
total RS 20,70 (Vinte reais e serena centavos). Hexis Científica Leda, 

, itens 04 e 10, total 9.5 62,98 (Sessenta e dois reais e noventa e 0110 cen- 
tavos). Mogiglass Artigos para Laboratórios Lula, item 38, total RS 
56,60 (Chunienta e seis reais e sessenta centavos). New Química Lula, 
itens 14 e 15, total RS 2.989.92 (Dois mil novecentos e oitenta e nove 
reais e noventa e dois centavos). Trevolabor Comércio de Produtos 
para Laboratórios Lida ME, itens 09, 30, 31, 32,33, 34, 35, v e 39, 
total R5 1.966,71 (Huni mil novecentos 'e sessenta e seis reais e setenta 
e um centavos). Vetec Química Fula I;tda, itens 01, 03, 07, 11, 13, 16c 
17, total RS 444,96 (Quatrocentoie quarenta e quatro reais e noventa e 
seis centavos). Patos de Minaz, 02 de dezembro de 2005. Sandeu Ânge- 
lo de An 	 te Andrade. Presiden'da CPL. 

I4cm 02.  430..189 - X 

A ESURE‘  - Empresa Municipal de Serviços, Obrai e Urbanização, 
com endereço na Av. Norival Guilherme Vieira n° 165, Bairro Ibituru- 

; na, Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ 21.022.694/0001-38, por sua 
'• Comissão Permanente de 'Licitação, toma pública que fará licitação na 
, modalidade Tomada de Preços a'025/05, objetivando o fornecimento 

de 150.000 litros de óleo diesel 020.009 litros de gasolina comum pára 
abastecimento da frota da Esurb. A abertura dos envelopes de "doeu-

' mentaçào",e 'propala" sara realizado no da 20/12/2005 ás 14h O edital 
completo encontra-se na sede da Esurb, pelo valor R$ 10,00. Montes 
Claros/MG, 02 de dezembro de 2005. Jean Cano Laughton Sousa - 
Presidente da Comissão ?emanara de Licitações. 

	

. 	, 
' 	3cm 02 430.199 -X 

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DE 
cas-~c 

Extrato De Contrato N•:, 069/2.905 	 ' 
Entre' Serviço' Autônomo De Agua E Esgoto (Sane) De Caeté/Mg E 
Cetil Soluções Ltda. Cnpj: 09.165.960/0001-01-Objeto: Prestação De 
Serviços De Informática Na Ama De Contabilidade E Oçamento 

R.$408,00 .(Quatrocentos E Oito Reais). Mensais -Vigencia: 12 
(Doze), Meses- Fundamentà: Inexigibilidade , De Licitação Conforme 
Artigo '25,' Caput, 	Da Lei 	8666793- Dotação: 

- 17.122.0021.33.90.39:00- 011IIDS Servi' a De Terceiro Peiiori Iscrídi- 
s ,isca.Mnulaistração-Ciaté.MgÇ23/l 	- Benedito Eufrásro,De Cm- - 

tro - Diretor Adm.Financeiro. 	' 	 ' . 	 3cm 02 430.254 -X 

. ser 
Major Gota808 - Bairro Caiçaras. Patos de asmas-sino • CEP. 
35.702054.e-mail: licita@unipamodu.br,  • www.tauprun.eda birlhata-
coes - Fone: (34)3823-0349. Patos de Minas 02 de desunir° de 2C05. 
Sandro Angelo do Andrade. Presidente da CPL. 

3an 02 430.186 - X 

SINDICATO DOS EméREGADOS NO COMÉRCIO DE POÇOS DE 
CALDAS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os as-
sociados deste Sindicato em gozo de seua direitos coa demais empre-
gados no comércio varejista e atacadista de Poços de Caldas para uma 
Assembléia Gend Extraordinária 'a realizar-se no dia 08 (oito) de de-
zembro de 2005, às 19:00 (dezenove horas) em primeira convocação e 
às 19:30 (dezenove e trinta) horas em segunda convocaçâoata sede da 

:Entidade à Rua Capitão Afonso Junqueira, 168; Centro, Poços de Cal-
das-MG, para discutir e deliberar sobre autorização,ou talo k Diretoria 
deste Sindicato para promover negociações com as representações pa-
tronais e ou com as empresas referente trabalho aos domingos e feria-

ado do moda de dezembro de 2005 830 de novembro de 2006.- Poços de 
'Caldas, 02 de dezembro de 2.005. Arinda Maria Fonseca - Presidente. 
CPF:214.650.026-34 

• FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS - FEPAM - 
Aviso de Licitação - Tomada de Preços n° 020/2005. Objeto: Contrata-
ção de empresa jurídica para fornecimento de equipamentos para os la-
boratórios da Faculdade de A ronoinia e Faculdade de Ciencias da San- 

3=102 430.142 - X 

Fundação Municiai e Assistência Social de Salde Ribeirão das Neves 
-Licitação modalidade Pregão a' 55/05, processo 46/05, visando loca-
ção de caminhão. A sessão será no dia 12/2005 as 13:30 horas, na 
sala cm..; rua Ary Teixeira da Costa, bairro Savassi, número 1.100. 
Ribeira:, das Neves/MG. O Edital está disponível no setor de licitação 
da Prefeitura Municipal no endereço supracitado. informações.: CPL 
(Oxy,31)3627-6939 oir3627-6961. 	' 

2crn 02 430.313 • X 

SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO 
pci VIÇOSA-MG.- homologação de procedimento licitatório, Contra-
to SAAE a.' 030- Ratifico nos termos da Lei 8.666/93, Extrato de 
contrato: CONTRATANTE: SAAE. CONTRATADO: Centro Breu-
leito para Conservação da Natureza. Objeto: conservação e monitora-

-mento de microbacias e programa de recuperação de recursos hídricos. 
Valor total: 9.5 59.446,00. Forma de pagamento: mensal. Vigencia: 
03/11/2005 a 30/04/2006. Dotação Orçamentária: 17.544.045 81013-
4.4.90.51.00 - 1754204561011 - 4.4.90.51.00. Data da assinatura: 
03/11/05. José Luiz P. Corres - Diretor do SAAE. 

	

VI 	SA-MG - homologação de procedimento licitadrio,  Conte.- 
AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO  MUNICÍPIO 

to S 	c.' 031 	Radfico nos termos da Lei 8.666/93. Extrato de 
contrato: CONTRATANTE: SAAR CONTRATADO: Pdfor Eng' 
Ltda. Oeto: construçã.o de 1.104 metros de rode interceptora de esgo-
tos sanidant. Valor total: 95463.799.29. Fon= de pagaulentO: ~-
sal. Vigência: 07/11/2005 a 04/07/2006. Dotação Orçanientária: 
17.512.0449.1015- 4.4.90.51.00. Data da assinatura: 07/11/05. José 
Luiz P. Corres - Diretor do SAAE. 

' 	- 
SERVIÇO AUTÓNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE VIÇOSA-MO- homologação de procedimento licitatório, Contra-
to SAAE a" 032- Ratifico nos termos da Lei 8.666/93. Extrato de 
contrato: CONTRATANTE: SAAE. CONTRATADO: Focas Constru-
ções Ltda. Objeto; serviços de pintora do escritório central e escritório 
de atendimento ao público. Valor total: RS 15.497,20. Forma de paga-
mento: mensal. Vigencia: 17/11/2005 a 08/02/2006. Dotação Orçamen-
tária: 17.122.0021.1001- 4.4.90.51.00. Data da assinatura: 17/11/05. 
José Luiz I'. Correa - Diretor do SAAE 

, 	trinze reais). Maiores do:Inações r edital completo poste 

junto ao Setor de Licitações da FEPAM, 'situado na Rua 

I" 

CÂMARA MUI 
CONTRATO Cr 
vita a* 15/2005 
Contratada: Com 
ços de limpeza e 
lor. R$23.173,6! 

'03l002120023 
decgr.tuntes de 
Se,rv,Apolo Adm. 
atura: 29/11/200: 
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DATA: 

#CONVAP ENGENHAR 

80. Terça-feira, 24 de Abril de 2007 
	 DIÁRIO DO EXECUTIVO, LEGISLATIVO E PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS 

	
MINAS GERAIS - CADERNO I 

ASSOCIAÇÃO CIVIL NOSSA SENHORA DO CARMO 
Rua Melo Franco, 393- Santa Cecília - Juiz de Fora/MG 

CNPJ: 19.323.013/0001-20 	• 
Balanço Patrimonial Consolidado Realizado em 31 de Dezembro 
de 2006 (em RS). 2006; 2005. ATIVO 889.317,50; 851.969,35. 
ATIVO CIRCULANTE 207.924,92; 141.685,01. 
DISPONIBILIDADES 10.196,14; 8.834,94. Caixa Geral 544,88; 
212,56. Bancos 9.651,26; 8.62.2,38. Créditos 192.176;36; 127291,49: 
Estoque 10,00; 0,00. Contas a Receber 0,20; 1489,95. Devedores 
Diversos 0,00; 101,60. Investitnentos Financeiros 184.220,77; 
117.794,03. Tributos a Receber 896,65; 1.549,24. Aluguéis a Receber 
6.961,12; 6.356,67. Valores a Apropriar 87,62; 0,00. Filial - 
Contribuições Tributos Federais 52,91; 59,07. Despesas Antecipadas 
5.499,51; 5.499,51. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 6.000,00; 
6.000,00. Aplicações 6.000,00; 6.000,00. IMOBILIZADO 
675.392,58; 704.284,34. Bens Móveis 322.173,93; 313.784,23, Bens 
Imóveis 663.024,68; 663.024,68. Depreciação Acumulada 
(309.262,09); (272.022,99). Amortização Acumulada (543,94); 
(50 1,58). PASSIVO 889.317,50; 851.969,35. PASSIVO 
CIRCO LANTE 23.99474; 26.922,9 I . Credores Diversos 6336,10; 
6.254,55. Contas a Pagar 8.484,82; 8.438,08. Secretaria da Receita 
Federal 91,17; 267,91. Provisões 8.829,74; 11.903,30. Matriz-
Contribuições Tributos Federais 52,91; 59,07. PATRIMONIO 
865.322,76; 825.046,44. Património Social 825.046,44; 948.179,86. 
Superávit do Exercício 40.276,32; 0,00. Deficit do Exercício 0,00; 
(46.940,40). Superávit/Déficit do Exercício Anterior 0,00; 
(76.193,02). Contas Extra-Patrimoniais COM P ENSAÇÃOATIV0( • 
PASSIVO 691.929,47; 389.708.84. Cota Patronal - INSS -
Imunidade 31.793,37; 21.640,01. Concessão Assistência Social 
Financeira 154.045,35; . 137.082,12. Concessão de Assist. Social 
Econômica 22 6. 062,13; 196.698,38. RAT-I munidade • 1.511,95; 
1.081,97. Terceiros - INSS - Imunidade 8.769,13; 6.275,59. Serviços. 
de Terceiros INSS - Imunidade 2.158,78; 936,55. Cooperativas - INSS 
- Imunidade 23.588,76; 25.994,22. Valores de Bens Segurados 
250.000,00; 0,00 Demonstração do Superávit do Exercício em 31 
de Dezembro de 2006 (em RS). 2006; 2005. RECEITAS 887.111,70; 
'799.205,60. RECEITAS OPERACIONAIS 782.630,43; 660.218,37. 
Contribuições 704.142,33; 609.365,43. Outras Contribuições 
704.142,33; 609.365,43, RECEITAS OPERACIONAIS 178.488,10; 
50.852,94. Convénios 78.488,10; 50.852,94. RECEITAS NÃO 
OPERACIONAIS 104.481,27; 92.046,83. Receitas Patrimoniais 
87034,11 , 73442.18. Receitas Financeiras 14.457,38; 14.826,32. 
R ccuperaçáo de Despesas 479,05; 2.845,74. Atualização Monetária 
927,95; 932,59 Indenizações 1.582,78; 0,00. Variação do Exercício 
0,00,46 ,J4 ,) 4C,  Dfficll do Exercicie 0,00; 46.940,40, DESPESAS 
88 7.1ii,76; 79.205,6u. DESPESAS OPERACIONAIS 842.501,20; 
798.206,85. Salários e Encargos Sociais 183.229,55; 138.594,95. 
Serviços de Terceiros 59.487,68; 84.905,76. Manutenção do Pessoal 
306.481,62;289.504,23. Conservação de Moveis e Imõyeis 17.596,18; 
16.656,38. Despesas de Manutenção e Funcionamento 104988,21; 
101.819,93. Despesas Administrativas 11.951,77; 26.772,46. Despesas 
Legais 1.726,54; 2.871,02. Despesas Filantrópicas 97.740,15; 
85.219,51. Desps. Filantr - Projeto Madre Margarida 59.299,50; 
51.862,61. Despesas Não Operacionais 4.334,18; 998,75. Despesas 
Financeiras 4.334,18; 998,75. Valorizações Patrimoniais 0,00; 0,00. 
Outras Desps. e Recs. Filantrópicas 0,00; 0,00. Gratuidades/Cursos 

18.589,43; 11.670,44. Assista:leia Socia1207.472,70; 185.027,94.(-)-
Provisão p/Gratuidades Conotadas (226.062,13); (196.698,38. 
Contribuições Sociais 0,00; 0,00. INSS - Cota Patronal 31.793,3; 
0,00. INSS - Rei 1.511,95; 0,00. INSS -Terceiros 8.769,13; 0,00. 
INSS -Serviço, 64 Terceiros 2.158,78; 0,00. INSS - Cooperativas 
23.588,74 0,00. (-) Imunidade INSSCota 'Pende (31.793,37); 
0,00. (-) Imunidade INSS Rã (1.511,95); 0,00. (-) Iniunidade - 
INSS Terceiros (8.769,13); 0,00. (-) Imunidade - INSS Serviços de 
Terceira (2.158,78); 0,00. (-) Imunidade - INSS Cooperativas 
(23.588,76); 0,00. VARIAÇÃO DO EXERCICIO 40276,32; 0,00. 
Superávit do Exercício 40.276,32; 0,00. DEMONSTRAÇÃO DAS 
MUTAÇÕES .  DO PATRIMONIO 'SOCIAL: 2006; 2005. 
Consolidado. CONTA: PATRIMÓNIO SOCIAL: SALDO 
ANTERIOR: 85.046,44; 871.986,84. (+) Fundo de Valorização de 
Imóvel 0,00; 0,00.(') Depreciado e Amortização de Exercícios 0,00; 
0,00. (+) Transferências Recebidas 164.460,80; 168.058,00, (-) 
Transferencias Enviadas (164.460,80); (168.058,00). (+) Acréscimo 
/Decréscimo Patrimonial 0,00; ,0,00..(+) Subvenções/Doações 0,00; 
0,00. (+) Ajustes de Exercícios Anteriores 0,00; 0,00. Superávit (ou 
Déficit) do Exercício 40.276,32; (46.940,4 O). SALDO ATUAL 
865-322,76; 825.046,44. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E 
APLICAÇÕES DE RECURSOS. 2006; 2005. ORIGENS. 
Superávit (ou Déficit) do Exercido 40.276,32; (4 6.940,4 0). 
Depreciação 37.239,10; 41.487,64. Amortização 42,36; 501,58. 
Variações do Resultado de Exercícios Futuros 0,00; 0,00. Aumento 
do Passivo Exigível a Longo Prazo 0,00; 0,00. Redução do Ativo 
Realizável a Longo Prazo 0,00; 0,00. Alienação de Bera do Imobilizado 
0,00; 10.710,60. Aumento do Patrimônio Real 0,001 0.00. 
Transferências Recebidas 164.460,80; 168.058,00. Total de Origens 
242.018,58; 173.817,42. APLI CAÇOES. Aquisição de Imobilizado 
8.389,70. 17.302,60:Aumento do Ativo Permanente - Invertimento 
0,00; 0,00. Aumento do A tivo Diferido 0,00; 0,00. Aumento do Ativo 
Realizável a Longo Prazo 0,00; 0,00. Redução do Raiano Exigível a 
Longo Prazo 0,00; 0,00. Redução do Patrimônio Real 0,00; 0,00. 
Traraferências Enviadas 164.460,80; 168.058,00. Total de Aplicações 
172.850,50; .185360,60. Aumento (ou Redução) do Capital 
Circulante Líquido 69.160,08; (11.543,48). VARIAÇÕES DO 
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO.• (+) Variação do Ativo 
Circulante 66.239,91; (5.463,14). (-) Variação do Passivo Circulante 
2.928,17; (6.080,04). Aumento (ou Redução) do Capital Circulante 
Líquido 69.168,08; (11.543,18). NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇOES CONTÁBEIS EM 31/12/2006. 1 -• 
CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 1 -AASSOCIAÇÃO CIVIL 
NOSSA SENHORA DO CARMO é 11111.2 pessoa jurídica de direito 
privado, de caráter educacional e de assistência 'social, sem fina 
lucrativos, que tem por finalidade a gestação de serviço de assitténcia 
social e se rege pelo Estatuto Social e legislação aplicável. II - 
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 2 - As 
Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em 
conformidade com a Lei n 6.404/76 e as Normas Breaduras de 
Contabilidade, disciplinadas pelas NBCI T10.4 e 10.19. O Balanço 
Patrimonial é consolidado e a entidade pratica atividade* múltiplas. 
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTAS -A prática 
ccntabil adotada é pelo regime de competência. Foram atendidas as 
normas da Resolução re5 877 do Cemento Federal de Contabilidade. • 
NOTA4 -Os direitos e obrigações da entidade estão em conformidade 

•• can seus efetivai valores deak.410111,5 =Aseigtheltujbei IlmOnadias 
estio demonstraffl pel6 valbr de Anila ão acraseidu t os 
rendimento eceeepandentes, ai:cope:m.1h' h. -data-do Balsoiço, 
can base no regime de 	0ncia.SOT44 -Ai modificações e 
composição do Patrimônio Liquido ardo.ixpeésuu na demonstração 
das mulaçõe do Patrimônio. NOTA 7 ;•• -estoque constante no 
Balanço Patrimonial se refere a touparie-Ease estoque é avaliado 
pelo custe (médio) de aquisição que rdnaupda °velos de mercado. 
NOTAS -O Imobilizado se aprosedta mote vaiares de aquisição. Az 
depreciações são calculadas observando-ee'fflitaxaa'admitklas pela 
legialaçào e pelo método liam NOTA 9- As receitas tão amaradas 
obedeoendo»Dit~01 do regime de competáncia As receitas estio 
apuradas, Mich 	as ina~lincias etou valores considerados 
incobráven.SOTA 10 - At detonas Ião apuradas obedecendo os 

cinciPla do:I:ima de oompeteocia em ealfortnidade canas ~nein 
gaia-focais NOTA II- Eventualmente a entidade recebe doações de 

penou finesa e/ou penou jurídicas No ano de 2006 a entidade recebeu 
as seguintes dcee„Zea: a) Donativos Recebidos: RS 132.852,62. aa) 
Pesscas Física& RS 122.940,91. a.b) Pessoas Jtuidicas RS 9.911,71. 
NOTA 12-A entidade recebeu no ano de 2006 ce seguintes valorai de 
convénios: a)Apromiv: RS 66.488,10. b) SEMAS -Secretaria Mtmicipal 
Ação Social: RS 12.000,00, NOTA 13- Os recuara da entidade foram 
aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com teu 
Fanai° Social, demonstrados pelas suai Despesas e Investimentos 
Patrimanals. NOTA 14 - A entidade utiliza-se,do Grupo Compensado, 
constante do Balanço Patrimonial, para o registro e controle das 
Gratuidades Concedias, dos Seguros, do Custo da Isenção da Quota 
Patronal de Prevideocia Social usufruída e para outros controles de 
interesse da institokie 14.1 - Os valores alceados neste grupo não 
compõem ce Ativos e Passivos da Entidade. NOTA 15 - No atendimento 
ao dispositivono inciso VI do artigo 3* do Decretore2.536/98,4 entidade 
no ano de 2006, através doa sem projetos, concedeu as seguintes 
gratuldadete Projetos Desenvolvidos: RS 383.101,78. 1•) Total Diversas 
Despeese Filantrópicas ES 97.740,15. Publico Alvo: Famílias Carertest 
Aplicação dos Recursos: Alimentação, vestuários, calçados, 
medicamentos, material escolar, freia, luz, transporte e outro. 2') Total 

;dos Projetos RS 59.299,50. 2.a) Projeto Madre Margarida: RS 
59299,50. Público Alvo: Idosos inativos. Aplicação dos Recursos; 
Alimentação, véatudrios, calçados, medicamentos, água, luz, tempera 
e outros. 3°) Cursos Divertow RS 18389,43. Público Alvo: Jovens 
Carentes. Aplicação dos Recursos: Curso de bardado, corte e costura. 
4') Assistência Social: RS 207.472,70. Público Alvo: Crianças e Jovens 
Carentes. Aplicação dos Recursos: Serviços assistenciais a alcoólatras, 
gestantes e orientação educacioni '''"". - Cibdo da isenção 
usufiuídapela entidade no ano de 206 
RS 31.793,37. Imunidade INSS - 
-Serviços de Terceirce: ES 2.150,7 
8.769,13. Imunidade INSS- Coq 
67.821,99, NOTA 17- Demonstrai 
&envidar:1es: Receita Total: RS 8: 
Trabellaistax RS(438,25). Reembo 
RS (40,80). Juros Recebidos: R.5 (I 
2054: RS.177.323,95. NOTA 18 - a 
Seguradora(s): ES 87,62. Maritima 
da Apólice: 19/01/2006 a 19/01/20( 

CPF: 000.019.296-15 - CRC  

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ 17.250.986/0001-50 

N1RE 31300036278 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2007. 
Aos 17 (dezessete) dias do mel de abril do ano de 2007 (dois mil e 
sete), às 15 (quinze) horas, na sede social da empresa, na Rodovia 
MG-10, Km 24,3 Bairro Angicos, Vespasiano, MG, sob a mesidéacia 
do Dr. Paulo José de Lima Vieira, reuniu-se o Conselho de Adminis-
tração da Convap :Encilharia a Construçôea S.A., presentes todos os 
seus membro*, a fun de deliberar sobre eleição da Diretoria. Exami-
nado o entinto, os sanhosas Conselheiros resolveram, por unanimida-
de o seguinte: a) reeleger os atuais membros da Diretoria, com man-
dato até 30 (trinta) de abril de 2009 (dois mil e nove), sendo Diretor 
Presidente - DIP, Mateus de Castilho Souza, brasileiro, casado, en-
genheiro civil, portador da Carteira de Identidade n° 8.078/D, CREA-
MG, CPF 044.879.316-49, residente e domiciliado ti Rua Manoel 
Ganes Pereira n° 52, apt° 304, Bairro Semi, CEP 30220-220, Belo 
Horizonte, MG e Diretor de Desenvolvimento de Negócios - DDN, 
Flávio de Lima Vieira brasileiro, separado judicialmente, engenheiro 
civil, portador da Carteira de Identidade n° 2.749/D, CREAMG, 
CPF 001.408.726-04, residente e domiciliado h Rua Oriente 	188, 
Bairro Serra, CEP 30220-270, Belo Horizonte, MG; b) designar o 
Diretor PresidenteMarcus de Castilho Souza, acima qualificado, paru 
responder pelas funções de Diretor Administrativo e Financeiro - 
DAF e de Diretor Superintendente de Operações, até ulterior delibe-
ração deste Conselho. Em consequéncia desta deliberação a Diretoria 
da empresa fica [Will': constituída: Diretor Presidente, Diretor Admi-
nistnitivo. e Financeiro e Diretor Superintendente de Operações, Mar-
cos de Castilho Souza; Diretor 'de Desenvolvimento de Negócios, 
Flávio de Lima Vieira. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
suspendeu os trabalhos e detenninou fosse lavrada esta ata, que vai 
assinada pelos presentes. Vespasiano, MG, lide abril de 2007. (a) 
Paulo José de Lima Vieira. (a) Luiz Felippe de Lima Vieira. (a) Jorgi-
na de Castilho Souza (a) Flávio de Lima Vieira. JUCEMG - Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais- Certifico o registro sob o n• 
3713751. Data: 20/04/2007. Protocolo: 071642005. Convap Enge-
nharia e Construçees S/A. (a) Marcos Tino - Presidente. (a) Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária Geral. 

9tan 23 650.462 - X _. 

BRAFER INDUSTRIAL S.A. CNPJ N" 17.246.695/0001-99. Aviso 
• • 	1. rnaverereão. Assembléias Gerais Ordinária e 

Nada mais vendo a tratar, o 	declarou 	os 
e suspendeu a Reunião pelo tempo °canário atarraxe:a desta Ataque, 
depois de Lida e achadaconforme, foi aprovada e assinada em 03 (Isde) vias 
pelos presentes. Vespasiano/MG, 05 de Janeiro de 2007. (a)Francisco de 
Assis Guerra Lages - Presidente. (a) Carlos Alberto Palli011 Vlllefoct . 
Seattário. (a) Rcslrigo Palhotes GuertaLages- Conselheira JunniComercial 
do Estado de Minas Gerais. Certifico o Registro sob o aro.: 3692282. Deur 
01/03/2007, Protocolo: 070860203. 6 Mecan Entrepose Andaimes e 
Escoramentos Multidirecionais S/A e. (a) Marcos 'fito. Presidente. (a) 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral. Boletim de Subscrição -O  
capital social da Mecan Entrepose Andaimes eEscoramentosMultidimcionais 
S.A. fica aumentado de RS 1.600.000,00 (um milhara e seiscentos mil reais), 
para RS2391.5C0,00(dois milhões, ementa e nov.:rime ummil equinhentos 
reais), mediante emissão de 791.500 (setecentos e noventa e um mil e 
quininas) non adiarias nominativas, todas scan valornaninaL Subsatimres 
Mecan IndástriaeLocação de Equipamentos para Constrição Liada cosn sede 
na Cidade de Vespasiano/MG, na Rodovia MG 010, Km 26,5 Prédio -I" 
Vespasiano/MG, neste ato representada por seu representante legal, Fábio 
Guerra Lages, brasileiro, saaadja,eimpresfirjo, portador, dp -0;PF n' 
015.658.426-34 e da Identidaden•)s{-366.068; residente naRna Dr. Mário 
Pires, 88, tin Belo Horizonte/MO, subscreve 791300 (oca:cante novenut e 
uma mil, quinhentas) ações, pelo valor de 93 1,00 (um real) por ação, 
totalmente iniegralizarlas da seguinte fomes a 600.000 (seisceotas 	trosex  
integralizadas com bens Iráveis de sua propriedade, contentado laudo de 
avaliaco anexo, emitido ein02 delambo de 2007, pela empresa Hexágono 

Loia;estabelecida na Rua Eduardo Pano, n• 555, Bairro Cidade 
em Belo Horizonte/MG. CEP 30380-060. inscrita ro CNP] valso e• 

86.364.255/0001-46e no CREA/MG sob o n'017.648, aprovado, na forma 
do inciso Vido art 122 da Lei 6.404/76, pela AsscaxibléiaGeralde Acioctisras 
realizada em 05 de Janeiro de 2007. b. 191.398 (cento e noventae uma mil, 
trezentas e noventa e oito) ações, inlegsalizadas COM bens móveis de tua 
çecqxiedatle,oisiasnais&íuiidodasvaliãonseao,aiiádonn03&Jatiottrde 

, pela ein~tHej4ano Engenharia Lida, estabelecida na Rua Eduardo 
Pono, ir 555, Bairro r 	Janlim,ain Belo licrizonte/MG, CEF' 30381:X160, 
inscritanoCNPJ sobon°86.764.2550301-46 e no CREA/MG sobo n°017.648, 
aprovado, na formado incisoVI do art. 122 da Lei 6.404/76, pela Assembléia 
Geral de Acionistas realizada em 05 delaneira de 2007. a 102 (cento e duas) 
ações, imegralizadas an mcedaocnente nacional. Vespesirmo,05deJanam de 
2007. (a) Mecan Inani-ate Lcar,ão de Equipamentos pamConstniclo Laia 

16an 23 650.606 -X. 

. 	 .. 	- 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO RESÍDUOS - 8GR S.A. 

CNPJ n' 05.652.405/0001-28 
Relatório da Diretoria 

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos preceitos legais c as. 	recebida em2006, dos acionistas, funcionarloa, clientes e fornecedoies, 
normas estatutárias, vimos com satisfação submeter à consideração de 	e continuamos ao inteiro dispor de V.Sas., em nana sede social, para 
V.Sas., as Demonstrações Financeiras referentes ao estrelejo findo em . 	quaisquer esclarecimentos relativos às contas prestadas. Juatuba .31 de 
31 de dezembro de 2006, da SGR S.A. Agradecemos a colaboração 	Março de 2007. 	 ADiretoria 

Balanços Patim oniais em 31 de De-canbro de 2095 e 2006 (Em Reais) 

Ativo 	 2006 	2005 Passivo 	 2006 	' 	2005 

Circulante 	 8.942 	16.684 Circulante 	 176 627 	21.910 

Caixa e Bancos 	 6.263 	14.005 

Impostos a Compensar 	 2.679 	2.679 

Permanente 	 2.025.629 	i .745.226 

Fornecedores 	 29.410 	10.'784 

Impostos a Recolher 	 3.386 	2.603 

Outras Contas a Pagar 	 143.832 	8.524 

Património Liquido 	 1.857.944 	1.740.000 

Imobilizado 	 650.000 	650.000 

Diferido 	 1.375.629 	1.095.226 

Capital Social 	 2.000.000 	2.000.000 

(-) Capital a Integralizar 	 (522.056) 	(640.000) 

Reservas de Capital 	 380,000 	380.000 

Total doAtivo 	 2.034.572 	1.761.910 Total do Passivo e do Patr imônio Liquido 	2.034.572 	.1.2,2n 

Dera das Mutações do P atrim. Liquido Findos em 31/12/2006 e2005 

	

2. Imobilizado: 	 Taxa anual 

	

composto por. 	 deprec. -% 	2006 	2005 • Capital Social Realizado É _ „ 
Capitel 

Autorizado . 	• 	Total 
Terrenos 	. 	 — 650.000 ' "650.000 

650.600 	. 650.00 

Depreciação acumulada Saldo 31/12/2004 	 1.320.000 	1.320.000 

Saldo 31/12/2005 	. 	 1.740.000 	1.740.000 

Capital Integralizado 	 117.944 	117.944 
650.000 	650.000 

• 3. Impoetos aRecolheri 	
enr9~ 

Slearepresentados por: 	 2006 	2005 Saldo 31/12/2006 	 1.857944 	1 .837.944  

Ne ta r. Explicadvas às libraunistratões Contábeis 	 2111F/PIS, COFENS e CSL LLei 10.833 	3.386 	
—

2.603 

1. Principais Práticas Contábeis: As demonstraçôes financeiras são 
preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
levam 	em 	consideração 	as 	seguintes 	principais 	diretrizes: 
a) As aplicações financeiros são registradas pelo valor aplicado, 
acrescido dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços. 
b) O ativo i  pennanente é demonstrado ao custo de aquisição, 
combinado coto os seguintes aspectos: • O diferido é registrado pelo 
valor de desembolso, basicamente representado pelos gastos com pré- 
operacionais 

3.386 	2.603 

4. Capital Social: O capital social é regesentado por 2.000.000 ações 
ordinária,, embati,as e se. veia  • ...ind..  ou wieedein de  

Sociedade e sua respectiva participação ao deMonstrados a 'seguir: 
Participação - % 

SASA Sistemas Amb. Com. Ltda. 	 51,00 

SEM Engenharia Ltda. 	 24,50 

SG & M Mafra Guimarães Ltda. 	 24,50 

Diretoria 

. 	Breou Caleiro Palma 	 SérgioAlves Guimarães 	 Yumiko Olgallirakawa - CT-CRC 1 SP 222085/0-3. 

MARCO TO 
IfIESICENTE 

CO/1ASA- CIA. RF,GIONALDE HABITAÇÃO DE SETE LAGOAS 
CNPJ: 26.155.150/0001-68 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO 
EM 31 DE DF:LEMBRO DE 2006 E 2005 (VRS. EM RS:1,00) 

Receita Bruta 	• 	 2006 	2005 
Venda Lotes Financiados ..... .............. ..........389.694,39 	131.711,19 
serviços 1:76,6„lados 	 350.000,00 

. ImP06106, ,s/ venc65,_ 	• 	 (42.473,60) 	(13.155,16) 
Receita  ''ilaiee  — 	 697.220,79 	118.556,03 
Custos dos Serviços Prestados...... ......... ... (113.332 50 
Custo Imetv' eis Vendido

• 

	 (74.743,60 	(14.270,10) o..... 	-- L 	B 	.-------- 	 509.144,6 	104.285,93 
Des 	;onan. • peSaSoperam 	 (527.978,78) (387.198,96) 
Remite  ( Desp..  ) Fineneessas  . 	 19 500,65 	(4.991,38) 

; Resultado Operacional - 	---.....,....666,56 (287.904,41) 
, Denyesat  ao orradowds _ 	 '• • 	.,... - 	(243,00) 

Lucro (Prejuízo do Exercido... 	-666,56 (288.147,41) 
, Prompl~sto 	Reredscm............., ..... .,.„,.„.„(6$,90) -...........;,-_,.......,  

Prov.p/Contrib.Social s/Lucro 	' 	(41°,99) 	— 	- 
' LueroApos Peou Imp~1—....................554,58 (288.147,41) 

. 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO ,
Senhores acionistas, a COHASA- Cia. Regional de Habitação de Se te 
Lagoas, empresa com sede administrativa nesta cidade de Sete Lago- 
as, à Av. Prefeito Euro Andrade - 70, bairro Cidade de Deus, de acordo.  
cem os dispositivos legais e estatutários, apresenta a V.S.as., o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstações Financeiras, dos exercícios fins 
das em 31 de dezembro de 2006 e 2005, as quais, lidas em conjunto 
COO as notas explicativa demonstram' execução dos principais P°  
tos, investimentos e outras ccorrênciork natureza financeira e ai- 
nistrativa. Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2006. Eduardo Geraldo 
Teixeira limiar - Diretor Presidente 

., 	- 	. 	• 	 -- 
BALANÇO PATRIMONIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS'  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006E 2005 (VALORES EM R.5:) 

ATIVO 	 2006 	. 2005 
andante .....-------2.840.333,92 1795.494,19 

•Ciéus eBaneos..,•..--,,,.....-............57.056.10----,5§201...54 
Apue. Liquedez linediet'a.. ............ .....,.......367.476,84 	• ilm.u96,25 . 
Irepotos a R.r.n.T..war 	 '3.007,62 	63.007,62 
Contas a Receber 	 1.964.968,62 2.141.735,72 
Imóveis p/ Venda.............. ....... _ ...... ..... ....... .387.024,74 	416.953,06 
Permanente 	 211417,46 .245.4011,18 

As notas explicativo são.Ferte integrante dasDemonstraças Financeiras 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE 
- • RECURSOS PARA.OSEXERCICIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (VALORES EM RS:1,00) 
ORIG EM DOS RECURSOS -. 	-2006 	2005 Das o  

. 	Resultado tees.xercicio 	 554,58 (288.147,41) 
Ames 	 • 
Aumento no Result Exer.Futuros 	 ' - 1.565.251,49 
Subtotal 	 554,58 1.277.104,08 
De Terceiros 
Aumentos de Capital 	 42.139,00 	'581.903,00 
TOTAL DAS ORIGENS 	.-.___42.693,58 1.839.007,08 
APLICAÇÕES DE RECURSOS 
Aquisições de imobilizados 	 32.983,72 	13.418,40 
Diminuições no Res. EX. Futuros 	35.051,57 

TOTAL DAS AP LICAÇOES -...._. 	____6&035,29 	13.418,40 
Aumento(Redução) Captt.Circlitijdo..(25.341,71) 1.825.588,68 
VARIAÇOE.S NO CAPITAL CIRCUL 	LIQUIDO 
Ativo Circulante 
no inicio do exercicio 	 2.795.494,19 1.054.682,96 
no final dó exercício__ ............... ..... ..... _2.840333,92 	2.795.494,19 

	

44839,73 	1730 .811,23 
Passivo Circulante 	• 
no inicio do exercicio 	 553.009,86 	647.787,31 
no final do exercício 	 623.191,30 	553.009,86 

. 	 70.181,44 	(94.777,45) 
Aumento(Redução) CapItCírellquido. (25.341,71) 1.825588,68 
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras 

Imotilizado ( nota 3 ) .. _ ..... .. ........ ................360.228,35 	327.244,63 
Depreciação Acumulada 	 (114.827,17) 	(114.827,17) 
TOTAL DO ATIVO --...— -- — -3.085.735,10 3.007.911,65 

PASSIVO 
Cl:alarde 	 .. 	-.623.191,30 	553.009,86 
Fornecedores 	 177.608,30 	91.803,67 
Obrigações SociaiSaraballustas 	32.334,52 	34.019,21 

	

39.088 80 	50.934,76 Obrigações Tributarias 	• 	 , 
Salários a Pagar.............. .. . ............ ... 	9.954,73 	7.430,59 
Outils Contas a Pagar ..... . ............ ..........., 	364.204,95 	, 368.821,63 
Resultado de Exerc Futtun-  s 	. 	• 
Receitas(Custos) Diferido Venda Imóveis 1.530.199,92 	1.565.251,49 
Patrimônio LIquido.-.-.------.932.343,88 	889.650,30 
Capital Social (nota 4) 	 3.111.172,00 3.069.033,00 
Itesenías de Capital 	 . 	98.503.97 	98503.97  
Lucros(Prejuizos) Acuradados 	(2.277.332,09)(2.277.686,67) 
TOTAL DO PASSIVO --...........-......3.085.735,10 3.007.911,65 
As notas explicativas são arte integrantes das Demonstrações 
Financeiras 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDO EM 
31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (VALORES EM 105:1,00) 
CAPITAL 	SOCIAL 	RESERVAS DE CAPITAL 	Lucros (Prejuízos ) 

Movimentarão 	Autonzado 	a Realizar 	Realizado 	Ca Monetana 	Subveno5es 	Acumulados 	Total 
Saldo em 31/12/2004 	3.000.000,00 	(492.870 00) 	2.507.130,00 	0,89 	98.503,08 	(1.989.739,26) 	615.894,71 
Subscrição de Capital 	1000.000,00 	(1000.000,00) 	. 
Aumento de Capital 
• em dinheiro 	 - 	561.903,00 	561.903,00 	 - 	 • 	 - 	561.903,00 
Resultado do Fxercicio 	 • 	 - 	(288 147 411 	1788 147 411 
Saldo em 31/12/2005 	4.000.000,00 	(930.967,00) 	3.069.033,00 	0,89 	98.503,08 	(2.277.886,67) 	889.650,30 
Subscrição de Capital 	 . 
Aumento de Capital 
• em dinheiro 	 42.139,00 	42.139,00. 	 • 	 - 	 - 	42.139,00 
Resultado do Exereielo 	• 	 554.58 	554.58 
Saldo em 31/12/2006 	4.000.000,00 	(888.828,00) 	3.111.172,00 	0,89 	98.503,08 	(2.277.332,09) 	932.343,88 

As notas explicativas são pede udegrantes das Demonstrações Financeiras 

. f NOTAS EXPLICATIVAS DA DIIMIORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005.'( OS VALORES . 	. 

1 -APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
' A -As Demonstrações Contábeis são elaboradas com base ein registros 

FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS 
MONETÁRIOS ESTA() EXPRESSOS EM REAIS) 

d -No ativo e passivo circulante, estão registrados os valores sujeitos a 
realização no próxima exercício. 
3 - COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO 

BENS/DIREITOS 	 . 	2006 	2005 
Terrenos 	 . 	...........98.563,13 	, 	98.563,13 
Edificações e Construções 	• • 	- 5 840,08 	5.840,08 
Móveis e'Utensilios.. 	• 	 6.816,15 	6.816,15 
Veiculos ..... _ ....... .................. ............ ..... 111.285.78 	87.585,78 
Máquinas e Tratores 	 48.368,94 	48.368,94 
Equipamento/ Instalações . ..... _.._._..... 	65.673,60 	58.231,60 
Outros Bera e Direitos 	 .23.580,67 	21.38,95 
TOTAL DO IMOBILIZADO 	360.228,35 	337244,63 

4. Em 31 de dezembro de 2006,0 opitalsocialestava representado por 
3.111.172 (três milhões, cento e onze nril, cento e setenta e duas) ações 
ordinárias naninativas (3.069.033 ou 31/12/05) no vala de 93:1,00 ( 
um real) cada uma. Sete Lagoas, 31 de dezembro de 2006- Eduardo 
Geraldo Teixeira Júnior - Direta Presidente1Luiz Otávio Manto da' 
Silva • Diretor Adna/Financeiro 1 Leiloe Magalhães Ede Leen' - Di-
retor de Desenvolvimento ¡Paulo Emillo Araújo dos Santos - Diretor 
Técnicoi Lute Otávk Manrur da Silva- Tec.Cont CRCJMG 19.968 

permanentes, de acordo can a Lei das Sociedades por Ações e estão 
sendo apresentadas de fama comparativa can as do exercício anterior. 
b- Até 1995, os efeitos inflacionário eram registrados através da cor- 
rego monetária do Ativo Permanente e do Patrimônio Liquido, com 
base na variação da UFIR, sendo o efeito liquido, computado no ré- 
miado do exercido. A partir de 1996, esse procedimento deixou de 
existir. tendo em vistas extinção da sistemática de.correção monetária 
de balanço, por força do art 4o da lei 9.249/95. 
2- PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS 	. 

As principais diretrizes contábeis adotadas na elaboração das Demoras 
trações Contábeis, podem ser assim resumidas: 
a- Asreceitasedespesas são reccnbecidas e apropriadas segundo o re. 
gime de competência. 	 - 
b- O ativo imobilizadoéregistradopelo custo de aquisição mak cor- 
reção monetária, reconhecida até 31/12/95. Por motivos técnicos as 
depreciações não foram calculadas para o exercício. 	. 
c. O lucro ou prejuízo por ações é calculado cora base na quantidade 
das ações no final do eXCICiC10. Mde nota No 04. 

ecan Entrepose Andaimes e Escoramentos Multidi anais S/A - 
CNPJ N°. 07.563.526/0001-29 NIRE N' 3130002195-5 - Ata da 1, 
Reunião do Conselho de Admirustraeão. L Local, Data e Hora: Aos 05 dias 
do mês de Janeiro do ano dois rrul e sete, às 14 horas, na Cidade de 
Vespasiauo/MG, Brasil, na Rodovia MG 010, Km 26,5, Prédio "II". II. 
Presenças: Presente a totalidade dos Membros do Conselho de Administração 
da Sociedade. Hl Mesa Diretora AssimnuairesidenciadamesaoCoaselheiro 
Sr. Francisco de Assis Guerra Lages, que convidou a mint Carlos Alberto 
Passos VII le (int, para secretariar a sessão. IV. Pauta Unica: °objetivo da 
presente reinado do Conselho de Adininistração é a debbera,ção acerca do 
aumento do capital social du Mecan Entrepose Andaimes e Escoramentos 
Multidirecionais S/A de R$ 1.600.0050.00 (um milhão e seiscentos mil reais), 
peru RS 2.391.500,00 (dois milhões, trezentos enoventa e um mil e quinhentos 
reais) ntnfcn irar 1.111tOriZil o artigo quinto, panigrafo segundo do Estamo Social. 
V. Delitenições: Após exposição, foi oprovado, por enenirnidarle, o aumento 
do valor do capital social da Ce~a de RS 1.600.000,00 (um milhar, e 
seiscentos mil reais) para R$ 2.391.500,00 (dois milhões, trezentos e noventa 
e um mil e quinhentos reais), mediante emissão de 791.500 (setecentos e 
noventa e ign mil e quinhentas) ações ordinárias acurioatives, sem valor 
nominal, aumento este totalmente subscrito da seguinte forma: I. A acionista 
Mecau Indústria e Locução de Equipamentos para Construção Lula 
subscreve 791.500 (setecentas e noventa e urna mil e quinhentas) ações, 
pelo valor de RS 1,00 (um real) por ação, totalmente imegralizedas da seguinte 
tomar ir 6(83.000 (seiscentos mil) ações, integralizadas com bens móveisde 
sua propriedade, constantes do laudo de avaliação anexo, emitido em 02 de 
Janeiro de 2007, pela empresa Hexágono Engenharia Ltda, estabelecia na 
Rua Eduardo Porto, n" 555, Bairro Cidade Jardim, em Belo Horizonte/MG, 
CEP 30380-060, inscrita no CNPJ sob o n' 86.764.255/0001-46 e no 

REA/MG sob o n°017.648, aprovado, na formei do inciso VI do art. 122 
da Lei 6.404/76, pela Assembléia Geral de Acionistas realizada em 05 de 
Janeiro de 2007. b. 191.398 (cento e oeventa uma mil, trezentas e noventa 
e oito) ações, integraliz,adas com bens móveis de sua propriedade, constantes 
Jii laudo de 	noto ,a 	emitido em 03 de Janeiro de 2007, pela empresa 
Hexágono Engenharia Lida, estabelecida na Rua Eduardo Porto, o'555, 
Bairro Cidade Jardim. em Belo Horizonte/MG, CEP 30380-060, inscrita no 
CNPJ sob 01:" 86.764.255/0001-46 e no CREA/MG sob o n° 017.648, 
goovado, or temia do inciso Vido art 122 da Lei 6.404/76, pela Assembléia 
Geral de Acionistas realizada em 05 de Janeiro de 2007. c. 102 (cento e 
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Partes relacionadas 
Companhia Cimento Portland Baú 
Calma Industrial Ltda. 
Votorantirn Investimentos Industriais S.A. 

5. Património líquido: Em 31 de dezembro de 2006 e 200 	d52 
social subscrito e integralizado está representado por 100 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal A meava de capital 
corresponde ao ágio recebido na intergralização de capital efetuada em 

180,231 
60.000 

3.815 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3 7 18 2 93 
DATA: 03/05/2007 	PROTOCOLO: 0 7 17 63 015 

#CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A# 

ou C 
MARCO TO 
PRESICENTE 

Aelll520 

CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S/A • 
CNPJ/MF i7.185.786/0001-61- .°   

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2007. 

Data, Hora e Local: 27 (vinte e sete) de abril de 2.007 (dois mil e 
sete), às 08:00 (oito) horas na Sede Social, na Avenida Portugal, n.° 
4851, Bairro Itapei, em Belo Horizonte-MG. Presenças: totalidade 
dos acionistas, representando 173.303.773 (cento e setenta e três 
milhões, trezentos e três mil, setecentos e setenta e três) ações ordi-
nárias ou seja 100,00% (cem por cento) do Capital Social Mesa: 
Aclamado para presidente o acionista Guilherme Moreira Teixeira 
que convidou para Secretário o acionista Orlando Cavalcanti Lobato. 
Aviso aos Acionistas e Convocação: Dispensados nos termos do 
artigo 133 ê 4° da Lei 6.464/76. Publicações: Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Contábeis, na edição do'dia 26 de abril de 
2.007, ao "Minas Gerais" e no "Diário da Tarde". Deliberações: 
Aprovadas por unanimidade: Primeira: 1.1 - O Relatório da Direto-
ria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração da Apuração do Resulta-
do e outras, referentes ao exercício , findo em 31 •de dezembro de 
2006. Segunda: 2.1 • A atual Diretoria com mandato •até 30 de abril 
dv 2008', esta assim composta, Diretor-Presidente - Guilherme 
Moreira Teixeira, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador do 
CPF ri." 518.362.976-53 e da carteira de identidade ir.° 40.438/17 - 
Região, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquite-
tura COPA, Secção Mhias Gerais, residente e domiciliado em Belo 
Horizonte-MG, Diretor de Operações . Erni! Couri

' 
 brasileiro, 

casado, engenheiro civil, portador do CPF ti." 002.384.141-91 e •Cla 
carreira de itlenodade ri." 519/D - Ir. Região, expedida pelo Conse- .. 	_ 	. 	. 	_ 	. 	 . 	 _ 	_ 	. 

12.811/D • 4' Região, expedida pelo Conselho Regional de Enge- 
nharia e Arquitetura 	CREA, Secção Minas Gerais, residente c 
domiciliado em Belo Horizonte-MG, Jean Alberto Luscher Castro, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CPF n° 140.252.486-
:10. e da Carteira de Identidade n" 16.070/D - 4 Região, expedida 
pelo COnselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, Seu. 
çac,  Muras Gerais, residente C dOilliCiiiadO em Belo Horizonte - 

Minas Gemio, runbas.Coln eodemço comcmial 
="BarrnaltaiXiii. - Belo Élorizárno-MG; e como membros do Conselho 
Consultivo - Maria Rogina de Remode Teixeira, brasileira, viúva, 
empresária; portadora do CPF n 721.548.61687 e dá carteira de 
identidade a° MG4.012.082, expediria pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de Minas Gerais, residente e domiciliada 'em Belo 
Horizonte-MG, Carlos Moreira Teixeira, brasileiro, solteiro, erige-
ribeiro arquiteto, portador do CPF n° 771.413.346-53 eda Carteira de 
Identidade Profissional n° 55.977/D - 4' Região,' expedida pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CRU - Secção 
Minas Gerais, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, 
ambas com endereço comercial Av. Portugal, 4,851 - Bairro baço& 
- Belo Horizonte-MG; Terceira: 3.1 - Remuneração: Foi estabeleci:-
da a seguinte remuneração para os administradores, a ser reajustada 
de acordo com a legislação em vigor. A Diretoria faz jus á verba 
global mensal de até R.5 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a 
ser distribuiria entre seus membros da forma que deliberarem. 3.2 - 
Os Diretores Adjuntos fado jus á verba global mensal de até R5 
120.000,00 (cento e vinte mil reais). 3.3- e o Conselho Consultivo 
fará jus à verba global mensal de até R.$ 20.000,00 (vinte mil reais) a 
ser distribuída entre os seus membros da forma que deliberarem 
Quarta: 4.1 - Ratificada a distribuição e pagamento de Dividendos 
no valor de RI 8.270.000,00 (oito milhões, duzentos e setenta mil 
reais), utilizando pune do lucro do exercício. Quinta: 5.1 Ratifica- 
do o credito e pagamento de juros so 	capital próprio no valor de 
R$ 7.090.000,00 (sete milhões, e 	e 	mil reais). Sexta: 6.1- 

. Constituída a Reserva Legal no valo de R 	151.501,25 (um mi- 
lhão, cento e einotrenta e um mil, q dentas 	• reais e vinte e 

(cinco por 	o) do Lucro 
- Capital r. r 	igo r 

let /tt.  e dez 

ato: Tendo s 	toada 
s legais, o 	Presidente 
soe fazer 	e indagou aos 
a se 	betado c, não °cor- 

s os traballios e Sus-
para a lavratura desta Ata 

assinada em livro próprio por 
utigo 130 da Lei ri' 6.404/76, 

Belo Horizonte, 27 de abril de 
bato - Secretário - Guilherme 
sa, Etnil Coari. Confere com o 

originai Belo Horizonte, 27 de abril de 2007. Guilherme Moreira 
Teixeira - Presidente da Mesa. Orlando Cavalcanti Lobato - Se-
cretário. Emil Couri. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 
Certifico o registro soba n°: 3716934. Data: 27/04/2007. Protocolo: 
071741291. Construtora Barbosa Mello S/A. (a) Marcos Tita - 
Presidente. (a) Marinely de Paula Bornfim - Secretária Gerai 

Outra' despesas operacional' 
Gerais e administrativas 	 (30) 	(45) 
Receitas (deapesu) financeiras,liqu idas 	79 	(13.612) 

Prejuízo antes do Imposto de renda e da 
contribuição tachai 	 (7.729) 
Imposto de readae contribuição social corrente 	8 

Prejuízo do exercício 
Ações em circulação no fim do exercício 
Prejuízo por lote de mil ações do capital social 
no fim do exercicio-R3 	 =)7 	(122a) 

As notatexplicativas da adminisuparte 
integrantedas demonstrações contábeis 

Demonstrações das Origens eAplicacbes de Recursos 
Exercícios lindos em31 de dezembro -Em milhares de reais 

2006 	2005 

(178.052) 

Demonstração dos recursos originados das 
(aplicados nas) operações sociais 

Preju Iro do exercício 	 (7.737) (178.052) 
Despesas (receitas) que não afetam .. 

o capital circulante 
Resultado de equivalénciapatrimonial 	7.778 	19.230 
Amortização de ágio 	 145.165 

. 	 41 	(l3.05 
Origens dos recursos 
Detonemo:5es sociais 	 41 
De portes relacionadas 

Redução no realizável a longo prazo 	244.076 
Acréscimo no exigivel a longo prazo 	 4.046 

Total doa recursos obtido' 	 244.117 	4.046 
Aplicações de recurso/ 

Nus operações sociais 	 13.657 
Partes relacionadas -redução do exigível 
alongo prazo 	 244.046 

Partes relacionadas- aumento rio 
realizável a longo prazo 	 93.978 

No ativo permanente . investimentos 	 319.363 
Tbtal dm aplicacks 	 244.04aí  426.998 
Aumento (redução) do capitalcircularite 	71  
Variação no capital circulante 
Ativo circulante 

, 	45an 02 654.388 -X 
eapediente paru atender a Fundação Municipal de Saúde-Empresu: . 
,52ale-Comereitil Lulu-Valor RS 1.921;14~anarço a Deza774iCon-
trino tn 074/07-Tomada de Preços 05/07-Processo 06/07-Objeto: Aqui-
sição de material ocloraológico e material de expediente pura atender a 
Fundação Municipal de Saúde-Empresa: Dimebrus Comercial Hospita-
lar Lida- Valor RI 175,30-Prazo: março a Dez/07- Contrato n° 
075/07-Tomada de Preços 05/07-Proresso 06/07-Objeto: Aquisição de 
material odoutológico e material de expediente paru atender a Funda-
ção Municipal de Saúde-Empresa: Rodrigues e Goulart-Veloz RI 
43.90-Pruzo: março. a Dez/07- Contrato u° 076/07-Toinwla de Preços 
05/07-Processo 06107-Objeto; Aquisição de material odontológico e 
imitaria' de expediente pura atender a Fundação Municipal de Saúde-
Empresa: J.R.Artigos Odontológicos Lida-Valor RI 418,60-Prazo: 
março a Dez/07- Contrato n" 077/07-Tomada de Preços 05/07-Processo 
06/07-Objeto: Aquisição de material odontológico e material de expe-
diente para atender u Fundação Municipal de Saúde-Empresa: Emige 
Materiais ..Ociontológicos Lula-Valor RS 233,60-Prazo: março 
Dez/07-• Contrato 	078/07-Tomada de Preços 05/07-Processo 
06/07-Objeto: Aquisição de material odontologia° e material de expe-
diente pani atender a Fundação Municipal de Saúde-Empresa: Lidei-
médica ConiAtueudista de Produtos Médicos Ltdu-Valor R$ 
349,06-Prazo: março a Dez/07- Contrato n" 079/07-Tomada de Preços 
05/07-Processo 06/07-Objeto: Aquisição de material odontológico e 
material de expediente paru atender a Fundação Municipal de Saúde-
Empresa: Cronofunna Com.RepreSenuasSes Lida-Valor RI 
230,00-Prazo: imarço a Dez/07- 

15cm 02 654.603 - X 

CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ n" 17,250.986/13001-50- N1RE 313 	6278 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, ' 

REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2007. 
I. Local e data da Assembléia: nu sede social à Rodovia MG-10, Km 
24,3, Bairro Angicos, Vespusiano, MG, aos 27 (vinte e sete) dius  do 
Ines de abril de 2007 (dons mil e sete) às 9 (nove) horas. 2. "Quo-
rum"; presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) 
do capital social, conforme assinaturas lançada..< no livro de presença 
de acionistas. 3. Composição da mesa: Paulo José de Lima Vieira, 
Presidente, Flávio de Lima Vieira, Secretário. 4. Convocação: coo-
forme avisos publicados nó "Mirim Gerais" e no "Diário do Comér-
cio", da Capital, dias 19, 20 e 21 do oinrente Ines. 5. Deliberações: 
5.1. Os uns. Acionistas, observada a abstenção dos legalmente impe-
didos, aprovaram, por unanimidade, o Relatório dos Administrado-
res e ris Dernonstnções Financeiras,  reteremntes ao exercício social 
enterrado em 31.12.2006, sem quaisquer reservas, ou ressalvas. Tais 
documentos forwn publicados au ethçew de 19.04.2007 dos jornais 
acima referidos, e anteriormente postos il disposição dos senhores 
acionistas, conforme avisos neles publicados eis suas edições de 27, 
28 e 29 de março, último. 5.1.2. Por proposta do procurador da aci-
onista controladora Calcindo Participações e Engenharia S.A., Pedro 
Augusto da Costa, aprovada por unanimidade, os senhores acionis-
tas mantiveram a remuneração dos diretores e conselheiros nos valo-
res unialmente cru vigor. 5.2. Por último, os senhores acionistas re-
solveram, por unanimidade, que os balanços e as atas de assembléias 
gends e de reuniões do Conselho de Administração da empresa, pas-
sarão, doravante, a ser publicados no "O Jornal", de circulação men-
sal de Vespashum e, como de costume, no "Mintas Gerais", de Belo 
Horizonte, 6. Encerramento: Após lida, conferida e aprovada, vai 
esta ata assinada pelo Presidente, por mim Secretário, e pelos demais 
acionistas presentes. Vespasiuno, 27 de abril de 2007. (as.) Paulo Jo-
sé de Lima Vieira - Presidente; Flávio de Lima Vieira - Secretario; 
p.p. de Ciliciado Participações e Engeaharia S.A., Djalmu Barbaria, 
EPL Participações e Engenhuria Lida, e de Luiz Felippe de Lima Vi-
eira (as) Pedro Augusto da Costa; SS Administração e Participaçaes 
Lula (as.) Marcas de Castilho Souza e Elizabeth Souza Dias. Carlos 
Luiz Feneire - Auditor Independente. Confere com o erigi:rui 011113-
Cril0 às fls. 32, do livro ar° 6 de atas das Assembléias Gerais. Vespa-
siam, MG, 27 de abril 2007. (a) Marcas de Castilho Souza - Dire-
tor Presidente, JUCEMG Junta Comercial do Estado de Minas Ge-
rais - Certifica o registro sob o a" 3716933. Dum: 27/04/2007. Pro-
tocolo: 071743758. Convup Engenharia e Construções S/A. (a) 
Marcos limo - Presidente. (a) Marinely de Paula Borrifam - Secretá-
ria Geral. 

100111 02 654.558 - X 
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Ativo 
Circulante 

Aplicações financeiras 
Impostos e contribuições a recuperar 

Não circulante 
Realizável a longo prazo 

Partes relacionadas 
Perna a alente 

Investimento 

Em 31 de dezembro de 2004 
Prejuizo do exe rc c io 

Em 31 de dezembro de 2005 
Prejuizo do exercício 

Em 31de dezembro de 2006 

Nota,  Explicativas   da Administração às Demonstrações Contábeis 
n As notas explicativas da administraçã9 

 

em  31 de  Dezembro de  2006 e de 2005 - Em  milhares de reais 

1. Contexto operacional: Cal] nen Participações Minas Gerais S.A., 

constituida em 24 de agosto de 2004,0 lona sociedade anónima de capital 
fechado, com sede em Belo Horizonte - MG, que tem por objeto social a 

participação em outras sociedades. Pertencente ao Grupo Votorantim, 

compartilha as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e 
operacionais. 2. Principais práticas contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. (a) Apuração do resultado: O resultado é apurado 
pelo regime de competência. (b) Ativo circulante, realizável a longo 

prazo e enlaive) a longo prazo: O ativo circulante é apresentado ao valor 
de custo ou de realização, incluindo, quando aplicáveis os rendimentos e 
as variações monetárias auferidos. O realizável e o exigfv el a longo prazo 

são formados por saldos com partes relacionadas, demonstrados ao custo 
e sobre os quais não incidem correção ou juros (c) havestimento: 
A participação em sociedade coligada é avaliada pelo método de 

equivalência patrimonial. O ágio apurado na aquisição do investimento 
foi integralmente realizado no exercicio de 2005. 3. Investimento: 

A participação na coligada Votorantán Cimentos Américas S.A. foi 

adquirida em 29 de março de 2005. Em 3 Ide dezembro, as informações 

da coligada são as seguintes: 

Patrimônio liquido 
Prejuizo do exercício 

Quantidade de ações 
Participação no total do capital% 

: Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2006 e da 2005 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro -Ern milhares de mela 

	

2004 	2082 	' Passivo enata-MAMO líquido 
Nilo circulante 

Exigível a longo prazo 

Partes relacionadas 

Património liquido 

- 	Capital social 
Reserva de capital 

Prejulzos acumulados 

	

237.740 	489.523 	Total do passivo e património liquido 

As noras explicativ=dministração são parte integrante das demonstrações cor:Sabeis 

Demonstrações das Mutações do Patr robalo Liquido -Em milhares de reais 

147 190 	154 968 
237.092 	488 946 

89.902 	333.978 

412 	391 
23il 186 

57/ 

	

2006 	2005  
599.796 631.350 
31.554 78.346 

	

54 	54 

	

24,54 	24,54 

Capital 
social 

229.711 

229.713 

Diretoria 

217.842 	 (202.078) 
737 

217.842  
e integrante das demonstrações eontábeia  

Pois seguintes movimentação deste investimento no exercicio: 
2006 	2005 

Saldo no inicio do exercicio 	 154.968 
Aquisição de investimento em 29 de março de 2005 	• 319.363 
Equivalenc ia patrimonial 	 (7.778) (19.230) 

	

Amortização de ágio   (145.165) 
Saldo no final do exercicio 	 1422 
4. Partes relacionadas: (a) Ativo realizáveis longo prazo: 

2006 2005 
Partes relacionadas 
Votorantim Cimentos Ltda. - acionista 	 89.902 257.280 
Companhia Cimento Portland lia ú 	 9.240 

Cimento Tocantins IA. 	 8.690 

Cimento Rio Branco S.A. 	 29.460 

Cia. Cimento Portland Poty 	 85 
Cirnento Poty S.A. 	 6.850 
Engemix SA. 	 14.098 
Cimento Sergipe S.A.- Cimesa 	 . 8.210 
Itapiserra Mineração S.A. 	 • 

212L10 222.17 

200  
(b) Exigível a longo prazo 

Reserva 
de capital 

217.84/ 

Marcelo Eduardo Martins 
Diretor 

Prejuízos' 
acumulados  

(24.02.6) 
(178.052) 

- 	2006' 	2005 

229.113 229.713 
217.842 217.842 

(209.815) (202.078) 
237,74Q 245,477  
237.740 489.523 

244,046 

(178.052)  
245.477 

.737) 

Moacir Feltrar' 
Contador Responsável - CRC-SC 019715/0-3 "S" MG 

Contador 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARANÉSIA-Extrato 
de Contratos: Contrato n" 052/07-Tornada de Preços 03/07-Processo 
04/07-Objeto. Aquisição de medicamentos paru distribuição gratuita 
paro atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde -Empre-
sa: Méd Conter Comercial Ltda.Valor RI 58.612,10-Prazo: março a 
dez/07- Contraio ri" 053/07-Tomada de Preços 03/07-Processo 
04/07-Ohjeur Aquisição de medicamentos pura distribuição gratuita 
para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde -Empre-
sa: Ativa Comercial Hospitalar Ltdu-Valor RI 1.861,00-Prazo: março a 
dez/07- Contrato n" 054/07-Tomada de Preços 03/07-Processo 
04/07-Objeto: Aquisição de inerricameattos para distribuição gr:Miau 
para atender as necessidades da Fundação Municipal de Saúde -Empre-
sa: Alfulagos Lida-Valor RI 217,00-Prazo: março a dez/07- Contrato 
ir' 055/07-Tornada de Preços 03/07-Processo 04/07-Objeto: Aquisição 
de medicamentos para distribuição gratuita pura atender as necessida-
des da Fundação Municipal de Saúde -Empresa: Vale Comercial Lida-
Solar RI 1.874,80.Pruzo: março ai dez/07- Contrato n° 056/07-Tomada 

Preçus 03/C7-Processo 04/07.0bjeto: Aquisição de medicamentos 
pura distribuição gratuita para °tender as necessidades da Fundação 
Municipal de Saúde -Einpresa:Ctistalia Produtos Químicos Farmacêu-
ticos Ltda-Valor R$ 1628.00-Prazo: março a de1/07- Contrato 

22cm 02 654.623 -X 
057/07-Tomada de Preços 03/07-Processo 04/07-Objeto: Aquisição de 
medicamentos paru distribuição gratuita pura atender as necessidades 
da Fundação Municipal ale Saúde -Eanpresu: Dimebrás Comercial Hos-
pitalar Lula-Valor RI 3.102,00-Prazo: ITILINC. a dez/07- Contrato n" 
058/137-Tomada de Preços 03/07-Processo 04/07-Objeto: Aquisição de 
inedicumentos paru distribuição gratuita paru atender as necessidades 
da Fundação Municipal de Saúde -Empresai Comercial Cirúrgica Rio 
Clarense-Valor RI 1.420,00-Prazo: março a 40z/07-Contrato ia' 
070/07-Tomada de Preços 05/07-Processo 06/07-Objeto: Aquisição.de 
material °dona:ilógico e nunerial de expediente paru atender a Funda-
ção Munioqiul de Saúde-Empresa, Méd Cr:ater Comercial Ltda.-Vidor 
RS 62.114,55-Prazo: março a Dez/07- Contrato n' 071/07-Tomada de 
Preços 05/07-Processo 06/07-Objeto: Aquisição (le 11111(Crial odontolo-
gia° e lillacrial de expediente pada atender a Fundação Municipal de 
Saúde-Einpresu: Comercial e Cirúrgica Santo Antonio Lula-Valor RI 
495,00-Prazo: março a Dez/07- Contrato n" 072/07-Tomada de Preços 
05/07-Processo 06/07-Ohjeto: Aquisição de material odontológico e 
matinal de expediente puni atender ir Fundação Municipal de 
Saúde-Empresa:Cirúrgica Fênix Lula-Valor RI I.400-Prazo: mana) a 
Dez,/07- Contrato n" 073/07-Tomada de Preços 05/07-Processo 
06/07-Objeto: Aquisição de material odontológico e material de 

Dationstraçõee dos Itendtados -Extrcíciosfindos em31 deDezembro 
Em milhares de reale, exceto quando Indicado  

Resultado dal participações societárias 	2006 	2005 
EquiValência patrimonial 	 Tfi) Tti9-.7763 ) 
Amortização de ágio 	 (145.165) 

(7.778) (164.395) 

No fim do exercício 	 648 	577 
No início do exereicio 	 577 	423.529 

Aumento (redução) do capital eireolstste 	71 	422,52) 
As notas explicativa' da administração do parte 

int rantedasdemonstr 	contábeis 

24 de sgasta de 2004. Aos aciusiistdaé assegurado dividendo mínimo 
obrigatório de 25% sobre o lucro liquido ajustado nos termos do 
artigo 202, da Lei if 6.404/76. 

LAS CASAS EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ. 
_ 16.829.194/0001-72.. Editai de Convocação. Ficam convocados os se-

nhores constas a se reunirem ean,Asseanbléia Geral Ordinária Extraor-
dinária, a realizar-se no próximo diu 23 de Maio de 20117; ás 18:00 ho- 
ras, na sede da sociedade. 	Av."Raja Gabaglia, 1001 - Edifício II, 
Conjunto 02, Sala 06, Edifício Centro Empresarial Ruja' Goirág lia, bate-
m Luxemburgo. em Belo Horizonte, allinUe deliberar sobre o seguin-
te: 1- Ordinária: a) Aprovação da prestação de contas, referente ao Ba-
lanço até 30/12/2006 e do Balancete até 10/03/2007. b) Deliberar sobre 

destinação do lacro líquido do exercício e a distribuição dos mesmos. 
II - Extraordinária: a) Alteração do Contrato Social com mudança do 
objeto social. b) Notificação e exclusão do sócio minoritário. e) Outros 
assumi de interesse da socirdad, Belo Horizonte, 30 de abril de 
2007. Renato Duarte de Las Casas - Sócio. 

3cm 02 654.587 - X 

RE-RATIFICACÃO 
A ESURB - Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização. 
ClIM endereço nu Avenida Nativa' Guilherme Vieira n° 165,-Bairro Ibi-
tararia, Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ 21.022.694/0001-38, por 
seu Diretor Presidente, o Sr. Marcos António Alves Maiu, re-rutifica 
lista de aprovados no Concurso Pública) de Provas e Títulos ocorrido 
no dia 14/08/05, realizado pela empresa Magnas Auditores e Consulto-
res, de acordo com °Edital 001/05, já publicada em 24/11/05. Montes 
Claros/MG, 22 de março 'de 2607. CARGO: I - ADVOGADO/VA-
GAS; 1 - 1-João Alves Ribeiro Júnior p. 80; 2-Jacqueline Rodrigues 
Araújo p. 77.5: 3:EliaiW Lopes Granada p77.5; 4-Rebecu Sarmento 
Abreu p.77.5; 5-Sirnoney Wilton Mota p.75; 6-Ednilva Oliveiral Silva 
p. 75; 7-Renata Ruíra p. 75; 8-Aldson Veloso Machado p.75; 9-Nonna 
Sônia Novaes Campos p.72.5; 10-Lilitua Rocha Andric Camara p32.5; 
I I-Leonardo Augusto deMirunda Viunna p.72.5; 12-Carlos Frederico 
Bustos Queiroz p.70; 13-Leonardo de Oliveira Lopes p.70; 14-Dilina 
Pin-remei Lima p.67.5; 15-André Barbosa Pirnentel p.67.5; 16-Ana 
Cláudia Viana Neves p.65; 17-Flávia Lopes Guedes Magalhães p.65; 
18-Ronei Robson da Silva p.62.5; 19-Ana Sandeu Rodrigues FrÕes 
p.62.5; 20-Robertu Vilela Alcantant Silveira p.62.5; 21-Aline Murilur-
des Generoso Cangussu Ribeiro p.62.5; 22-Jaliu Borborema p.60; 
23-Larissu Alencar Santos p.60; 24-Eder Queiroz Araújo p.57.5; 
25-Márcio França Fonseca Júnior p.55.CARGO: 2 - AGENTE CON-
TROLADOR/VAGAS: 7- 1-Flumfnio Nunes Vieira E. Silva P.100.5; 
2-Laurysson Nonlielly Barbosa Xavier P.I00.5; 3-Eduardo Aguiar Pe-
rez Abreu P.98; 4-Carla Rodrigues dc Souza SU11(05 P973; 
5-Jacqueline Moraes Oliveira P973; 6-José Gilson Carvalho De Oli-
veira P97; 7-Frederico Ferreira Aguiar P97; 8-João Mauricio Dias de 
Souza Júnior P96; 9-Flávia Caroline de Menezes P95.5; 10-Fábio 
Ferreira de Mouro P95.5; 11-Phelipe Juntam Silva Coutinho P95; 
12-Bruno Felipe da Silva P943; 13-Cláucio Henrique de Andrade 
P.915; 14-Marcelo Ribeiro da Silva P93.5; 15-Robert Wagner Almei-
da Silveira P.93; 16-Jean Cai-lo Laughton de Souza P.93; 
17-Vanderson Souza Madureira P.92.5; 18-Swnuel Alves A11011105 
P.92.5; 19-Heitor da Silva Campos Júnior P.92; 20-Flávia 1050111110 Fe-
rias Alencar R91.5; 21-Hugo Vinícius Munir Meim P.91.5; 22-Fábio 
Pereira de Souza P90.5; 23-Valéria Rodrigues de Souza P.90; 
24-Wagner Cavalcante Medeiros P90; 25-Jovenio de Souza Araújo 
P90; 26-Gilberto Oliveira Gregory de Andrade p90; 27-Daniel de 
Carvalho Brito p.89.5; 28-Thiugo Nasalai Gonçalves p.88.5; 29-Artur 
Fenaandes de Souza Filho p.88.5; 30-Joseany Duarte Chaves p.88; 
31-Gustavo Ávila de Araújo p.88; 32-Bárharu de Oliveira Colem, p.88; 
33-Ronaldo Tobias dos Santos p.87.5; 34-Aryonie Thyara Peneira Pe. 
mini p.87; 35-Michelle de Miranda Rocha p865; 36-Carolina de Me-
nezes Ferreira p.86; 37-Fernanda Pereira Fernundes p86; 38-VIaden 
!uri de Souza Nobre p.86; 39-João Paulo de Azevedo Rocha Dourado 
p86; 40-Alan Nascimento Santos p.85.5; 41-Celso Jose Puivu Soares 
de Quadros p.85.5; 42- Medicas Freitas Xavier p.85; 43-Sérgio Rodri-
go Carvalho Monção p85; 44-Poolu Christine Cruz- de Souza p.85; 
45-Morosa Aurélio Moreira Li11111 p.84.5; 46-Vitor Luís Dias Júnior 
p.84.5; 47-Gabriel Henrique Soares Leal p84.5; 48-Ctualitx Silva de 
Souza p.84.5; 49-Fluviano Alves Ferreira p.84.5; 50-Leisa Lima Fer-
nandes p.83.5; 51-Sumantha Kelly Soaras Braga p.83.5; 52-Kurine Pe- 

II 
	

reira de Oliveira p.83.5; 53-Joel Ferreint de Anaújo p.83.5; 54-havias 
Adriano Cenmeira Ribeiro e &RIU p.815; 55-Jouquirn Henrique Vale 
Dupla p.83.5; 56-Daiane Coutinho Rocha de Carvalho p.83; 57-1vaney 
do Rosário Rodrigues Munia° p.82.5; 58-Wender °hesitar da Silva 
p.82.5; 59-Leensen Terezinha Pereira Perpétuo p.82.5; 60-Fabricio Le-

- onarrlo„. Rodrigues p82.5;  .6l-Aécio Dias Ferreira_Júnior p82; 
62-ManuidVasconcelos Puulino p.82; 63-Herisson Ferreira dos Santos 
p.82; 64-Fernanda Rafada da Silva Mirando p.81; 65-Fabricio Ferreira 
Mendes p.81; 66-Charles Listo da Silva p.81; 67-JuksOn Lenno de Sou-
za p. 81; 68-Ludmila Vieira Duque p.81; 69-Enésio Pereira de Oliveira 
p. 81; 70-Marcos Nobre de Souza p.81; 71-Gilmar Rodrigues Cardoso 
p.80.5; 72-Roberto Soares Again° p.80.5; 73-Etliane Izabel Vieira So-
ares p.80; 74-Wunnessu Soares Reis p.80; 75-Guilhenne Augusto Viei-
ra Rocha p.80; 76-Elder Finnino de Souza Neto p.79.5; 77-Islene Fer-
mandes de Oliveira, p793; 78-Romeu Gabriel da Silva Mota p.79.5; 
79-Durciana Fonseca da Silva p.79; 80-Eduardo José Vieira p.79; 
81-Marcelo de Miranda Lacerda p.79; 82-Leandm Fonseca Reis p.79; 
83-Susy Maria Rodrigues de Castro p.78.5; 84-Alcebtades Alves Fon-
seca p.78.5; 85-Marcos Roberto Alvarenga Filho p.78.5; 86-Hélio Ro-
drigues Cardoso p.78.5; 87-Luiz Fernando Maculo Rodrigues p.78.5; 
8S-Purich Anderson Fonseca p.78.5; 89-hunús Crawford Feriu:lides 
Júnior p.78.5, 90-Ana Cecília Mendes Gonçalves p.78; 91-Ademir Fer- 
reira Moreira p.78; 92-Wagner Aurélio Oliveira Santos p78; 93-Diego 
Aflonnis Rodrigues p78; 94-Adria:ao José Siqueira p.78; 95- Fabiana 
Mota Schitini p.77,5; 96-Wesley Mendes Rumos p.77,5; 97-Renata 
Santana da Silva p.77,5; 98-0Iden Hugo Silva Farias p.77,5; 99-Nadia 
Cristina Ribeiro Miranda p.77,5; 100-Francyne Rumos Silva p.77,5; 
101-Ivunete Gonçalves Vieira p.77,5; 102-Nelson Danos Cavalcante 
Júnior p77,5; 103-Marcos Tadeu Pereira de Queiroz p77; 
104-Luziane Macena Araújo p.77; 105-Rosilane Dutra p.77; 
.106-Rufael Gaudêncio da Silva p.77; 107-Flávia Rocha Silva p76,5; 
108-Muximilliano Ângelo Soares dos Passos Pereira p.76,5; 109-trio 
Daniela Silva Farias p.76,5; 110-Ivone de Jesus Marques p.76.5; 
111-Marta Oliveira Matos p76,5; 112-Arnancla Reven Pitta Toncheff 
p.76,5; 113-Cluilton Pereira Oliveira p.76,5; I14-Diego Coelho Mar- 
tins p.76,5; I 15-Gilson Duma Correu Júnior p.76,5; 116-Agnaldo G011- 
Oves Reis Júnior p.76,5; 117-Carlos Alterno de Castro Costa p.76; 
II 8-Petrina Alves de Oliveira p.76; 119-Fláviu Lucicne da Silva p. 76: 
120-Wellington Costa Silva p.76; 121-Maria Cecília Oliveira Silva 
p.76; 122-Dierick Rumou Miranda Pereira p.76; 123-Alexandre SOUMN 

de Almeida p.75,5; 124-alvaldo Rodrigues de Oliveira p. 75,5; 
125-Robson Barbosa Bento p.75,5; 126-Sarall Juliune Mendes Capu- 
chinho p.75,5; 127-Marilene Pereira Silva p.75,5; 128-Milton 13F1/110 
Souza Fagundes p.75,5; 129-Arley Jean Moreira Melo p.75,5; 
130-Márcia 12(1010110 A11011101 F0101.111 p.75,5; 131-Adson Adora Ferrei- 
ra Silva p.75,5; 132-Maria Aidu Diniz Martins p.75; 133-Douglas Soa- 
res de Assunção p.75; 134-Valéria Vieira da Cruz p.75; 135-Januyna 
Takaki Guimarães p.75; 136-Rarnon Gomes da Silva p.75; 137-Marcos 
Aurélio Soares Silva p.75; 138-Kuty Oliveira de Souza p75; 
139-Tatiune Beatriz Lopes p.75; 140-Entalho Cheirai' Mara Aleis° 
p.75; I41-Alex Nobre Cruz p75; 142-Wagner Fonseca Carvalho 
p.74,5; 143-Marcelo Afonso da Silva p74; 144-Daniellw Linhares Dm- 
mond Machado p.74; 145-Emanuelle Coelho Cardoso p.74; 
146-Fabiana Tulentino Meiru p.74; 147-Marta Cristiwae de Jesus p.74; 
148-Rafael Meardes Nussau p.74; 149-Maria Ivone Silva Sumos p74; 
150-Leandro Dias Pereira p74; 151-Eliu das Graças Martins Barbosa 
p.73,5; 152-Waldair Tavares dos Anjos p.73; 153-Ma -cio Rubens Oli- 
veira Velou, p73; 154-Amã:teia Stefania Ferreira p.73; I55-Tuty 
Alkinim Gusmão p.73; 156-Daniela Ruas Brasil p.73; 157-Raphael de 
Oliveira Cantam p.73; 158-Yuri Mumeluk Peneira p.73; 159-Luciano 
Duarte Nogueira p.73; 160-Anwele Cungussu de Castro p.73; 
I61-Diego Tamarindo Sena p.73; 162-Alen Fonseca Mourão p.73; 
163-Cleylson Silva Braga p.73; 164-Rosane Pereira dos Sumos p.72,5; 
165-Anu Cristina da Silva Brito p.72,5; 166-Ana Paula GOIllui Dias 
p.72,5; 167-Ivanyr Lopes Rocha p.72,5; 168-Canina Xavier de Souza 
p.72,5; 169-Neiva Cristiane Figueiredo p.72,5; 170-Francisco Malta de 
Oliveira 	p.72,5; 	17 I -Felicidade 	Tupinambá 	Frente 	p.72,5; 
172-Mauricio Antônio Santos Silva p.72,5; 173-Sebastião Alves de 

Jesus Filho p723; 174-Putrick Davidson Pereira Leite p.72; 
175-Anderson Dieego Rodrigues Loiolu p72; 176-Renata Chaves 
Gonçalves p.72; 177-Fluiu:3ou Neri Almeida p.72; 178-Edson Martins 
Gugliurdi p.72; 179-Everton Pereira da Silva p.71,5; I 80-Thuli ta Prures 
Feliciano p.71,5; 181-Augusto Leandro Rocha Sobral p.71,5; 
182-Weliton Santiago Loiola p.705; 183-Murcelino Nunes da Silva 
Neto p.70,5; 184-Rosane Rodrigues dos Santos p.70,5; 185-Eduardo 
Dias Ferreira p.70,5; 186-Gislan Wunessa Feniandes dos Anjos p.70.5: 
187-Mauricio Fonseca Bnuidão p.70,5; 188-Marcelo Maincluk Matos 
p.70.5; 189-Amure Ruísse Souza Dias p.70; 190-Moines Bispo do Ama- 
ral p.70; 191-Érica Ramos da Cruz p.70; 192-Flavio Osmar Azevedo 
Feffeilll p.70; 193-Keila Regina Silva Mendes p.70; 194-Rafael Menu 
Arruda p.70; 195-Rafael Gonçalves Ferreira p.69,5; 196-Gildésio 

Total do ativo 

René PierreVogelaar 
Diretor Presidente 

Total 
-42M• 

CALL ITAtJ PARTICIPAÇÕES MINAS GERAIS S.A. , 
CNPJ:06.948,891/0001-99 
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LIQUIDO EM 31 DE DEZ. DE 2.005 e 2.006 
Capital Social 	Reservas Capital 	Lucros/Prel atroa A...marta. _ _ r1A...1 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3749783 
DATA: 09/07/2007 	PROTOCOLO: 072742712 

#CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A# 

	

Brado Miria#077lsi 	 JUSCelIng 

	

Co'regedoro.SeraltiMc9; 	- ' 00$100.2 
.-fs" 	- •-~ 	I*" • 

Selo de F,,cahzctao 

hek, 305)01 

01) 

o original exibido. 

Em test° 	da verdade 

O con GIM 

4.  

	

31/12/2005 	31/12/2006 

	

RS 	 RS 
ATIVO  	6.491.520,60 8.276.037,71 
CIRCULANTE ..  	4.819 983,19 ; 5.983.969,65 
Caixa e Bancos  	144.791,41,, . , ,-96.596,82 
Aplicações Financeiras 	29.432,51 	673.032,60 
Clientes ... _.............. ............... ...: 	1.344.425,20 	1.402,505,88 
AdiantamMtoe à Fornecedores . 	62.809,86 , -, 59.63236 
Outros Valores a Receber ..  . 	145.942,76, , 204,233,81 
Impostos o Contribuições a Compensar 27.530,85 . 	70.062,85 
Terrenos Loteados .,  . . 	2.077.254,81.,„&„1,k99.015,60 •. 
Terrenos a lotear_..., .. . ..... , . ..,..... ..,:::- ' 	4,331,62-. 	' ' 4.331,62 • 
'Presstas Apto. Terceiros  	283.558,11 	283.558,11 
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.293.200,23 ' • • 814.282,49 
Depósitos Judiciais  	796.973,83 	814.282,49 . 
R fás 	' 	 0,00 	• 	0,00 
Obras Em Andamento 	= 496226,40 • - 	0,00 
PERMANENTE  ' - 	1.078333,18 ' 1.477.785,57 
IMOBILIZADO' '....Jd9 ....... ..., 	1.072.175,85 	1.473375,08 
Terrenos 	' ' .. 	 36.793,11 	.. 41.340;27 
Edifícios 	' ' 	  2.479.308,59 2.993.790,20 
Máquinas e Equipamentos  	22.089,01 . 	22.089,01 ' 
Ferramentas e Utensílios  	9.264,27 	9.264,27 
Veículos  	59.190,16' • 59.190,16 
Móveis e Utensílios  	36.614,571,  - 	36.614,57 
Instalações 	• 	 '. 15.010,79'; 	15.010,79 ' 
Biblioteca  	555,99 " 	555,99 
Carta Patente  	5.598,54. 	5.598,54 
Direitos Uso Telefones ....... ..,.....„ 	 a 	23.865,29.; 	23.865,29 
Equiparnentos de Comunicações  	8.440,93 	8.440,93 
P,quipementcs de Processamento de Dado. - 19.270,68 	21.779,68 
(-) Depreciações Acumuladas   	(1.643.826,08) (1.764.164,62) 
DIFERIDO ..... .........,.. ..... ........-- 	,. 	6.157$33 ,- 	4.410,49 
Sistemas de Processamento de Pedes 	23.815,87, 	23.815,87 
(-) Amortizações  	(17.658,54) 	(19.405,38) 

• RELATÓRIO DA DIRETORIA 
Prezados Actoonxtrs, Vimos submeter á sua apreciação, em cumprimento as dispceições legais e estatutárias, o Balanço Patrimonial em Demonstrações 
Contábeis referentes ao exercicio social findo em 31 de 'dez,ambro de 2.006. Ficamos desde já à disposição dos Srs. Acionistaa para quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários. BELO HORIZONTE, 30 DE ABRIL DE 2007.A DIRETORIA.  

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇOES":  
CNPJ N17.276.49410001 - 34 

BALANÇO PATRIMONIAL 

• Saldo em 31/12/2.004  	• 7.402. 
Resultado do Exercício 	 
Saldo em. 31/12/2.005 ... ........  	 7,402. 
Resultado do Exercício 	 
Saldo em31/12/2.006 	 7.402. 

„ NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTS 
CONTÁBEIS EM 31,12.2.006 

NOTA NP': 01 - CONTEXTO OPERACIONAL - Cor 
de Terrenos e Construções • Comiteco, atua no moer 
da região metropolitana de Belo Horizonte MC 
participação, tendo em vista a experiência acumulada, 
à aquisição, venda, locação e administração de inióve 
objetivo. Trata-se de Uma sociedade anônima de cap 
NOTA ,Ne. 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMO 
CONTABEIS - As 'presentes Demonstrações Comam.' - :oram 
elaboradas segundo as normas da Lei N°  6404/76 , Lei das S/A - , e 
de conformidade com os princípios fimdimenta is da contabilidade. 

, 2.1 - Balanço PatrInionlal  - Ativo e Passivo Circulante são 
• 

8cm 26 681.308 - X 

COMPANHIA ME DE PARTICIPAÇÕES 	CNPJ/MF 
21.822.481/0001-90 NIRE 3130001826,1 - Extrato da Ata de Assem,: 
Meia Geral Ordinária Realizada CM 01/06/07. (conforme faculta o art. 
130, 	3° da Lei • 6.404/76). Capital Social Integralizado: 'ES 
2.112.924,00,(doismilhões, cento ti 'doze inil, novecentos e vinte e 
quatro reais). Local, Dia e Hairu: Na sede da coinpanhia, na Av. João 

n" 38:-Centro, Itabiru-MG, tu 16:130 horas do dia 01/06/07. . 
Convocação e Presença:- Couvoeução dispensada, nos termos do dis-' 
posto nu 114° do art. 124 da Lei 6.404/76, face à presença dos represe:1- - — 
tantos da touilidude do capital social. Mesa: Ronaldo Fonseca Ribeiro 
Presidente e Roberto Fonseca Ribeiro - Secretário. Ordem 	a: do Dia: 
Apreciação das contas dós administradores da sociedade, do Balanço 
Patrimonial encernado em 31/12/2006 e das Demonstrações Financeiras 
do Exercício. Deliberações:- Por unanimidade, deliberou-se proceder à 
aprovação das contas dos administradores da sociedade, do Balanço 
Patrimonial encerrado em 31/12/2006 e das Demonstrações Financeiras 
do Exerefeio..Nadit mais .1)uvendo a 4eliberur,, foi.stuipeina. a squão.1,... 

.-:PelotemponsecessáriO4,1avreturerem duplieutd;destánadtai Reaberta a 
sessão, foi u Ata lida e aprovada, sendo assai:111u pelos LICi011iSlaS pre-
sentes. Assinaturas: Ronaldo F. Ribeiro - Presidente, Roberto F. Ri
ro - Secretário, Maria Lfgia.F. Ribeiro, Rolando F. Ribeiro, Ronilda R. 
Fernandes, Antônio Mauro F. Ribeiro e Roberto F. Ribeiro, aCi0111311111. 
JUCEMG n° 3.738.841- Data : 18/06/2007. 	j 	. 	• 

Se: n.26 681.005 - X' 

MENDES FERES .EMPREENDIMENTOS- LTDA.- ME, INSCRITA - 
NO CNPJ/MF: 42.773.176/0001-26,COMSEDE NESTA CAPITAL A 
RUA MATO GROSSO. 355, SALA 703, BARRO PRETO. 
30.190.918, BELO 1-11-E,-MG, COMUNICA , A QUEM POSSA IN- ' 
TERESSAR, SUA REDUÇÃO NO CAPITAL SOCIAL, CONFOR- 
ME EXIGENC1A DO ART 1084 E SEGUINTES DO NCCB/2002. • 

_ 

2cin 26681.384 - X 

Aviso de Licitação: A.CPL do SAAE de Paraisópolis/MG toma públi-
co que fará realizar,,coin base na Lei 8.666/93 e alterações o Proc. Li- 
cluttório n". 032/07, T.P. 	007/07, cujo objeto é a aquisição de inata. 
riais e conuntação de mão de obra, com fornecimento parcial de imate-
riais, paru padronização e hidroinetrução de ISCO imóveis na área urba- 
na de Purairopolis. Ficha Orçamentária 	26. Edital completo 

ON11111C111114 lr 1751 202013390.39.01.Vigéneta: 12, 	 (doze ; 
ineseS.Passoà-MG, 25/06/2007.Rosa Cometia MachadoBaldini-Direto 
rir do SAAE. 	

, 	, 

2cm 26 681.557 - X 

CÓNVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. 
CNPJ a 17.250.98610001.50 - NIRE 31300036278 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL• EXTRAORDINARIA, 
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2007, ' 

I, Local e data da Assembléia: nu sede social à Rodovia MG-I0, 
24,3, Bairro Angicos, Vesmuiano, MG, aos 22 (vinte e dois) dias do 
Inês de mio de 2007 (dois mil e sete) as 9 (trove) horas: 2. 
rum": presentes acionistas representando mais de 2/3 (dois [troes) do 
capital social, coroonne assinaturas lançadas no livra de presença de 
acionistas. 3. Composição da mesa: Paulo José de Lana Vieira Provi-
dente, Flávio de Lima Vieira; Secretário. 4. ConVocaçâo: o-agonia 
avisos publicados no "Minas Gerais" e nó "Diário 'dá Comércio", da 
Capital, dias 12. 15 e.116 do Corrente mês. 5. 	leruçoçsc Os S1S. 
acionistas, em razão da ielevância dos motivei alegados pela COUse: 
Ilidira Da. Jorgina de Castilho Souza, resolveram, por uroutimidade, 
acatar u seu pedido de desligamento do Conselho de Administração 
da . empresa e- elegeram, ;paru substitui-la, o engenheiro Cláudio de 

.Custilito. Souza, brasileiro,' chiado.; C.1;.,144.583/D, ;CREM:N1G, 
CPF 156.727.436.68,-  residente .e domiciliado •ern Belo Horizonte, 
MG, nu Rua José Hemetério de Andrade, 61, apt" 901, Bairro Buri-
tis, CEP 30455-770, Com mandato até 30. (trinta) de abril de 2008 
(dois mil e oito). Presente no recinto, o conselheiro ora eleita decla-
rou não incorrer nas vedações legais ao exeturcio do cargo. 6. Encer-
ramento: Após lida, conferida e aprovada, vai esta ata assinada pelo 
Presidente, por inim Secretário, e rielos • demais 11C1011151114 presentes., 
Vespaidano, 22 de mak) de 2007. (as.) Paulo José de Lima Vieira - 
Presidente; Flávio de Lima Vieira - Secretarie; Airgina de.  Castilho 
Souza; CalcillU Participações e Engenharia S.A. (as) Luiz FeliPpe de 
Lima Vieira; SS Administração e Participações Lida. (as.) Marcas de 
Castilho Souza e Elizubeth Souza Dias; Cláudio de C/Unha Srtuza. 
Cedem com o original transcrito as fls. 33-verso, do livro II" 6 de 
aias Jus Assembléias Gerais.' Vespa.siuno, MG, 22 de 1111110 de 2007. 
(a) Marcas de Castilho Souza - Diretor Presidente, Junta Comercial 
do Estado de Minus Gerais - Certifico o registro sob o ri" -3738833. 
Data: 18/06/2007, Protocolo: 072411651; Convap Engetaltruia e 
Coa:ai:m;(5es S/A. (a) Mutinely de Paula Bomfun - Secretária Gerul. . 	_ 

liciu 26 681.033- 

FAZENDA SETE LAGOS INVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ/MF n" 04.296.144/0001-98 
• • 	NIRE 31300023681' • 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA 
EM 27 DE ABRIL DE 2007, Hora e Local: As 16:00 horas, tia 
sedesocial, nu Cidade de Santa Luzia, Estado de Mintas Gerais, aá 
Rua Dr. 'Ari Teikeira da Costa, 246, Bairro Santa Mônica Quoruni: 
Presentes os acionistas representando .11.4:nulidade do capital social. 
Mesa: Pre.,sidente: 	 Secretário: Ronaldo de Moi:, 
raEstevão, AnOnelos e Convocação: Fai .dispeasadu ano publicação 
em razão de.  esturein presentes„ todos os.  acionistas. Documentos 
Submetidos' à. Assembléia: Relarorio da Administração, Balanço 
Pati- in1011ial e Deinonstruçéies Financeiras do . exercício fiado • ci ii  

31.12.2006, identificados como Documento 1 c arquivados riu seda
sinal du Companhia. Deliberações: Toda:moinadas por unanimida-
de de VOIOS dos presentes: (u) foi aprovada - a laVratUra.da•preNerite 
ata nu forniu sumária, tios termos do An. .130,-8.  I", • Lei II" 
0404/1976v alterações posteriores ("Lei das S.A."); (b) foram exa-
minadas, discutidas e uprovudué LIS .eól1PIS dnalministrução e us de-
111011S1ruções fia/Meeiras do . exercício social encerrado 
3 I . I 2.2006; (e) deixou-se .de-deliberar sObre' u destinação do 11.1“1, 
líquido eirr virtude'de'südlitexiitênciai,-(d)Toi'apróvadir-ii 'reeleição 
dos seguintes tneinbros da Diretoria, ficando a mesma com Mandato 
em vigor até ji realização da próxima Assembléia Geral Ordinária,' 
assim composta: Christephe Nicoil, frwiceá, casado, advogado; porj 
tador da carteira de identidade ir" .V446938G'dol3PMAF/DPF/RJ. 
insultar no CPF/MF rol) ere. 060.063.577-55, residente e domicilia- 
do na 'Rua Indiana n°  31 - Cassr ,Cosine Velho 	de Janeiro -• 
RJ, puna o cargo de Diretor Presidente e Eduardo Henrique Soe-
rensen Garcia, brasileiro, casado, 'advogado, portador da carteira de 
identidade .11" .49.059 da, OAB/RJ, inscrito. fio_ CPFLMF sob ,ota'. 
733.463.817-49, residente:I e.-  doinieiliado uai RUO' Centos ' Cardara" 
345 - Apt" 701 • Icarui, na-  eidade de Niterói 	paru à cargo de' 
Diretor San Designação Especial (e) foi aprovada .a remuneração 
total anual puni ui  Diretoria no valor de R$ 9.120,00 (inove mil, Cento 
e Vinte reais), sendo que tal Valor pondero sue revisto no decorrer do 
eXerCICIO. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 

ásseinbléiu. da qual lavrou-se u presente ,ata que, lida e achada con-
forme, foi uNsintida pelos presentes. Rio _de lanam, 27 de abril de. 
2007. Certidão. A presente é cópia fiel .da original lavrada em 
livro próprio. Ronaldo de Moura Estevão • Secretário. Junta Co-
ineicial do livrado de Minas Gerais. Certifico o Registro sob o a? 
3739555. data: 19/06/2007, Protocolo: 072257 t56, Fazenda Sete La- 
gos lavei:Limemos -S.A.. Marinely de Paula Bonifiln - Secrüti5-1a 
Geral. 

lOcin 26 681.295 - X 

	

31/12./2005 	31/12/2006 

	

RS 	-.,• -: RS ., 
PASSIVO - 	  6.491320,60 	8.276.037,71 •, 
CIRCULANTE ------------------------------2.178.872,18 . 3.416382,58 
Fornecedores 	. 	 19.672,64 	1.096.839,33 
Salários. Honorários a Pagar 	21.224,0923,118,86 
Obrigações Sociais 	27.109,02 	35.723,88 „ 

	

5.053,85 	8.494,68 
Credores Diversos 	1,793.740,09 ' 1.927.889,77 •• 
Provisões P/ Férias e 	as  	15.214,70 - .u.i.,n24.858,27 ' 

	

-• Credores p/Vendas Imóveis cremos 296.857,79 	296.857,79 • 

EXIGI VEL ALONGO PRAZO 
Tributos em Depósitos Judiciais .... 
Relia 	  

RESULTADOS EXERCICI OS 

	

' Vendas Terrenos 	  
(-) ÇUsloU 	  
Vendas Apartamentos 	  
(-) Custos 	- 
Outras Receitas a Realizar .......  

	

1.137362,10 	1.124345,19 : 

	

1.205.416,54 	1.263,497,22 

	

- 139.008,66 	139,008,66 

	

(146.513,12) 	(217.610,71) 

, 38,896,83, - 	38.896,83 

	

(99.446,81) 	(99,446,81) . 

• PATRIMÓNIO LIQUIDO 
Capital Social 	  
Reservas de Capital 	  
(-) Prejuízos Acumulados 

	

E. Anteriores 	  
(-) Lucros Líquidos do EXCICICIO 

nominativas, sendo 163.819 ações ordinárias com direito a voto e 
69.828 ações preferenciais sem direito a voto, do valor nominal de 
R$31,68 (Trinta e um Reais ,e Sessenta Oito Centavos) ,  cada uma. 2,5 • 
- ContribUlao Social  - A Contribuição Social que incide sobre o • 

disponível 1.111/1 8:30 às17:0011, apenas no Setor de Licitações du SAÁE 
ti Praça São Benedito n", 00,.Centro; Paraisórxilis. Abertura das pio- - 
postas: 13/07/07 as I 5:0011. Infonnuções: Fone: (35) 3651-1154 c/Ro- '-
meu. Diretor Júlio Silveira Neto. 

29;126 6.80 9,2...Q. X 

• 
)1 • • •• 

- 
DEMONSTRAÇÕES DAS ORICENS E 

. . 	

• • • • APLICAÇÕES DE RECURSOS 
, 	• - :31/12/2.005 	31/12/2.006 	. . . . 

ORIGENS DOS RECURSOS 	 , 106.252,43 1.270 -3 00,87. • • • 
Resultados do Exercício  	(368.222,93) 	553.174,44 II 	• 
Depreciações e Amortizações 	115.909,37 	122.085,38 0 	• 
Aumento Exigivel Longo Prazo 	 - • 346.316,00 	49.034,05 
Redução do Permanente  - 
Redução Realizável Longo Prazo .._. 	

12.249 99 	• 	• 0,00 ' 	• • • '_' 

	

0,00 	• 546.207,00 	• • " 
APLICAÇÕES DOS RECURSOS 	676.725,66 	644,428,81 	• • 
Aumento Ativo Permanente ..2....  	64.668,16 	• 521.537,77 	 
Aumento Realizável Longo Prazo ..... 	467.835,55 	67.289,26 	• 
Redução Exigível Longo Prazo' 	.' 53.841,20 	42.584,87 	. 
Redução Resultado Exercício Futuro . 	90.380,75 	' 13.016,91 ' 	• 
AUMENTO cAnTALasc. LIQUIDO (570.473,23) 626.072,06 a • .a 4 ' 

' VARIACÕES cApiTAL Cl RCULANTE LIQUIDO 
, 	 . 31/1212,005 • '31/12/2.006 	,• • • . 

E(292.247,29) 1.863.982,46 • .•  
4.119.987,1.9_ ,5.983.969,65 - - 
4.412.234,48 , 4.119.987,19 

1TE .. ........ 	 . 	278.225,94 	1.237.910,40 
	 2.178.872,18 3.416.782;58 
	  1.900.646,24 2.178.872,18 
ITE LIQUIDO (570.473,23) . 626.072,06 , 	.  
, a sua provisão constituída no,periodo, em 
o negativa.  2.6 - Provisão para ImPosto de 
inda que incide sobre o lucro real apurado não 
'tilda no período, em função de suaanlecipação. ,. 
salda 2.007. 

DIRETORIA: . 
Paulo R-oberto Vergara Lopes Coelho 

Antônio Vergara Lopes Coelho 

José Maria Ventura da Costa . 	• s 
'CONTADOR - Cl:kC/MG Nro. 035.284/0-6i8' • 

.... 

d. 

SLILNIINAS AGLOMERANTES HIDRÁULICOS RA. 
CNPJ/MF 04.761.643/0001-09 • .• 

NIRE 31300019284' 
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 10 DE.ABRIL 	2007...Au• triatirdias do Ines 
de abril de 2007, às 14.00 horas, reuniram-se na sede social; na Cida-
de de Três Corações, Estado de Miamos Gerais, na Rodovia- MG 167; 
Kin 66,2, a 1700 metros do trevo da BR 381, s/n", Distrito Industrial, 
os membros do Conselho de Administração da SULMINAS AGLO-
MERANTES HIDRÁULICOS S.A., por convocação de seu Con-
selheiro, Sr. EduarddHenrique Soerensen Garcia. Assumindo a presi-
dência da assembléia, o Sr. Eduardolienrique Soerensen Gan:iu con-
vidou a mim, Ronaldo de Moura Estevão, pura secretariar os traba-
lhos e esclareceu que a reunião havia sido convocada com a finalida-
de de reeleger a atual Diretoria, ficando esta, coln-mandato em 
até u realização da próxima Assembléia Geral .Ordinária; assina crom-
posta: Ct:Istriphe • Mc:ali, francês, casado, advogado, para: :ar da 
carteira de identidade n° N•4469380 do.DPMAF/DPFIRJ, aia no no 
CPFINIF sob. a a' 060.063.577-55; residente e domiciliado nu Rita In-
diana n" 31 - casa - Ccame Velho Rio de Janeiro - RJ, paru o cargo 
de Diretor Indusnialt e Luc Henri Marte Joseph Burton, belga, ca-
sado, engenheiro, portador da carteira de identidade n° V065526-N 
do DPMAF/DPF/12.1, inscrito no .CPF/MF sob o nt 084.853.388-71, 
residente e domiciliado Rua Paulo César de Andrade n° 222 - Apt" 
1003- Laranjeiras - Rio de Janeiro - RJ, paru o cargo de Diretor Ad-
ministrativo/Comercial, Nada mais havendo a tratar, foi'eticemida a 
reunia° da ClUDI lavrou-se a presente atai que, lida e achada conforme, 
foi assinada par todos os membros do Conselho de Administração. 
Três Corações, 30 de abril de 2007. Conselheiros Presentes à Reit-
nilio: Christophe Nieoli e Eduardo Henrique Soerensen Garcia 
CERT1DÃO.,A presente é cópia fiel da original lavrada em Uru 
próprio. Ronaldo de Moura Esteva() - Secretário. Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais Certificai d Registro soba 	3738891, 
data: 18/06/2007, Protocolo: 072257172. Sulininus Aglumerantes Hi-
dratilicos S.A.. Marinely de Paula Boinfun - Sena-etária Geral. 

SULM INAS AGLOMERASTES HIDRÁULICOS S.A. _ 
CNPJ/MF n" 0:4.761643/0001.09 	, 

NIRE 3,1300019284 
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 'REALIZADA 
EM 30 DE ABRIL DE 2007. Data, Hora e Local: 30 de abril de 
2007, as 13:00 horas, na sede da Coinpanhia, localizada na Cidade 
de Três Corações, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG'167, Em 
66,2, a 1700 metros do devo da BR 381, 5/11', Distrito Industrial 
Quorum: Presentes os acionistas representando a totalidade do capi-
tal social. Mesa: Presidente: Luc Henri Marie Joseph Barton; e Se-
cretário: Ronaldo de Mouro Estevão. Anúncios e Convocação: Foi 
dispensada a publicação dos anúncios de que trata O Art. 133; Pará.- 
grafo Quarto, da Lei 	6,404, de 15,12.1976, Os Editais de Convo- 
cação foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais 
nos dia,. 4, 25 e 26 de ;Abril de 20Q7 e ao Juntai O Tempo de Mirras 
Gerais :los dias 21,23 e 24 de abril de 2007. Documentos Submeti-
dos à Assembléia: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial 
e Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2006, pu-
blicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Jornal O 
Tempo de Minas Gerais no dia 27 de abril de 2007; identificados 
como Documento I e arquivados nu seile social da Ceinpanhia. Deli-
berações: Todas tomadas por unanimidade de votos dos presentes: 
(a) foi aprovada u lavraturu da presente atonia fonna swnáriu nos ter-
irmos do 8. I" tio Att, 130, da Lei ia" 6.404; de 15.12.1976 e alterações.-
posteriores ("Lei das S.A."); (6) foram examinadas, discutidas e 
aprovadas as C0111111 da administração C aStICITIOI1StrlOeS fillalleeirUS 
do exercício social encerrado ein 31.12.2006; (c) deixou-sede deli-
berar sobre a destinação do lucro, liquido em virtude da sua inexis-
tência; (d) Foi aprovada a reeleição do Consente de ,Administração, 
pura o 'mandato com validade até a Próxima Assembléia Geral Ordi-
nária, os SegUillICS membros: Srs. Christophe Njcoll, francês, casa-
do, advogado, residente e domiciliado na Rua Indiana 11,31 
Cosmo Velha - Rio de Janeiro - RJ, portador da carteira de identida-
de ti" V4469380 do DPMAF/DPWRI e inscrito no CPF/MF sob o ti" 
060.063.577-55 e Eduardo Henrique Soerensen Garcia, brasileiro, 
Casada, advogado, residente e domiciliado na Rua Lemos Cunha 11" 
345 - Ap." 701 - Atoai - Niterói - RJ, CEP.: 24230-130, portador da 
carteira de identidade n" 49.059, expedida 'pela OAB/R1 e bisei-110 .w 
CPF/MF sob u ir" 733.463.817-49; (e) foi discutida e fixada a releu-
iteração global duns membros da administração pura tirano de 2007 
em R$ 9.120,00 (nove mil, cento e vinte reais), sendo que tal valor 

,c; 	i..:d 	&COM, 
Illals ilUVCIldt, a tratar, na encenada a assembléia, da qual lavrou-se 
a prosente una que, lida e achada conforme, foi assinala pelos pre-
sentes. Rio de JUIleill), 30 de abril de 2007. Certidão. A presente é 
cópia fiel da original lavrada ein livro próprio. Ronaldo de Mou-
ra Estevão - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Ge-
rui,. Certifico o Registrai soba ti" 3738850, dura: 18/06/2007, Proto-
olan 072257181. Sulminus Aglomerantes Hidráulicos S.A.. Marine-

ly de Paula Boinfint - Secretária Geral. 
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Obrigações Trilmtáriat 	 

	

2.147.255,02 	2.700.429,46 

	

7.402.529,98 	7.402.529,98 , 

	

2.084,58 	2.084,58 

(4.889.136,61) (5257.359,54) ' 

	

(368.222,93) 	553.174,44 

	

1.028.031,30 
	

1.034.480,48 

	

759.859,53 
	

808.893,58 

	

268.171,77 
	

225.586,90 

• LASA PARTICIPAÇÕES S.A. 
CNPJ/MF ti" 06.956.776/0001-66 
NIRE/lUCEM G ri" 3130002035-5 

Ata da Assembléia Geral Ordinária 
• ' 	realizada no dia 14 de inalo de 2007. 

Às 14:00 (quatorze) horas do dia 14 (quatorze) de Maio de 2007 
(dois mil e seis), nu sede social, situada na Avenida Ruja Gabagliu ti" 
1686, 2" andar, Bairro Luxemburgo, em Belo Horizonte, Estudo de 
Minas Gerais, man inun-se em Assembléia Geral Ordinária os tu:lu:lis-
tas da LASA PARTICIPAÇÕES RA., registrada liu Junta Conierei-
ul do Estai° de Minas Gerais sob ou' 3130002035-5 (NIRE), CNPJ 

C6.956.776/0001-66, doravante • também referida simplesmente 
corno LASA, Ir qual I compurecerairidetentores de 100% (cem por 
cento) do capital social, conforme assinaturas lançadas nesta ata, o 
que dispensa u sua convocação por edital. A Assembléia foi presidida 
e secretariada, respectivamente, pelos aciouistus e Diretores Fnuiciit-
oa José Laborne Selaras e José Maurício Labonie Salutar, e nela (o-
rani discutidas, votadas e aprovadas, por uniulimidude, as seguintes 
matérias: PRIMEIRA - As amua da Diretoria, relativas ao exera-. 
cio social encen-udo em 31.12.20)6 consubstanciadas nus demonstra-
ytes financeiras levantadas naquela data, as quais foram publicaulas 
no "Minas Gerais" e no jornal "Diário do Comércio" do dia 
27/04/2097, dispensada publicação do aviso a que se refere o ara. 133 
da Lei a' 6.404 de 15.12.1976, nos termos de seu 4"; SEGUNDA - 
Destinução seguinte ao resultado dai exercício de 2006: a) Reserva 
Legal: ES 307.797,67 (trezentos e sete mil e setecentos e noventa e 
sete reais e sessenta e sete centavos); n) Reserva de Lucros Acumula-
dos: RS 5.848.155,67(citico milhões e oitocentos e quarenta cairo 
mil e cento e cinqüenta e CUIM reais e SetiSe11111 e sete centaros); 
TERCEIRA - Reeleição.da seguinte Diretoria, 0.11111111Uld/U0 a vigo-
rar até a realização da Assembléia Geral 011.1illália 110 11110 de 2010 
(dois mil e dez): (a) Francisco José Laborne Salazar; brasileiro, Ca-
sado, engenheiro, residente e domiciliado em Belo Horizonte, Estado 
de Minas Gerais, na Ruu Rosarinlut Simões Baeta ir" 61, Bairro São 
Bela°, CEP 30.360-070; portadair. decarteiro de Identidade it° 
I0.724/D, expedida pelo COIISCI110 Regiónal 	de Engenluiria. Arquite- 
tem e Agronomia de Minas Gerais, CPF ii° 137.220.426-15; (b) José 
Maurício Laborne Salazar, hansileimma, caodo, industrial, residente e 
domiciliado em Belo Horizonte, Estado de Mimas Gerais, na Rua 
João • Antônio Azeredo n° 90, Apurt° ti" 900, Bairro Belvedere, CEP 
30.320-610, Minas Gentis, portador da carteira de identidade im 
M-579.490, expedida pela SSP/MG, CPF ta° 325.547.296-20; (e) Jo- 
sé Flávio Laboir‘ne 	 5141clilzh• re4idc111e è domiciliado em i Belo Horizonte, mia Rua João 'Antônio Azeredo 
392, Apurt" ii" 501 , Bairro Belvedere, CEP 30.320-610, portador da 
carteira de identidade n° 31.640/D, expedida pelo Conselho Regional 
de Engenharia,. Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais, CPF 
326.175.506-72; e (d) Maria de Fátima Salazar Botelho, brasileira, 
casada, engenheira arquiteta, residente e domiciliado. em Belo Hori-
zonte, Estado de Minus Gerais, 1111 RUO Zuzu.Angel u" 116, Bairro 
Belvedere, CEP 30.320:460, pottaJora da carteiriL4O-Idatnidiaje.ii° 

' 1.5:4551AMPedi8Ill rolo CQWW-11,0'atigiimal 4sTgemdupe1rç ÁT9111X' 
tura e Agntitomia c CPF o° 257,794.5 16-72, com munIlutos a vig 
utê a reulitta¡au da Assembléia Geral Ordinária do uno 2010 (doiam: 
c dez). Os Diretores. ora, reeleitos.foraun eanpos.sados 1111 propria . As-
seinbléia, valendo'suus uasinaturu.s, nesta ata, corno tenni, de. posse. 
Declumniin eles que não estão impedidos de exercer ocoinémio ott'a 
administração de sociedade Mercantil, em •vinude de colidenuçãe cri: 
minai (ara. 37, II da Lei 	8.934, de 18.11.94, com a redução ,dada 
pela Lei' 	10.194, de 14.02.2001). Por sugestão.deles próprios,11, 
coOdecidido que, até posterior deliberação; cada um deles poderá ter 
uma remuneração :pra itibure correspondente a U111 salário 111111111P. 
Nada tr.ais haveadb a tiritar, a reun,,Jna 'al suépeasa pelo ic•ilpu icem- 
sár-lo à lavraturu da Presente ata que, depois de lida u achada coafor; 
int,' segue assinado por, todos os acionistas, Belo Horizonte, 14.4 
maio ile•2037. Francisco José • Luborne Salazar, José Maurício Labor-. 
lie Salutar, José Flávio'Liabonte,Saluzar. Manado Fátima Salazar Bo, 
telho. Re111110 Andrade Botelho'. Junta Comercial do Estado de Migas 
Gerais , Certifico o registro sob o n": 3737294. Data: 14/06/2007. 
Protocolo: 072188481. Lusa Participações S/A. (a) Murinely de Paula 
Boinflin- Secretária Geral, 

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS DOS EXERCICIOS 
• 31/12/2.005 ',•.31/12/2.006 

115 - 	R5 
RECEITAS OPERACIONAIS 	1,075.119,22 2379.546,51 
Receitai Tertenos Vendidos 700.561,10 2.002.383,66, 
Receitas Prestação Serviços 	. 	.1250.030,54 	182,029,32 
Receitas Alug-Áis 	

: 	
, 124.527,58 , 195.133,53 

(-) DEDUÇÕES S/ VENDAg 
 

	

- .(11.064,41) 	(30.711,70) 
( ) Impostoa Incidentes V_ Vendtis 	(4.999,71), , (4,486,76) 
(-) Vendas Canceladas 	. 	(6.064,70), ;• (26224,94) 
RECEITAS LIQUIDAS 	. 1.064.054,81 a348.834,81 
(-) CUSTOS , .......... 	 (45.726,94) .1(65.450,30)  
(-) Custos Terrenos Vendidos 	 (45.726,94) (65,450,30)• 
LUCROS OPERACIONAIS BRUTC6 1.018327,87 2.283384,51 
DESPESAS/RECEITAS 
OPERACIONAIS-. ... .... ..,.... ....... 	(1386.550,80) (1.631.559,78) 
(-)DespesasAdministrativas 	 (1.064.314,83)(1.064.694,12) 
(-) Despesas C/Vendas 	 • 	(50.181,11) 	(94.929,90) 
(,) Despesas Financeiras ....-... ..... 	. (09.492,41) ' (50.925,65) 
(+) Receitas 	 ..... ; 	7.794,17 1. -53235,22. 
(-) Despesas Tributárias 	. , . 	(199.487,06) (474.687,52)- 
(+) Variações Monetárias Ativas  	9.130,44 	•' 442,19 
LUCROS OPERACIONAIS LIQUIDOS (368.222,93) - 651.824,73 
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA 	0,00 	98.650,29 
RESULTADOS DOS PERIODOS 	(368.222,93) 553.174,44 
Lucro / Prejuízo Por Ação 	• 	-• • - (1,58) 	• 	2,37  

; • 42cin 26 681.0112 -X „ 	. 
EDITAL n" 01/2007 DA 'SELEÇÃO PÚBLICA 01/2007 - CREF6/ 
MG 	EXTRATO DE ABERTURA-s.:3 PRESIDENTE dc.•'.CONSE- 
LHO REGIONAL' DE ,EDUCAÇÃOs.FISICAj DA 6' REGIÃO - 
CREF6/MG, no,uso de suas atribuições legais,-  inediunte as condições 
estipulaalas ne9te:41i44TORNA púsugA 4,acaliza0o do -SELE-
Ç AO PUBLICA(40ar9égtme da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), parai provitnentri e reserva de vagas, do Quadro de Pessoal do 
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇAO FÍSICA DA 6' REGIÃO 
- CREF6/MG, -mediante condições estabelecidos no edital de abertura. 
1. DAS DISPOSIÇÕES 'PRELIMINARES • 1.I.A Seleção Pública 
será regida pelo Edital. n° 01/2007; pura'preenclihnento de cargos de 
Agentes de Fiscalização, seado oferecidas' 10(dez) vagas, das quais 
05(cinco) para crontrutação imediata, observadas a necessidade do ser-
viço e u disponibilidade orçamentária e financeira, e 05(cinco) Paru 

1 	formação tle -Cadastro de reserro. 1.2. 0 valor da remuneração-  mensal 
será de R$1.100,00(um mil e cem 'Mais) .a partir da contratação. 2. 
DAS INSCRIÇÕES. As inscriOes poderão ser realizadas, presencial- 

'. 	mente, e pêrtir das 9:00 horas do dia - 12 de Julho até as 16:00 ho.ro da 
dia . 20 de Julho -de 2007; mi endereiro: Rua Bentardo Guimarães u° 
2.765, Bairro SU1110 Agostinho,: Belo Horizonte.- MG, CEP 30140- . 
082. 3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, 3.1. A Mu:gra- do Edital .n" 

, 	01/2007 estará disponível no arte: www.cref6.org.br  e no' Mural do , 
. CREF6/MG, loçalizudo 1111 sua Sede à Rua Bernardo Guimarães n° 

2.765, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte • MG,. CEP 30140-
082. Belo Horizonte, 25 de Junho de 2007. Claudio Augusto Boschi, 
CREF 000003-G/MG - Presidente 

6ein 26 681.473 - X 

COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES,VOr 
BRASIL CENTRAL. . 

CNPJ 71. 208.516/0001-74 	, 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 	, 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 
São convidados os senhores acionistas, paru u Assembléia Geral Ex-
traordinária, a realizar-se no dia 06 de julho de 2.007, às 08:30 (oito 
e trinta) lurras, elo sua sede social, localizada na Rua José Alies Gar- 
cia, 	415, Bairro Brasil, na cidade de 1Jberlündia, Estado de Minas 
Gerais, paru tratarem da seguinte ordens do dia; J..Autorizar, aber-
tura de capital da sociedade; 2. Autorizara einissao de debêntures; 3. 
Autorizar a transformação elo Conselho Fiscal da sociedade em não 
permanente; 4. Alterar o:proz() do, mandai], dos membros do:Conse-
lho de Alininistnição; 5. Eleger rneinbro paru o Ç.011Sell1C1 de Admi-
nistração du.soçieduale; 6..Alterar a denominuçãq do cargo de Presi-
dente Executivo; 7. Proceder-comia as ultenaçõe,s estatutárias iteassári-
as e consolidar o Estatuto Social du sociedade. Uberlandiu,NIG., 27 
de junho de 2007. Luiz Alberto Gateia Presidente do Conselho de 
Adininistrução. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARÁ RERATIFICAÇÃO-DA F1JN-
DAÇÃO,' 'ALTERAÇÃO DA NOMENCLATURA E DESCRIÇÃO 

• DA • CATEGORIA -REPRESENTADA PELO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS, ASSALARIADOS E AGRICULTO-
RES FAMILIARES DO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE/MG. , 
O Siokeino dosTrobinhinlorea Rurais, Assalariados e Agricultores Fa-

.4.4-11111res.doMuiticfpro de Limeira do Oeste/MG, çoin endereço a Rua 
Sallitf,'730, centrai, convoca todos os membros da írtnegória dos Traba-
lhadores(as) Rurais, compreendendo os Rue exercem  ...atividades domo: 
Assalariados e Assalariadas rurais, eamregados permanenteé•, safristas, 
e eventuais :ia agricultura:criação de animais, silvicültura, hertifrati-
cultura e extrativismo rural, agricultores_ e agricaltoras que exerçann. 
atividades individualmente ou eia regiine de -economia amalha, na 
qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, 
meeiros, parceiros, arrendatários, cromodutários e extrai ViSLI1N 40 IllUai-
dpio de Limeira do Oeste/MG, par.t Asembleiti Geral Extraordinária, 
pura Reunificar a fundação da entidade, referente ta publicação do edi-
tal de ecnivocução que não cumpriu as exigências estabelecidas pela 
portaria n" 343/00 do NITE, alterar a -nomenclatura e descrever u cate-
goria representada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Assalaria-
dos c Agricultores Familiares do Município de Limeira do Oeste/MG, 
bein como fazer as adequações ao novo Código çivil Brasileiro a ser . 
realizada as 14:00 horas do dia.07/07/07, tendo como local o Salão da 
Calllara MUllieipal, etall endereçoi na AV. Copacabana, 630 Jardim 
Humana. Limeira do Oeste/MG, 26 de junho de 2007. (a) Nirley Apa- 
recido da Silva Costa. Presidente. 	, 

'16cia 26 681.529 - X 
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CODAI CIA DE DESENV IMOBILIARIO 	  

EMCHSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LIDA 	 

ETERNIT S/A 	  

FRATERNIDADE ROSACRUZ 	  

GERLINGER COMt, E TECNICA ITDA 	  

HMKY EMPREENDO PARTO ADM SrA 	  

KXYZ TECNOL DE INFORMACAO IA. 	  

MAKRO ATACADISTA 5//1 	  

MAQUINAS PIPATININGA 5./A 	  

MISTRAL WINDSURFING IND COM LTDA 	  

PARIS MORRO VERMELHO S/A 	  
SOC SANGUSZKO DE BENEFICENCIA 	  
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MAIC IMOVEIS 5/C LIDA 	  

YB CONSULTORIA INFORMA11CA S/C LIDA 	  

EXTRATO DE CONTRATO 

22 

23 

CM PAULISTA TRENS METROPOLITANOS CPTO..6..25 

FATO RELEVANTE 

3 

BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA DA 	  

BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA S.A , 	  

UCITAÇÃO 
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24 
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34 

23 

33 
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14 
34 

34 
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BANCO NOSSA CAIXA SÀ. 	  

CETESDCIA.DE  TECNOLOGIA DE SANEAM.AMBIENTAL 	 

CM. DE DESENVHABIT E URB.00 EST.S.RDDHU 	  

CIA. DL SANEAMENTO BASIC° DO EST.S.R-SASESP 	 

CIADE TRANSMISSAO DE ENERG. ELETR. PA/JUSTA  	 

CIA.PAULISIA DE TRENS MEIROPOLITANOSDP1M 	  

CIA.PROCESSAM.DE  DADOS DO EST. S.P.-PRODESP 	  

COMPANHIA DO METROPC1.5150 DE SÃO PAULO-METRO 	 

EMAE-EMPRESA MET ROPC° 45.1A5 E ENERGIA S.A 	 

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO jA.IMESP 

INSTDESQUISAS TECNOC3G1633E5TS.P.S/A)ter, 	  

TOMADA PRECO5 
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CICERO RUFINO DE OLIVEIRA 	  

EDITAL SINDICATO 
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FORCA SINDICAL 	  
SIM) EMP REE COLEI ESTADO SP SINDERC 	  
SINO IND PANIF CONFEIT SANTO ANDRE 	  

SINO TRÁS RURAIS DE PEDERNEIRAS 	  

ENCERRAMENTO/ DissourçÁo 	• 

14 

14 
4 

23 

RIA14 	CONSULTORIA INFORMATICA DC LIDA 	  

'MOBILIARIA SANTA AMPLIA 5/C LIDA 	  

23 
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2 — São Paulo, 115 (80) 

VINGORGRAF ACABAMENTOS GRAF EDFTORIAIS 	  

VM EMPREENDO IMOBIUARIOS 5/C LIDA 	  
VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL S/A 	  
VOTORANTIN CELULOSE E PAPEL 5/A 	  

WAHTFR METALURGICA LIDA 	  

YAMADA ASSIST TEC EM MOTORES 	  

COMUNICADO 

BANCO NOSSA CAIXA S/A 	  

CARMO COSTA COMSUDORIA 	  

CEASA CAMPINAS CENT ABASTE( CAMPINAS S/A 

CESP CIA ENERGETICA DE SA0 PAULO 	 
CIA SANEAMENTO BASIC() DO EST SÃ- SASESP 	 
CIA SANEAMENTO BASICO DO EST SP - SABESP 	 

DERSA DESENV RODOVIARIO DA 	  

	 ÓONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 	  
GNPJ 61.099.626/0001•44 

" 	';""P.UZ,..".7""€'":.::M;;•Zt,'ATIÇOA-AgÉrAt11:ÉiKGEÉ1KI. ORDINÁRIA RÈALIZÀDÀ 18 DrABRiCDÉ-2ïXlàlrr,N=.=%t:::i'"''',,  
A s debeitediaS do mês de abril de dois mil e cinco, as onze horas, na sede social. à Rua Caçapava, 49. conjunto 11, e escrituras que envolvam responsabilidade financeira paras Sociertada .szrão assired, rere Diretor Presidente 
n sta Capital do São Paula, realizou-se a Assembléia Geral Ordinária da Construtora Ferreira Guedes SÁ., inde-
p ndenle de convocações por edit.. tendo em vista a presença dos acionistas que enfeixam a totalidade do Capeai 
Social, cujos nomes constam do Livro de Presença, de conformidade com o disposto no parágrafo 4° do artigo 124 da 
L I h°6.404 de 15 de dezembro de 1976. À hora indicada, assumiu a presidência dos trabalhos de acordo com o Esta-
lu o Social, Diretor Presidente da Sociedade Sr. Silvio Navarra Guedes. o qual convidou a mim. Sandra dos Santos 
Costa, para servir como Secretaria. Dando inicio aos trabalhos, informou o Sr. Presidente que, estando presentes os 
a enislas que englobam a totalidade do Capital Social, ficava sanada 010110 de publicidade dos comunicados a que 
se refere o artigo 133 da Lei n°6,404 de 15 de dezembro de 19700 que a Assembléia deverá se manilestar sobre 
a) aprovação das contas do ano de 2004: e b) nova redação para o Estatuto Social, esclarecendo ainda que o Balar, 
ç Geral e as respectivas Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2004, 
foram publi(adoe noJornal O Dia' SP e no Diário °Mal do Estado de São Paulo no dia 0700 abril de 2005. e que se 
c contravam presentes à Assembléia os Diretores da Empresa. Srs. Silvio Navarro Guedes, Erasto Messias da 
SI va Junior e Manuel Alves dos Santos Lameirão, à disposição dos Senhores Acionistas para quaiaguer informa-
ções julgadas necessárias a respeito dos citados documentos. Não havendo quem quisesse fomnular pedidas de es-
cl recimentoe, o Sr. Preaidento outénetou Aopreeloçlodot presente.) ac eiterres peçoe 00 novo Estatuto Social, cujo 
lei ura foi dispensada pela casa. verificando.so  terem sido as contas ao novo Estatuto Social aprovados per unanimi- 
d de e sem discussão. Prosseguindo, deliberou a Assembléia data seguinte destinação ao lucro liquido da Socieda,  
d no valor de RS (L108.206.41r I) R$ 546.492.38, para pagamento dos dividendos minimos obrigatórios previstos na 
aliena gi da artigo 22° do Estatuto Social a serem pagos ou creditados mediante chamada da Diretoria: 
II) R$ 8.561.714.03, para permanecer ore poder da Sociedade Raconto Lucros Acumulados. Com  a aprovação o no-
a Estatuto passe avigorar core a seguinte redação: Estatuto Social da Construtora Ferreira Guedes S.A. - 
Capitulo 1- Denominação, Sede, Objeto e Duração. 	- A Construtora Ferreira Guedes S.A. é uma socie- 
O de por ações core sede na Capital do Estado de São Paulo, à Rua Caçapava. 49- 1° andar, conjunto 11, regendo-
s por este Estrarrio e pela leiam vigor. Parágrafo Único -Mediante deliberações da Diretoria. a Sociedade poderá 
a rir ou fechar filiaie, escriterios, depósitos ou representações no Poisou exterior. observadas as formalidades lei 
grais. Artigo 20.  O prazo da duração da Sociedade ê indeterminado. Artigo 35 . A Sociedade tern por Objeto a indús. 
tri , ()comercio de engenharia civil, em Iodos os ramos dessa atividade. especialmente a construção de vias e ostra- 

s rodo-te: roviárias. barragens, podas. aeroportos, edificações, canais. irrigação. prospeeçOes, linhas do traesmrs- 
o. telegráficas e telefônicas, oleodutos, gasegulos. adutoras e demais dates livres ou forçados, drenagens, sane', 

m nto, urbanismo, paisagismo, levantamento topográficos. mecânica de solos e fundações especiais. planejamen-
to de obras, controle de qualidade e normas técnicas, dragagens. montagens e instalações industriais, estudos. mo. 
jeles. narviços de terraplonagern em geral. pavimentação, obras de arte corrente, especiais e túneis. serviços de as-
ai tancia :Unica, assessoria o consultoria dessas atividades, operando direi:intente eu indiretamente. por conta me-
ar a Quão terceiros. mediante representações. comissões ou consignações, podendo, ainda, exercer quaisquer °u-
i, s atividades Industriais e comerciaie corrolatas ou afins. tais como compra e venda de materialso produtos do ramo 
em gereLleanulaturação, locação, importação e exportação de máquinas. peças e equipamentos, podendo também 

rticipar de outras sociedades. Capitule II Capital Social - Artigo O-C/Capital Social Er de RS 255.657.713,00, 
ralmente realizado e dividido em 24.517.000 ações sem varar nominal, ordinariaa, nominativas, podendo ser re- 

p asentrelas por titules múltiplos à vontade dos Acionistas. Parégrato 1° - As ações ou titulas múltiplos omitidos pela 
Sociedade serão assinados pelo Meter Presidesnln Rufe dos Diretores, ou Procuradores especiais na forma da lei. 
Poderá a Diretoria cobrar dos acionistas o custo incorrido na eminão dos reapeclivos certificados. Parágrafo 35. 
As ações são indivisiveis perante a Sociedade ousada ação ordinária cabe um voto nas deliberações das Assere-
bl hes Gerais. Capitulo III - Administração - Artigo 5° - A Sociedade será gerida e administrada por uma Diretoria 
composta de no minimo 3 e no máximo E Diretores, sendo Te Diretor Presidente. 1 Diretor Superintendente, 1 Diretor 
A ministrarão°, 1 Diretor Técnico, 1 DiretorJuridice e 1 Diretor Comercial, acionistas 00 000, residentes no Pais com 
mandato de 1 ene, podendo sor reeleitos pela Assembleia Geral, e empossados por termo lavrado em reunião da Di-
te oda. Parágrafo 1,0s Diretores permanecerão em seus respectivos cargos até a posse da nova Diretoria, após o 
d curso de seus mandatos. Parágrafo 2,0s Diretores terão seus honorários e gratificações que iheS terem fixados 
at ualmente. pela Assembléia Geral, Sentou dos limites fixados pela lei. Artigo 	Competéncia da Diretoria: 
A Diretoria compete: I) Cumprir todas as leio o atos relativos a atividade social: II) Executar o presente Estatuto e as 
O liberações das Assembléias Gerais; III) Organizar e expor, anualmente, à Assembleia Geral Ordinária. o Balanço e 
a Demonstrações Financeiras concernentes ao exercicio. aconrpanhadas ou não do Parecer dos Auditores: 
IV) Aplicar e distribuir os lucros apurados conforme o Estatuto Social e a determinação da Assembléia Geral. 
Artigo 70- Ressalvado °disposto no artigo EO deste Estatuto o observadas as demais previsões deste Estatuto, os Di-
te ares terão as seguintes tunções e prerrogativas na adminislração da Sociedade: (0)0 Diretor Presidente poderá 
is ladamente, comprar vender e onerar de qualquer (arma, participações societárias, bens moveis e imóveis da SO- 
EI 	mesmo que integre o Ativo Imobilizado, independente de autorização da Assembleia Geral, podendo, por- 
ta to, assinar isoladamente tudo que fornecessário, assim como receber e pagar qualquer quantia e dar quitação: 
(0) o Diretor Superintendente gozará de poderes de representação total da Sociedade, além da coordenação geral e 
distribuição da tarefas aos demais Diretores, podendo, ainda, sempre em conjunto com o Diretor Administrativo, 
exercer todas as funções e prerrogativas do Diretor Presidente, exclusivamente em casada seu impedimento ou au-
s nele: (c) o Diretor Administrativo gozará de poderes para a pratica dos aros agudos à administração dos atos corri-

.queiros e relacionadas ao dia-mdia da Sociedade. alem de poder representar a Sociedade, junlarnente com Sol/Olor 
5 perintendento. exclusivamente nas anãs-leias ou impedimentos do Diretor Presidente, (d) ao Diretor Técnico, que 
d verá ser obrigatoriamente engenheiro, competirá representara Sociedade perante os Conselhos Hegionars de 
E ganharia, Arquitetura e Agronomia do Poise demais órgãos regulameniadores do exercido das atividades de na,  
g nharia civil no território nacional ou no exterior, responsabilizar-se, tecnicamente, pelas obras de engenharia exe• 
c radas a quarquer titulo pela Sociedade, bem como supervisiona-las tendo em vista a sua perfeita execução técnica 
dentro de padrões gorais e especiais que as informem, bem corno das normas brasileiras em vigor, referentes à enge- 
n anho Construção civil. não se confundindo suas atribuições e prerrogativas com as atividades inerentes A aderirá, 
ir ção da Sociedade: (e) ao Diretor Jurídico competira a praticados atos ligados d gestão ¡Urdi= e representação da 
Sociedade perante aJustiça em geral. não se confundindo suas atribuições e prerrogativas com as atividades ineren-
Ir AndministraçãO da Sociedade: o (f) ao Diretor Comercial competirá a prática dos ates reladonartos representa- 
ç o da Sociedade perante as empr1 	icose pdvadas. órgãos publico, autarquias e sociedades de economia 
rn sia, (Miara outros, podendo ainda acompanhar e reprevemar a Sociedade um rodos os prorrogara: licantOrion, ima 
q ais podou) apresentar irnpugnações e contestações, dentre outros, sendo-lhe vedada, contudo, a representação 
da Sociedade na assinatura de quaisquer contratos firmados com terceiros. Parágrafo 10 • Todos os documentos 

isoladamente, ou, em suas auséncias ou impedimentos, pelo Diretor Superintendente 6.11 caquera como Diretor 
AdministratNo, ou por procurador com poderes especificas. Parágrafo 2° -.So'nente o Diretor Presidente poderá no-
mear procuradores em nome da Sociedade para a prática de atos que morem mencionados no mandato, inclusiva os 
referidos nos parágrafos 1° e 35  deste artigo. Parágrafo 31 - Compete exclusivamente aos Diretores Presidente, 
Suraerituendente o Administrativo praticar todos os atos de Administração da Sociedade, entre os quais: a) Assinar 
contrates, assumir obrigações e compromissos: b) Emitir, caucionar e sacar titules de créditos em geral; sal Abrir, 
morrigentar e encerrar contas em estabelecimentos de crédito. Parggrato 40 - Dependerá. exclusivamente. de Dire-
tor Presidente, a dedsão o assinatura dos documentos, nos atos de compra, incorporação. fusão eu associação com 
outra empresa. Artigo 00- Atribuições de Diretores: Compete aos Diretores os seguintes encargos que poderão ser 
executados isoladamente ou em conjunto: I) assinar em conjunto com o Diretor Presidente ou, na sua ausência ou im-
pedimento, em conjunto com o Diretor Superintendente e o Diretor Administrativo, as cautelas e titules múltiplos emi-
idos'pela Sociedade: e II) Outros encargos e representações determinados peto Diretor Presidente. Parágrafo 
Único -Fica incorporado à Sociedade o 'know-how" dos Diretores. Artigo 9,  Qualquer Diretor da Sociedade trode-
rd, isoladamente, representa-Ia perante as repartições publicas federais, estaduais e municipais, autarquias, Justiça 
do 'Fretinam, companhias conceeelordriaw do tervicert públicos 0006i040000 de economia mista, empresas priva-
das, e oulras, requerendo tudo o que lor necessário. Artigo 10'- Compete exclusivamente no Diretor Presidente de. 
signar o Responsável Técoico pelas obras executadas pela Sociedade. Artigo 11°- No caso de ausência ou impedi-
n lento temporário do Diretor Presidente, suas funções serão exercidas pelo Diretor Superintendente ern conjunto 
come Diretor Administrativo, sendo-lhes, porém, vedado alienar ou onerar bens móveis ou imóveis pertencentes 
à Sociedade por qualquer forma ou meio. Artigo 12°- No sacode ausência ou impedimento temporário dos domeis 
Diretores, as suas funções serão exercidas por outro DMtor designado pelo Diretor Presidente ou, em caso doou' 
sência ou impedimento de Diretor Presidente, pelo Diretor Superintendente, ou ainda na caso de ausancia ou impedi. 
mento do Diretor Superintendente pelo Diretor Administrativo. Artigo 130-No caso de vaear o cargo de Diretor Presi-
dente, por morta, devera ser convocada, no prazo máximo de 30 dias. a AssembIéia Geral para eleição do substituto. 
sendo que. ate a posse deste, o Diretor Superintendente, em conjunto come Diretor Administrativo. representarão a 
Sociedade, sende-lhes porém vedado alienar 011 por qualquer forma ou meie °notar bens moveis ou imOveis portem. 
centos á Sociedade. até que se proceda à referida eleição. Capitulo IV • Assembleia Geral - Artigo 340.6 Assem-
bleia Geral reúne-se ordinariamente umn vez por ano. dentre dos 4 primeiros meses seguintes. ao término do exerci. 
cio social, para deliberar sobre a matéria que lhe é. cometida portei, extraordinariamente guando convocada pela Di-
retoria e noa casos estabelecidos em lei. Artigo 15,A Assembléia será presidida pato Diretor Presidente, outrem Ou-
tro Diretorpor ele designado, que convidaniurn dos presentes pam servir como Secre5grio. Não estando presente na. 
rés. Diretor, os acionistas Indicarão quere a presidirá. A prova de qualidade do acionista 00 sua representação na 
ASSeMbléin legem-se pelo disposto ern rei. Artigo 16°-As delibernções serão tomadas por maioria dos votos presen-
tes, observadas as restrições estabelecidas pela lei. Capitulo e - Conselho Fiscal - Artigo 17,0 Conselho Fiscal 
compõe-se de 3 membros com iguarnúmero de suplentes eleitos pela Assembléia Geral, tendo a qualificação, remir. 
neração. residência, atribuições e prazo de duração de mandato previstos em lei, e somente funcionara nos exerci. 
cios sociais em que for instalada. a pedido de acionistas detentores da quantidade de ações fixadas na lei. 
Capitulo RI-Conselho Consultivo- Artigo18,0ConselhoConsultivo será composto 00 03 membros, sendo rano 
Presidenta, cuja remuneração ele cada urn será finada pelo Diretor Presidente. Parágrafo 1°. Pare poder Integrar o 
Conselho Consultivo será necessário ser acionista da Sociedade. Parágrafo 35 - No casado um dos membros da 
Conselho Consultivo integrar a Diretoria Executiva, deverá optar por urna só remuneração. Artigo 190 - Compete ao 
Conselho Consultivo:5 Zelar pelo cumprimento das disposições estatuterias, II) Opinar e emitir pareceres em talas 
as consultas loas pela Diretoria Executiva: III) Reunir-se uma vez por ano. para tratar de ledos os assuntos relacio-
nados ao Conselho. Artigo 200.0 mandato dos Conselheiros será de Si ano, podendo ser reconduzidos por eleição 
registrada em livro próprio. Capitulo VII- ExercicioSocial e Distribuição de Lucros- Artigo 21,  O exercicio social 
coincide com o ano calendário encerrando-se no dia 31 de dezembro, quando deverão ser elaboradas as 
Demonstrações Financeiras correspondentes. Parágrafo 1°-A Diretoria poderá proceder ao levantamento do balas,  
ço relarNo a periodos menores, como fim de distribuir dividendos intermediários e/ou elevar o Capital. observados os 
requisitos legais. Pai-agrai o 2° -A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários a conta de Lucras Acumulados 
ou de Reserva de Lucros existentes no último balanço 00001 50 periodico. Artigo 22,  O Lucro Liquido leni a destina-
ção que lhe der a Assembleia Geral Ordinária, depois de deduzidas, sucessivamente, as seguintes parcelas: 
a) 5% do Lucro para constituição dono/erva Legal. até o emite fixado pela lei; b) Importância suficiente para que os 
acionistas recebam um dividendo raiarmo correspondente a 6% do Lucro Liquido ajustado na tonna da lei. Finaram, 
te por proposta da acionista Sra. Regina Furtado Navarro Guedes. abstendose de votar os diretamente interessa-
dos, foram eleitos: para Diretor Presidente o Sr. Silvio Navarro Guedes, RG n° 5.371.160-9 SSP/SP e CPF n° 
066.400.598.61: para Diretor Superintendente o Sr. Erasto Messias da Silva Junior, RG n°15.769.119-6 SSP/SP e 
CPF n5 029.201.218-71: para Diretor Administrativo a Sr. Manuel Alves dos Santos Lameirão. RG 00 4951.9113-9 
SSP/SP e CPF n°300.710.468-87: para Diretor Técnico o Sr. Paulo Roberto Alargues Cintra, rm nr,  15.167.019-5 
SSP/SP e CPF n°206.107.158-95: para Diretor Jurídico o Sr. Moaeyr Barreto de Almeida, RG 03.571.739 SSP/SP 
e CPF ne 134.975.378-53: para Diretor Comercial o Sr. Michel MIchalue Filho. 00 0014,026,440 SSP/SP e CPF n° 
1113.173.128-39, todos com mandato até 30 de abril de 2000 e honorários ate o Eleita máximo permitido pela legisla-
(Da fiscal vigente, corno despesa operacional, tendendo o disposto no paracari° 1° artigo 1 e° do Estatuto Social, 
procedeu-se à eleição dos membros do Co elho Consultivo. sondo ',reinas como mernbros• Soo. Navarro 
Guedes, 00 0° 5.371.162 SSP/SP e GPF n° 29.200.390-65: Regina e irado  Navarro Gz,des. RG n° 1.097.953 
SSP/SP o CPF n° 002.915.008,49, e para riesideute do Conselho Consultivo, acuroure.aão e s funções de Diretor 
Presidente pela Diretoria Executiva, res dtando o previsto no parágrafo 2° do artigo 19° do Estatuto Social, o 
Sr. Silvio Navarro Guedes, acima idenr cedo e qualilicado. lodos con. Mondale 016 00 de nber de 2006. Nada mais 
havendo a inalar e encerrada a folha n° 5 0. elo Livro de Presença com a assinatura do ir. Président° caminha. foi 
suspensa a reunião pelo tempo nece Ode a lavratura da presente ata, tu livro próprio, por mim Secretária. Reaheda 
a sessão, foi a ala lida e achad conforme, pelo quo vai assinada por lodos or pr :serras. lua) Presidente: 

dandra dos Santos Costa: Diretor Presdente: Siloiu NUVal R/ Guedes: Diretor Su-
Silva Junior: Diretor Administrativo: Manuel Alves dos Santos Lameirão; Diretor 

s Cintra: Diretor Juridico: Moncyr Barrztd de Almeida; Diretur Comercial: Michel 

Silvio Navarro Guedes; Secrelari 
perintendente: Erasto Messias 
Técnico: Paulo Roberto Marqr 
Michalua Filho. Acionistas: tiisiO Navarro Guedes: Soai° Navarro Guedes e Regina Funado Navarro Guedes, 
A SIIIIMMIO á cerda liel da. noi. Sindo Navarro Guaden • Prorridont a: Sn aern doe Dado.. téocur • Samna-11in 'AS 
18.099.916 - SSP/SP. VI 	do Advogado: Moncyr Garroto de Aoedo 	 ag 717- HG 3.571.739 • 
SSP/SP.JUCESP n°117 178/05.3 cm 26/04/2005. Pedro Ivo Blencardi Barboza Secretário Geral 
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JA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A 
	  N P,L05 903.589/099.1,24 

Balanços Patrimonial. Encerrados em 31 de Dezembro de 2.005 e 2.006 - Valores em RS 
Ativo 2.005 2.006 Passivo 
Caixa e Bancos 4306,47 91238,49 Obrigações Fiscais 
Aplicações Financeiras 90.671,70 881.34 Fornecedores 
Duplicatas a Receber 3.989.99 Outras Contas a Pagar 
AdlosJOutras Contas a Receber 196,52 IRPJ/CSSL 
Impostos a Recuperar 116,18 CiC Jorge Coroinha 
Despesas Antecipadas 5.565,45 4.711,79 Circulante 
Circulante 139.943,62 101.134,31 Capital Social 
Imobilizado 1.394.761.02 1.881.421,02 Reservas de Lucros 
Depreciações Acumuladas (112 895,91) „n§j,_16,§,g1) Lucra/Prejuízo Exerc. Anteriores 
imobilizado Líquido 1281.865,11 1.705.554,44 Lucro/Prejuizo do Exercido 	• 
Paramento 1.281.865,11 1.705.554,44 Laxas Distribuidas 

Património Líquido 
TOTAL DO ATIVO Q23 ,j23"612§ TOTAL DO PASSIVO 

Descria,.  
Saldo em 31.12.04 • R$"" . ° , --J.7241299. 	&50  
Ajustes de Exkcias`Apteriores-,  ,., ,, 	- 
Integrafizaalock•Caatal 	 852.916,00 
Reservado Lurro. s 	,, 	., 	a. 
Distribuição Lucrar ,„ ‘ 	:: , 2 a  
Luclo/Prepkrido Emir.° 	 -  
Saldo em 31.12.05' )11 	 870.816 00 
Reservado Lua., , 
Distribulçâo Lucro, ,, 
Lucro/Predirá° do Exékicio 	v.. 
\Saldo em 31.12.06,115 	

,..v 
	870.816a  

Dernonstma. de Resultado') para os Exercidos 
Findos  em 31/12)2,005031/12)2.608.  Valores em Reais  

Discriminação 	2.005 
Serviços Prestados 	 851.566.42 	761.005, 	r

. 	
t) 

	

2.0 	 2 
Receitas de Aluguéis 	 38.400,00 	50.400,00 

Receita Operacional Brida 	 889.966,42 
Impostos s/Receitas de Serviços 	(75.06.2:22  

Deduções da Receita Bruta 	 (75.062.05)  
Acocha Operacional Liquida 	 814_,LA.04 7 
Custo doa Serviços Prestados 
Lucro Bruto 	 814.904,37 	743.738,61 

Despesas Administrativas 	 (109.869,19) 	(156.733,14)  
Despesas Operacionais 	 (109.869,19) 	(156.733,14) 

Receita (Despesa) Financeira Liquida 	13704 51 	10.571.75 
Outra. Receitas (Despesas) Operacional. 6.704,81 	10.57571 
Lucro Operacional 	 711.739.99 	597.i77 13. 
Resultado não Operacional 	 20.100,00 	22-400,00  
Ludo Liquido antea doe inclootos 	731.839,98 	619.977.13 
Imposto de Renda/Contribuição Social 	(82.715,56) 	(74,73380) 
Lucro/Prejuízo Lattoklo do Exercido 	649.12541 	543243,14 

Jorge Coutinho AguIrre Júnior 
Diretor • C.P.F. 310.838.707.34 

José Antonio dos Santo. 
Contador CRC-SP 122.857/O-O C.P.F.999.854.628-15 

(850.81 
11 

-too. 

140.686.76  

o Dernonetração das Mulacõers do PetrImtmlo Lâuhrio 	 
v o v 	Capital 	Reservas de Luc Total Lucros Acumulados 

1R54174343X  
(81.070,38) 

(369.440,02) 
616.668,21  
292.001 18 

(37.054,88) 
516.00598  

--•—•=2/ 

811.405,05 
(67.666,53) 
(57.666,53) 
743.738,52 

	

2005. 	2006 

	

3.729,87 	3.419,09 

	

701,32 	 • 

	

6.134,88 	9.59624 

	

21.112,90 	11.141,38 
113.785,98 

	

145A64,95 
	

24456,71 

	

870.816,00 
	

870.516,03 

	

113.526,60 
	

140.6116.76 
1.540.337,16 2.157.005,37 

	

616.668,21 	516.080,98 
(1.865.004,19) (1.902.059,07) 
1276.343,78 1.762.532,04  

" 1.76 

Total Patrimônio Líquido  

(81.070.38) 
2.100,03 

113.526,60 
(369.440,02) 
616.668,21  

1278.343,78 
27.162.16 

(37.054,88) 
516.080.88  

1.762.%/2  
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Endosso de sócio 
c) Transferência 

Construtora Ferreira Guedes S/A. 
CNPJ 61.099.826/0001-44 

Ata da Assembléia Geral Ordinária, Realizada em lodo Abril de 2007 
Aos dezoito dias do méis de abril de dois mito sete, ao onze horas, na 
sede social, a Rua Caçapava, 49, conjunto 11, nesta Capital de São Pau-
lo, realizou-se a Assentir. Geral Ordinária da Construtora Ferreira 
Guedes S/A., independente de convocações por editais, tendo em vista a 
presença dos acionistas que enfeixam a totalidade do Capital Social, cu-
jos nomes constam do Uvro de Presença, de conformidade com o dispo. 
to no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei 6.404 de 15 de Dezembro de 
1976. A hora Indicada assumiu a arei..cIa dos irabalhoo de acordo 
com o Estatuto Social, Diretor Preedente da Sociedade Sr. Silvio Navarro 
Guedes, o qual convidou a mim, Sandra dos Santos Costa, para servir 
como secretária. Dando Inicio aos trabalhos, Informou o Sr. Presidente, 
que estando presentes os acionistas que englobam a totalidade do Capi-
tal Social. ficava sanada a faltado publicidade dos comunicados a que se 
refere o artigo 133 da Lei n°8.404 de 15 de dezembro de 1976 e que a 
assembléia deverá se manifestar nobre aprovação das contes do ano de 
2006: esclarecendo ainda que, o Balanço Geral e as respectivas Demons-
trações Tinamo'raa relativas ao exercido encerrado em 31 de Dezembro 
de 2006, foram publicados no Jornal da Mar/lã- SP ano Diário Oficiai do 
Estado de São Paulo no dia 17 de abril de 2007,8 quero encontravam 
presentes A assembléia os Diretores da Empresa, Srs, Silvio Navarro 
Guedes, Exasto Messias da Silva Junior, Manuel Alves dos Santos 
Larneireo, Paulo Roberto Marque. Cintra, Morclyr Barreto de Almeida 
e Michel Michel. Filho, ti disposição dos Senhores Acionistas para 
quaisquer Informações julgadas necessárias a respeito dos citados docu-
mentos. Não havendo quem quisesse formular pedidos de esclarecimen-
tos, o Sr. Presidente submeteu a apreciação dos presentes as citadas 
peças, cuja leitura foi dispensada pela casa, verificando-se ferem sido as 
contas aprovadas por unanimidade e sem discussão. Prosseguindo, deli-
berou a Assembléia, dura seguinte destina* ao lucro liquido da Socie-
dade no valor de RS 3.128.737,64 (três milhões, cento e vinte 00110 mil, 
setecentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos), (1 R$ 
187.724,25 (cento e oitenta e seta Si. setecentos e vinte e quatro reais e 

"Jantei ednido centavos), pare pagarrienrdclaidindenclos minimos cbriga• 
rodos previstos na atines ti do artigo 22° do Estatuto Social a serem pa-
gos ou creditadas mediante chamada da Diretoria. II) R$ 2.941.013,39 
(dois milhões, novecentos e quarenta e um mil, treze reais e trinta e nove 
centavos), para permanecer em poder da Sociedade na conta Lucros 
Acumulados. Finalmente por proposta da acionista Sra. Regina Furtado 
Navarro Guedes, abstendo-se de votar os diretamente interessados, fé 
ram reeleitos: para Diretor Presidente o Sr. Silvio Navarro Guedes, brasi-
leiro, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RO. n° 
6.371.160-9 SSP/SP e C.P.F. n° 066.400.598.51, residente e domiciliado 
nesta Capital; para Diretor Stcleentendente o Sr. Oraste Metal. da Sil• 
na Junior, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de identi-
dade AO. na 15.769.119-6 SSP/SP e O.P.F. s°029.201,218-71 residente 
domiciliado na cidade de Mairiporâ no Estado de São Paulo; para Diretor 
Administrativo o Sr. Manuel Alves dos Santos Lameirão, português, 
com equiparação de doerias, casado, administrador de empresas, porta-
dor da Cédula Identidade AS. rf 4.951.918-9 SSP/SP e C.P.F. n° 
300.710.468-87 residente e domiciliado nesta capital: para Diretor Técni-
co o Sr. Paulo Roberto Marque. Cintos, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, portador da Cédula de identidade RO. n° 15.167.019-5 SSP/SP e 
C.P.F. 206.107.158-95, residente e domiciliado nesta Capeei: para Dire-
tor Juddlco o Sr. Moacyr Barreto de Almeida, brasileiro, casado, advoga-
do, portador da Cédula de Identidade RO. n°3.071.739 SSP/SP e C.P.F. 
134.975.378-53, para Diretor Camareiro o Sr. Michel Michel. Filho, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de identidade RO. na 
14.526.448 SSP/SP e C.P.F, na 118.173.126-39 residente e domiciliado 
sesta Capital; todos com endereça comercial na Rua Caçapava, 49' 1° 
andar • conjunto 11 nesta Capital de Sito Paulo e todos com mandato até 
30 de Abril de 20880 honorárde até o limite máximo permitido pela legis-
lação fiscal vigente, como despesa operacional. Atendendo o disposto no 
partia. 1° artigo 18° do Estatuto Saciai, procedeu-se a areiao dos 
membros do Conselho Consultivo, sendo eleitos conto numa. Sônia 
Navarro Gorada., brasileira, economista, portadora da Cédula de identi-
dade RO. n° 5.371.162-2 SSP/SP e C.P.E. nu 029.200.398-65; Regina Fur-
tado Navarro Guedes, brasileira, viúva, do lar, portadora da Cédula de 
Identidade AO. n° 1.897.953 SSP/SP e C.P.F. n° 002.915.608-49, ambas 
residentes e domiciliadas nesta Capital; e para Presidente do Conselho 
Consultivo, acumulando as funções de Diretor Presidente peta Diretoria 
Executiva, respeitando o previsto no parágrafo 20  do 84150 18° do Estatu-
to Social, o Sr. Silvio Navarro Guedes, acima Identificado e qualificado, 
todos com mandato até 30 de abril 40 2008. Nada mais havendo a tratar e 
encenada a folha tf 46 v. do Livro de Presença com a assinatura do Sr. 
Presidentes a minha, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário a la-
vratura da presente ata, no livro próprio, por mim secr... Reaberta a 
sessão, tola ata lida e achada conforme, pelo que vai assinada por todas 
os presentes. (aa) Presidente: Silvio Navarro Guedes: Secretária: Sandra 
dos Santos Costa; Diretor Preside.: Silvia Navarro Guedes: Diretor Su-
perintendente: Enteio Messias da Silva Junior, Diretor Administrativo: Ma-
nuel Alves dos Santos Lameirão; Diretor Técnico: Paulo Roberto Marques 
Cintra; Diretor Juddica Moacyr Barreto da 	retor Comercial: Mi 
onel Midealua RIM. Monteias: &Mo 
der e Regina Furtado Navarro Gu 
sai. Silvio Navarro Guedes - Pr 
crerá. -RG. 15.099.916' SSP P. Visto do Advogado: 
de Almeida - OAB/SPn°4,.   97.s  AO. 3.571.739 SSP 
118.275/0 /-1 em 24.04.07. 	~da Silva R Corrêa • 
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FRATELLI VI7A`BEBIDAS S.A. 
CNPJ/MF na 73.626293/0001-90 - NIRE 35.300.328.213 

Ata das Assembléias Gorais Ordinária e Extraordinária da 
Fralde Vita Bebidas S.A. ("Companhia"), realizadas, cumulativa. 

mente, em 24 de abril de 2007, lavrada na forme de sumario: 
1. Data, hora e local: Aos 24 dias de abril de 2007, As 10 horas, rasada 
da Companhia, localizada na Avenida Antardica, 501891.  parte, Fazenda 
Santa Drs. Cidade de JaguariCina. Estado de São Paula, 2. Convoca-
ção: Editai publicado no lDliclio Oficiai do Estado de $ão Paulo", nos dias: 
14, 17 e 18 de abril 40 2057, respectivamente, nas páginas 48. 48 e 45,0 
nolornol"Jornal da Tardo.  nos dias: 14, 17 e 18 de abril de 2007, respec-
tivamente, nas pagina, 16A, 14A o 18A. 5. Presenças: Acionistas rede-
sentando mais de 99% do capitai social votante da Companhia, conforme 
se verifica das assinaturas no 'Livro de Presença de AdonIstae. 4, Me. 
Presidente, Sr. Rodrigo Fon. Pimenta da Cunha e Secretária, Sra. Fa-
da. Utral. Rodrigues. 5, Deliberações: Por acionistas representando 
mais de .99% do capital social votante da Companhia presentes ir Asse. 
tlêla toam tornadas as seguintes droberações: 5.1. Autorizar a lavraiuro 
da ataa que se refere estas Assembléias Gerais Ordinária e Extra... 
doem forma de sumario, bom corno aia publicação com omissão das as-
M.11e. dos 'acionistas presentes, nos termos do art.130 e seus 5§, bem 
como dispensara presença de administrador na forma do 811190 134. §2°. 
todos da Lei n°6.404/76. Eis Acliembléia Geral Ordinária: 5.2. Aprovar. 
depois de examinados e discutidos, o relatório da Diretoria e as dernon.s. 
trações financeiras referentes ao exercido social encerrado em 31 da de-
zembro de 2006,08 quais foram da:doados no prazo legal, na integra, no 
trittrio Oficial do Estada de São Paulo' ano 'Jornal da Tarde' no do 27 
de março de 2007. 5,3. Aprovar, adicionalmente, a destroação de lucro da 
Companhia para o ano de 2006, no valor total de R$ 63.979.806,95, dls-
abordada seguinte forma: (I) redução da conta de Prejuízos Acumulados, 
no montante de R$ 32.142.235,32; (ii) constituição de Reserva Lega), no 
montante de R$ 1.591.878,58: (iii) constituição de Reserva para Futuro 
Aumento de Capital, no montante de R$ 22,684.269,78:0 (N) distribuição 
do dividendos, no valor de R$ 7,581.42328. 5.4. Ratificar os valores pa-
gos coso rotação à remuneração global atribuída aos administradores da 
Companhia pare o exercido 0°2006 e fixerlit honorários globais.  da Ad-
ministração para o exercido 06 2007 nas mesmas bases estipuladas para 
o exercido anterior, os quais serão corrigidos na forma datei pelo 
5.5. Definir que as publicações lega. da Companhia serão, a partir desta 
data, feitas nos jornais Diário Oficial do Estado de SM Paulo e D.o do 
Comércio. Em Assembléia Gerai Extroordinthia: 5.6. Aprovara redução 
do capital saciai da Sociedade, por julgâ. excessivo, no valor total de R$ 
200,000.000.00. sem cancelamento de ações. 5.7. Dessa forma, o capital 
social passa de RE 434.243.497.61 para RE 234.243.497,81, dividido em 
442,793  adt555 nominativas e som valor nominal, sendo 299.057 ações 
ordinárias 0143.735 ações preferenciais. sujeitando-se a redução de ca-
pitai ora denberacia às condições estipuladas nos artigos 1738 174 da Lei 
n° 6.404/76. 5.8. Onda, total da redução do capital social aprovada aci-
ma será destinado aos acionistas a titulo de restituição parcial do capital 
investida na proporção de suas respectivas participações, mediante pa-
gamento do valor devido pela Companhia aos acionistas. em moeda cor-
rente nacional, após decorrido o prazo 40 60 dias determinado no caput 
do anlgo 174 da Lei n° 6.404/76. 59. Em virtude da deliberação acima, 
alterar o caput do artigo 5° do Contrato Social da sceledade, que passa a 
ter a seguinte redação: "Artigo 54. O Capital soda' os Companhia de R 
234243.497.61 (duremos o trinta a quatro milhões, duzentos e quarenta 
erros mil, quatrocentos e noventa ente reais e sessenta e um rAntavos), 
totalmente integnillaado e dividido em 442.793 (quatrocentos e quarenta 
a dots m11, setecentas o noventa e três) ações nominativas e sem va 
nominal, sendo 299.067 gluientos e noventa e nove mll o cingiu,nla e 
seletas:15es ordlnánas o 143.736 (cento e quarenta e três mil, seiscentas 
e tinha e sels)ações prelerancials."5.7. Reeleger corno Diretores os Sm. 
Pedro de Abreu Marianl o Joaquim Romeu Teixeira Ferrai. 5.8. Eleger 
novos administradores da Companhia, oordome segue: (I) corno Diretor 
Geral, em substituição ao Sr. João Mauricio Giffoni Castro Neves, o Sr. 
Lula Fernanda 2rogler do Saint Edrnond. brasileiro. induselárlo, meado, 
portador da ondula de identidade FIG rd 05.587.815-1 IFP-RJ e CPF e° 
010.537.007-09. com  escritório na Cidade 40 550 Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Dr, Renata Paes de Barros, 1.017,4° andad 09 com Di-
retor, o Sr. Graham Staley, cidadão Inglês, casado, contador, portador do 
RIME n° V483915-J, com escrilório. na riidade de São Paulo, Estado de 
$ão Paulo, na Rua Dr"Renato Paes de Barros, 1617.4° andar: (hiI) como 
Diretor, em subentuktitó ao Sr. Clátrtrioliraz Ferro, o Sr. Ricardo Manuel 
Frangidos Moreira, poriuguês, casado..genhelro, podador da Cédula 
de identidade (TIO n° 2 001.007294.77V SSP/CE e Insano no CPF/MF 
eob o n° 016.493.817..l8, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado 
de São Pado. na Pría Dr. Renato paes de Barros. 1017.4° andar. Os Srs. 
J.o Maurido Giflonl Castro Neles O Chiado Brim Ferro renunciam ao 
cargo que ocupáVam na Diretoria ua ~panas. 5.9. Em valide das de-
liberações acirro, ti Otraorla da)Co:nperibla passa a lera seguinte com-
posição: (1) SeLod Fernando Lagoa de Saint Edmond como "Diretor 
Gerar; (2) Sr. GroluamStaley como "Diretor; (3) Sr. Pedro de Abreu 
Marte. como "Oiretto"; (4) Sr. Ricardo Manoel Frangatos Moreira 
como "Diretor; e (5; Sr. Joaquim Romeu Teixeira Ferraz corno "Di-
retor. 5.10.0 mandato dos ed. ilstradores ora eleitos será de 3 anos, 
até a Asserndee Grid Ordinária que delberar sobre as demonstrações 
financeiras do 2010. 5.11. A remuneração atribuída aos administradores 
da Companhia é fixada nas r08500  as bases estipuladas para o exercício 
entarb, coagidos na formado lei peto IGP•M 5.12. Alterar o artigo 25 
do Estatuto Social, que trama vigorar com a seguinte redação: 'Artigo 
26. Pare a r02olug90 au todaS e quaisquer disputas oriundas o presente 
Estatuto Social, fica deado jd eleito o toro da cidade dm800 Paulo, afogo 
de 8.90 Pauis, corn arciusito de qualquer outra ~Mais Priv/00.0o que 
sela.. 5.13. Consolidar o estatuto social da Companhia, em face das alte-
rações acima deliberadas, passando o referido estatuto social ar/gano 
com a redação constante do Mexo 1 à presente ata. 6. APIOVeÇãO e 	F  
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, for a presente ata lavrada 	, 
e, depois de lida e aprovada, assinada pelos membros da mesa e pelos 
adontstao representantes da maioria necessária para as deliberações dg 	'44-"" rã.
modas nestas Aclernbirhas. Assinalaram Presidente, Sr. Rodrigo 7 	"S‘ dde.rar'''!  

taet Companhia de Bebidas das Amaria.- Areie. ANEP - Anterefiffl ...„5 • 	e, Aum., 
Pimenta da Cunha e Secretária, Sra. Fabiana Utrabo RodrIgues. 	 '4.. ,,rjàuçãors,,,dor" 

Empreendimentos o Participações Ltda. Certifico que a presente ata , 	11 Nov.' 	. 
cópia fiel da deliberação constante. ata lavrada em Iara próprio, São kilSFArb—r de 2.7 (a)T- 
Paulo, 24 do abril de 2007. Fabiana D.. Rodrigo. - Secretária. 	••„ig 	io 

• CRBS S.A. 
	.001.31.NIRE n°52.300.008.182 
rdinária da CRBS S.A. ("Companhia"), 
82007, lavrada na forma de aumarice 
3 abril de 2007, to 11:30 horas, na sede da 
Warctica, nv 1891 (parte), Fazenda Santa 
na, Estado de São Paula 2. Convocação: 
• no.Digrio Oficial do Estada de São Pauto, 
:2007, respectivamenro, nas Opinas 49,47 
de' nos dias: 14,17 e 18 de abril 40 2007, 

1 18A. 148 e 188.3. Presença: Acionistas 
do capital sodal votante da Companhia. 
luras no 'Livro de Presença de Adonis... 
p Ferraz Pimenta da Cunha e Secretária, „ 

1, 	0.6, Deliberações: Por acionistas redo- 
r. 	181 50401 volante da Companhia presentes 
C 	as seguintes deliberações: 5.1. Autorizar 

lera estas Assembléias Gerais Ord.. 
,surnoirlo, bem corno sua publicação com 
dorristas presente. nos termos do ar, 130 
ia presença de admInidrador na forma do 
00.404/76, Em Aasembléla Geral Ordi• 

[, jrà 	M mInados o discutidos, o relatório anual 
bem corno as demonstrações financeiras 
meando em 3940 dezembro de 2006,05 

o. orem legal. na  Integra, no Miado Oficial do 
Estado de São Paul(/'o no ',tomai da Tarde no dia 29 de março de 2007. 
5.3. Aprovar, adicionalmente, a declinação de lucro da Companhia para 
o ano de 2006, roedor total de Rb 1.885.669.73, distribuido da seguinte 
turma, (i) constituição de Rclierva para Futuro Aumento de Capital. no 
montante de R$ 1.414252.30:e pi) distribuição de dividendos, no vaiada 
85 471.417,43.5...Retirados valores pagos com relação á remuneração 
global atribuída aos administradoras da Companhia para o exercido de 
20060 fixar os honorários globais da Administração para o exercido de 
2007 nas mesmas bases estipuladas para o exercido anterior, os quais 
serão coagidos na forma da iro pelo 10P-M. 5.5. Definir que as publicações 
legais da Companhia serão, a partir desta data, faltas nos tomais 'Diário 
Oficial do Estado de São-Paulo e -Diário do Comércio.. Em Assembléia 
Geral Extraordinária 5.6. Reeleger, como Diretor, o Sr. Pedro de Abr. 
Manani. 5.7. Eleger novos administradores da Comparo-da, conlorme se-
gue: O) corno Diretor Geral, em substituição ao Sr. João Mauricio Glffoni 
Castro Neves. o Sr. Luiz Fernando Zegler de Saint Edmond. brasileiro, 
industriário, casado portador da céduta da identidade RO n°05.587.815-1 
1FP-RJ e CPF n°010.537.007-09. com  escritório na Cidade de São Paulo. 
Estado de $ão Paulo, na Rua Dr, Renato P605 da Barros, 1.017,41  andar; 
(II) como Diretor, o Sr. Graham 80.1051 cidadão Inglês, casado, contador, 
podador do RIJE na V463915-J, com escritório na Cidade de São Paula 
Edado de São Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017,4° andar; 
(iii) como Diretor, em substituição ao SeCtaudlo Braz Ferro, o Sr. Ricardo 
Manuel Frangatos Moreira, poriugués, casado, engenheiro, portador da 
Cédula de Identidade - RO n• 2.001.002294.7/9 SSP/CE e Inscrito no 
CPF/MF sono 0016.458.017-48, com escritório na Cidade de São Paulo, 
Estado 40 580 Paulo, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017,4' andar: 
(lv) como Diretor, em substituição ao Sr. Ricardo Barceliar Wuediert, o 
Sr. Milton Sangra.. brasileiro, Industribrio, casado portador da Cédula 
de identidade • RIS rT 965.9085SP-0F e inscrito no CPF/MF sob o rd 
093106745,72, com escritório na Cidade de Silo Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Dr, Renato Paca de Barros, 1017.4° andar: o (v)  como 
Diretor, em substituição ao Sr. Juan Manuel Vergara Gatos, o Sr. Nroolas 
Bamberg, cidadão Argentino e Alemão, casado, Engenheiro Industrial. 
portador do RNE ne V487213V, CPF 232.601.418-98, com escritório 
na Cidade 40 580 Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Dr, Renato Paes 
de Barros, 1017, Os Sra, João Mauricio Gifloni Castro Neves, Claudio 
Br. Ferro, Ricardo Barcellar Wuechert e Juan Manuel Vergara Grovis 
renunciam ao cargo que ocupavam na Diretoria da Companhia. 5.8. Em 
virtude das deliberações acena, a Diretoria da Companhia passa atara 
seguinte composição: (1) Sr. Lula Fernando Zieg. de Saint Ednond 
como "Diretor Geral"; (2) Sr. Graham Staiey como "Diretor; (3) Sr. 
Pedro de Abreu Madrid corno "Diretor"; (4) Sr. Milton Selleman 
como "Diretor; (5) Sr. Ricardo Manuel Frenesi. Moreira como 
"Diretor; ajo) Sr. Niuclas Bamberg como "Diretor. 5.9.0 mandato 
dos administradores gra eleitos será de asnos, até a Assembléia Geral 
Ordinária que doti5ímar sobre as demonstrações financeiras de 2010. 
5.10. A ramunojeÇão atribuida aos administradores da Companhia á 
fixada nas megelas bases ~puladas parou exercido anterior. corrigidos 
na forma da i pelo iGP-M 6. Aprovação e Encerramento: Nada mais 
havendo q4tratar. feia presente ata lavrada e, depois de lida e aprovada, 
assina palOS membros da mesa e pelos acionistas representantes da 
nraiarjjnocass&ia para as deliberações tomadas nestas Assornbroias. 
Asa 	turas:Presidente, Sr. Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha e Sede- 

, Fabiana Utrabo Redrigues.Acionletest Companhia 
éticas AmBex Cera/ca que apresaste ate é copiaria da delibe 

constante da ata lavrada em livro próprio, São Paulo, 24 abril de 
Fabiana Utrabo Rodrigo.- Secretária, 

EMPRESA DE EMBALAGENS 
METALICAS MMSA LTDA. 

CNPJ 5047.189,014/0001.09. N1RE25.220.59.568 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Ficam convocados todos os sócios da Empresa de Embalagens Metá-
licas MMSA Ltda, atual denominação da Companhia de Embalagens 
Mede.. MMSA, a se reunir em Assembléia Geral, asa reatizar no dia 
02/05/de maio de 2007, às 10 horas, na sede social, situada na Flua 
Borges de Figueiredo n°528, Mosca, em São Paulo SR a fim de discuti-
rem e deliberarem sobre: 1)a transferência da sede da sociedade para a 
cidade de Bane Mansa, Estado do Rindo Janeiro, na Rodovia 1,1155, n. 
1490, saro A, Bairro Santa Clara, CEP 27340-311; 2) a tramfor(fiação da 
forma societária, 40 10040 a restabelecer a torna de sociedade anónima 

sociedade, recompondo-se o capital e o quadro acionário existente 
translormaç8o em sacie.. limitada, 31 o Estatuto Saciai 
a sociedade após a transformação: 04) a eleição dos Admi-
da sociedade após a transformação. São Paulo, 21 de abril 

alio Carlos dos Santos - Diretor. 	 121,2425) 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0027 

REGULARIDADE FISCAL 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-00 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 0028 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.. 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
61.584.223/0001-38 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
18/08/1944 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
41.20-4-00 - Construção de edifícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
R BELA CINTRA 

NÚMERO 
24 

COMPLEMENTO 
12  ANDAR 

CEP 
01.415-000 

BAIRRO/DISTRITO 
CONSOLACAO 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 1 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
mem... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n2  748, de 28 de julho de 2007. 

Emitido no dia 23/8/2007 às 15:23:48 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

C) Copyright Receita Federal do Brasil - 23/08/2007 
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Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 748, de 28 de julho de 2007. 

Emitido no dià 21/08/2007 às 14:44:17 (data e hora de Brasília). 

C) Copyright Receita Federal do Brasil - 21/08/2007 

Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE 
~
INSCRIÇÃO 

17.250.986-50 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
16/05/1972 

NOME EMPRESARIAL 
CONVAP ENGENHARIA-ECONSTRUCOES SA, 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ESTABELECIMENTO UNIFICADO 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
RDV MG 10 

NÚMERO 
SIN 

COMPLEMENTO 
KM 243 

CEP 
33.200-000 

BAIRRO/DISTRITO 
ANGICOS 

MUNICÍPIO 
VESPASIANO 

UF 
MG 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
** ****** 
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ce. 
Re rta Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 0030 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, 
providencie junto à RFB a sua atualização cadastral. 

,. 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL . 	, 
—...,,., 	 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
61.099.826/0001-44 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 

CADASTRAL 
DATA DE ABERTURA 
02/12/1966 

NOME EMPRESARIAL 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
EST UNIF 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
42.11-1-01 -Construção de rodovias e ferrovias 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA 

LOGRADOURO 
R CACAPAVA 

NÚMERO 
49 

COMPLEMENTO 
CONJUNTO 11 

CEP 
01.408-010 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM PAULISTA 

MUNICIPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/11/2005 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
**.....* 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
....... 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n2  748, de 28 de junho de 2007. 

Emitido no dia 29/08/2007 às 09:19:43 (data e hora de Brasília). 

Voltar 

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 29/08/2007 

 





Comunicações 
DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

(011) 3017-8000 
e-mail 	 I 

CNAE 

• 

POSTO SECRETARIA DA FAZENDA 
FISCAL DE SÃO PAULO 
ELETRÔNICO Simplificando a vida do contribuinte 	0031 Grimpo dct Estado 

de São Podo 

Serviços Contribuinte C*-1 Sugestões -Z. Voltar 

   

Deca . Consulta . Contribuinte 

Estabelecimento 
Inscrição Estadual Situação Data da Situação 

105.918.336.117 CONTRIBUINTE ATIVO 26/01/1968 
Posto Fiscal DRT _ 
PFC 10- SANTANA DRT: C II - CAPITAL 
Nome ou Razão Social 

CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S.A. 
Nome Fantasia 

CNPJ NIRE Início Atividade 

61.584.223/0001-38 35.300.053.095 26/01/1968 
Capital Social Tipo de Estabelecimento Franquia 

100.000.000,00 MATRIZ NENHUMA 
Tipo Jurídico 

Sociedade Anonima Fechada - Empresa Priv 
Início de Regime Regime de Apuração Substituição Tributária 

01/07/2000 NORMAL -REGIME PERIÓDICO DE 
A PURAÇÃO NÃO 

Endereço 
Tipo Logradouro Número 

RUA BELA CINTRA 24 
Complemento 1_1_3airro CEP 

1 AND CONSOLACAO 01.415-000 
Município UF 

SAO PAULO SP 

Início CNAE CNAE Descrição do CNAE 

01/01/2007 4120-4/00 Construção de edifícios 
Data CPR CPR Normal CPR-ST 

01/01/2007 1100 

Contabilista 
Tipo CRC 

Contabilista 
CRC 

1SP173104/0-0 
Documento 

010.801.108-95 

Participante 1 
Situação 

Excluido 
Data da Situação 

06/04/2001 
Data de Inclusão 

13/10/1988 



• 



Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor NÃO 
Nome 

IORIO ADAMI 
Documento RG 

004.575.668-68 1755662 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA RUA GASPAR MOREIRA 22 
Complemento Bairro CEP 

BUTANTA 05.505-000 
Município UF 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 

Participante 2 
Situação Data da Situação 

Ativo 01/02/2001 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

JULIO CAPOBIANCO 
Documento RG 

006.025.238-34 499826 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA AL GABRIEL MONTEIRO DA SILVA 2100 
Complemento Bairro CEP 

JARDIM PAULISTANO 01.442-001 
Município UF 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 

Participante 3 
Situação Data da Situação 

Ativo  01/02/2001  

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM  
Nome 

if ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 
Documento RG 

033.785.768-71 7611632 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA  ELIAS CUTAIT  151  
Complemento Bairro CEP 

CIDADE JARDIM 05.672-020 
Município UF 

SAO PAULO SP  

cs>) 

DDD Fax DDD Fone 
	

Telefone 
II 
	

II 
Fax 

II 
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Situação Data da Situação 

Ativo 01/02/2001 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

EDUARDO RIBEIRO CAPOBIANCO 
Documento RG 

819.271.188-91 4797104 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA RUA ALBERTO FARIA 1333 
Complemento Bairro CEP 

PINHEIROS 05.434-000 	, 
Município UF 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 	
...--"-------e 

Participante 4 
Situação Data da Situação 

Ativo 01/02/2001 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

JULIO CAPOBIANCO FILHO 
Documento RG 

681.430.528-34 4329483 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA SANTA CRISTINA 344 
Complemento Bairro CEP 

JARDIM PAULISTANO 01.443-020 
Município UF 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 

Participante 5 

Esta Declaração corresponde a expressão da verdade, sujeitando-se o infrator em crime de falsidade ideológica previ 
no Código Penal. 
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. , 	Prefeitura do Município de São Paulo 	0 r; 3 5 
Secretaria Municipal de Finanças 

Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM 

C.C.M. 	 : 1.086.502-0 
Contribuinte 	 : CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A 
Pessoa Jurídica 	 : MATRIZ 
Endereço 	 : R 	BELA CINTRA 	24 	1 ANDAR 
Bairro 	 : CONSOLACAO 

Cep 	 : 01415-000 
Telefone 	 : 255-8088 
CNPJ / CPF 	 : 61.584.223/0001-38 
Início de Funcionamento 	: 17/04/1944 

Data de Inscrição 	: 02/08/1973 
CCM Centralizador 	: Não Consta 
Nro. Ordem Endereço 	: 004 / Endereço Comercial 
Código do Estabelecimento 	: 30406 

Data início Estab. 	: 01/01/2003 
Taxa 	 : TFE 
Última Atualização Cadastral 	: 06/03/2004 

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s) 

Código Data de 
Início Imposto Imposto Livros Alíquota do Qtd.Anúncios Documentos (s) r 

01023 01/03/2004 ISS 5,00 o/o 53-57 NFFS 

01325 01/03/2004 ISS 5,00 ok 51-57 NFS 
orz2, 

01384 01/03/2004 ISS 5,00 o/o 51-57 NFS e 

01406 01/03/2004 ISS 2,00% 51-57 NFS 

01520 01/03/2004 ISS 5,00 ok 51-57 NFS 

03115 01/03/2004 ISS 5,00 % 51-57 NFS 

06009 01/03/2004 ISS 5,00 ok 51-57 NFS 
_  

P 
As informações prestadas pelo sujeito passivo para fins de inscrição no Cadastro de 	,  
Contribuintes Mobiliários - CCM são de sua exclusiva responsabilidade, podendo se retificada  
de ofício pelo Departamento de Arrecadação e Cobrança da Secretaria Municipal de Finanças. 	"" 

Expedida em 	24/08/2007 'via Internet com base na Portaria SF no 018 	04, de 25 dei) 
março de 2004. 

---, 
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NOME COMERCIAL 

712.000220.03-75 

	 1 

CAl. EST. 

02 
RE-COL MAT. 

01 07 

MOD. 06.01.37 

DATA DE 
EMISSÃO 

DATA DE 	11.05.1987 
INSCRIÇÃO 

GOVERNO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO 

DA FAZENDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO 

CARTÃO DE INSCRIÇÃO 
• ESTADUAL 

CADASTRO DE CONTRIBUINTES 	) 

rCONVAP ENCLNHARIA L gONSTRDCOES SA,  

N° 

/—CNPJ 	C A E 

172509.86/0001-50 	3312003 

1 	
' 

-- 7 
	 UF 
200-000 MO 

	 ENDEREÇO 

— TIPO/TITULO/NOME/NUMERO 
T) MG 1(0. O 

PCOMPL. 1 	 COMPL, 2 	 COMPL. 3 	 
M 24,731 

. 	. 	, 
— BAIRRO 	 DISTRITO , 	 

ANUI• CO3' • 
; 

MOD. 06.01.37 (VERS0) -M 

"MUNICiPID 	  
VESPASIANO - 

19.08.2002 
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jOSÉDON.B 
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NdeTitug. MunielP2 Ve"""  

ICIPAL DA FAZENDA 

••••• 
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2° OFÍCIO DE NOTAS 
Praça Juscelino Kubitschek, 105/01 
Vespaslono • MG - Telefax: 3621-5104 

xix 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO 
CEP 33200-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Oí'38 

 

Preleltete II. 

Vespasiano 
Deseivalvlesato pari lodos 

CERTIDÃO 

• 
CERTIFICO PARA OS FINS QUE SE FIZEREM 

NECESSÁRIOS QUE A EMPRESA CONVAP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES S/A, SITUADA NA RODOVIA MG 10 — KM 24,3, 
BAIRRO ANGICOS, VESPASIANO — MG, ,ESTÁ INSCRITA NO CADASTRO 
DE CONTRIBUINTES DESTE MUNICIPIO'SOB O NUMERO 191-0. 

Vespasiano/MG, 24 de julho de 2007. 
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Inscrição Estadual Situação Data da Situação 

104.938.644.116 CONTRIBUINTE ATIVO 28/0611967 

Posto Fiscal DRT 

PFC 10- IBIRAPUERA DRT: C III - CAPITAL 

Nome ou Razão Social 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
Nome Fantasia 

CNPJ MIRE Inicio Atividade 

61.099.826/0001-44 35.300.069.587 28/06/1967 
Capital Social Tipo de Estabelecimento Franquia 

256.657.713,00 MATRIZ NENHUMA 
Tipo Jurídico 

Sociedade Anonima Fechada - Empresa Priv 

Inicio de Regime Regime de Apuração Substituição 
Tributária 

01/06/2000 NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE 
APURAÇÃO NÃO  

Endereço 
Tipo Logradouro 	 1 Número 

RUA CACAPAVA 49 
Complemento Bairro CEP 

1 CJ 11 J PAULISTA 01.408-010 
Município U F 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DOO Fax 112x 

(011) 3068-8555 (011) 30688555 
e-mail 

ferreiraguedes@ferreiraguedes.com.br  

CNAE 
Inicio CNAE 	II CNAE 	f Descrição do CNAE 

101/01/2007 4211-1/01 	Construção de rodovias e ferrovias 
Data CPR CPR Normal CPR-ST 

____  _ 
. 

.-... 01101/2007  1100  

Contabilista 
II 	 II 
	

II 
	

II 
file://C:\DOCUME-1\dfilho\CONFIG-1\Temp\DPADEA9V.htm 
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I Tipo CRC 

Contabilista 
CRC 
	

IIDocumento 

1SP138329/0-9 881.718.178-15 

Situação 	 jj Data da Situação 

Ativo 	 26/01/2001 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

ERASTO M S JUNIOR 
Documento RG 

029.201.218-71 15769119 SP 

Tipo Logradouro 	 I Número 

ALAMEDA DOS PERIQUITOS LOTE 10 250 
Complemento Bairro CEP 

COND ALPES DA CANTA PARQUE PETROPOLIS 07.600-000 
Município UF 

MAIRIPORÃ SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

(011) 3068-8555 (011) 3068-8555 
e-mail 

EJUNIOR@FERREIRAGUEDES.COM.BR  

Participante 3 
Situação Data da Situação 

Ativo 23/08/2000 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

SILVIO NAVARRO GUEDES 
II 	  

file://C:\DOCUME-1\dfilho\CONFIG-1\Temp\DPADEA9V.htm 

-.Fagina 2 de 3 

Participante 1 
Situação Data da Situação Data de Inclusão 

Excluido 29109/1999 2811111988 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor NÃO 

Nome 

CARLOS ALBERTO MAR11NS DE AZAMBUJA 
Documento RG 

001.650.508-53 1687939 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA GUERRA JUNGUEIRO 150 
Complemento Bairro CEP 

ALTO DE PINHEIROS 05.463-000 
Município UF 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 

Participante 2 

&c41 
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Situação Data da Situação Data de Inclusão 

Excluido 12/05/2000 24/11/1994 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor NÃO 
Nome 

ROQUE MANOEL MELIANDE 
Documento RG 

262.185.507-53 2112922 RJ 

Tipo Logradouro 	 1 Número 

RUA RUA IPANEMA 	 ]21 
Complemento Bairro CEP 

AP-301 BARRA DA TIJUCA 22.631-000 
Município I UF 

RIO DE JANEIRO RJ 

DDD Fone Telefone DDD Fax Fax 

e-mail 

Participante 5 
Situação Data da Situação 

Ativo 23/08/2000 
Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor NÃO 
Nome 

MANUEL A S LAMEIRAO 
Documento RG 

300.710.468-87 W3653961 SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA RUA PROF VAHIA DE ABREU 383 
Complemento Bairro CEP 

AP 21 VL OLIMPIA 04.549-001 
Município UF 

SAO PAULO SP 

DDD Fone Telefone 	 DDD Fax 	Fax 
II 

file://C:\DOCUME-1 \dfi1ho\CONFIG-1\Temp\DPADEA9V.htm 

Pagina .3 cie 

Documento 	 II RG 

066.400.598-51 	 5371160 SP 

Tipo Logradouro 	 I Número 

RUA GROENLÂNDIA 847  

Complemento Bairro CEP 

JARDIM EUROPA 01.434-000 
Município UF 

SAO PAULO SP 

)DDD Fone Telefone DDD Fax I Fax 

e-mail 

Participante 4 

L 4 2 
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I 	II 

Participante 7 
Situação Data da Situação 

Ativo 18/04/2005 

Tipo de Participação 	 1 Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

MOACYR BARRETO DE ALMEIDA 
Documento RG 

134.975.378-53 3571739SP 

Tipo 	 logradouro 	 Número 

RUA 	MONS DOMINGOS CASARIN 44 
Complemento Bairro CEP 

BELA ALIANCA 05.089-080 
Município UF 

SÃO PAULO SP 

DDD Fone Telefone DOO Fax Fax 

(011) 3068-8555 (011) 3068-8555 
e-mail 

MBARRETO@FERREIRAGUEDES.COM.BR  

Situação 

Ativo 
[Data da Situação 

18/04/2005 

Tipo de Participação 

Presidente/Diretor 
Assina pela Empresa 

SIM 
Nome 

Participante 8 

file://C:\DOCUME-1\dfilho\CONFIG-1\Temp\DPADEA9V.htm 

Pagina 4 de ) 

Participante 6 
Situação Data da Situação 	 1 

Ativo 18/04/2005 

Tipo de Participação Assina pela Empresa 

Presidente/Diretor SIM 
Nome 

MICHEL MICHALIA FILHO 
Documento I RG 

118.173.128-39 14526448SP 

Tipo Logradouro 	 I Número 

ALAMEDA CAMPINAS 1360  
Complemento I Bairro CEP 

JD PAULISTA 01.404-002 
Município UF 

SÃO PAULO SP 

DOO Fone Telefone DDD Fax Fax 

(011) 3068-8555 (011) 3068-8555 
e-mail 

MICHEL@FERREIRAGUEDES.COM.BR  
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Página 5 de 5 

PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA 
Documento RG 

206.107.158-95 15167019-5SP 

Tipo Logradouro Número 

RUA HADDOCK LOBO 971  
Complemento Bairro CEP 

AP 14 CERQUEIRA CESAR 01.414-001 
Município UF 

SÃO PAULO SP 

DOO Fone Telefone DDD Fax Fax 

(011) 3068-5555 (011) 3068-8555 
e-mail 

J 
PCINTRA@FERREIRAGUEDES.COM.BR  

Esta Declaração corresponde a expressão da verdade, sujeitando-se o infrator em crime de falsidade ideológica previsto 
no Código Penal. 

OL44 

file://CADOCUME-1  \dfi1ho\CONFIG-1\Temp\DPADEA9V.htm 



• 

• 



ESTADO DE SÃO PAULO 

FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL 
Nmould..hured. 

PggW. 

	"CADASTRO' 
2  

NSTRUT 
gffiWCW 

111/43 

RE 

DITAI. 
I20019 

1° OM 00934 O 
N g 

• 

	

‘' • 	. 	' • 

WALL 

• R'N g: 	• 	'• • 
g g 

(Me 
trA40. 	0.t 	 46. * ~à :OGG  

AffrOktI,Ç,  

5 



L7-ive 	 _ 
XerOártà ezrareaZi yws.. 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES 
Rua Caçe,wva ef 49, 1° andar cl. 11 

)(137t;•;jiieOtetzt.3¡;.  
CURSIRUTORAFERREM.AGUEDE 5 S., 

Rua Cagava ie 49,1° andar t‘ 

• 



t, 
ft 	Prefeitura do Município de São Paulo 

• Secretaria Municipal de Finanças 
Departamento de Arrecadação e Cobrança 

FDC - Ficha de dados cadastrais 
Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM 

C.C.M. 	 : 1.100.808-3 
Contribuinte 	 :.CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES SA 
Pessoa Jurídica 	 : MATRIZ 

Endereço 	 : R 	CACAPAVA 	49 	Cl 11 
Bairro 	 : JD PAULISTA 

Cep 	 : 01408-010 
Telefone 	 : 3068-8555 
CNPJ / CPF 	 : 61.099.826/0001-44 
Início de Funcionamento 	: 28/07/1967 
Data de Inscrição 	 : 16/07/1973 

CCM Centralizador 	 : Não Consta 
Nro. Ordem Endereço 	 : 002 / Endereço Comercial 
Código do Estabelecimento 	: 30406 
Data início Estab. 	 : 01/01/2003 

Taxa 	 : TFE 
Última Atualização Cadastral 	: 06/03/2004 

O C 4 

.......01..i.k 
V 

G 

<tf" 

Código(s) de serviço(s) / Anúncio(s) )  

Código Data de 
Início Imposto Imposto Livros Alíquota do Qtd.Ant: Documentos (s) 

ncios 

01023 01/03/2004 ISS 5,00 o/o 53-57 NFFS 

As informações prestadas 
Contribuintes Mobiliários 
de ofício pelo Departamento 

Expedida em 	29/08/2007 
março de 2004. 

pelo sujeito passivo para fins 
- CCM são de sua exclusiva responsabilidade, 

de Arrecadação e Cobrança 

via Internet com base na 

de inscrição no Cadastro de 
podendo se retificadas 

da Secretaria Municipal de Finanças. 

Portaria SF no 018/2004, de 25 de 

\'" 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil O 48 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 
CNPJ: 61.584.223/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 
1966— Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://~.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 13:30:07 do dia 14/05/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/11/2007. 
Código de controle da certidão: 2DF3.FB12.26C9.85F9 _ 
Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA 
CNPJ: 17.250.986/0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal (SRF) 
com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 
1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz, refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no 
âmbito da SRF e da PGFN, sendo válida para a matriz e suas filiais. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3, de 22/11/2005, alterada pela 
Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 1, de 19/05/2006. 
Emitida às 15:19:35 do dia 24/04/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/10/2007. 
Código de controle da certidão: 832C.8BBB.388D.0A2B 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações SRF: 
apresentada guia de pagamento do debito em cobrança no sief - irrf 
não restam impedimentos no ãmbito da srf. 

Observações PGFN: 
Esta certidao sai expedida positiva com efeitos de negativa em razao 
dos debitos inscritos em divida ativa se encontrarem parcelados na 
modalidade refis, ate esta data. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF n° 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF n° 1, de 19/05/2006. 





MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

trr" O 1/4.) 

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
CNPJ: 61.099.826/0001-44 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2  5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ri° 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:27:29 do dia 24/05/2007 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 20/11/2007. 
Código de controle da certidão: 6E3D.FA3F.0859.2792 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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iacov Simões 
Lo AuTENTba 

FOLHA UNICA 
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 

COORDENACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 

DIRETORIA DE ARRECADACAO 

  

N. CERTIDAO 

1804/573 O 51 

    

CERTIDAO 

CONTRIBUINTE - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COM S.A. 
ENDERECO - RUA BELA CINTRA, 00024 - 1 AND 
BAIRRO - CONSOLACAO 	MUNICIPIO - SA0 PAULO 
INSCRICAO ESTADUAL - 105.918.336.117 
C.G.C. - 61584223/0001-38 

CEP - 01.415-000 

C.N. A.E - 4120-4/00 

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM / ICMS,IPVA,ITBI/CAU 
SA MORTIS/ITCMD E AIR INSCRITOS NA DIV 	ATIVA ATE A DATA DE 
EMISSAO DESTE DOCUMENTO. 
* * * * * * * * * . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

    

*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.* 

     

FINALIDADE: CONCORRENCIA PU 

1- A PRESENTE CERTIDAO SO E ALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E 
DEMAIS DADOS INDICADOS. 

2- FICA RESSALVADO O DIREITO D 	ENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A 
QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS. 

3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS 
TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. 

4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA 
CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98) 

LOCAL DE EMISSAO: 
	

DATA DE EMISSAO: 
SA0 PAULO 	 1 	18/04/2007. 

EMITIDO POR: 	 RESPONSAVEL: 

SECAO DE COBRANCA DA-9 	MARIA RACHEL 	RNARDES-TAAT 

	 DSCF81- 
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,m 	SECRETARIA DE ESTADO DA 
le 	FAZENDA DE MINAS GERAIS 

— 

, ‘ PrOCOLO 

REQUERIMENTO / CERTIDÃO DE DÉBITO  

Cj 	FAI<X,  

SRF / PRF 

, k, . 
AF 	 I" 	•  

O 	i 1-i  ' 5 2 ...) V 

R• ty 	-, 
.... 	. 

[TA EXP. RECOLHIDA PELO D 	N° 	 DE 	"2307_ 	BANCO 
‘... ettf 

i 	 REQUERENTE  espas\e,  
RAZÃO SOCIAL! NOME 
CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A 

\ 	 ) 

... 

' 	RUA/AV./PÇA. NOME DO LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO N° DE COMPL. 

Rod, MG 10, Km 24,3 

e 

	

MUNICÍPIO ESTADO 	" "" 	 CNPJ 1 MF 	 -‘ 

Vespasiano MG 	, 17.250.986/0001-50 
. 	 , 

.. INSCRIÇÃO ESTADUAL 	-',, CPF CONTR. 's  '.- 	INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 	\  COD. ATIV. ECON. 

7120002200375 s 	 , . , ,.. 	 1  

FINALIDADE 

p/fins de direitos e participação em concorrências públicas 

O LOCAL 

Vespasiano 

DATA 

22/08/2007 

NOME DO SIGNATÁRIO 

Marcus de Castilho Souza 

CARGO 

Diretor Presidente 

ASSINATURA .....~.÷, r........, IDENTIDADE 

8078/D-CREANG 

r 	 CERTIDÃO 	 "\ 

NEGATIVA POSITIVA POSITIVA COM EFEITO DE CERTIDÃO NEGATIVA (VER RESSALVA) 

CERTIFICAMOS QUE EM NOME DO REQUERENTE 

'''tONSTA 

NÃO.  CONSTA 

DÉBITO, ATÉ A PRESENTE DATA, CONFORME O ABAIXO INDICADO. 

É bE.60. (S ESSE 	4 DIAS O PRAZO.  DE VALIDADE DA PRESENTE CERTIDÃO- 
NÚMERO DO PTA N° INSC, DÍVIDA ATIVA DATA DA INSCRIÇÃO VALOR TOTAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FASE DA COBRANÇA  

(».°°° ) 4 q ,(0 FY' ,a4 CliCI_Cv0 P4 
(') --000  /1  4 4,4-b r IN .it.toctd-D PO4- 

á 

RESGUARDA-SE O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA VIR A CONSTITUIR NOVOS CREDITOS TRIBUTÁRIOS DA RESPONSABILIDADE DO REQUERENTE E QUE, ATÉ ESTA 
DATA, AINDA NÃO FORAM APURADOS OU LANÇADOS. 

RESSALVA: 

\ 	 l 

QUALQUER RASURA, BORRÃO OU EMENDA, ANULA A PRESENTE CERTIDÃO QUE Só TEM VALIDADE EM SUA FORMA ORIGINAL f CARIMBO DA REPARTIÇAO FAZENDARIA 

eà inéitke 

'P);("lieg"'  
t 	ix 	1- 	CLA 	MOR] ,A,,, 

N) .0%-' 	
. ';' 	• 	aVa  

_ 	+ S.' .. 	62743-7 	3k -iC(.. ,  0 
4 
'1' K7 	- , 	,.. • 

• 
0 

.. 
DATA 	 X. 	TURA DO FUNCIONÁRIq 	niíve 	 MASP 

,̀-,5,,CÇ Ple Li 	'0110 	 , 
X'A 

11. 	4.  
.-,--I 

. 
." HUMULUUU 	 Ni e5V"  Ruberl've‘ - , 
-10/0A 	 CM 	vaso 3 1 :32' '.." 	J3/ 57f'..( 

ir • 
, 

Ivo 
\., 	DATA 	 AUTORIDADE EXPEDIDORA 	 MASP 

 
MOD. 08.04.18 
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FOLHA UNICA 
GOVERNO DO ESTADO DE SA0 PAULO 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA 

COORDENACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA 

DIRETORIA DE ARRECADACAO 

  

N. CERTIDAO 

1207/519 53 

    

CERTIDAO 

CONTRIBUINTE - ,CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
ENDERECO - RUA CACAPAVA, 00049 - C3 II 
BAIRRO - 3 PAULISTA 	MUNICIPIO - SAO PAULO 
INSCRICAO ESTADUAL - 104.938.644.116 
C.G.C. - 61099826/0001-44 

CEP - 01.408-010 

C.N.A.E - 4211-1/01 

INEXISTEM DEBITOS FISCAIS RELATIVOS AO ICM/ICMS,IPVA,ITBI/CAUSA 
MORTIS/ITCMD E ADICIONAL DO IMPOSTO DE RENDA INSCRITOS NA DIVIDA 
ATIVA ATE A DATA DE EMISSAO DESTE DOCUMENTO. 
* * 	* 	* * * * * . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

• 

*. 
* * * * * * * * * * * 

FINALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA 

I- A PRESENTE CERTIDAO SO E VALIDA EM RELACAO AO INTERESSADO E 
DEMAIS DADOS INDICADOS. 

2- FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA DO ESTADO DE EXIGIR, A 
QUALQUER TEMPO, CREDITOS TRIBUTARIOS QUE VENHAM A SER APURADOS. 

3- A TAXA DE FISCALIZACAO E SERVICOS DEVIDA FOI RECOLHIDA NOS 
TERMOS DA LEGISLACAO VIGENTE. 

4- PRAZO DE VALIDADE DA CERTIDAO: 06 (SEIS) MESES CONFORME PORTARIA 
CAT NR. 20 DE 01/04/98 (DOE DE 02/04/98) 

LOCAL DE EMISSAO: 
SA0 PAULO 

EMITIDO POR: 

SECAO DE COBR4 

9" • 
OMV40 N 00 WgP 

% 

..,ÇalUtet 

1 	DATA • EMISSAO: 
1 12/0 
1 

SPONSAVEL: 

SLENE CASTELLO AMPOS-TAAT 

* 	 
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AUTENTICAÇÃO MECÂNICA 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

20 

CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS N2  510.009/2007 

MPODEESTABELECIMENTO 

'ESTA - 1=FIDA0 REFERE'SE - EXCLUSIVAMENTE. AO ONFO/CPF 
MSCRÇAOINICIALN. 
	

INkMODEFUNCIONAMENTOEM 

44#####4####### 	.14# 17 /04/1. 944#0 
DATA DA INSCRIÇÃO NO CCM 

.0002/0.43/1973044 

61584223/0001-3B  
INSCRIÇÃO NO CCM N. 

#0#1.086.502'70### 
SIGLA 

#######RB ##### 

ENCERRAMENTO EM 

############## 

PROTOCOLADA EM 

##12/04/2007## 
EMITIDA EM 

44#113/04/20070# 

PRAZO DE VALIDADE x 6("SEIS) 'MESES A PARTIR DA DATA COISTANTE DO CAMPO 
"EMITIDA EM", ACIMA, DECRETO N. 42.11S, DE 18/06/02, DOM 19/06/02. 
CONSULTE .A .AUTENTICIDADE• DA CERTIDAQ EM.WWW,PREFEITURA.SP.GOV.BR/SF  

Tec. Ad 
SUBCE 

NORIKO KANAI 
Auditor Fiscal 

SIZE 

.c'.1 
CO 
CD 	CERTIFICO, OUTROSSIM, 

00 	DÉBITOS PROVENIENTES 
n* 	QUALQUER TEMPO, INCLUSI 
40 • CERTIFICAR E PARA CO TAR 

RESSALVADO O Dl 

TOS, TAXAS E 

RELAÇÃO A 

ITO DA FAZENDA PÚBLICA DO 31.JNICÍPIO, NA COBRANÇA DE 

LTAS QUE VENHAM A SER APURADOS OU QUE SE VERIFIQUEM A 

RIBUTOS E PERÍODOS REFERIDOS NESTA CERTIDÃO. É O QUE CUMPRE 

CERTIDÃO, NA DATA SUPRA, CONFERIDA POR MIM. 

FO
RM

UL
ÁR

IO
 N
.
 

IRIAM 
Auxili 957643 

("' (.; 5 4 

AVISOS IMPORTANTES 

• ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA, SEM EMENDA NEM RASURA. 

• PODERÁ SER SOLICITADA A RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DESTA CERTIDÃO, DESDE QUE CONSTATADOS ERROS COMETIDOS PELA REPARTIÇÃO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA. 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
NomuwoNosocim 
CONI31'RUCAP-CCPS•ENGENHARIA E COMERCIO S/A 

..ENDEREÇO/LOCALDEATIVIDADE 

,R 	WILA CINTRA, 24, 1 ANDAR.  
TIPORDESERIAÇO 

2EXECP/ADM.,EMPREIT. SUBEMP. CONSTR.CIVIL,..ELET ...AUOMP 

TRIBUTOS E PERÍODOS 

IMPOSTO DE INDÚSTRIAS E PROFISSÕES ATÉ 	:1.966 

• IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZAATÉ 	MARCO 	DE 2007 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO ATÉ 	MARCO 	DE 2007 
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS ATÉ 	014(#4# 

CERTIFICO, DE ORDEM DO SENHOR CHEFE DA SUBDIVISÃO DE CERTIDÕES DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS DA DIVISÃO DO 

CADASTRO MOBILIÁRIO FISCAL A PEDIDO DA PARTE INTERESSADA E A VISTA DAS INFORMAÇÕES, QUE O CONTRIBUINTE 

. ACIMA IDENTIFICADO, EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS E PE 	INDICADOS, N Á  D  A 	 DEVE A ESTA PREFEITURA 

CONFERENTE 	 INSPETO CAL 
VIASMBRANCA-REOUERENTE/2.AMARE AUTO 

PRAZO PARA EMISSAO : 10 (DEZ) DIAS - ART. 205 DO CTN. PRECO PUBLICO - GRATUITO 





O Diretor do'-
uso de suas a 
exigências do 
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PREFEITURA OACKIADE DC 

SÃO PAULO e n55 
SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃO N° 693/2007 — FISC G 
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É o que cumpre certificar. 
Para constar, esta certidão, expedida pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, foi 
autenticada nesta data. 

AUTENTICAÇA0 

2- • 
	

à 

; tu 

7•i 
• 

• ••"' CERTIDÃO N° 

7(.) 

PREFEITURA Dà).  511IIMICIPIES" DE SÃO 'PAULI) 	-" 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - DADOS CADASTRAIS 

(.3 56 

SÃO PAULO, 21 DE (iv::.:it:"GTÍ3 	DE 2001:.' 

A Prefeitura do Município de São Paulo,' a pedido da parte interessada e à vista das informações 
contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA: 
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1.11..J5.:3Tf.3 EXP 

CÓD. SUPRI: 11.215.003.008.1802.6 

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO 

COM A AUTENTICAÇÃO FO
R

M
U

LÁ
R

IO
 N

Q
 1 1

 9
8 

3  4
9 

1/1 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 0ü. 57 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 006.023.0268-4 
Nome do Contribuinte : ,CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 
Local do Imóvel 	: R SETE DE ABRIL, 00097 

A5 SL A 
Cep 	 : 01043-000 
Codlog 	 : 18108-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda 	Iicaoiviundpí de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos/que vekhima ser ipy:k eados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação aó!iieriCido,TA7061do por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento toÓgômiCb;tERTihtAque a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionado~ente 4à,iéiiii3 O do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza PriblicktalOded:Wijel-,;7001e Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e COriti5, uiçãci-deXelhbria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pré-se 	d - 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 08:54:49 horas do dia 24/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 4A00.E70C.1E83.551F 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 
OG 58 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 006.023.0269-2 
Nome do Contribuinte : CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 
Local do Imóvel 	: R SETE DE ABRIL, 00097 

A5 SL B 
Cep 	 : 01043-000 
Codlog 	 : 18108-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda uffilicai'Atr~lefôlSi de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos quelvenham.a ser, Ourados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação aótperiOdo,abrO4ido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento kátrpiCatERTÍ-  "CA,que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadoM efe'rente àí.l.kiii aeão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza PlUblicáWxa:Cle,égiS~d:de Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cantitjkliçãõ-te-',Weifidriá, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pree"te data 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 15:36:09 horas do dia 23/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 21300.E91F.ACAE.6F5E 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Fin nças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 0,59 
Certidão Negativa de Débitos de 

Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 006.023.0270-6 
Nome do Contribuinte : CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 
Local do Imóvel 	: R SETE DE ABRIL, 00097 

A6 SL A 
Cep 	 : 01043-000 
Codlog 	 : 18108-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda 	tcrd, 	MunidOj9  de São Paulo cobrar quaisquer 
dividas provenientes de tributos +á:az-Il.-a-ser epurados ou que se verifiquem a -,514 qualquer tempo, inclusive em relação ao penocloabrangtdo por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento 	rtôMito..-CERT,I, C.A que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionado yfrefe'tteote kqui ão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic4ãTaxa-de„.Cons ,,erv ii;:de Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e CdritiI: uição--de'M ittidt:iã, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pr 

- Decola*. ctk 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 15:36:40 horas do dia 23/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 3E00.AA96.84D9.6E78 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Fin nças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 

O 6 O 
Certidão Negativa de Débitos de 

Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 006.023.0281-1 
Nome do Contribuinte : CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 
Local do Imóvel 	: R SETE DE ABRIL, 00097 

S12 
Cep 	 : 01043-000 
Codlog 	 : 18108-0 

Ressalvado o direito de a Fazenda.úiLddu 	Munitpto de São Paulo cobrar quaisquer 
_ 

dívidas provenientes de tributos ti e ve€,Iyarn-a,st,r Rpbrados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em reação ao:peirodo„-à raiiVido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento Ecorômico.'CERTIICAtque a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) suprarnencionadoM ef&ente koüi deão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públicà; Ta decnservaç&e Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Caritt içãO-Cle,oHá, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a prése teda  

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 15:37:19 horas do dia 23/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 3200.6E21.3EEB.8840 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeltura.sp.gov.br). 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 0061 
Certidão Negativa de Débitos de 

Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 010.023.0302-8 
Nome do Contribuinte : STRUTURALLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LT 
Local do Imóvel 	: R BELA CINTRA, 00024 
Cep 	 : 01415-000 
Codlog 	 : 03034-1 

Ressalvado o direito de a Fazenda dbtka-dototundP10 de São Paulo cobrar quaisquer O i dívidas provenientes de tributos e venharwa-seseputados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em re,a'eã a#5,(Peti4d4thiidido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento EPO' ôrníCortER,TtrAtÁVque a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supraniencionad g."),,, eferente à quiiàZão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Pública., Ta;.(4'deAlise/Onâoáe Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e CóWirilmiçãã'de>lelfiVi:ia, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pre e-iit 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 15:37:53 horas do dia 23/08/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 7000.13792.452F.F0E1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Finan as e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

-4;r‘ 
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CERTIDÃO MALA D 
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•
PREFEITURA DA ateDDE DE 

SÃO. PAULO 
L„ 6 2 

O Diretor do 
uso de suas 
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certid 
sob 
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tem pr 
confo 
docu 
2007. 

JOS 
Departamento 
Paulo. 
X 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn° 697/2007 — FISC G 

ral do Município, no 
foram cumpridas as 

de janeiro de 2000 e 
dministrativo n° 2007-

A E COMÉRCIO 
CERTIFICA que 
iários — SQL — sob 
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Rua Maria Paula, n° 13 P 0 1 319-000 Fone 3241-4797 Fax 31 
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eral do Município, no 
foram cumpridas as 

de janeiro de 2000 e 
dministrativo n° 2007-

RIA E COMÉRCIO 
8, CERTIFICA que 

iários — SQL — sob 
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do que a presente 
ntura estejam 
da Secretaria 
o não atinge 

esente certidão 
da sua emissão, 

/07/94. Este 
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dor Diretor do 
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XXXXXXXX 

XXXXXXX 

O Diretor do 
uso de suas 
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0.148.593-7 p 
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n°006.0 3. 
débito 
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Rua Maria Paula, n° 136 110  Andar Sala 111 CEP 01319-000 Fone 3241-4797 Fax 310 	 
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G5 PREFEITURA DA amam DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

bL63 

CERTIDÃOn° 694/2007 — FISC G 
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/j a s 
TIDÃO 

CERTIDÃO n° 695/2007 —FISC G 

O Diretor do 
uso de suas 
exigências do 
atendendo ao q 
0.148.591-0 por 
S/A, inscrit 
para o imó 
n° 006.023. 
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XXXXXXX 
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MAIO 2007 

áudia Poliacov Si 
OtylOmENTE COM O • UTENTICIDADE 

Rua Maria Paula, n°136 11°Andar Sala 111 CEP 01319-000 Fone 3241-4797 Fax 3104-0 

TA IPTU PJ 

PRE~RADA CIDADEM 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

64 
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O Diretor do 
uso de suas 
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Rua Maria Paula, n°136 11° An 1 CEP 01319-000 Fone 3241-4797 Fax 3104-0 

*PREVOTURA DA ~AOC DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn° 698/2007 — FISC G 
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O Diretor do 
uso de suas 
exigências do 
atendendo ao 
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udia Poliacov Sim 

Rua Maria Paula, n° 136 CEP 01319-000 Fone 3241 	Fax 310 

•mumnuammimmacoe 

SÃO PAULO 01 6 t3 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn° 696/2007 — FISCG 
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SECRETARIA 
MUNICÍPIO DE 

Qualquer Rasura Invalida a Certidão 

Vesoduno • 1‘,1kg, 3 I 	-1 	 

Poder oifd:-. 	etposiono 
(wregewio ,ÇO 

Selo id(
UTENrICA

Firailizo,c,T, o \. ç.:r:!)onfer 

A Q G ,f,7 38 

lava 	  

achad conforme 5 

do verdade 

'É 3 
• 

210 
000 

Prefeitura Municipal de Vespasiano 

Secretaria Municipal de Fazenda 

Departamento de Tributação 

Certidão Negativa de Débito 

O67 

CERTIFICO: Para os devidos fins, atendendo solicitação através do processo de número: 

6089/07 	, de 16 de agosto de 2007 

que: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A 
Situada/Residente: 
ROD MG 10, n°: -x-x-x-x-x, KM 24,3, ANGICOS, VESPASIANO - MG 

Devidamente Inscrita sob o CNPJ n°: 17250986000150 
e nesta municipalidade inscrita sob o n°: 0001910. 

RESSALVANDO À FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUAISQUER DÉBITOS QUE 
VENHAM A SER APURADOS APÓS O FORNECIMENTO DESTA. 
CERTIFICO QUE, EM NOME DO REQUERENTE, NÃO EXISTE DÉBITO EM ABERTO ATÉ A 
PRESENTE DATA REFERENTE AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.,de Tributos Municipais, 
débitos Mobiliários e Imobiliários, IPTU, WS e divida ativa. 

Fim Expresso A Que Se Destina Esta Certidão 

PARA FINS DE CONCORRENCIA PUBLICA -X-X-X-X-X-

OBS.: A Validade é de 180 (Cento e Oitenta) dias. 

Emissão: 16/8/2007 Vespasiano - MG , 16 de a sto de 2007 
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CONSULTE A AUTENTICIDADE DA CERTIOP: 	.,“ÇJ.FREFEITURA.SP.GOV,DPiCERTIDACTO_MENU:i45--- 

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 	• 

AU1 1:N11CM:Á() MI.V5111(t/L1 

ç 	 C-s.1 J jOL 

^ CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS N12  
:  AVISOS IMPORTANTES ., 	• 	, 

.! ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA, SEM EMENDA NEM RASURA. 

• PODERÁ SER SOLICITADA A RETIFICAÇÃO DOS TERMOS DESTA CERTIDÃO, DESDE QUE CONSTATADOS ERROS COMETIDOS PELA REPARTIÇÃO, 

NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS CONTADOS DA DATA DE RECEBIMENTO DESTA 

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE 
' NOME / RAZÃO SOCIAL  

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES SA ' • - ' 
, • 	, ,.• 	. 	ENDEREÇO/LOCAL DE ATIVIDADE 	• 	, 

R  CACAPAVA„.  
TIPO(S) DE SERVIÇO 	• 

'2EXEC P/ADM EMPRE I T SUDENE CONSTF CI VIL . EL ET . AUOMP 
„ 	. 	. 	. 

ESTA-CERTIDA0 REEERE-SE EXCLUSIVAMENTE AO CNFU,./CPF 
INSCRIÇÃO INICIAL N° 	 . 

, 

	

	: 	• : # 4 fl 4 4 44404  4  4 r  410 
.' . 	. • 	DATA DA INSCRIÇÃO NO.CCM 	•; ..- ,, 

:Win6/9//19734C-- , 

• PRAZO .DE -,JA1 	 IDADE e. 6 f..sEiS ) MESES A PARTIR DA DATA CONSTANTE• DO CAMPO 
"EMITIDA EM",:A:IMA:. DECRETO N. 4,,-.112. DE 18/06/02, DOM  
• coNst..W.2u,:.. A• • AUTE1TICIpADE • DA '.:CER T IDAO' EM. WUW.PREFEITORA.SP.GOU.2R/SF".... 

INÍCIO DE FUNCIONAMENTO EM.  

. -- :28/07/196704 

PROTOCOLADA EM EMITIDA EM 

gg02/27/2007 

ENCERRAMENTO EM INSCRIÇÃO NO CCM N" 

PgUL:100.80G-34C 

TRIBUTOS E PERÍODOS 	,.• :• 	t 
.. 	• 	 • 	 . 

, • 	• • 'I,- • 	IMPOSTO DE INDÚSTRIAS E PROFISSÕES ATÉ .  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA ATÉ 	. , . 

• ' 	' • ' " 'TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS ATÉ 	. 	' 
TAXA D.  E FISCALIAÇÁODEANUNCIOBATE 

DE - 2907 
'MAIO DE 

r CERTIFICO, DE ORDEM DO SENHOR CHEFE DA SUBDIVISÃO DE.  CERTIDÕES DA DIVISÃO DO CADASTRO DE PESSOAS 

	

''. .A-,-P'.ED1.60 'DA PARTE INTERESSADA E, À  VISTA DAS '  INFORMAÇÕES, QUE O 	ONTRI-BUINTE 
ACIMk,iDEN'TIFICADO EM RELAÇÃO AOS TRIBUTOS E PERÍODOS:INDICADOS, ç.ï 	 . 	DE A ESTA PREFEITURA 

' 	 f 	11(1 T 	ALJT O I) E: :E !,11:' R (,1C 	 2 0 	I 1[:' 	'.."; 	E:11 

, 	. 

• i 	• 	: 	' ‘,5 N ,,'% 
, 

.0%  (\ N 
. 	. 

.>".,~,,,.... • „,,.,\° 	. 	,••••• . . s• - e 	..".. 	• . 	• 	' 	. :.,•;"c'è. Gs , -•„.„,;;,,,'....4.„.i  
..: 	• • . ,..,f,,,sç•N,.,0:,  0•',',..,,. . „ . • . 

	

	 ,ík dA  •,s- o, 	N," 

Nli'''  tO %',•% ',ii° ' ' 

svi',0•...,R0- 
- 	/ 	• 

C..• 	. 	 , 	. 

;;CERTIFÍCO,' 'OUTROSSIM, QUE FICA RESSALVADO O ,DIREITO DA FAZENDA ',PÚBLICA DO MUNICÍPIO, NA COBRANÇA DE 
'DÉBITOS', PROVENIENTES.  DE IMPOSTOS, TAXAS E MULTAS QUE VENHAM A SER APURADOS OU QUE SE VERIFIQUEM 

• CC)‘' 	QUALQUER TEMP ' . O, INCLUSIVE EM RELAÇ 	 OS TRIBUTOS E PERÍODOS REFERIDOS NESTA CERTIDÃO 	O QUE CUMP 
1 	 TAR..F0I PRE 

, 	. 
0.,",. 	 •-I • t',51.  r., 

, 
App,co1. f '` •rini 	 ,.• 

t • 

't " 	 f. 

TIDÃQ,.NA .DATA. SUPRA, 'CONFERIDA POR MIM. 

'••• 	 ••" 	IA1IA'FRANCI0CA"Di'"P"-0r= , 
• cc 	 Auxilier ,?Tec:•Reeirirstrativ o 
1 TI •I , 	A,,,, , pIA, 411, 	"' 	''• 

CONFERENTE 	,,, , 	- • . ......  

VIAS: 1* BRANCA - REQUERENTE / 2° AMARELA - AUTO 

3 II
-:‘ 

11 	
EBE 

NORIKO.KANAI•rd'i-47-pr 	I  

A. DF CARVAiHr; 

' 	,Auditora Fiscal 	 ' 
, 	

AUDITOR FISC  

F 651129-5  
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atendendo ao qde 
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XXXX 
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XXXXXXXXXXXX 
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da Secretaria 
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/07/94. Este 
5 de julho de 

-adora Diretora do 

XXXX 
XXXXXXXX 

DESPACHO AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
PUBLICADO NO DOC DE 

Município de São 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXX 

„ 
RoSem 	 . .... — • 

Valclen,„ s 	
,k• 

eire F .. 	... márdo R  o 	es 	s áa,.0, nimOualig 

. v OfolIFIIBRO 	
1"i) RS 1"  

Rua Maria PÉCifiÇârapottcl 1° n. Sala 111 CEP 01319-000 
.193.ÉNE:m1:11ig 

Fone 3241-4797 Fax 3104-0156 

PREFEITURA DACIDADE DE 

SÃO PAULO 
_u69 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃON°1101/2007—FISCG 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO. DE,SÃO.PAULO'' 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . 	. 	. 

• . 	 _ 
CERTIDÁO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS ....DADOS CADASTRAIS  

1 

Para constar, esta certidão, expedida pela 
AUTENTICAÇÃO 

Prefeitura do Município de São Paulo, foi 
autenticada nesta data. 

ESTE DOCUMENTO SÓ É VÁLIDO 
COM A AUTENTICAÇÃO 

É o que cumpre certificar. 

•;tt,.c.t.,;; 
; 	 t 	' 

05 SET 70n,7 

FO
R

M
U

LÁ
R

IO
  N
2

 1 2
00

4 
4 7

 

CUSTO EXP;, 

R$ 	233,05 

EM .30/08/07 

• 

. SUPRI: 11.215.003.008.1802.6 

' CETibÃOPJi 

052 .. 

SÃO PAULO, 30 . DE AGOSTO 	DE 2007 

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações 
contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA: 

3 
OUE EM PESQU I SA NO ROL NOM I NAL DOS COHTR I BUI NTES DOS I MPOSTOS 
D 

	PIiE— 
:1: AL E TERRI TOR I k_ URBANO . DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO !; PATADÓ DE 
01/08/2007 VER IF I COU—SE QUE 2 
CONSTAM I MOVE IS CADASTRADOS EM NOME DE " CONSTRUTORA FERRE IRA GUEDES 
5./A» COMO PROPR I ETAR I O OS CONTR I BU I NTES RELACIONADOS NAS PÃO I NM 
01 E 02 CUJAS COP IAS AUTENT IÇADAS FAZEM PARTE . 	DEST.(ti 
CERTIDÃO.. *******************************~.*******,****~~* 
*********Og*************************************************~ 

• , 

FLIS; 



• 

• 



JN) 

W 

I 

 SA0 PAULO 
Subsecretaria da Receita Municipal - SUREM 

e Cobrança 

W 

- DECAR 

30/8/2007 
PREFEITURA DA ODADE DE 

Departamento de Arrecadação 
V 	MAN 

Usuário: d508759 (Mana Cristina Salgado) 

I 
: Opção utilizada na pesquisa: Prop. CPF/CNPJ 61099826000144 

'Número de ocorrências: 17 i 	 . 

' Data da última: atualização do ROL: 01/08/2007 
*;54'  • .: 	4\  

N.I., 
(:5 	--k. 	- 

: SQL 	PROPRIETÁRIO 
, 

CPF 	COMPROMI 	, ' O CPF 
: 00107900939 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

: Endereço: R LIBERO BADARO 00293 A30 CONJ B 

61099826000144 	 niii~lenrI 

V41-1Ià'H. s  xe C 

00000000000000 

00107900769 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

j Endereço: R LIBERO BADARO 00293 A27 CJ C 

61099826000144 	 ...k1124111111-9 
e 	-, 

dilvia
,  --

;>;';'•,sP 

00000000000000 

: 00107900831 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

: Endereço: R LIBERO BADARO 00293 A30 CONJ A 

61099826000144
Ir 	

4111-' 
c.• 

00000000000000 

. 00107900866 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

' Endereço: R LIBERO BADARO 00293 A31 CONJ A 

61099826000144 00000000000000 

00107900874 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 	3il, -Rb.,5=, 
`'-- 	-,--4'z1 	, 

Endereço: R LIBERO BADARO 00293 A31 CONJ B C 	 : 	V 	''',.:b  

61099826000144 00000000000000 

S• 	•?.,, sp§, '•': 	° 	', ' 00107900882 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 	-,t,  4'-',. 	
."7. 
-§' 4,-  
,;:1;' 	t 

Endereço: R LIBERO BADARO 00293 A31 CJ D 	 1
---. 	''''*• l'Z' 

61099826000144 00000000000000 

',.. 	. 
00501907815 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 	 4:-. ."-, 

	

,-;-... 	. -.., 	 -..,. , 	.... 
Endereço: R RIACHUELO 00241 BOX 30H1 

61099826000144 00000000000000 

01612101402 	CONSTRUTORA FERRE 	ESSA ' 	i ..,, 	,.. 	-- .i. 
•:, 	,,, ! Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 00050 á 41 	• 

61099826000144 00000000000000 

01612101410 	CONSTRUTORA FERREIRA GUE 	S S 

: Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEMn CJ 42 

-, 

et Ia 	t• 

61099826000144 000008)000000 

- 

S-6  
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4,JJ 

---W---  
SQL 	 PROPRIETÁRIO CPF COMISSÁRIO 

-1111F—  ,_ 
 

CPF 

01615400435 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Endereço: R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA 00387 ES 41 E 8VGS 

61099826000144 00000000000000 

01615400443 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Endereço: R DR EDUARDO DE SOUZA ARANHA 00387 ES 42 E 8VGS 

61099826000144 " 

/,-S 
•
\ 

00000000000000 

01600600093 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Endereço: R COSTA RICA 00257 

61099826000144 

• O 
•40,' . 

00000000000000 

04618400587 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Endereço: R ENG AMERICO DE CARVALHO RAMOS 00097 

61099826000144 
• 

" 51 

00000000000000 

`3 
29902202592 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01726 ES 41 E 5 VG 

61099826000144 

T, 

, 00000000000000 

29902202606 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
_ 

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01726 ES 42 E 5 VG 

61099826000144 

•••-' 

--i• 00000000000000 

29902202614 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

.Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01726 ES 43 E 5 VG 

61099826000144 
- 	-,• ., 
, 00000000000000 

29902202622 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Endereço: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 01726 ES 44;0,W 

61099826000144 00000000000000 

Página 2 de 2 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria e Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

5/9/2007 

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 
0ú73 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 001.079.0093-9 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R LIBERO BADARO, 00293 

A30 COM B 
Cep 	 : 01009-000 
Codlog 	 : 11824-9 

Ressalvado o direito de a fazenda(ktitiw~i-ciA de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributostruelver&lm.a.ser apurados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em reíaVão aO.tporgido4b7iNdo por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento 'eporiOrititto..ZERTI, OIÇA.,'Que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadoNkéfé?ehte à:,.quitàeão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públia TaXkdetCri-iíservkáoïde Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Ciintribuiçãà-de`..M.elhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até apresdrão data.- •P' 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:06:14 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: B000.6430.19CC.24B0 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  



• 
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Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 	L, vo 7 4 Depaitamento de Rendas Imobiliárias 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 001.079.0076-9 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R LIBERO BADARO, 00293 

A27 CJ C 
Cep 	 : 01009-000 
Codlog 	 : 11824-9 

' - 
Ressalvado o direito de a Fazenda -.131~1tmitíPio de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos,inelveálUrn,a-ser ap;Jrados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação acv'perWido:ályárígido por esta Certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento econômico;éERtincA.'que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadotáVreferente à quiteeão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Pública', Taxide,Casermaiçãojáe Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Contribuição'des,141horia, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pre-S-e7i`te data. _ 

J,Lvki2 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:07:00 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 9000.3D86.C41A.2E27 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria e Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Ie Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

5/9/2007 

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 001.079.0083-1 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R LIBERO BADARO, 00293 

A30 COM A 
Cep 	 01009-000 
Codlog 	 11824-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda ififillita-tiolvItml-dPro de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributosAtielveWa'rn.aser,apbÉodos ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação aó. peiftódo;-ábián'gido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento È,cosienvico:CERTiFICk'que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadoMkefeiente à guifáeão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públia Taxi-de CaTiserviação àe Vias e Logradouros Públicos, „ 
Taxa de Combate a Sinistros e CdritribuiçãódeM elhoria,incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a prdsregte-dat4...,:.(r 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:07:31 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: D000.66A3.200E.1836 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  
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Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias '„ 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 001.079.0086-6 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	R LIBERO BADARO, 00293 

A31 CONJ A 
Cep 	 : 01009-000 
Codlog 	 : 11824-9 

7- ,7 .„ 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pilb-11-caOrMunleigei de São Paulo cobrar quaisquer 
,dívidas provenientes de tributosMue 	apitados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação ao.ipegido;ãbWidido por esta certidão. , a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento 'EcitinicatE1171::/egiVque a Éituação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramenclonadoM..efer'ente ,à -quita:eão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic$, TaXÀ-dex_C:b-iiserma''Oojde Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cdntribuiçãb-.desfolelboria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a presente 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:08:04 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: A000.8E7F.2DB8.5F63 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria Ve  Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

http://www4.prefeitura.sp.gov.bricertidao/emiteCN.asp  
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ai) 5/9/2007 http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 001.079.0087-4 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R LIBERO BADARO, 00293 

A31 CONJ B C 
Cep 	 : 01009-000 
Codlog 	 11824-9 

t- 

Ressalvado o direito de a Fazenda utiliza—á', o—Pfluni-cfplo de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributosMuelve(ilçajrna-ser, apitados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relaZão atv'perodo:W—raggido por esta tertidão, a Secretaria 
de Finanças e DesenvolvimentocorgirnicatErtilitipek,'que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionado()4-efe'Cerkte à Clu .t.-ão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públicà, Taxi—de,daserv4çãoide Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cdritribuiçãè-de:Wielhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a preié2rte data. S-

. 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:08:32 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: D000.BDB7.7AAE.6598 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria e Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 
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-WW Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 078 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 001.079.0088-2 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R LIBERO BADARO, 00293 

A31 CJ D 
Cep 	 : 01009-000 
Codlog 	 : 11824-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda Siâilica-do-Mum-irttaó de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos3welveídia)m,a,ser apUrados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em re!atão ao,PeiCridoker‘ijdo por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento tcorifirnico:êERTIegA ,que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadoMkeferente à quirOo do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públicá Taxkde CCinserváção de Vias e Logradouros Públicos, • ) 
Taxa de Combate a Sinistros e Contribuição'deMelhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a presente data.. 

„CIO 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:09:00 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: A000.BE10.3C2B.7889 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Depaitamento de Rendas Imobiliárias 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 005.019.0781-5 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R RIACHUELO, 00241 

BOX 30H1 
Cep 	 : 01007-000 
Codlog 	 : 17025-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda iúblit~lenitigó de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributostmelvenfilani-a-ser,apbfados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação ao..,̀ peri-O.do;ábiWg'ido por esta certidão., a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento çcoriOrnico:'ê-ERTgnk'que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadotWrefeiente kÉtuiSão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano„ Taxa de Limpeza Públicá., Taxà*de,Cnsermaç:ão¡Cle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Contribuiçãô-de‘Meitioria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a preWte-data... 51-7  

Certidão expedida expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:09:34 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 2500.D864.7217.4C72 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretaria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  

o- 
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comMo 

028.191/07-2. 

80 

INFORMACOES CONTIDAS NO PROCESSO AD NISTRATIVO 2007-0.105.797-8.*** 

44‘ .[)8 8,p 	ao, 
Np 00."44t 

0, 

É o que cumpre certificar. 
Para constar, esta certidão, expedida pela 
Prefeitura do Município de São Paulo, foi 
autenticada nesta data. 

cir 	 PW,110 , 

ESTE DOCUMENTO Só É VÁLIDO 

COM AAUTENTICAÇÃO 
23 MA! 2007 
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CUSTO EXP. 

R$ 	12.15 

EM 15/05/07 

If.)13. SUPRI: 11.215.003.008.1802.6 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SA0 PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

• 

CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - DADOS CADASTRAIS 

SÃO PAULO, 16 DE mo, 	DE 2007 

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações 
contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA: 

QUE 	o :1: NOVEL. LOC(-M TZADO A AV PRES 	JUSCELINO KUDITSCHEK********** 
NUMERO 00050. CJ 41*********** IDENTIFICADO 	PEif.). 	CONTRIBUINTE 
016.121.0140-2. 	LANÇADO PARA -o EXERCICIO DE 2007 	COM 
INCIDENCIA 	DO 	IMPOSTO PREDIAL**************** 	EM ' NOME . .DE 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A*************** COMO PROPRIETARIÓ.- .E 
********************************************** COMO COMPROMISSARIO,; 
COM 	AREA 	DO TERRENO 	DE ****3.123M2 	AREA 	INCORPORADA .:DE 
****3.123M2. EXCESSO DE AREA DE *********M2 ) FRACAO IDEAL 0.0278 
AREA DA . CONSTRUCAO DE ******738M2 '********************************* 
QUE RELATIVAMENTE AO I.P.T.U.. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA. TAXA DE CONT. 
SERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS. TAXA DE COMBATE A SINISTROS 
E CONTRIBUICAO DE MELHORIA. O CONTRIBUINTE SUPRA NADA DEVE ATE O 'E-. 
XERCICIO DE 2007:: QUE HA DEWITOS EM RELACAO AO I.P.T.U. DO EXERCICIO 
DE 1991.VINCULADO5 AOS SQLS016;.121.0076-7 E 016.121.0077-5.QUE LHES' 
DERAM ORIGEM .OS QUAIS SAO INEXIGIVEIS. POR FORCA DA DECISAO JUDICIAL 
COM TRANSITO EM T!  II 	AOS 27/04/2001. NA ACAO ORDINARIA N. 340/91 
DA 9A. VFP DE SAO PAULOg******************************************** 
QUE TANDEM HA DEDITOS EM J:da..ACAO AO EXERCICIO DE 1991.VINCULADO3 AOS 
SQLS 016.121.0054-6 E Olii...121.0059-7.QUE':LHES DERAM ORIGEM. OS QUAIS 
SAO COBRADOS NAS EXECUCOES FISCAIS NUMEM) 575.661-8/92-9 	E', NUMERO 
575.662-6/92-1 QUE ESTAO ffliRPMTIDAS POR ;DET:OSITOS jUDICIAIS.ESTANDO A 
EXIGIBILIDADE DOS CORRESPONDENTE&,CREDITOSTRIBUTARIOS SUSPENSA 
QUE A PRESENTE CERTIDAO•E:DOTADA,EM SUA'PLENITUDE E EM RELACAO A TO-
DOS OS DEBITOS NELA APONTADOS ATE .0 EXERCICIO DE 2007 DOS EFEITOS DE 
QUE TRATA O ARTIGO 206 DO C.T..N.N*********************************** 
QUE FICA RESSALVADO O DIREITO DA_PAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO NA CO.' 
BRANCA DE DEBITOS PROVENIENTES DE: IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES QUE 
SE VERIFIQUEM A QUALQUER TEMPO, 'INCLUSIVE EM RELACAO AOS TRIBUTOS E 
PERIODOS REFERIDOS NESTA CERTIDAO„QUE FOI CONFECCIONADA COM BASE NAS 

FL. • 
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CUSTO EXP. 

R$ 	12,15 

EM 15/05/07 

• 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

CERTIDÃO SOBRE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - DADOS CADASTRAIS 

~MO N° 

028.192/07-9, 

C, 	O 8•1 

SÃO PAULO, 16 DE MAIO 	DE 2007 

A Prefeitura do Município de São Paulo, a pedido da parte interessada e à vista das informações 
contidas no cadastro da Secretaria Municipal de Finanças, CERTIFICA: 

QUE O IMOVEL .LOCALIZADO A AV PRES 	jUSCELINO KUBITSCHEK********** 
NUMERO 00050, Cj 42*********** IDENTIFICADO 	PELO • 	.1-20HTRIBUINTE!  
016.121.0141-0, LANCADO PARA O EXERCICIO DE 2007. :COM 
INCIDENCIA 	DO 	IMPOSTO PREDIAL**************** EM NOME DE 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A*************** COMO PROPRIETARIO..E 
********************************************** COMO COMPROMISSARIO,J 
COM 	ÁREA 	DO TERRENO 	DE ****3.123M2 ( ÁREA 	INCORPORADA :DE! 

123M2, EXCESSO DE ÁREA DE *********M2 ) FRACA° IDEAL 0,0278 E 
ÁREA DA CONSTRUCAO DE ******738M2 *********************************, 
QUE RELATIVAMENTE AO I.P.T.U., TAXA DE LIMPEZA PUBLICA, TAXA DE CON7, 
SERVACAO DE VIAS t LOGRADOUROS PUBLICOS. TAXA DE COMBATE A SINISTROS 
E CONTRIBUICAO DE MELHORIA, O CONTRIBUINTE SUPRA NADA DEVE ATE 
XERCICIO DE 2007 QUE HA DEBITOS EM RELACAO AO I.P.T.U. DO!EXERCICIÓ 
DE 1991,VINCULADOS AOS SQLS016.121.0076-7 E 016.121.0077-5,QUE LHES 
DERAM ORIGEM,OS QUAIS SAO I.NEXIGIVE:fSPOR FORCA DA DECISA0 jUDICIAL 
COM TRANS110 EM jULGADO AOS 27À)4/2001: r NA ACAO ORDINARIA N. 340191 
DA 9A. VI P DE SAO PAULOg*****.?R************************************* 
QUE TANDEM HA »i 11 	EMELACAO AO.  EXERCI  CIO DE 1991,VINCULADOS'AOS 
SQLS 016.121.0051-6 E 016,12100597,QUEAMES DERAM ORIGEM, OS.QUAIS 
SA0 COBRADOS NAS EXECUCOES FISCAIS! NUMER0'575.661-8/92-9 	E,• NUMERO 
575.662-6/92-1 QUE ESTA0 GRANTIDAS"POR'XÉROSITOS JUDICIAIS,ESTANDO 
EXIGIBILIDADE DOS CORRESPONDENTES CREDITOS,TRIBUTARIOS SUSPENSAg**** 
QUE A PRESENTE CERfIDAWEJ)OTADA.EM SUA PLENITUDE E EM RELACAO A:TO—E 
DOS OS DEBITOS NELA APONTADOS ATE. (.) EXER8,100 DE 2007,DOS EvElt&s DE! 
QUE TRATA O ARTIGO 206 DO Ç.T.N.:;***********************************1 
QUE FICA RESSALVADO O DIREITO DA_FAZENDA•CUBLICA DO. MUNICIPIO NA:CO— 
BRANCA DE DEBITOS PROVENIENTES DE 1111 (1' 	E CONTRIBUICOES QUE1 
SE VERIFIQUEM A QUALQUER TEMPO, -INCLUSIVE. EM RI LACAO AOS TRIBUTOS Ei 
PERIODOS REFERIDOS NESTA CERTIDA0,,QUE FOI CONFECCIONADA COM BASE NAS 
INFORMACOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 2007-0.105.806-0.*** 

4 

es,,„-‘, 	44%  6•„,,,-,$. 
'Ni, .4,,t,‘ 1̀1o6,01,, 71A't ' 	 

4;;;--- 	a s 

.4",::i 4,:íf,°'s 
É o que Cumpre certificar. - 	 „,, 

'Au, 	cgr' 04, 
Para constar, esta certidão, expedida pela  
Prefeitura do Município de São Paulo, foi  -.W4-  - 
autenticada nesta data. 

ESTE DOCUMENTO Só É VÁLIDO 

COM A AUTENTICAÇÃO • 

Prefüittur,  
C! 

I 27 

Pnui 

:CM. SUPRI: 11.215.003.008.1802.6 

:I. 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 8 2 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 016.154.0043-5 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R DOUTOR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 00387 

ES 41 E 8VGS 
Cep 	 04543-121 
Codlog 	 : 06249-9 

fl 

Ressalvado o direito de a :Fazenda tPúhlaoi1muidio  de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributoselven4m,a-ser apitados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em g-eia-Cão ati(pgrTõdõaárngldo por esta certidão, a Secretaria 
de :Finanças e Desenvolvimento 'ÈcoriOrinico:CERTItttÇkque a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramentionadoWiefei-ente à ,quitàtão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic4, TaxS*de,Casei,rvàOniiCle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Contfitiuiçãà-de`Melyioria„ incidentes sobre o imóvel acima 
ide:ntificado„ é REGULAR até a preste data. 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:12:07 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 4100.8AA4.3684.65D3 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secreta 'a de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp  5/9/2007 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secret ria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://vvww.prefeitura.sp.gov.br). 

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias () 0 3 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 016.154.0044-3 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R DOUTOR EDUARDO DE SOUZA ARANHA, 00387 

ES 42 E 8VGS 
Cep 	 : 04543-121 
Codlog 	 06249-9 

• - 
Ressalvado o direito de a E zendaP cadotunitfpio de São Paulo cobrar quaisquer 
dividas provenientes de tributosMeiventUrn-a--ser apIrrados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em re14ão aci•''perodo1iiiigido por esta certidão, a Secretaria 
de iFinanças e Desenvolvimento 'EcortômicO:tERT:Iit, C.A .que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramentionadoMkeferente à, qubeãci do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de limpeza Públic4, taxi'de.„.Caisej,-dçà-O,éle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cdritrjbnição'cle:01e1boriá„ incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:12:39 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 7500.2A47.9670.7813 

http://www4.prefeitura.sp.gov.br/certidao/emiteCN.asp 	 5/9/2007 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 	 tJ J8 4 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 016.006.0009-3 
Nome do Contribuinte 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	R COSTA RICA, 00257 
Cep 	 01437-010 
Codlog 	 05443-7 

••••'' 
Ressalvado o direito de a Fazendat'Peiblica7-do-Munic4 de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributosAirelvelWrn.aser aprados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em re1aZão acr'per'i6do,-:áblãg'ido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento 'B‘conOnnicotERTÏF'tA'que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) suprarnencionado()réfe-rente 'à bui at.ão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públicã, Tax4.de,Ciiiiserykãoe Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cdritribuiçãà-de‘,,Vielhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a práelite-data. 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:13:07 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 4200.A24A.C28C.24B0 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secre ria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

 

http://www4.prefeitura.sp.gov.bricertidao/emiteCN.asp  5/9/200& 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secreta 'a de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias O ,„ 8 5 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 046.184.0058-7 
Nome do Contribuinte 

	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: R ENGO AMERICO DE CARVALHO RAMOS, 00097 
Cep 	 : 04130-040 
Codlog 	 : 01094-4 

Ressalvado o direito de a Fazenda tiblicwdolv1tmié4 de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributosMeelventiakm a•ser aplitados ou que se verifiquerro a 
qualquer tempo, inclusive em relação aó7perf6do;47-árt'gido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento toonômicotERTIFIA,Clue a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionado( 	eferente à quito do Imposto Predial e Territorial 
Urbano,, Taxa de Limpeza 'Pública, Ta-xa'de,C-67serv-kão)de Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cdntribuiçãà-de'ffielhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a preste data. 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:13:36 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 1370.7C8A.7D07.2DB1 

http://www4.prefeitura.sp.gov.brkertidao/emiteCN.asp  

 

5/9/2007 
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias () CU86 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 299.022.0259-2 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 01726 

ES 41 E 5 VG 
Cep 	 : 04543-000 
Codlog 	 : 12326-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda iPúbticado 	Munïcie de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributositwelveif-4m-a-ser, apt.itados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em reiãção aójperfodo:átjhíídido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento tcorióngicoCERTIFfItA:'que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionado()keferente à qui aeão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza PúblicA, Taxtleidiçriservá'ção/Cle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Contritiuiçãó'de:141horia, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a préfsellte.data. 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:14:20 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 5FC0.8396.23F5.8459 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secre ria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://wvvvv.prefeitura.sp.gov.br). 

Página 1 de 1 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secret ria de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Depaitamento de Rendas Imobiliárias 
OD87 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 299.022.0260-6 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Loca! do Imóvel 	: AV PRFS 11ISCH TNIC) KIIRTTSCHFK, 01776 

ES 42 E 5 VG 
Cep 	 04543-000 
Codlog 	 12326-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda i:i*blica-scitrIglunteipio de São Paulo cobrar quaisquer 
' 

dívidas provenientes de tributasftweivenWaim a-ser, ápikrados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação ao 'periódo:ãe0g1do por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento E„conômico:êERT'OCA ,que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionado()41refeente à quitaZão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Milha', Tax,á'detenseMç'ãolie Vias e logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e Cdritribuição del;f51elhoriÁ, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a prãe`rite,data. 	 c  

Certidão expedida expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:14:51 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 9980.A4D5.5F58.7168 

 

http://www4.prefeitura.sp.gov.brkertidao/emiteCN.asp  5/9/2007 





Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias 0 088 
 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 299.022.0261-4 
Nome do Contribuinte : CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 01726 

ES 43 E 5 VG 
Cep 	 04543-000 
Codlog 	 : 12326-9 

Ressalvado o direito de a Fazenda (iliiimitYMunirfPro de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenie:ntes de tributos,Aue veWa'rn.a-ser, O:tirados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em reiaZão aoperTódo.:R4.ág'ido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento 'ç_coriômicotE11110tÇk'que a Situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadoWrefeizerite à Áuitaeão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxi-de\ CiTiservaião,Cle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e COntrjbuição-de'fl-elftoria'„ incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pre4eRte,0314.•P 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:17:23 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 6AF0.2FF2.A2D0.6598 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secreta ia de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

Página 1 de 1 
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secreta 'a de Finanças e 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeittira.sp.gov.br). 

5/9/2007 

Página 1 de 1 

Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Depaitamento de Rendas Imobiliárias 9 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 299.022.0262-2 
Nome do Contribuinte CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 
Local do Imóvel 	: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 01726 

ES 44 E 5 VG 
Cep 
	 04543-000 

Codlog 	 : 12326-9 

- • 

Ressalvado o direito de a Fazenda(Publica-dolvlunkinici de São Paulo cobrar quaisquer ik 	• 	r 	, 
dívidas provenientes de tributosftweivenharn a-ser entrados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em relação aci,'pelIOdo,Wáfigido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento ÈconômicotEftTIE:ICA que a situação fiscal do(s) 
contribuinte(s) supramencionadoM4refe-rente à éjuita?ão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza Públic4, Taxà"deiCaserváMsoftle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e COntribuição'deWelhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pre-'s0e data. 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:17:56 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: A8A0.7860.4809.1450 

http://www4.prefeitura.sp.gov.bricertidao/emiteCN.asp  
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Prefeitura do Município de São Paulo 
Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico 

Departamento de Rendas Imobiliárias G 30 

Certidão Negativa de Débitos de 
Tributos Imobiliários 

Número do Contribuinte : 014.048.0277-0 
Nome do Contribuinte : SNG ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 
Local do Imóvel 	: R CACAPAVA, 00049 

SL 11 
Cep 	 : 01408-010 
Codlog 	 03777-0 

\. -j..., 	7 . 
Ressalvado o direito de a Fazenda(ktvlita7d0~4 de São Paulo cobrar quaisquer 
dívidas provenientes de tributos‘queivei4,4m-a-ser aptifados ou que se verifiquem a 
qualquer tempo, inclusive em reIação ao/perRidolgaligido por esta certidão, a Secretaria 
de Finanças e Desenvolvimento 'tcortOrnico:CERTIÉIÇAque a situação fiscal do(s) 
contribuin 	 Wr te(s) supramencionado(efe-rente ã qu1 atão do Imposto Predial e Territorial 
Urbano, Taxa de Limpeza PúblicA, Taxa'íle,Caserv,ç'ão/Cle Vias e Logradouros Públicos, 
Taxa de Combate a Sinistros e COntribuiçâ'ô•de:Melhoria, incidentes sobre o imóvel acima 
identificado, é REGULAR até a pre:se data.. r'' 

Certidão expedida com base na Portaria SF no 008/2004, de 28 de janeiro de 2004. 

Certidão emitida às 17:18:20 horas do dia 05/09/2007 (hora e data de Brasília). 

Código de controle da certidão: 5400.834F.E7A0.1836 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Secretari de Finan 
Desenvolvimento Econômico (http://www.prefeitura.sp.gov.br). 

Página 1 de 1 
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Fone 3241-4797 Fax 3104-0156 Rua Maria Paula, n 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 
091 

CERTIDÃOn° 956/2007 — FISC G 

O Diretor do Departamento Fiscala Procuradoria 	do Município, no 
uso de suas 'atribuições legais,''-',,,Atérido,á,em vista que foram cumpridas as 

atendendo ao qu-,e, 	requerido 

' ' ,4,,-;-v , 

' '-  OOsSO'errAdmdeinij.  

g 1:.±4  

2007- 
exigências do Decré o Municipal 	

Administrativo 
den.2000 e 

CNPJ/MF SO:13;:=,; n 
por CONSTRUTORA  

26/0001z 
FERREIRA 

  '. '— 

	

TI I 	que ara 	imóvel  
0.199.697-4 por cp'Nsj GUEDES 	, inscrita no 

inscrito no cadastro de contribuintes t,- •', -- t.e.g0 	4 ,  
imobiliários  

S/A 
P o  

sob n° 
sta 

 certidL,:p t r rí id 1; ''''r7,(0'o
áí: je9.,t;0 irOeialrYp,<99o,idai-ãog na 

	— 

o.,  porventura estejam 

'ate r1 ' 

	

,,,,,Rreseritê Úa1'..i 	'11   001.079.009 
astr 

débito relativo a  ressalvado que a presente 
l'éa•;z0:1•Pril;pãs'er,,, ,e, dívida ativa de 

Secretaria jer:érféVwt,,,
ai o eí 4.,;-,40  ,:'''d'e tribits—.- 

Municipal 
 .P .MIt..0 'à !,:g,,fic;' 	

-os imobiljg 
 

poe,,pf _:,.9.,,mo não atinge 
tributos 	

,,, segtetai,;,yfá ri 	lyps,, ue,lpd4 

'ia ? a .K.Ok 	' 

resente certidão 

sob 

	

	 rKeip-41da Se 
„.,,,pging cfci Município   

	

, 	de SãO 	' 

confolffin
t,M,..:.Jsde' Odr' 

, 	,o Decreto 

,Ni-dís: àir,.,-,;- 	
aulP,M6-t-4- 

A Pn'irtribut 
,— •.' 

de 28/07/94. Este 
tem 	validadeprazâf'Vg.' 	' ''l  contados,, a partir da sua emissão, 

e 
tributo'S\AI 

t., 	
',CliSpiodèN M ',Mli:,,t Seg 

meses '' 	
ajia 

p.,, Jj, , 
' ,na13,,'con 	,emen 	

1.4.niipal '41°,,M 

	

tie,rasuras.-,S"-ãd 	o4-427 de junho de 

	

r ,, 	
,..  

2007. ''',,â,.- 	— ' 	

,, 

Procurador Diretor do 

17  g. documento' - ' ' 

JOSÉ''•  
Departamento 
Paulo.x)pdx'rx 
xxxxxxxx 
xxxxx,M-' 
xxxx)&k' - 

Município de São 

xxxxxxxxx 

XXXXXXXX X 

XXXXX X 

XXXXXXXX 

0A/jas. 
CERTIDÃO MALA DIRETA IPTU Pi 

DESPACHO UTORI ZANDO 
EMISSÃO CERTIDÃO 
PUBL I CADO NO DOC DE 

çea3  Cç 	 
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one 3241-4797 Fax 3104-0156 

MMWEITURADAODADEDE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃO n° 958/2007 —FISC G 

92 

O Diretor do, ,enaka.'Melie Fiscal 
 uso de suas atribuições legais; ten 

exigências do Decreto-  	mei 
atendendo ao que foi g.q..; 

0.199.706-7 por 	
: u,e_ri,,.d„ 

OWA:1
o:  no :::

,FE 
CNPJ/MF sok,  n° 	6/000,1,  
inscrito no:P-44;ctiqr1  
001.079.007r6E9d 
débito relativo 
certidão pao; 
sob gq:9,,.'Aih.„  ento,  

roburadortaIGeral do Município, no 
'enr,vista ,que foram cumpridas as 

24 de janeiro de 2000 e 
dministrativo n° 2007-

UEDES S/A, inscrita no 
FIGA N que para o imóvel 
iãrio .7  SQL — sob n° 

ao, na dívida ativa de 
'essaiVadó que a presente 

Awií 
cie':;p9Nentura estejam 

- 
uniCiPailda Secretaria , 

&Sino não atinge 
resente certidão 
a sua emissão, 

es 
ate  a presente data, 	corista  
tributos

.  
inobiiiários. 

tng e débitos'de tributos imo 
ubsecretaria da Receita  

`41b 	ktrK, tributos,-,.k , o varo &nem,j,ufv.jjua%. ativas não tributarias 
tem prãzaidp"wákdáde: 	seis)%-;mese.contadosn 

JOSÉ -
Departamento 
Paulo.XX 
XXXXXXXXE  
XXXX)Ç dX  
XXXXXibôde 

CER 
. 	'ji%',,,,..,•1- roeuraao1ja 

N 	••  

n447  

,8/07/94. Este 
de junho de 

fónurador Diretor do 

Município de São 
,XXXXXXXXXX 
XXXxxxxxxxx 

xxxxxxxx 
xxxxxxxx 

DE SPAC AUTORIZANDO 
EMI SSA DA CERTIDÃO 

UBLIC O NO DOC DE 
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• 
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PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL G C 9 3 

CERTIDÃOn° 946/2007 — FISC G 

O Diretor do Departamento Fiscal da Procuradoria. Çeral do Município, no 
r ' 

Cib"e foram cumpridas as 
é' 24 de janeiro de 2000 e 

so?' Administrativo n° 2007-
GUEDES S/A, inscrita no 
FICA ‘ que para o imóvel 

Fários 	SQL — sob n° 
W,k'ãq,.:'corOailia:àri:çãd na dívida ativa de 

° 4 4  ssalyado que a presente 
ue porventura estejam 

Ada Secretaria 
corno não atinge 

esente certidão 
On.tkdo woaj.  jip4? sua emissão, 
n 34.369, 4;48/07/94. Este 

a lo,4127 de junho de 
roburador Diretor do 

,C1 Município de São 
)0(XX XXXXXXXX 

X XXXXXXXX 

XXXXXX XX 

XXXXXXXX 

DESPACH AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 

21
CADO NO DOC DE 

uso de suas ''afribuic"Oe''''IV ars3,..)ten 
exigências do tkerètw' 	a 
atendendo ao 	 qvueu 
0.199.704-0 por CONS„. 
CNPJ/MF sob n° 61.'-
inscrito no ca 
001.079.00 

6/0.0 
ritti 

resegt9„,,, 
„. débito 4ttatiV,Ctia'aifiDuto' 

.11 	g.  • certidaid;inao:4à$0,ngede 
N.J sob g,  ••ge gpntp 

MuniCfpalfr. earánanças 

tributo mobiliários n• •1 

tem prazo de 
confokné:isiõ 

. docurnerita 
2007. 

&'061(sW In s, 	es 

ec eto 	uh pipa' 

unóbillwios,:TiCaVpore",r, 

itos de tributos imob¡hapOS
taIV kn,,,S:mf u, seggetarraçiá a Re0 

au 0„ 
o tnuutárras. • 

JOSÉVM—
Departamento 
Paulo .X 
XXXX 
XXXXX,  
XXXX5tX' 

FIDÃOMALADWETAIPTURgOe'are" 	44S 4.0.te_ 

,i,pew, • 	°1040/4Íjc  0  o• o, '.94o or 
• 0.;;;*-, 	 d.• foi  °PA 

'"eirr  
." o 449k.  

• • , 

d-q 

e 3241-4797 	ax 3104-0156 Rua Maria Paula, n°136 11° Anda 
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PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURFDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICiP10 

DEPARTAMENTO FISCAL 0u94 

CERTIDÃOn°948/2007—FISCG 

uso de suas%triü'niaeS'71egais:4ten 	v-Ista),qUe foram cumpridas as 
O Diretor do ,Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município, no 

exigências do Decreto Municipal à 	 ,24 de janeiro de 2000 e 
foi 	uerido 	Processo Administrativo n° 2007- atendendo ao que, 

0.199.658-3 por CONSIF 
	

RREI ,;,,,GUEDES S/A, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 6L099.826/000I-44, CERTIFICAN, que para o imóvel „ 
inscrito nc,','„ca 	,Econtribtaintes imobiliários',.;- SQL — sob n° ,„„, 
001.079p086ç 	 dgcilconsta VnsCrkão::,' na divida ativa de 
débito relativo at;tri utp§ ,inióbJiiàríó's. ''Fié'd;W'i-é'M9,'rs'ajya:dó, que a presente 
certida;ójníaó4:,,abrange aébit'ci r'de tributos imobjj.iW,'UJZO'S,entura estejam 
sob gerenctarnento 
Municipal de 
tributos mobiliários  
tem prazo de 

541,  conforme 
documento 
2007. 

JOSÉv” 

!.ispõe  
não contém 

Ubsecretartaida Receita, 4 
o Município de São Paulo,  

ívidas ativas .̀'4'1.ábri:áributáriAS::  
tà- 	COA N Ék• IP,Ce 43^ 
1 Inntse.s„-écontaldos2aq 

utneipai 	3 
'N4 

ou rasuras. Sã 
din 

unicifDa1,.,,da Secretaria 
em como não atinge 

.,,presente certidão 
attir,ida sua emissão, 

2,8/07/94. Este 
ulci(-27 de junho de 
rbétiador Diretor do 

65 
cg,40 

eN4A0*ti. 
c'4',WAN 

";;;;.....  
,f,Q24;://A.  • 
n; kse,,  

O AUTORIZAND 
O DA CERTIDÃO 
ADO NO DOC DE 

(Mijas. 
CERTIDÀO MALA DIRETA IPTU PJ 

Departament9,A4„, 
Paulo.XXXXXX , 
XXXXX~X' 
XXXXX2X9Õ<X):05,XX 
XXXXXXX 

Município de São 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 

Rua Maria Paula, n°136 11•°' e 3241-4797 Fax 3104-0156 
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Cel*Ma, ki 	tie 

*tif.444114kiço,44 
,o0,4,/,070/01C° 

SP 
S.Peco 	 „ 0. doe,./04P 

• '701.  O 6,  „ 

Fone 3241-4797 Fax 3104-0156 

."Pi4 

PREFEITURA DA CIDADE DE 
SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL G G 95 

CERTIDÃOn°945/2007—FISCG 

O Diretor do Departamento Fiscal d.a Procuradoria. Geral do Município, no 
-p.r~..,Ç,:e'.yr,? k-k-1:14 uso de suas atfibuiçOes'"Ipgaistendo - eip,,,,,Msta,,kqüe,  foram cumpridas as 

exigências do Decreto 	luaf ci 	im 	 24 de janeiro de 2000 e , , 	, 
atendendo ao que foi 	ueri'd 	Processo Administrativo n° 2007- 
0.199.703-2 por CONSTRUTÕRA FERRBIRAIJEDES S/A, inscrita no 

k. 

44, 
 inscrito not_o;ca` 

contribuintes,IFICAtt,,que para o imóvel 
.,k-,), 

ÁÚPQ:S :j,••=-, SQL — sob n° 
-.:,,í,. ,''' 

,M CNPJ/MF sob n° 

001.079.0087 	

,  6001-.1  

,ar,..préselite,44:',t,não,',eor 	tià-ériiçã_o na.  dívida ativa de 
débito relativo ktributos imobiliáriosFiCa:PO'r'ã  líásalivadb que a presente 

s certidaoaoPã, 	,eg ê itps'de,tribg-tos imobíjwlbs ucworyéntura estejam 
,„e‘.,PCP 

sob ger,éti,‘ct efitO 9'1g ON.r,-. 	-.-... 1.11DSecretanalãcia Receita 	
sr,„v.,„ '-i,-.1 

títvicitoal4 da Secretaria 
Municip'álJI'dt, Finanças do MuniCipio de São Paulo, bem,dómo não atinge 
trin uto~P

,

tailap
1
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1
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sente certidão 

tem prgz'rifv/Vdâ 	e,0a eis)s . hgeS,contado .a partirda sua emissão, 
conforme dispõe go Decreto Municipal '''n°,..,. 34 	.4  :8/07/94. Este 

,.,.  
documento não '/ObniefiVeme 	urasurasSão Paulo, 27 de junho de 
2007. 	d 	 A.z, .Procurador Diretor do 

	

,, 	. 

JOSÈ",M 	SgS:  ...,,P 
Departamento 	 Mu cípio de São 
Paulo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
xxxxX- '  ' 	,v,pp,ç<, ------;- 	,),(,),,,,,,,x, 	 xxxxxxxx 
xxxxx -= 	 ,, ,,, -,, xxxxxxxx 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 8 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 

DESPACH AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 

LICADO NO DOC DE 

/ci,,C2:10  

MI Mas. 
CE FIDÀ0 MALA DIRETA IPTU Pi 

Rua Maria Paula, n° 
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PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 
0096 

CERTIDÁCIn°957/2007—FISCG 

-6.24,1- de janeiro de 2000 e 
-,tocesSo ,,Administrativo n° 2007-

RRE „I-M,:PUEPES S/A, inscrita no 
ilIFICA‘, que para o imóvel 

iamoSv'2  SQL — sob n° 
rra'44-,1 

Ipw,,risÃoÂ na dívida ativa de 
ssállaa% que a presente 

Os imobiliarips que Vorventura estejam 
f!'4 

SO gerencianento da S 	étaria Ia Receita Municipal, da Secretaria 
MunicIP444'Mtli10SWdo Município de Sãoli):'áulor 4'ttlifolno não atinge 

"presente certidão 

JOSÉN' 
Departamenio4,1 
Paulo.XXXX 
XXXX 
XXXXXXWX 
XXXXXXX 

DE SPAC AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 

5UBLICADO NO DOC DE 

-X)  ÇAS 	 

       

exigências do D'êcfge 
atendendo ao q 
0.199.700-8 por 
CNPJ/MF sOÉ5 n° 
inscrito noãcakUs 
001~4' 
débito :Mai 

4,1 certidaoíria• 

wkj 
O Diretor do ,Depgrtaingx.04,,„,„,,,,„„:,,,,- Fiscal da Procuradoria Geral do Município, no 
uso de suas átribuiçíieslegais. tendo, t'etti vista que foram cumpridas as 

26/000 
contribuintes mobi 
'tê. data, não consta 

 

inTO 	 fca•;-'poreit 
paR .-  

os de triNt 
ubseqr 

tien•do 

tributos mobiliários Wéã dívidas guya5 não tributárias. 
77e,,,j7en'e7  e, "e 70 	c7e"l• tem pra0,,,acsayaládápie- 	Sej)tmesesQ,contadosla 

conforme dispõe Á%,,1Decreto Municipal n° e,e 	 34.369,  
documento não)icontentlem t 	oLi r.s .s.„- 
2007.  Nn.W  

ify,-0,4  sua emissão, 
e1 1 28/07/94. Este 

otili de junho de 
OCurador Diretor do 

Município de São 
•XXXXXXXXX 
Xxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxx 

a 

OÂ/jas. 
CERTIDÃO MALA DIRE:FA IPTII 

C:27.  go 

Sp”,  

4;;;..... 	e 

e 3241-4797 Fax 3104-0156 Rua Maria Paula, n°1'ã&,,, 



• 

• 

nor. 
anti,ff 



()A/jos. 
	 • t90-...à,„  

CERTIDÃO MALA DIRETA ip-ru Pi 404‘4,0 e4c7te. 446,  kOk._ 

c;f17004,A,49/ 7 7, 

c) /e 

"Ncero, 	• 

•N• 
	`-';•% ' 

41, 

Rua Maria Paula, n°136 11° Andar • 

DESPA O AUTORIZANDO 
EMIS O DA CERTIDÃO 
UBLIC 0 NO DOC DE 

)g 
3241-4797 Fax 3104-0156 °ODES 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃO n° 949/2007 — FISC G 

O Diretor do ,Departamento 	a, Procuradoria Geral do Município, no 
uso de suas StibuiCões 	 vista 0,..e.  foram cumpridas as 

atendendo ao que 	requerido 
	3897, de 	de janeiro de 2000 e 

AdministrativocessoSÁ 	n° 2007- -PW,,,s,A4tí-    
exigências do Decreto 	met 

.;,,,,, 

0.199.659-1 por CONSTRUTORA RREI,RA;PUEDES S/A, inscrita no 's  
CNPJ/MF sob ' n° 61.029:826/0091.- 	ERTIFICA,E. que para o imóvel 

	

- 	,E 	,..., 	.--.E:-, 	,,E,E;,,,, 
inscrito no ',E,- 	'astro- 	contribuinteskii0bihárig:s 7, SQL — sob n° 

,.... o , •''' ? ','k ,'' g4 i'l N `4-' 	. 005.019.0781-5, até aj:presênte, ;data", giacot 	anser-içao, na dívida ativa de ,:w ':--
iffl  
	'-• 	'''..t ., débito ifêtatitofa ,tf,Ejbtltofs imobho'sf'FiCa;•sporêngliessanaCiô que a presente 

, 	- 	--,i; 	- t `,,,‘ • ' , g 	" 	• ,,, •-, 	• 	• • gggai•g g' ys, certidão aata ratige'debIto,s' de tributos imobtuarios tte4,99,,typntura estejam v 	„..47:„t4•-.4 ÇE .t-4. 	,..h.,..   sob gefenclaffi o 	rbubsecrétanaticia Receita 01CijE)aWda Secretaria 

JOSMÁR-
Departamento 
Paulo.)004 
XXXXX' 
XXXXXJWÇ, 
xxxx5ã6z 

Munióipalrtfee 
	..i,,,,,,„u  .  ô Município de São,E,Paui0„, 	„como não atinge ,,, ,-kf 	, 	,e 

dívidas 
 r-V°4 

tributos iibbitiatiôs erit•,E,: 	ativa 	ão iributattas.EE,-X presente certidão 
i,',-  •,,,,S 	1` 

0
. tem prazo, de 	e,06.' s'cio!:11-iç,no.contudoss'elpartir ,da sua emissão, 

conforme spoe E--, fre4 	Decreto 	utilelpa 	°'-‘34.3'.6 e 428/07/94. Este E-E ,, 	...5',..,-,- 
docuniPfito: awcon„ em '.;em ,.. 	otioNuras. 'ao aio 27 de junho de ---,E 
2007. 'Ç.';'' Procurador Diretor do 

---gE--  

NxxxNxxxxxx.xx 
XjM,) NIXXX 

" 

XXNXXX.XX ')b X „„ 

frocura  Or Geral 	Município de São 
-~,X, XXXXXXXXX 

,k efi •,,: gg'm t4 ~,,,x4 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
t(XXXXXXXX 
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PREFEITURADAODADEDE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 
8  

CERTIDÃO n° 1160/2007 —FISCG 

A Diretora do Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista que foram cumpridas as exigências do 
Decreto Municipal n° 38.976, de 24 de janeiro de 2000 e atendendo ao que foi 
requerido no Processo Administrativo n° 2007-0.199.665-6 por 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A, inscrito no CNPJ/MF n° 
61.099.826/0001-44, CERTIFICA que para o imóvel inscrito no cadastro de 

4111 	
contribuintes imobiliários — SQL n° 016.121.0140-2, não consta, até a presente 
data, débitos de IPTU inscritos na dívida ativa. CERTIFICA, ainda, que 
constam débitos de IPTU vinculados à área da qual o contribuinte acima se 
originou — SQL's nos 016.121.0054-6, relativo ao exercício de 1991, objeto da 
execução fiscal n° 575.661.8/92-9 e 016.121.0059-7, relativo ao exercício de 
1991, objeto da execução fiscal n° 575.662.6/92-1, as quais se encontram 
garantidas. Fica, ainda, ressalvado que a presente certidão não abrange débitos 
de tributos imobiliários que porventura estejam sob gerenciamento 'da 
Subsecretaria da Receita Municipal, da Secretaria Municipal de Finanças do 
Município de São Paulo, bem como não atinge tributos mobiliários nem dívidas 
ativas não tributárias. A presente certidão, positiva com força de negativa nos 
termo do art 206 do CTN, tem prazo de validade de 06 (seis) meses contados a 
partir da sua emissão, conforme dispõe o Decreto Municipal n° 34.369, de 
28/07/94. Este 	documento 	não 	contém emendas  ou rasuras. 

02 	de 

• 
gosto 	de 

2007. 	C 	, Proc radora Diretora do 
LOREDA 	FOURI DE VILHENA NUNES 

Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Mi.icípio de São 
Paulo.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

São 	Paulo 

J1 

RPRMU 	 :k.le  
•eÊ ,à/471C1°  • RREIRA GUEDES FILIACAO  

, 	es#440fkr."'1‘4° 4:o 	°,,e, a• c04,j7, • St,,t9/./  elp, 

	

/15:;;;*•., 4'6'8 	
o,,..9. 

Rua Maria Paula, n° 136  

DESPACHO AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
PUBLICADO NO DOC DE 

Fone 3241-4797 Fax 3104-0156 
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PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn° 1082/2007 —FISCG 

A Diretora do Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista que foram cumpridas as exigências do 
Decreto Municipal n° 38:976, de 24 de janeiro de 2000 e atendendo ao que foi 
requerido no Processo Administrativo n° 2007-0.199.668-0 por 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A, inscrito no CNPJ/MF n° 
61.099.826/0001-44, CERTIFICA que para o imóvel inscrito no cadastro de 
contribuintes imobiliários — SQL n° 016.121.0141-0, não consta, até a presente 
data, débitos de IPTU inscritos na dívida ativa. CERTIFICA, ainda, que 
constam débitos de IPTU vinculados à área da qual o contribuinte acima se 
originou — SQL's nos 016.121.0054-6, relativo ao exercício de 1991, objeto da 
execução fiscal n° 575.661.8/92-9 e 016.121.0059-7, relativo ao exercício de 
1991, objeto da execução fiscal n° 575.662.6/92-1, as quais se encontram 
garantidas. Fica, ainda, ressalvado que a presente certidão não abrange débitos 
de tributos imobiliários que porventura estejam sob gerenciamento da 
Subsecretaria da Receita Municipal, da Secretaria Municipal de Finanças do 
Município de São Paulo, bem corno não atinge tributos mobiliários nem dívidas 
ativas não tributárias. A presente certidão, positiva com força de negativa nos 
termo do art 206 do CTN, tem prazo de validade de 06 (seis) meses contados a 
partir da sua emissão, conforme dispõe o Decreto Municip n° 34.369, de 
28/07/94. Este 	documento 	não 	contém eme das ou rasuras. 
São 	P.l.o, 	23 	de 	jul o 	de 
2007. 	 , Procurad ra Diretora do 

LOREDAN A KFOURI DE VILHENA NUNES 
Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município de 
Paulo .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

go 
Obb,N A. 

°44f 

/dtr  
FERREIRA GUEDES FILIACAO PA 668-0,,y, 

spki, 

ó''.• 	°e 

tif4„>, to„. • 

DE S PACHO AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
PUBLICADO NO DOC DE 

Rua Maria Paula, n° 136 one 3241-4797 Fax 3104-0156 
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sei smmeSes,  contados ãia 
conformedispoei„o Decreto "-Murnóma 	-,3 
documénto. plok chhtéMn!ei 	 'ouMasuras,;,,,,,Sace: 4 	3, 	 VN 
2007. 

JOSÉVM 
n, 

Departamento 
Paulo.XX),a 
xxxxx 
XXXXX-
XXXX5M' 

a sua emissão, 
•2'8/07/94. Este 

de junho de 
rócurador Diretor do • 

Município de São 
XXXXXXXXX 

XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

tem prazo de  

DESPACHO AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
21,TLICADO NO DOC DE 

oAr, as. 
CFR-FIDA° MALA DIR FFA IPTI 1 P.I 

3241-4797 Fax 3104-0156 

41,eirp'P' • 

Rua Maria Paula, n",1,  
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'•°'es 'e,0:411,,444414, ént,p0,° 	• ,4kte,r9Otel--" 00%.;.1"44/ • 7.  

00:0,2(4240  

Ros  

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 
0100 

CERTIDÃOn° 950/2007— FISC G 

O Diretor do Departamento Fiscal da 
uso de suas 'atiibuiçoes'jfe-  aiS,,Atén 
exigências do po-ter,êto, Munic 

P°P 
atendendo ao que ,fi 
0.199.669-9 por CON 
CNPJ/MF sob n° n° 

,o,c;Ara,oríaãÇeral do Município, no 
,instp.4,,e-  foram cumpridas as 
'.6....'',t1éR2,4 de janeiro de 2000 e 

,rocesswe Administrativo n° 2007- - 	e  .4  
RREIR.,N cUEDES S/A, inscrita no 

fl.çk que para o imóvel 
inscrito nó cadastro de coptribuintesimobiliários -ol— SQL — sob n° 
016.154.,90 	ate ,alp'rêseAê tolv'ata,  sgziçao, na dívida ativa de 
débito lat '' 	, 	t  tributos imobiliários.  Fica, porém,ressalvao que a presente 
certidkó a, abrangel F.' :0i3Oss 'de tributos imobiláraosrquepentura estejam • • '.'; .„, „gJ3,,,,,, 

sob gergitclamento À 	
' 'liml - 	e 	et"•0* f, y ', ', ?' 	, 0 ,0 	0, 

ubseckeTtarre,ila Receita Municipal,„ - ,„  da Secretaria 
MunióTpld, 	'f00'0' Mutheilsp io de São  , bem corno0 	não atinge 

	

- --,, 	t-1-1-1 J,Ke, ".%••••-••r 	- 

tributo mobiliário Finanças ” dívidas ati)ias, aoltributáifasY 	̀resente certidão 
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enéat 411  
To*UCI10.61-1I-0.1-*1 
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Sp 

1/43Per po  

Rua Marta Paula, ri.94,3236,11CAr 14 
d 

p 	"940 P  
Sc 

^R„ 

): -000 F \ ne 3241-4797 Fax 3104-0156 
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Mas. 
DÃO MALA DIRETA IPTU 

PREFEITURA DA ODADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

0101 

CERTIDÃOn°937/2007-FISCG 

O Diretor do„DePartainênto Fiscal a Procuradoria,qeral do Município, no 
uso de suas 'atribuiCõeSnê'gâiS,t3én-  O.,;76-'-,),vi'sta,`.-q-ne/ foram cumpridas as 
exigências do Decreto, Municipal 	 24 de janeiro de 2000 e 
atendendo ao que::',,, 	requerido 	no Processof':Administrativo n° 2007- 
0.199.672-9 por CONSTRUTORA FERREIRA4,GUEpES S/A, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 	/00 	

' 	
A' ,,,4-=„ que para o imóvel 

• 
' . 	,•'/À 4°'^5, 

inscrito nd: ,̀.4..ráa astro, 	contra intes 	i târios4g'-, SQL - sob n° 
016.154.0044-3, até Ápreseia:t.e.,)dr,Ia:,, _.‘a.,piciomn v a,,9,),anmsfficao. riia dívida ativa de 1 ., ',"•.' P,Nnt''4 11,4) 

débito relativo  tributos intoblhartos.'ricar,.porêm;)réssalyaa que a presente 
certidao)naoda abrange , 	, 	

,,, 	
,d tributos • 	bl.:,7,,Â, 	r  

nos' e 	imo a' lanas? que porventura estejam 
sob gereficuarnentoÉ a tSubsecretariê',da Receita Municipal,,i,da Secretaria 
Municipal '' e,,'„ 4iriati asY4 Município de SãO auló,,Win como não atinge 

,-4-  
tributos'),mobiliários , 	'VfidaS'itliVaSITril'7  tributárias. AY4Ppresente certidão 

.? 	k 4 ,M  tem prazo de alida 	e ,, 	Seis), mesesdcontados:ça, partir da sua emissão, 
et' 

confoi-Me,,. h oe N PV-,Decreto Municipal '"))11°=,  34 	2,8/07/94. Este 
documento: nãooAcon ém 1 	 ^ iiásura:Sto,),,,Sk& Paulo,),-'27 de junho de 
2007.  1)2,yew), 	 4)::fs' 	rogador Diretor do , 

JOSE MARCOS SEQUEIRA DE CER , 	. 
Departamento 	 Procuradoria Geral 	Município de São _____ .',, 
Paulo.XXXX, , 

	

	 X),ÇXXXXXXXX : , 
XXXXX ,),:!,XXXL 	9-XXXx.,-XXMCX 	 ),âkxxxxxxxx , 	,,,,,_ ,...: 
xxxxx).  '  po.:=2„cxxx 	 me wç.- XXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXX 

DES 	HO AUTORIZANDO 
EMIS ÃO DA CERTIDÃO 

=CAD° NO DOC DE 

'1() 	 • , CG •.:.)---. 
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IR k'DE' CER 
'O te' • 

WOM OC.X1f: 
xx500(50000(3M)6( 

xxxxx)oo(xxxx )0~0(x 
,xxx  kx4,  

" 

o Município de São 
16C)CXX.- 	XXXXXXXXX 

XXXXX XXXXXXXXX 
•0:bb.(XX XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

MARCOS S  
Departamento Is,c4, 
Pauio.XXXXXXXXX  
XXXX3Z'5'&50t 

XXXXXXXX 

49.9> 
4404 iéPr4/.7ae'titj:14  

""a/f4co 4z,"%tZt. 
6'• e,, 	oe  o  

8•••••.7 084?,  

iltk* ° 0440 
e/r 

Rua Maria Paula, n°136 11° Anda' 

       

DESPAcj AUTORIZADO 
EMI SSA DA CERTIDÃO 

L I CADO NO DOC DE 

        

MI )S/jas, 
C ItTIE3À0 MALA DIRETA IPTU Pi 

3241-4797 Fax 3104-0156 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 
1402 

CERTIDÃO n° 939/2007 — FISC G 

rocura orta(,Geral do Município, no ;- 
ta ,que  foram cumpridas as 
-tp-424 de janeiro de 2000 e 

4°  .gg 
 

Processo 	n° 2007- , 
RREI 	GUEDES S/A, inscrita no 

que para o imóvel 
corit 	 51  SQL — sob n° 

l'esériteg,1"áta, não consta 'tiârkà'à na dívida ativa de 

	

g 	• 	 114,0z 9 n débito grelativoçg 	gpS ímobibariós,:,Fltar'porem;, tressaivado que a presente 
certid-dixnao,;:áthrige:',débitbs'de tributos imobgiàríoáfquetPorVentura estejam ° !-,k4 	 4,44,44V.,M41 sob gerenctamentotv  ciaRstiosecretariao da Receita Municipal,da Secretaria , 
Municipal -2,-J, Finanças do Município de São Paulo, bem como não atinge 

	

Z4."4 	 -,44,5'",'",n1Y4r4W,Rfi tributos, in thartos rem dívidas ativas ' não tributárias. ,,,,,,̀,,%resente certidão 
g ,. tem prazo de validade Wek' 	seis) meses contados a.pa1ir„,,,da sua emissão, 

eiâ 	 1 W4,  conforme dispõe  e9'reto Municipal 	 de 28/07/94. Este 
documge_moj 	 .s ou t ra raitkSão Pa lo,7 de junho de 
2007. Procurador Diretor do 

O Diretor do Departamento Fiscal 
uso de suas atribuições legais,  
exigências do Decreto Jvlunicr  
atendendo ao qt40foi requerid 
0.199.681-8 por CONS”:  
CNPJ/MF sob n° 
inscrito no, 
016.006,90:, 
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"St . 
4/Cp 

4. e°4: ráf,, 
0./b 	4'qi,40c:C/  

o a t's 

1?%'''••• 44441/ 
k C'é) fr r 

,„- 
.440"43,  

Rua Maria Paula, n° 136 11 Fone 3241-4797 Fax 3104-0156 

MI Sujas. 
riDÀ0 MALA DIRETA IPTU Pi 

PREFFJTURA DA ODADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

Gln3 

CERTIDÃOn° 941/2007 -FISCG 

O Diretor do Departamento Fiscal  
uso de suasatrilíui4eje 
exigências do àããgib 
atendendo ao que'', 
0.199.684-2 por CO 
CNPJ/MF sdiãln° " 
inscrito nq, 
046.184,005 
debito Ma" 
certida0p 
sob g:egefe'iw 
MunidiVa de 
tributorno 
tem prazó?de-,vahda, 

gq,  'p,~ confokine- dispõe 	ecret 
documkritorW cbritérrir'eme 

o 
„ ,ignan ças 

luatios ne 
iNt^ 

- 
2007. 

MARCOSJOSÉ7   
Departamento, 
Paulo.XXXXXNXXXXX  
xxxx~,  
xxxx),009b004,;),Oç 
xxxx55Ck5( 

a Procuradoria-;,`Geral do Município, no 
a que foram cumpridas as 

4 de janeiro de 2000 e 
,ropes§oi.  Administrativo n° 2007-

RREI-É.‘GUEDES S/A, inscrita no 
:WICANk que para o imóvel 

lano,s5KF SOL - sob n° 
RnKrbál, na dívida ativa de 

sko que a presente 

4P'IP9nentura estejam 
1,, da Secretaria 

rii eoffio não atinge 

êesente certidão 
artity0 sua emissão, 

,28/07/94. Este 
t,i':asuras'NS:ão:;,Tg-tdo,i,Z7 de junho de 

Procurador Diretor do 

Município de São 
XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

XXXXXXXXX 

&os áRóbillarios. rica, porem,  
e débitos de tributos imobiliários 
da u segretáriaoa Re,Yn 

o Município de São Paulp,
ívidãrítraUóttributârtg. 

- 
R ityâ. 4.369  

DO Ora o 

DE SPAC AUTORIZANDO 
EMI SSA• DA CERTIDÃO 

,.."Z

CADO NO DOC DE 

/Ce  	 
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PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

(4.04 

CERTIDÃOn°947/2007—FISCG 

ra:doriM-,Çeral do Município, no 
st,9,,;,,,,éie foram cumpridas as 
de, 24 de janeiro de 2000 e 
so Administrativo n° 2007- 

UTORA Ldw, , 	GUEDES S/A, inscrita no ,   

	

6/000 	 Fjeg.que para o imóvel 
contribuintes 	t.  ír-, , 17, , S, L ,É. ' ,—'''' SQL — sob n° 

res nte data no 
- 
	inscrição na dívida ativa de uto 	,- i  

p'.' útop imob4tanos. ca, pórt 	essalVadó que a presente 
Z-41F-  e,;'dé itos'de, tributos imobiliários que porventura estejam 

r,p  

tíltsecreiariü'4Wa Red'eit 	tiniCipaj --;da Secretaria 
i 	454,  

wi'x t'•, §1 .ativas1415 no,  utrapresente certidão 
seis neseeOntado%..gawarttro-4a sua emissão, -~,f:'0' 
Municipal n° ` '' .In191Pal ''',.-, 	69,P, é...,,;.28/07/94. Este 

da 
 

ou rasuras. São ,a Oi.;"::;,7 de junho de 
Procurador Diretor do , 

Paulo.XX 
xxxxF 
xxxx 
xxxx5tx'x'XIX 

DE SPAC AUTORIZANDO 
EMISSÃd DA CERTIDÃO 
PUBL I CADO NO DOC DE 

	 t"-Ç")  	 

Okias 
CERTIDÃO MALA DIRETA IPTU Pi 

Jiepartamento 
uso de suasatábUige45.140',WO em 
exigências do Déekt,O;''1.  
atendendo ao q10:foi rquei 
0.199.657-5 por CON 
CNPJ/MF sob 
inscrito no cadastro 

r 
299.022,029 2., até 
débito :relati  
certidão não  
sob derWá 
Municioal  inan 
tributo:Mb 'átids:3 
tem prazo de validade de 06 
conforme dispõe o Decreto 
docuMOtófnão„CCóbittêM.r".',em 
2007. 	 

MARCOS S  
Departamento r:Fiscal 

O Diretor cio 	 Fisca a PrO:c 

, . 
AX,,X„.Wak 

; '.1e.nêt 
rx-m

xxxxxxxxxxxx 
 

Lrw'0 

1. 

o Município de SÃO Paulo.,;bem como não atinge 

Município de São 
XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX 
XXXXXXXX 

'XXXXXXXXXX 

Nea 
- c”,  

sp% 
d 

7 447,2 1,4,  CP 

Rua Maria Paula, n° 136, 

6°4144442„44, offaco,,c, 
o°4,,//1", 

241-4797 Fax 3104-0156 
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DE SPA O AUTORIZANDO 
EMISo DA CERTIDÃO 
UBLI ADO NO DOC DE 

Cç'  	 

MI )Siias. 
çLJkÍIDÀO MALA DIRETA IPTU RI 

Rua Maria Paula, n9, 	84,,P4fid 

4*-4g,„ 

4), o oa„.. 

e.? 

ne 3241-4797 Fax 3104-0156 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn°938/2007—FISCG 

O Diretor do, Departamento Fiscal a Procuradoria Gera!do Município, no , 	, , 	 , , , , 	. , N  	 ,,„x.  
uso de suas 'atrittucoe01e-gais,k1ten `o,`eit''''‘,,tsta que' foram cumpridas as 

0 	,,, ,;;'''k,~M nilíe 	. 	, 
exigências do ec.retw,  Unt9pari 	 de janeiro de 2000 e 
atendendo ao qu 
0.199.674-5 Ror CO FERREIRA 

 
,GUEDES S/A, inscrita no 

td O 

S-  Administrativo n° 2007- , 	 ,rce  

CNPJ/MF sól&t• n° 6:1  .O99826/O00 1-44 cER1JFICA.que para o imóvel 
inscrito no N 	 contribuintese4 	i õbiliári 
299.022.026  ate a presenteMta; não°Jod , sta,nscrisn na dívida ativa de 
débito J,  e'j,a,,.,t!,y2o):a .., tributos:;,..¡.1i Wiá .O.'s, ica.-0pâgigWaivaáó, que a presente 
certidádtnao0beatí eàdeb:itos7de tributos imobiliários ite-Wkentura estejam ip 
sob ger„e RI5,"9„.9 n  ?i  , S,ubsecretaria. , da ReMtãkuritei.„ -03da Secretaria .0p 

	

'-..0. 	 . 
Municipal/de -r Finançasdo Município de Sãd, Paulo, bem como não atinge , 
tributos,mobiliários nem íVidas,., ativas não tributárias. A10presente certidão 
tem prazo 710 '" 5 	ê- - . 

e 	
'4  

, 	validade r,. 	6,0(seis)0,0mesesÃcontadostairi.,,cla sua emissão, , 	,. , 	-D 	, .:- conforme' _is., loe„ , 	ecreto 	unicipal no 34.369, 	', ..,028/07/94. Este 
docunkAo hab contém ,r-eme 	ti rasura.o 

a x.  
 1 	,,- 

JOSÉ 
Departamento 
Paulo.XXXf 

k^ 
XXX XX 

XXXW 

xxxxWc 

'27 de junho de 
2007. rpourador Diretor do 

Município de São 
,XXXXXXXXX 
'3(xxxxxxxx 
xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 
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Go 
}INGI4D'a  

anàdI4 



mese,s",,àcontados,Áad. 
Urucipà1 n0  34.36r 
'outi,,rasura5 -0 

tem pr.,ao 
conforme 
documento, 
„ 

2007. 

iw,da sua emissão, 
28/07/94. Este 

de junho de 
roCurador Diretor do 

JOSÊ—
Departamento 
Paulo.XXXX 
XXXXXXX 
XXXXX6M MC' 
XXXXXXXX*5Ç', 

CE 
rocuraclorial 	 ,• 

_ pm,0•00(x~ • 

Município de São 
XNXXXXXXXX 

Xg.XXXXXXXXX 
NXXXXXXXXX 
5b(XXXXXXXX 

WCX,  

xxxxxxx 

DESPAC 0 AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
PUBLICADO NO DOC DE 

'0A/jas. 
(ritTII)A0 MALA DIIMTA IPTI j P.1 

Rua Maria Paula, n°4, ,4514Anc 
kp 	J? e; Go  

o"qkkeofr 4rs  
'',N844.4246,0 

eoaéP /.8 

P4, 

000 Fone 3241-4797 Fax 3104-0156 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn°951/2007—FISCG 

O Diretor do Departamento Fiscal da Procuradoria Geral do Município, no . 
o

,•zei. 	,svi.,,A.,.-,,,,mt,„„re-,,,,x:r•-.1,,,,   
uso de suas ''a Ibut:es legais,,45ten o Cem4wista,-Aite.  foram cumpridas as 

,...,, 
exigências do Decretotirái 	 de 24 de janeiro de 2000 e , 	 . . 

6/00 

tgI:a' 
tos imobrliáríos+rea, poterwr,,eSsalV,:ado, que a presente 

• • .0  
ébitos'de tábidos imobrbarlogrue-."porventura estejam 

tgv 	 "5,P4 
unsecretarwtpa Receit Mnicipa1,  da Secretaria 

J•d$, 1 , an as o Município de São Paulo, 	omo não atinge 
fg,:a 	r)(rwrzirgg 

trtuulos-•mo manos' nem '''alvjaas,  ativas Imo ''.tributatiaspresente certidão 

atendendo ao que 	 Processo'Administrativo n° 2007- 

inscrito no cadas ro dè. contribuintes 	'briláriÓst47,-,* SQL — sob n° 

N 
, ,•9r-.., , ,,,,,,,, 

299.022 02 	esn ‘ átá 	â1urserigo, na divida ativa de ,  
débito relativo 

j Wt,'NfS„. 
certidaófriaina rad 
sob gerenc. 	e b 
MunieiWi'M 

0.199.676-1 por CONSTRUTORA RRE- 	GUEDES S/A, inscrita no 
CNPJ/MF só.bif" n° 61.0 	 ERT1FICA, que para o imóvel 



• 

• 



sob gerenciamentoi, d 
Munici4,foile Finan 
tributos mobiliários  
tem praz,0:'àer''valiaa, 
conforme d ispõe'P â 
documento não 
2007. 

XXXX 
XXXXXXOW"  
X XXXX XX4  

ubsecre,tarra ida. Regeg, 
o Município de São(Pautó 

as,  ativas; nao tributária
seis 

 

'Il orricIpà1 'nno, 	.28/07/94. Este 
t 	 - 

ou ias Paulo, 27 de junho de 
roturúdor Diretor do 

Município de São 
,XXXX XXXXXXXXX 

!t 	ti 
k5(XXXXXXXX 

X X X X X X X X 
XXXXXXXXX 

niPaj';' 5;; da Secretaria 
como não atinge 
presente certidão 

„mesescontadosu,partir , da sua emissão, 

eoz„ 
i4t,:

4
4k"z440,e, 

f, 
o 	

,47,4p,of 

	

6-..., 	e 	,,-,......",„ 
94#"j,*-• 

	

4, OP 	dr .' • 
fricrePoft: ''''' 

Rua Maria Paula, n'l 	delAnd 
'4,,a, '94- 

,Zt1/4  

DESPACHO AUTORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
UB,LICADO NO DOC DE 

. 	0  --2?"--"  

3241-4797 Fax 3104-0156 

0Mas. 
CERTIDÃO MALA DIRETA IPTU Pi 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
	 n 	7  

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
DEPARTAMENTO FISCAL 

CERTIDÃOn°952/2007—FISCG 

O Diretor do Departamento Fiscal a 
uso de suas latribuições legais 'len 
exigências do DecretoY,Municipal: 
atendendo ao qUé oi :requerido n 
0.199.677-0 por CONSTRUTORA.  
CNPJ/MF sob n° 	6/000-1 4' 

,rWMgr-V3  inscrito no cadastro de contribu  
299.022.0262-2, até Ikpresentê ,data 

k'iÁ5Z V, 	 P débito Tejanyo,,,Ui:tributps imobitarios: 	Pordm, J, 	 5,  4 certidão,nao.abrarige,:débitos'de tributos imobiliários  

r''.0.9.W,Q:011,4,Giral do Município, no 
n vista 0:e foram cumpridas as 

e?,;$ de janeiro de 2000 e 
'Administrativo n° 2007- 

GUEDES S/A, inscrita no 
IFICk,que para o imóvel 

WatirrIble' t SQL — sob n° 
9q,n,a dívida ativa de 

-eSsarGadO que a presente 
,,,mfJA0, 
ueposVentura estejam 
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DESPACHO TORIZANDO 
EMISSÃO DA CERTIDÃO 
(.75,  LICADO NO ,poc DE 

	PE  # 
ar 
, 

(Mijas. 
CERTIDÃO MALA DIRETA IPTU Pi 

° 4 P. 4_ 4).47;48 

O 0:9,41, 4011°1 

	

S.Pau, 	 • '107, 

O 6 Pa• 

	

. 	 2007 
................ 

	

IPIIP 	F G 	•fr7  ..... , o  (!eaes 

	

l'éqqeoN  s 	F 4nia.P1F? .......... 

	

L'ALON
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SP 

Rua Maria Paula, n° 136 11° Andar S ne 3241-4797 Fax 3104-0156 

PREFEITURA DA CIDADE DE 

SÃO PAULO 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

DEPARTAMENTO FISCAL 

Ujj 

CERTIDÃOn° 959/2007 -FISCG 

O Diretor do epartarnento Fiscal da Procuradoria',,,Geral do Município, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em4:-.7:f 	,,.-:4. vista .qne foram cumpridas as , 
exigências do QecretV Municipal no 	janeiro de 2000 e 
atendendo ao que "foi requerido o Prócessor:Administrativo n° 2007- 
0.199.710-5 por S 	,-.~ 	 BENS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF sab) n° /000t,-, 	 IC‘ que para o imóvel 

:r7,744-1, inscrito na',  cadastro 	lin{ 	. contribuintes mó  harios, 	SQL - sob n° ',', 
014.048.O277-0zgR presente a i ao consta fiscr~ na dívida ativa de 
débito 4.  ati. 11 	'' ,galitibiitos im 	 k  kl 	 ?/--, 	tv 1/4ft lIk 

ar4OS: Icarporen-0 ressalvado que a presente -4.,Y.,-ZWI 	.pAi?, certidão nap,abrangeidébitos'de tributos imobitariasYquewarVentura estejam 
sob gererjpi - ento.,',  dá tl.Subsecréiaria-;‘Jda 	Municipal,ReaeitW, sda Secretaria 

,.. 	 'd fz, 	- 
Municwalf ' e, ..InaRças,, do Mude-faio de São Paulo, 	:à.arno não atinge , 
tributost,..,m,a,  22a9.a,s;:,  mobil dividasiários nemI iI'M'''''' h ''''.--Áí4-  II: I- 
tem prazO"'dey ida 

	ativas -a-, tf_utatias.P presente certidão 
r, W ¥•• 	`- 	e, 	. 	_ 
,kse).),,‘ , eses dntaidos-agpartirwda sua emissão, 

1P-// conforme- 	 Municipal n°--,...3' 36 	de 28/07/94. Este 
4  

documento não contém 	C;;4‘,.„,' ás 	aulól'27 de junho de 
2007. f._.— --'-„ 	

, 
 	raCurador Diretor do 

JOSÉ'MARCOS SEÕTEIRA DE CER 
Departamento 
Paulo.XXXf 
XXXX 
XXXX f,  , 

x......"\, 

XXXX 

,Município de São 
XXXXXXXXXX 

XXXXXXXX 
XXXXXXX 

XXX X • XXXXXXX 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N2  657832007-21003030 

Nome(CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A 
CNPJ: 61.584.223/0001-38 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas 
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em 
Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos 
administrados pela RFB e as inscrições em Dívida Ativa da União, 
administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 
objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n2  8.212, de 
24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n2  10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive a 
decorrente de cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 
02/05/2007. 

Emitida em110/09/2007. 
Válida até 08/03/2008. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 





MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

0110 

 

• 

N°013612007-11022100 

Nome: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES S.A 
CNPJ: 17.250.986/0001-50 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta 
data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n°. 
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida 
Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela 
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em 
Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os 
mesmos efeitos da certidão negativa. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, de 24 
de Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 
da Lei n°. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 
entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de 
cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
< http://www. receita .fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 
02/05/2007. 

Emitida em 06/06/2007. 
Válida até 03/12/2007. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualduer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 558232007-21003030 

Nome: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
CNPJ: 61.099.826/0001-44 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima 
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não 
constam pendências em seu nome relativas a contribuições 
administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
a inscrições em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social 
(INSS). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as 
suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições 
previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, 
inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os 
demais tributos administrados pela RFB e as inscrições em Divida 
Ativa da União, administrada pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8.212, 
de 24 de Julho de 1991, e alterações, exceto para: 
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou 
de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples, inclusive 
a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a 
qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 
02/05/2007. 

Emitida em 08/08/2007. 
Válida até 04/02/2008. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Context... 9/8/2007 
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VOLTAR 

CAI ir 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 	 O 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	61584223/0001-38 
Razão Social:CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA 
Endereço: 	RUA BELA CINTRA 24 10  ANDAR / CONSOLAÇÃO / SAO PAULO / 

SP / 1415-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/09/2007 a 16/10/2007 

Certificação Número: 2007091709481209039030 

Informação obtida em 18/09/2007, às 14:51:28. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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IMPRIMIR 

 

VOLTAR 

01_13 
CAI-- ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	17250986/0001-50, 17250986/0001-50 
Razão Social: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES SA 
Nome Fantasia:coNvAp ENGENHARIA E CONSTRUCOES S/A EST UNIF 
Endereço: 	ROD RODOVIA MG 10 KM 24 3 10 KM 24,3 / ANGICOS / 

VESPASIANO / MG / 33200-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 18/09/2007 a 17/10/2007 

Certificação Número: 2007091814382273737838 

Informação obtida em 18/09/2007, às 14:38:22. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site d Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	61099826/0001-44, 61099826/0001-44 

Razão Social: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A 

Nome Fantasia:E51-  UNIF 
Endereço: 	R CACAPAVA 49 / JARDIM PAULISTA / SAO PAULO / SP / 1408-010 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 17/09/2007 a 16/10/2007 

Certificação Número: 2007091710270356155547 

Informação obtida em 17/09/2007, às 10:27:03. 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

nnev 
LS uzz. 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
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ILOCIAR.11 

Página 1 de 1 

<=1- 	
7:=Á 
‘,9  

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=4... 17/9/206 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

U 15 

HABILITAÇÃO GERAL 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

ANEXO I 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

São Paulo, 20 de setembro de 2.007. 

0.116 

 

À 
1. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter ã 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 
licitação referenciada: 

- índice 
- Carta de Apresentação 
Documentos do Consórcio 

Instrumento Particular de Compromisso de Consórcio 
- Procuração do signatário da Proposta 
- Credenciamento 

-Documentos das Empresas 
- Habilitação Jurídica 

-Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social das empresas 
-Ata de eleição da diretoria 

-Regularidade Fiscal 
-Prova de inscrição no CNPJ/MF 
-Prova de inscrição municipal e estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
-Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
-Prova de regularidade com o INSS 
-Prova de regularidade com o FGTS 

-Habilitação Geral 
-Carta de apresentação, conforme Anexo I 

-Habilitação Técnica 
-Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e 

dos Responsáveis Técnicos, junto ao CREA para o exercício 2007 
-Atestados de Capacidade Técnica, prova de vínculo e currículos 
-Compromisso de participação do pessoal técnico, conforme Anexo II 
-Relação da equipe técnica mínima 
-Atestado de Visita Técnica 
-Prova de vínculo dos profissionais que efetuaram a Visita Técnica 
-Compromisso de Constituição do Consórcio 

- Qualificação Econômico-Financeira 
-Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial 
-Cálculo dos índices financeiros 
-Prova de recolhimento da garantia da proposta 

Declarações 
- Termo de Encerramento 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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Rua Bela Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415- 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0117 
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 
habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no 
presente Edital e seus anexos. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) 
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXIII do art 72  da Constituição Federal (Lei n2  9854/99). 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG a Sra SUSANA CABARCOS PAWLETTA, 
Carteira de Identidade N2  6.816.967-X-SSP-SP, Órgão Expedidor SSP/SP, a qual 
outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando 
cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os 
demais atos no presente processo licitatório. 

Atenciosamente, 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA 
E COMÉRCIO S/A 

CONVAP ENGENHARIA E 
CONSTRUÇÕES S/A 

CONSTRUTORA FERREIRA 
GUEDES S/A 

CNPJ 61.584.223/0001-38 CNPJ 17.250.986/0001-50 CNPJ 61.099.826/0001-44 

ROBERTO RIBEI 	CAP RO  
DIRETOR VICE PRESID NTE 

MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
DIRETOR PRESIDENTE 

ERASTO MESS 	DA SILVA 
JUNIer 
DIRE :'," SUPERIN 	NDENTE 
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CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO I 
	 0118 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

São Paulo, 20 de setembro de 2.007. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ne 05/2007 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 
licitação referenciada: 

- índice 
Carta de Apresentação 
Documentos do Consórcio 

Instrumento Particular de Compromisso de Consórcio 
Procuração do signatário da Proposta 
Credenciamento 

-Documentos das Empresas 
- Habilitação Jurídica 

-Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social das empresas 
-Ata de eleição da diretoria 

-Regularidade Fiscal 
-Prova de inscrição no CNPJ/MF 
-Prova de inscrição municipal e estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
-Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
-Prova de regularidade com o INSS 
-Prova de regularidade com o FGTS 

-Habilitação Geral 
-Carta de apresentação, conforme Anexo I 

-Habilitação Técnica 
-Prova de inscrição ou registro e quitação das anuida es da empresa e 

dos Responsáveis Técnicos, junto ao CREA para o exercício 2007 
-Atestados de Capacidade Técnica, prova de vínculo e currículos 
-Compromisso de participação do pessoal técnico, conforme Anexo II 
-Relação da equipe técnica mínima 
-Atestado de Visita Técnica 
-Prova de vínculo dos profissionais que efetuaram a Visita Técnic 
-Compromisso de Constituição do Consórcio 

Qualificação Econômico-Financeira 
-Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicia 
-Cálculo dos índices financeiros 
-Prova de recolhimento da garantia da proposta 

Declarações 
- Termo de Encerramento 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

n g 
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 
habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no 
presente Edital e seus anexos. 

' Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) 
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos 
do inciso XXIII do art 7° da Constituição Federal (Lei n2  9854/99). 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG 
Carteira de Identidade N2  6.816.967-X-SSP-SP, 
outorgamos os mais amplos poderes inclusive 
cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e 
demais atos no presente processo licitatório. 

a Sra SUSANA CABARCOS PAWLETTA, 
Órgão Expedidor SSP/SP, a qual 
para interpor recursos, quando 
documentos e, enfim, praticar os • Atenciosamen 

CON 	[KAP-WS ENGENHARIA E (0MÉRCIO A. 
ENG.° ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANC 

CREAN.9500931321 -6.°  REG.RG.IV7.611.632/SSP P 
DIRETOR VICE PRESIDENTE 

CONSTRUCAP 
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convap engenharia e construcões s.a. 

ANEXO I 	

ni 20 
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

São Paulo, 20 de setembro de 2.007. 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS 
GERAIS — CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N2  05/2007 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para submeter à 
apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a 
licitação referenciada: 

- índice 
- Carta de Apresentação 
- Documentos do Consórcio 

- Instrumento Particular de Compromisso de Consórcio 
- Procuração do signatário da Proposta 
- Credenciamento 

-Documentos das Empresas 
- Habilitação Jurídica 

-Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social das empresas 
-Ata de eleição da diretoria 

-Regularidade Fiscal 
-Prova de inscrição no CNPJ/MF 
-Prova de inscrição municipal e estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
-Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
-Prova de regularidade com o INSS 
-Prova de regularidade com o FGTS 

-Habilitação Geral 
-Carta de apresentação, conforme Anexo I 

-Habilitação Técnica 
-Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos 

Responsáveis Técnicos, junto ao CREA para o exercício 2007 
-Atestados de Capacidade Técnica, prova de vínculo e currículos 
-Compromisso de participação do pessoal técnico, conforme Anexo II 
-Relação da equipe técnica mínima 
-Atestado de Visita Técnica 
-Prova de vínculo dos profissionais que efetuaram a Visita Técnica 
-Compromisso de Constituição do Consórcio 

- Qualificação Econômico-Financeira 
-Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial 
-Cálculo dos índices financeiros 
-Prova de recolhimento da garantia da proposta 

- Declarações 
- Termo de Encerramento 

Rodovia MG-10 — Km 24,3— Bairro Angicos — PABX (31) 3629. 4919— Fax (31) 3621.1798 — Vespasiano — MG — CEP 33200-000 	\g/ 
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convap engenharia e construcões s.a. 

0121 
Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de 
habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no 
presente Edital e seus anexos. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) 
dias corridos, a•contar da data de abertura da licitação. 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 
18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos 
termos do inciso XXIII do art 72  da Constituição Federal (Lei n° 9854/99). 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG a Sra SUSANA CABARCOS 
PAWLETTA, Carteira de Identidade N2  6.816.967-X-SSP-SP, Órgão Expedidor 
SSP/SP, a qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor 
recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, 
praticar os demais atos no presente processo licitatório. 

Atenciosamente, 

CO8Vap ngscharia Cciiiilmy.lcs 
ONPJNIF. 17.250.93S/0001-50 

Mateus de Castilho Soeu 
Engenheiro Civil 

Presidente 
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CONSTRUTORA 

GUEDES S/A 
0122 

ANEXO I 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

São Paulo, 20 de setembro de 2.007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

REF: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°. 05/2007 

Prezados Senhores, 

Em cumprimento aos ditames editalicios, utilizamo-nos da presente para submeter à apreciação de V.Sas. os 
documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação referenciada: 

- índice 
- Carta de Apresentação 
- Documentos do Consórcio 

- Instrumento Particular de Compromisso de Consórcio 
- Procuração do signatário da Proposta 
- Credenciamento 

-Documentos das Empresas 
- Habilitação Jurídica 

-Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social das empresas 
-Ata de eleição da diretoria 

-Regularidade Fiscal 
-Prova de inscrição no CNPJ/MF 
-Prova de inscrição municipal e estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Federal 
-Prova de regularidade com a Fazenda Estadual 
-Prova de regularidade com a Fazenda Municipal 
-Prova de regularidade com o INSS 
-Prova de regularidade com o FGTS 

-Habilitação Geral 
-Carta de apresentação, conforme Anexo I 

-Habilitação Técnica 
-Prova de inscrição ou registro e quitação das anuidades da empresa e dos Responsáveis Técnico 

ao CREA para o exercício 2007 
-Atestados de Capacidade Técnica, prova de vínculo e currículos 
-Compromisso de participação do pessoal técnico, conforme Anexo II 
-Relação da equipe técnica mínima 
-Atestado de Visita Técnica 
-Prova de vínculo dos profissionais que efetuaram a Visita Técnica 
-Compromisso de Constituição do Consórcio 

- Qualificação Econômico-Financeira 
-Certidão Negativa de Falência, Concordata ou Recuperação Judicial 
-Cálculo dos índices financeiros 
-Prova de recolhimento da garantia da proposta 

- Declarações 
- Termo de Encerramento 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49 - 1°  andar, cj. 11, Jd. Paulista — São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 3068-8555 
Filial RJ: Praça Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro/RJ - Fone/fax: (021) 2221-3388 e 2221-3888 

Site: www.ferreiraugedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedesWerreiraguedes.com.br  
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rRA  PaEIRA GUEDES S/A 

Declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, 
e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e 
nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus 
anexos. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias 
corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 
(dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores de 16 
(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do 
inciso XXIII do art. 70  da Constituição Federal (Lei n°. 9854/99). 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEMIG a Sra. SUSANA CABARCOS 
PAWLETTA, Carteira de Identidade N°. 6.816.967-X-SSP-SP, Órgão Expedidor SSP/SP, 
a qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando 
cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no 
presente processo licitatório. 

Atenciosamente, 

 

• 
CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 

Armando Rodrigues dos Santos 
Gerente de Propostas 

RNE W-649.023-S e CPF: 943.546.348-72 
CREA/SP 0682054315/D 

Matriz SP: Rua Caçapava, 49 - 1°  andar, cj. II, Jd. Paulista — São Paulo/SP — CEP: 01408-010 - Fone/Fax: (011) 3068-8555 
Filial RJ: Praça Olavo Bilac, 28, 18°  andar - conjunto 1815, Rio de Janeiro/RJ - Fone/fax: (021) 2221-3388 e 2221-3888 

Site: www.ferreiraugedes.com.br  - e-mail: ferreiraguedes(ipferreiraguedes.com.br  
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Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

1 2 4 

HABILITAÇÃO TÉCNICA 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL, 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRON 

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA. 125 

¡ Certidao NR.: 14567/07 	Valida. ate: 31/12/2007,. Processo: F 00037/39 

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada 
neste Conselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de 
seus responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS., ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referi-
da Lei, que a Pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis tecni - 
cos nao se encontram em debito com o CREA -SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta 
certidao nao concede a empresa o direito de executar quaisquer servicos 
•tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis 
tecnicos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer 
modificacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao. 

• 

Razao social: CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMERCIO S/A• 
C.N.P.J.: 061.584.223/0001-38 

Endereco: 	R BELA CINTRA 
	

24 
1 AND 	CONSOLACAO 
01415 - 000 - SAO PAULO 
	- SP 

Registro no CREA-SP: 0003732 

Data do registro: 26/10/1940 

Capital social: R$ ******)~00.006000,00 Reais 
Atualizado em : 03/04/2006 - 

Observacao: 
A 	presente 	certidao e 	lavrada para o exercicio 
atividades tecnicas constantes do objetivo social, restri 
as atribuicoes do (s) profiüsional (is) aqui anotados (s), 
SEM RESTRICOES. 	. . . . . . . 	. . . . 	. . . . 

OBJETIVO SOCIAL: A) A execucao de servicos e/ou obras de constru-
cao civil e/ou engenharia em. todos os seus ramos e especialidades 
compreendendo, exemplificativamente, as areas de engenharia civil 
engenharia mecanica, engenharíü eletrica 	genliaria agronomica , 
engenharia hidraulica e de saneamento, ngenhari industrial 	e 
outras, ainda que nao especificadas, r conta opria ou de ter-
ceiros, sob o regime de empreitada administr ao e outros admi- 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDER,.  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI I E JURA E AbliONUMIA 

,CREA-SP. 

tf\"1  
n1 9 6 

tidos; B) Compra e venda de imoveis; C) Incorpoi:acoeq, de imoveis 
em geral; D) Representacoes; E) Adminstracao de bens. proprios ; 
F) Servicos de limpeza publica em geral, incluindo remocao 
transporte, deposito e beneficiamento de lixo domiciliar, indus-
trial e ou hospitalar, e/ou manutencao de areas verde5,:parOés e'' 
jardins; G) A exploracao de servicos publicos. em todos os seto-
res e modalidade, mediante o regime de concessao, permissao, par-
ceria ou qualquer outro; e H) Participar como socia ou acionista 
em outras empresas. . 	. 	. . . . . . . . . . . . . . . . . 

• • ff • • • • • • • • • .1 • • • 	 • 	 • • • 

RESPONSAVEIS TECNICOS 

Nome: JULIO CAPOBIANCO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

Continuacao da certidao 14567/07 Folha: 2 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933. 
Numero de registro no REA-SP: 0600059864 
Carteira(s):005986/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 04/12/1968 

Nome: JULIO CAPOBIANCO FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembr 
1933. 
Numero de registro no CREA7SP: 0600379765 
Carteira(s):037976/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 26/03/1975 

Nome: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da ResolUcao 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA. 
Numero de registro no REA-SP: 0600931321 
Carteira(s):093132/D 	expedida por 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica- 

Nome: MARCO AURELIO COSTA GUIMARAES 
Titulo(s) e atribuicoes : 

Conferido por: 
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ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 9 	1973, do CONFEA. 
Numero de registro no 	-SP: 506 

Conferido por: w?)/ 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL Oh ENGENHAHIA, ARGUI I t I Ul-SA t AGRONOM 

Continuacao da certidao 14567/07 Folha: 3 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07., da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973;'&VCONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0400437716 
Carteira(s):043771/D 	expedida por CREA-MG 

visada sob n. 149890 	no CREA76F 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 04/12/1996 

'Nome: CARLOS ALBERTO BERTASOLI 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060183145 
Carteira(s):5060183145/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 01/03/1999 

• Nome: MARCO ANTONIO PORTUGAL 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

TECNICO EM EDIFICACOES 
do artigo 03, da Resolucao 262, de 28 de julho de 1979, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP:5060248633 j 
Carteira(s):5060248633/D 	' expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/12/1999 

Nome: SERAFIM BOTOLLI 
Titulo(s) e atribuicoes'.:- 

.____ 
ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CO 

010 	
Numero de registro no CREA-SP:.5060602201 
Carteira(s):5060602201/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 20/11/2001 

Nome: FREDERICO EIGENHEER NETO 
Titulo(s) e atribuicoes : 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL,,, 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SA0  

r 28 
Continuacao da certidao 14567/07 Folha: 4 

Carteira(s):5060601873/D 	expedida por REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 28/01/2002' 

Nome: MARCOS MAKOTO CAMIGAUCHI 
Titulo(s) e atribuicoes 
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ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933. 
Numero de registro no REA-SP: 0600649835 
Carteira(s):064983/D 	expedida por REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/05/2002 

Nome: LUIZ FERNANDO CECOTTO DA CUNHA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600899962 
Carteira(s):089996/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 13/11/2002 

Nome: MARIO LUIS CASALLE 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do ccNFEA. 
Numero de registro no REA-SP: 0601739345 
Carteira(s):173934/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 04/07/2003 

Nome: LUIZ CARLOS DA SILVA 
Titulo(s) e atribuicoes 

0110 	
ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no REA-SP:-  0601826592 
Carteira(s).:182659/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 04/07/20313 

Nome: FATIMA TIEMY NAKASSIMA 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRA CIVIL 

Conferido por: 
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Nome: JOSE ANTONIO TERRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

Conferido por: 

,,55rm7)77-, 
4(5ç\s\ 	

kk, 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAls  
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

— 

Continuacao da certidao 14567/07 Folha: 5 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do'CONFBA: 
Numero de registro no CREA-SP: 5060119550 
Carteira(s):5060119550/D 	expedida por REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 25/08/2003 

Nome: ALEXANDRE CERAVOW BARCELOS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061433102 
Carteira(s):5061433102/D 	expedida por CREA-SP 

010 	Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 25/08/2003 

Nome: SILVANO JOSE MACATROZZO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO MECANICO 
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601617653 
Carteira(s):161765/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 26/01/2004 

Nome: CELIO DA SILVA GONCALVES 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO AGRONOMO 
do artigo 05, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do PINFEA. 
Numero de registro ho CREA-SP: 5062034560 
Carteira(s):004592/D 	expedida por CREA-GO 

visada sob n. 5062034560 no CREA SP 
Data de inicio de Responsabilidade Teenica: 26/01/2004 

Nome: AL-E-SSANDRO LIMA • 	Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO QUIMICO 
do artigo 17, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no REA-SP: 5061572022 
Carteira(s):5061572022/D 	expedida 	CREA-P 
Data de inidio de Responsabilidade Tec ca: 14/02M05 

C 1 2 9 

ca/ 



(XICjii051:1 uÂrasenElt 
m.) 

eb ciiki 
e-11,:lJu;3 

,Ar::Jr1W 	,vel 

A223T 'JONA RU 
e 

- AUZITWYJ - 

q2-AM;) ob. 0~ 

.AR4W03 QL,j..;N'er et orliwii 

M02\EG\M- 

OttidglIgirr 

02:3M0aa 
.V1oãijle (,b 

eb ol.wwW 

eb 	eb 130. 

NIT 
:yisTo•EiVIRËfil,STRO DÉ PESSOA JuRinirÂ'" 

. .:sto re° 02204/yJ 	. Válido até 31/12/2007. 

Redi3Oro„vi,sado_gxclusivamente para participação 
ernOitaçarPúblidas, na Jurisdição do CREA- 

	

MT, nós aermos tia Resolução n° 413/97 do 	 Obi.) 	 311:0e 
CONFEA. O presente visto não tem validade 
para execução de ottraspu serviços. 

0.0 	 Qfiffff es,t) 	 bb ,V0 

	

0/07/2007. 	0,Je;e1Le.-, 	 olá 	ab nv31-1u'ei 
fblbeqxe 

eb 

LVALI 
galro «Anotações 

tarda 035/2005 
CkTO7) a'FICSA 	:eçro'd 

(a)olb2T 

.haulou 
JIVRi 

eb orLDIO 	tr.:•2 	ist , 	• 
Jr -Jtt; GU 	 e,b 	Lt  14 

qa-Aaji.J -_tog ...sbibeqxe 

	

:.Beb:veer 	eb eLef-f:tj 	es 

ORMJI'a :efre2 
e 

offs eb 
o 	r 	eb 0-..teaJK 

,mg Fr 

P,:i4j2\10\a 	jár,aloge.Ã ehOI1..L ftyje,C 

ana cfaao 



„ÇREA-45P. 

Continuacao da certidao 14567/07 Folha: 6 

EUEFRAÇO PÚBLICO FEDERAL,, 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Nome: HAMILTON DE FREITAS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060356355 
Carteira(s):5060356355/D 	expedida por 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnic 

Nome: MAURICIO PACHECO E SILVA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

Conferido por: 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973,. do CONFEA. 
Numero de registro no REA-SP: 0600913650 
Carteira(s):091365/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 27/04/2005 

Nome: FERNANDO DAMIN FILHO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601832420 
Carteira(s):183242/D 	expedida por REA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 27/04/2005 

Nome: PAULO FASCINA DA SILVA 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no REA-SP: 0682495383 
Carteira(s):249538/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 27/04/2005 

Nome: PAULO MOTA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 dé junho de 1973, do C FEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601408307 
Carteira(s):140830/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 28/04/2005 

0130U.  
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Conferido por: Sao Paulo, 18 de julho Ide 2007. 

termre 	Peedi 
5/1997 

de eurrdr crm e, rt 
m.e. 

LicitRC,RC! 

numerc-:.199.22:65 
413 'IQ 	"I= 

dede Rte 31.12_2007 
referide 

A. 
!:!resent 

010 	
rEA-RJ 

cemc 

S'un-di Feel-eu* de Ligit4.1. 
Ageute AdrainIstretiiio I 
‘‘.40,eccional Leste 

Ret. 3.477 . 

nes:te 	1::edr_ 
Rin DE :304 iITRn_ 

Cláudia Poliacov 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL': 

Continuacao da certidao 14567/07 Folha: 7 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONBEA:-
Numero de registro no CREA-SP: 5061290150 
Carteira(s):5061290150/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 21/06/2006 

Nome: DANIEL DE LIMA CHAGAS 
Titulo(s) e atribuicoes : 

• 
ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no REA-SP: 5061434870 
Carteira(s):5061434870/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 21/06/2006 

Nome: DOMINGOS ALFANO 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
do artigo 04, da Resolucao 359-, de 31 de julho de 1991, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA:SP: 0601704655 
Carteira(s):170465/D 	expedida por_ CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica:' 17/07/2007 

icicir************4clowteiowiami~-*******-401coiciolci**-smosolomeinfoloosoicoiommok 
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Paulo, Ode janeiro d 2007. 

P COVI_Gi, 	 u251, 
erdio í."3t-re da Siiva 

Agente AdnninIst,....Ati•,,,o i - Reg. 3C1e 
Seccional Norte 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 0132 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.593/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600059864 

Nome: 	JULIO CAPOBIANCO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira registrada no CREASP 	: 005986/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 d dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao est belecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra 	m debito com o 

CREA-SP. 



• 

• 



janeiro de,!„..,C(i4.2u,  

Sergio Parra da Silva 
Agente Administrativo I - Reg. 3816 

Seccional Norte 

Sao Taulo, O 

10°W31318110 
RwSavajudim - 

(1 1 mmern O-
partmmferecomo 

S.Nullo, 3 

„RIA, Af 0:?...
„<(; 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 	 o 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 	o 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 	 r  I. 3 3 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.570/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600379765 

Nome: 	JULIO CAPOBIANCO FILHO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 037976/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado,nao se encontra em debito com o 

CREA -SP. 
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a Paulo, O 	janeiro de 2007. 

4aÁ I:1  aM.a., 01--a,  

4io Parra de Silva 
Agente Aclnistr2ti"ve I - Reg. 381e, 

Seccional Nortp 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP C L134 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.592/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600931321 

Nome: 	ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
.********************************************************************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 093132/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enco tra em debito com o 

CREA-SP. 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia de São Paulo "-- 0135 

CREA-SP 

10° 
Rua silva Jatdini, 	â 
AUTENTICA ti! a!) "ata 419. 13presenuda 
Parte, cenferetom o onal 	fé 

41q /  s. pado. 30 
< 

2 Po 1 cov Simões 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.571/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0400437716 

Nome: 	MARCO AURELIO COSTA GUIMARAES 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************* 

Carteira 	registrada 	no CREA-MG 	: 	043771/D 

CERTIFICO 	que 	o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, 	nos termos 'da 	Lei 	rir. 	5.194, 	de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, 	ainda, face ao es abelecido no artigo 

68 	da referida Lei, 	que o interessado nao se encontra em 	debito com 	o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 05 	janeiro de 2007.. 

01111.,CL. d-a-/ 
SP.rto Perra 

Agente Adpin9strativ09 Reg. 3816 
Sers;c9orral Norte 



• 



IAUTENTI 
para, conf co ere 

I 0° 0.130 
Rua Silvai:Mini, 

Sao Paulo, 05 	janeiro de 2007. 

gia Parra da Silva 
Agente Admínistrativo i - Reg. 381B 

SeccionE4.i Norte 

SERVICOPÚBLICOFEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL C LL3G 

Numero da certidao: 	3.591/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060183145 

Nome: 	CARLOS ALBERTO BERTASOLI 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5060183145/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encont.ra 
	m debito com o 

CREA -SP. 



, 

• 



SaQ Paulo, 

• 

`;:ierrik)Parrrà da Silva 
Agente. Admlnistrativo - Reg. 3816 

Seccionai Norte 

05 de janeiro de 2007. 

10° • 'Te E.". "-:4 Á4.ï r 
Rua Silva ja •Fit, - 	IR o- 

Po r• • 01) 6695-9133 AUT1314111C.F,tO O. gs u cópia ap 
parte, conrc om o original. 

,00.QQQQwx, 
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'---, 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.572/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060248633 

Nome: 	MARCO ANTONIO PORTUGAL 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
TECNICO EM EDIFICACOES 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5060248633/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 4 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face a estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encon ra em debito com o 

CREA-SP. 



• 

• 



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura k, 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

- 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.573/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060602201 

Nome: 	SERAFIM BOTOLLI 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
.********************************************************************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5060602201/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encon ra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 05 	janeiro de 2007. 

Pail)LCÁ,  Cta,  

RuSilvalanta 	o-S.NWo-S Foc(1l 	9113 
AUTIMMICA 0.'- .uomenudam  Pane,conferecomoon nal.Doeff. 	" 

s.P-IN 3 O MAIO 2037 

Sergio Parra da Silva 
Agente Administrativo 1 - Reg. 3816 

E-;er:Glonal NortC 
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Sao Paulo, 05 de janeiro de 2007. 

C)(All-C4-, 	Zt-A2tz- Sergio Parra da bIlva 
Agente Adminis1ra1ivo 1 Reg. 3516 

Secelonal Norte 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDA0 DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.589/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060601873 

Nome: 	FREDERICO EIGENHEER NETO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
....****************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5060601873/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos •da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o'interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 





O
janeiro de 2007. 

CLAIL,Cc,  

Sert.,,,ie Parra da Si va 

• 
', Agente Administrativo! - Reg. 381p 

SeccionaiRofte  

éçv 

* Sao Paulo, 05 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

- 	4 O 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.590/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600649835 

Nome: 	MARCOS MAKOTO CAMIGAUCHI 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
.********************************************************************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 064983/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei rir. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o ,interessado nao se encont a em debito com o 

CREA -SP. 



• 

• 



05 de janeiro de 2007. 

P-A21.-CÁ,oi 
Sergio Parra da Silva 

Agente Administrativo I - Reg. 3616 
Seçcional Norte 

Sào\Paulo, 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.588/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600899962 

Nome: 	LUIZ FERNANDO CECOTTO DA CUNHA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
************************************k********************************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 089996/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao e tabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 





CREA -SP. 

Sao Paulo, 05 de janeiro de 2007. 

OV11:1%4,  2t-a,  '211",  
SerC;f0 f-')wra da Silva 

Agents ,à,drninistrafivo - Reg. 3816 
SPcdonal Norte 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP u 4 2 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 3.574/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601739345 

Nome: MARIO LUIS CASALLE 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 173934/D 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 173934/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encon ra em debito com o 



• 



CREA -SP. 

Sao Paulo, 05 de janeiro de 2007. 

PIA)La, aa, 
Sergio Parra cla Silva 
Administrativo 	Rect, 3816 

Seccional Norte ”. 

.„..,,,,•••.,..,,,,,,, 
c.,,  \ 
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, ,...;:: p 	fili5"::1 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 	V,.,„,s,k 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura \'' 4' 
 'C' ...,„ q••••''  

-..".......,....,,,_,,..;••'̂ 	

,.•' 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

São Paulo, 16 de janeiro de 2007. 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.587/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601826592 

Nome: 	LUIZ CARLOS DA SILVA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 182659/D 

C- 	, 

CERTIFICO que ',otprofissional acima mencionado se encontra registrado 
• 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, , 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

• 
68 da referida Lei, qUe% interessado nao se encon ra em debito com o 

43 
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Paulo, 05 de janeiro de 2007. 

PCOVI,C,1. CL,  /g-titla, 
Sergio Parra da Silva 

Agente Administrativo - Reg. 3815 
Seccional Norte 

• 'N. J,;. 

ffl A-,  4 
gÁ), 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP .1 4 4 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.586/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060119550 

Nome: 	FATIMA TIEMY NAKASSIMA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRA CIVIL 	' 
..******************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5060119550/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. 

CREA -SP. 

CERTIFICO, ainda, face ao es abelecido no artigo 

se encontra em debito com o 68 da referida Lei, que o interessadO nao 



• 

• 



Sac.; Paulo, 05 	janeiro de 2007. 

At/12.'LEP  Sergio Parra da Silva 
Agente Administrativol- Reg. 3816 

SERVIÇO POBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP C 	CJI 4 5 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.575/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5061433102 

Nome: 	ALEXANDRE CERAVOLO BARCELOS 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
.********************************************************************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5061433102/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei mr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face a estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enco tra em debito com o 

CREA -SP. 





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

(-" 	4 3 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.585/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601617653 

Nome: 	SILVANO JOSE MACATROZZO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO MECANICO 
*******************************• *************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 161765/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, d 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se en ontra em debito com o 

CREA-SP. 

Saj9 Paulo, 0.

) 

 de janeiro de 2007. 

5  C(Aji,C,£, ata,  //c147a,  
Sergio Parra da Silva 

Agente Administrativo 1 - Reg. 3816 
Seccional Norte 



, 

• 

• 
, 



Paulo, O de janeiro de 2007. 

cÁ,„ 
Sergio Parra da Silva 

Agente Administrativo - Reg.. 381 
Nonto: 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.584/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5062034560 

Nome: 	CELIO DA SILVA GONCALVES 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO AGRONOMO 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-GO 	: 004592/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se e contra em debito com o 

CREA-SP. 

o- \ 

47 



, 

• 



Sao Paulo, 05 	janeiro de 2007. 

OLCÁ.,,fat7a.,  
Sergiv Parra da SiNa 

Agente Adrrink,trat;vol - Reg. 3816 
Secciona) Norte 

10 )̀RRG 
Rua Silva Jardim ett• 	M - 	uk-S 

FO*C(1I 	9133 
ÂuTNncAçAO 	cópia aprasent!da pe a 
parte, confere com angina! Dou fé ,/ o 

S. Nulo, O MAIO 2007 4 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

•-e," 

 

- . 	.// 

‘c.'t 
( 

CREA-SP 

4 8 ••• 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 3.576/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5061572022 

Nome: ALESSANDRO LIMA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO QUIMICO 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5061572022/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 4 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face a estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encon ra em debito com o 

CREA-SP. 



• 



3 S.Paulo, 

Sao Paulo, 05de janeiro de 2007. 

Sercilo Parra da Silva 
Agente Administrativo 1 REZO. 3816 

Sacciona Norte 

(1 I 
AUTENTI 	O - 
pane. confere como .  

10° REG 
Rua SihJardbn. 

Cláu 
V UDOS 

• s., 1 44,  
•?. 	• 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

,,149 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.577/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600913650 

Nome: 	JOSE ANTONIO TERRA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
..******************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 091365/0 

CERTIFICO que o profissional acima menciona o se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 4 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face a estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enc 	a em debito com o 

CREA-SP. 



• 

• 
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cópia apmentzda pe 

nal. Dou fé. 

MAIO 200 

14,1 
	

lia v Si 	CS 
V L/ 

10 

SaQ Paulo, Ode janeiro de 2007. 

ou 	06, /LIO-a,  
Sergio Parra da Silva 

Agente Administrativo; - Re. 3816 
Seccional Norte 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.583/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601832420 

Nome: 	FERNANDO DAMIN FILHO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 183242/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 4 de dezembro de 1966, 

conforme • os dados acima. CERTIFICO, ainda, face a estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encon ra em debito com o 

CREA-SP. 
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6695.9133 
cópa ap ntada pela 

fooriginal.Dou 	r----- 

O MA O"2007 
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8:9,À13961.3 

Sao Paulo, 05 de janeiro de 2007. 

Sergio t":';2r15 de Silva 
Agente.Administrativo - Reg. 3816 

Ser.cione! Norte 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

• 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.582/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0682495383 

Nome: 	PAULO FASCINA DA SILVA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
.********************************************************************* 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 249538/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face o estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enco tra em debito com o 

CREA-SP. 
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de janeiro de 2007. 

ail)La-,oLcÂ(-14)r4' 
ao Paul 

Sergio Parra da Silva 
Agente Administrativo i- Reg. 3816 

Seccional Norte 

• 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.578/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0601408307 

Nome: 	PAULO MOTA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
............................................. 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 140830/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

• 
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Serg;o Parra da Sha 
Aqente AriminIstra.t;vo - Reg. 3816 

clonal Norte 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.581/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060356355 

Nome: 	HAMILTON DE FREITAS 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5060356355/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face o estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enco tra em debito com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, O de janeiro de 2007. 
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AP.R,A,A.e02' 

,1 	C, 	E .(•'; -51:' 	- 
,•••":cre," 

10°R.EG O 
Rua Si Ivalaedi na, 86' 

(II)6695-9 
Pane confere 	cingi Dou f. AUFECÁRell?. 

Esta 	pfIientada 
4:41 a. pauto, 30 AIO 2n 

Sao Paulo, 05 de-  janeiro 

9CUVLC(' CiCÁf  Ârj"Va'  Se4o Parra da SUEI 
Mente AcirnInletrativo 1 - Reg. 3816 

';&,.;z•,:iç)r12J1Noste 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.579/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5061290150 

Nome: 	MAURICIO PACHECO E SILVA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP 	: 5061290150/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face a estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enco tra em debito com o 

CREA-SP. 
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-C.j55 

Paulo, 05 de janeiro de 2007. 

oLa, 
Sergí3 Paç.rad Shva 

Agente Adminrativo I - Reg. 3816 
(:,ionai Norte 

Sao 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São Paulo 
CREA-SP 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 	3.580/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5061434870 

Nome: 	DANIEL DE LIMA CHAGAS 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
********************************************************************** 

Carteira registrada no CREA-SP k : 5061434870/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei' nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face o estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se enco tra em debito com o 

CREA-SP. 
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i'Ve.5 Fflho 
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ÇOIAL  "Nz. SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOIVIMP:DE: 	PAM9‘ 

CFEA-SP  

•NÇ: mettkawt'* 
1)3 V110 

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 14.568/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: '0601704655 

Nome: DOMINGOS ALFANO 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
moioictoomiolokmdoido~ok***Actolog 

Carteira registrada no CREA-SP : 170465/D 

CERTIFICO • que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabeleci o no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em deb'to com o 

CREA-SP. 

Sao Paulo, 18 de julho de 2007. 





CREA - MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE 0XX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-01 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 090031 27 32 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 073560/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO 
CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDA-
DE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSA-
VEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 
1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 
DA, CITADA LEI, QUE A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDÃO, BEM 
COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO SE ENCONTRAM EM DEBITO 
COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDÃO NÃO CONCEDE A • PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RES-
PONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA 
LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER 
QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA 
DE SUA EXPEDICAO. 
ESTA CERTIDÃO É PARA FINS DE: DIREITO ****************************** 
RAA0 SOCIAL: CONSTRUCAP-CCPS-ENGENHARLA E COMERCIO S.A 
ENDERECO: RUA BELA CINTRA, 24 ANDAR 01 

CONSOLACAO 
SA0 PAULO - SP 	CEP: 1415000 

CNPJ: 61584223000138 	PROCESSO: *4599298 
REGISTRO NO CREA-MG: *23303 	EXPEDIDO EM: 17/08/1998 
CAPITAL SOCIAL:rR$ 100.000.000,00 
(CEM MILHOES DE REAIS **********'********************************** 
******************************************************************* 
******************************************************************* 	 **) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 
NOME: ROBERTO RIBEIRO CAPOBIANCO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/08/1998 
CARTEIRA: *******93132/D EXPEDIDA EM 18/02/1982 PELO CREA-SP • VISADA SOB O NUMERO 15952 EM 01/06/1998 ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
OBS: C/ EXCECAO DE AERO- 
OBS: 	PORTOS. 
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z, 

• 

• 



d 

CREA - MG 
CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE 0XX(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3208-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 073560/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

OBJETIVO SOCIAL: 
TEM POR OBJETO: A) A EXECUCAO DE SERVICOS E/OU OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL 
E/OU ENGENHARIA EM TODOS OS SEUS RAMOS E ESPECIALIDADES, COMPREENDENDO, EXEM 
PLIFICATIVAMENTE, AS AREAS DE ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA MECANICA, ENGENHA 
RIA ELETRICA, ENGENHARIA AGRONOMICA, ENGENHARIA HIDRAULICA E DE SANEAMENTO, 
ENGENHARIA INDUSTRIAL E OUTRAS, AINDA QUE NAO ESPECIFICADAS, POR CONTA PRO-
PRIA OU DE TERCEIROS, SOB O REGIME DE EMPREITADA, ADMINISTRACAO E OUTROS 

110  ADMITIDOS; B) COMPRA E VENDA DE IMOVEIS; C) INCORPORACOES DE IMOVEIS EM GE-RAL; D) REPRESENTACOES; E) ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS; F) SERVICOS DE 
LIMPEZA PUBLICA EM GERAL, INCLUINDO REMOCAO, TRANSPORTE, DEPOSITO E BENEFI 
CIAMENTO DE LIXO DOMICILIAR, INDUSTRIAL E OU HOSPITALAR, E/OU MANUTENCAO DE 
AREAS VERDES, PARQUES E JARDINS; G) A EXPLORACAO DE SERVICOS PUBLICOS, EM TO 
DOS OS SETORES E MODALIDADES, MEDIANTE O REGIME DE CONCESSAO, PERMISSAO, PAR 
CERIA OU QUALQUER OUTRO, E H) PARTICIPAR COMO SOCIA OU ACIONISTA EM OUTRAS 
EMPREsm.******************************************************************* 

RESTRICOES: 
EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS 
TANTES EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, 
EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUICOES DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUA 
DRO TECNICO. 	  

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERA IDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO 
DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUI.qERO 
073560/07. FONE PARA CONTATO 0800312732. 
EMITIDA EM: 03 DE JULHO DE 2007 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N°  167Çde  
27/07/2003. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREIISTO NO 
CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 

FIM 
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CREA 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARE S CABRAL 1600 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3293-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: I0031 27 32 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE-  31 DE DEZEMBRO DE 2007 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO 
CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDA-
DE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSA-
VEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 
1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 
DA CITADA LEI, QUE A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM 
COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO SE ENCONTRAM EM DEBITO 
COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 
PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS 
TECNICOS SEM A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RES-
PONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA 
LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER 
QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA 
DE SUA EXPEDICAO. 
ESTA CERTIDAO É PARA FINS DE: DIREITO ****************************** 
RAZAO SOCIAL: CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUCOES,S/A 
ENDERECO: RODOVIA MG.10 - KM 24,3, 

ANGICOS 
VESPASIANO - MG 	CEP: 33200000 

CNPJ: 17250986000150 	PROCESSO: *1572187 
REGISTRO NO CREA-MG: **4752 	EXPEDIDO EM: 24/05/1972 
CAPITAL SOCIAL: R$+60.000.000,0,0 
(SESSENTA MILHOES DE REAIS **************************************** 
********************************************************************* 
********************************************************************** 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 
NOME: PAULO JOSE DE LIMA VIEIRA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 28/12/1984 
CARTEIRA: *********783/D EXPEDIDA EM 26/08/1938 PELO CREA-MG 

OIO 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EA GR ON OMIA DE MINAS GERAIS 

%-" s., AV. ALVARES CABRAL 1600 F ONE OXX(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-0131 - BELO HORIZONTE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0300 31 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

ji 6  o 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 
VITORIA ENGENHARIA LTDA 

NOME: DANIEL PYRAMO DA COSTA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

010 INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 10/10/1989 
CARTEIRA: ********7901/D EXPEDIDA EM 28/07/1971 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
RESOLUCAO: 218 ARTiGO: 007 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666/ 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E" TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 
COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 

NOME: MARCIO JOSE DE VASCONCELOS RASO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 17/11/1993 
CARTEIRA: *******22581/D EXPEDIDA EM 27/05/1980 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 

"VITORIA ENGENHARIA LTDA 

NOME: FLAVIO DE LIMA VIEIRA 
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E A GR ON OMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE CKX(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZON TiE 

	CREA - MG 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: O03108 	27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 28/12/1984 
CARTEIRA: ********2749/D EXPEDIDA EM 20/05/1959 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 

Gr" OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 

NOME: LUIZ FELIPPE DE LIMA VIEIRA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 24/05/1972 
CARTEIRA: ********1918/D EXPEDIDA EM 02/06/1953 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 032 CONSID. ALINEA H 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E" TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
SITAL SOCIEDADE ITACOLOMI DE ENGENHARIA LTDA 
COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 

NOME: MARCUS DE CASTILHO SOUZA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/06/2001 
CARTEIRA: ********8078/D EXPEDIDA EM 17/11/1971 PELO CREA-MG 

1110ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
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. , 	AV. ALVARE S CABRAL 1600 FONE OXX(31 ) 3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
I 	

, CREA - MG k 	,.), CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: I0031 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
	

162 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
SUCRAM CONSULTORIA E SERVICOS LTDA 
COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 

NOME: LUIZ FELIPE VIEIRA PINTO COELHO 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

110 INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 26/08/2002 
CARTEIRA: *******36950/D EXPEDIDA EM 19/12/1984 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
SGM ENGENHARIA E MINERACAO LTDA 

NOME: RONALDO DUTRA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/09/2002 
CARTEIRA: *******11488/D EXPEDIDA EM 18/03/1975 PELO CREA-MG 
ATRIBUI COES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
YZZO ENGENHARIA LTDA 

NOME: MAURO COTA GUIMARAES 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 

010 INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/09/2002 
CARTEIRA: ********7651/D EXPEDIDA EM 05/04/1971 PELO CREA-MG 
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,:,..,- •,:il CONSELHO REGIONAL DE E N GE NHA RI AARQUITETURA EA GRONOMIA DE MINAS GERAIS 
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--",--- 	 OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: I0031 27 32 	 ... 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

- Gi63 

ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 028 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 029 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
***.* OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
RMPG CONSULTORIA LTDA 

41"NOME: PAULO AUGUSTO CAETANO DE CASTILHO 
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 21/12/2004 
CARTEIRA: ********8319/D EXPEDIDA EM 23/03/1972 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
DECRETO: 23569 ARTIGO: 033 CONSID. ALINEA FGHIJ 
RESOLUCAO: 026 
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
ELECNOR DO BRASIL. LTDA 
COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 

NOME: MARDONIO CARVALHO DE ASSIS 
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 21/01/2005 
CARTEIRA: *******10394/D EXPEDIDA EM 22/04/1974 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 012 

NOME: LUIZ ANTONIO BARBOSA LUSTOSA DE ANDRADE 
TITULO: ENGENHEIRO AGRONOMO 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 30/03/2005 

010 CARTEIRA: *******49423/D . EXPEDIDA EM 16/08/1989 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 

'Página 5 de 7 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGR ONOM IA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O(X(31)3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 003108 	27 32 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

ARTIGO 5 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA 
E DECRETO FEDERAL 23196 DE 12.10.33. 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
AMBIENTE PROJETOS E EXECUCAO LTDA 

OIO NOME: PAULO AUGUSTO CAETANO DE CASTILHO JUNIOR 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 18/11/2005 
CARTEIRA: *******72415/D EXPEDIDA EM 14/04/2000 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E" TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 

NOME: GUSTAVO MELUCCI VIEIRA 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 31/05/2006 
CARTEIRA: *******65334/D EXPEDIDA EM 12/03/1997 PELO CREA-MG 
ATRIBUICOES: 
ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. 

'6' 4 

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 
DA LEI N. 8666 / 93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E' TAMBEM 
RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): 
BURITIS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA • COMPANHIA AMERICANA DE ENGENHARIA 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE 0XX(31 )3299-8700 -FAX: 0XX(31 ) 3202-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

fr [ 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075291/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

,165 

OBJETIVO SOCIAL: 
INDUSTRIA DA CONSTRUCAO DE OBRAS PUBLICAS E PARTICULARES, EM TODAS AS SUAS 
MODALIDADES E ESPECIALIDADES, INCLUSIVE MONTAGENS ELETROMECANICAS E OBRAS DE 
GERACAO, TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; A PARTICIPACAO EM 
OUTRAS EMPRESAS, COMO SOCIA OU ACIONISTA; A COMPRA E VENDA DE IMOVEIS E A 
COMPRA E VENDA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SUA INDUSTRIALIZACAO. 	 

RESTRICOES: 
EMPRESA REGISTRADA NESTE CONSELHO PARA EXERCER AS ATIVIDADES TECNICAS CONS 
TANTES EM SEU OBJETIVG-SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NAS AREAS DA ENGENHARIA CIVIL, 
ELETRICA, MECANICA E AGRONOMICA EM CONFORMIDADE COM AS ATRIBUICOES DOS 
PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO. 	  

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO 
DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 
075291/07. FONE PARA CONTATO 0800312732. 
EMITIDA EM: 16 DE AGOSTO DE 2007 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N° 167 
27/07/2003. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVI TO NO 
CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 
	 FIM 	  
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11CREA - MG )„, CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE CD(X(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: (800 31 27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	r• 	

b 

Número da Certidão: 64419/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 PAULO JOSE DE LIMA VIEIRA 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000000783/D 
Emitida em 26/8/38 pelo CREA-MG 
CPF: 001.439.366-20 
Endereço: RUA DEP VIRIATO MASCARENHAS, 50, APTO 701 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.220-110 

• Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 

'Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

'Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 

iProfissionais com o número 64419/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

í E • dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 

http://www2.crea-mg.org.br/Servicoskertidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertid... 15/08/2007 
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4.1CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: I0031 27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	c 6 

Número da Certidão: 64420/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 DANIEL PYRAMO DA COSTA 
' Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000007901/D 
Emitida em 28/7/71 pelo CREA-MG 
CPF: 020.285.309-87 
Endereço: R CARATINGA, 40, APTO 01 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.310-510 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
'www.crea-mg.org.br - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64420/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 

http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertid... 15/08/2007 9, 
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CREA - MG - :ir CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
•", 

	

	AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 080031 27 32 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	

G168 

Número da Certidão: 69422/07 

  

Validade até: 31/12/07 

      

Nome do Profissional: 	 MARCIO JOSE DE VASCONCELOS RASO 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000022581/D 
Emitida em 27/5/80 pelo CREA-MG 
CPF: 343.303.136-34 
Endereço: R PALMIRA, 407, APTO 301 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.220-110 

 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
ia certidão  é para  fios de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela Internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 69422/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável, a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 14 de agosto de 2007 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física ri 	- g u.L O 

Número da Certidão: 64424/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 
Carteira profissional: MG0000002749/D 
Emitida em 20/5/59 pelo CREA-MG 
CPF: 001.408.726-04 
Endereço: RUA ORIENTE, 188, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.220-270 

FLAVIO DE LIMA VIEIRA 
ENGENHEIRO CIVIL 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64424/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 

http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertid... 15/08/2007 g/ 
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[ ,,,'' •.'; CREA - MG 
ktj CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 

1/4.--_::'1 AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31 )3299-8700 - FAX: OXX(31) 3293-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 
1... 	 OUVIDORIA: 08130 28 30273 - -ATENDIMENTO: 090031 27 32  

Nome do Profissional: 	 LUIZ FELIPPE DE LIMA VIEIRA 
Titulo: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000001918/D 
Emitida em 2/6/53 pelo CREA-MG 
CPF: 001.384.106-82 
Endereço: RUA ORIENTE, 140, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.220-270 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 

' Profissionais com o número 64422/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 

:autor a ação penal cabível. 
' Emitida em: 04 de maio de 2007 

http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertid... 15/08/2007 et/ 
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1L  -- 

MG 
7. 	5 CONSELHO REGI ONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS [ .,, 	,- '-e-...-.= AV. ALVARES CABRAL 11300 FONE OXX(31)3299-8700 -FAX: 0XX(31) 3299-8720 - CEP 30170-0121 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - -ATENDIMENTO: 003103 	27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física MY 

t 

, Número da Certidão: 64425/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
	 MARCUS DE CASTILHO SOUZA 

Título: 
	 ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira profissional: MG0000008078/D 
Emitida em 17/11/71 pelo CREA-MG 
CPF: 044.879.316-49 
Endereço: RUA DEP. VIRIATO MASCARENHAS, 52, APTO 304 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.220-220 

• Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64425/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 

http://www2.crea-mg.org.br/Servicos/certidoes/impressaoCertidao.asp?cerNumCertid... 15/08/2007 (y 
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Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 
	 2  

Número da Certidão: 64435/07 
	 Validade até: 31/12/07 

--- 

Nome do Profissional: 	 LUIZ FELIPE VIEIRA PINTO COELHO 

Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000036950/D 
Emitida em 19/12/84 pelo CREA-MG - 
CPF: 195.732.516-04 
Endereço: RUA AQUILES LOBO, 140, 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.150-160 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64435/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE CDCX(31)32120.8700 - FAX: 0XX(31)3200-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30273 - -ATENDIMENTO: 0800 31 27 32  
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Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

 

Número da Certidão: 64489/07 

 

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 
Título: 

iCarteira profissional: MG0000011488/D 
Emitida em 18/3/75 pelo CREA-MG 
CPF: 092.366.516-15 
Endereço: RUA ALUMINIO, 134, APTO. 902 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.220-090 

RONALDO DUTRA 
ENGENHEIRO CIVIL 

  

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64489/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 06 de maio de 2007 
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 ,(1, CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E A GR ONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1500 FONE O(X(31 )3200-8700 - FAX: 0XX(31 ) 3290-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 003108 	27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 	7 4 
Número da Certidão: 64428/07 

	
Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 MAURO COTA GUIMARAES 
' Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000007651/D 
'Emitida em 5/4/71 pelo CREA-MG 
CPF: 056.204.736-00 
Endereço: RUA CALIFORNIA, 888, APTO 302 
SELO HORIZONTE - MG CEP 30.315-500 
• 
Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64428/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 

FIM 
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I CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1600 FONE O0(X(31 )328943700 -FAX: 0XX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 080028 30 273 - -ATENDIMENTO: 003103 	27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 64433/07 
	

Validade até: 31/12/07 

, Nome do Profissional: 	PAULO AUGUSTO CAETANO DE CASTILHO 
Título: 
	 ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Carteira profissional: MG0000008319/D 
Emitida em 23/3/72 pelo CREA-MG 
;CPF: 188.559.117-91 
Endereço: RUA CENTAURO, 461, APTO. 02 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.360-310 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
,da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
'Esta certidão é para fins de direito.******************************************************  

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64433/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria DC)  167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 
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Certidão de 1R,egistro e Quitaçãto de Pegíoa Física 
I 

( 

Número da Certidão: 6039/07 Validade até: 31/12/07 

Nome do PrófIssional: 	 MARbONi0 CARVALHO DE ASSIS. 

Título: - 	 ENGENHEIRQ,MECANICO 
Carteira profissional: MG000001.0394/D 
Èmitida em 22/4/74 pelo CREA-MG 
CPF: 141.241.736-87 
Endereço: RUA BARCELONA, 53, CASA 
BELO HORIZONTE - MG';CEP'30.3607260 

da Certificamos que constam no CikEA-MG os dados de registro do profissional- acima citado, nos termos 
111, da Lei 5194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o Citado profissional se encontra - , 

quite com suas anuidades junto ao CREAMG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei'5.194/66. 
Esta certidão é para fins  . 	. 	, 

, 
Certidão emitida gratuitamente pela Internet. Para confirmar a veracidade destas inforMaCões entre ern 
www:crea-mg:org.br -, Serviços Públicos - Validação de Certidões Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 69239/07. Telefone Para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinaturã neste documento, conforme Pbrtaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime revisto 'no códigO penal brasileiro, sujeitando o 
autor á ação penal cabível. 
Emitida em: 10 de agosto de 2007 
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E G 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRONOMIA CE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES C ABE: AL 1800 F ON E OX X(31 )3299-8700 - PAX: OX X(31 ) 3232-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDMEN TO; 0800 31 27 32  

 

 

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 

Número da Certidão: 64446/07 	 Validade até: 31/12/07 

"'— Profissional: 	LUIZ ANTONIO BARBOSA LUSTOSA DE ANDRADE 
Título: 	 ENGENHEIRO AGRONOMO 
Carteira profissional: MG0000049423/D 
Emitida em 16/8/89 pelo CREA-MG 
CPF: 497.073.106-34 
Endereço: RUA TOME DE SOUZA, 562, APTO 804 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.140-130 

, Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

• Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64446/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 
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[1.1CREA  - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHA RIA ARQUITETURA E A GRONOMIA DE MINAS GERAIS 
AV. ALVARES CABRAL 1800 FONE OXX(31)3299-6700 - FAX: OXX(31 ) 3299-6720 - CEP 301 70-0Crt - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA 0800 28 30 273 - -ATENDIMENTO: 0900 31 27 32  

Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física 	 t'Ll '  9 

Número da Certidão: 64438/07 
	

Validade até: 31/12/07 

Nome do Profissional: 	 GUSTAVO MELUCCI VIEIRA 
Título: 	 ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira profissional: MG0000065334/D 
Emitida em 12/3/97 pelo CREA-MG 
CPF: 843.921.696-34 
Endereço: RUA ENG° CAETANO LOPES, 300, APTO 301 
BELO HORIZONTE - MG CEP 30.315-350 

Certificamos que constam no CREA-MG os dados de registro do profissional acima citado, nos termos 
da Lei 5.194/66, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos mais que o citado profissional se encontra 
quite com suas anuidades junto ao CREA-MG, atendendo ao disposto nos artigos 68 e 69 Lei 5.194/66. 
Esta certidão é para fins de direito.****************************************************** 

Certidão emitida gratuitamente pela internet. Para confirmar a veracidade destas informações entre em 
www.crea-mg.org.br  - Serviços Públicos - Validação de Certidões - Certidão de Registro e Quitação de 
Profissionais com o número 64438/07. Telefone para contato: 0800-312732. 

É dispensável a assinatura neste documento, conforme Portaria no 167 de 29/07/2003. 
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no código penal brasileiro, sujeitando o 
autor a ação penal cabível. 
Emitida em: 04 de maio de 2007 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA 

Uii 

Certidao NE.: 44718/07 	Valida ate: 11/11/2007 	Processo: F 00085/63 

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra registrada 
neste Conselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de 
seus responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5194, de 24 de dezembro 
de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referi-
da Lei, que a pessoa juridica mencionada,bem como seus responeaveis tecni-
coe nao se encontram em debito com, o CREA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta 
certidao nao concede a empresa o direito de executar quaisquer servicos 
tecnicos sem a participacao real, efetiva e insofismavel dos responsaveis 
tecnieos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer 
modificacao nos dados cadastrais nela contidos, apos a data da expedicao. 

Razao social: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
C.N.P.J.: 061.099.826/0001-44 

Endereco: 	RUA CACAPAVA 
	

49 
1 AND CJ 11 	JD PAULISTA 
01408 - 010 - SAO PAULO 
	

-SP 

Registro no CREA-SP: 0109548 

Data do registro: 27/03/1963 

Capital social: R$ **********256.657.713,00 Reais 
Atualizado em : 30/12/1995 

Observacao: 
A 	presente 	certidao e 	lavrada para o exereicio das 
.atividades teenicas constantes do objetivo social, 	restritas 
as atribuicoes do (s) 	profissional (is) 	aqui anotados (s), 
EXCLUSIVAMENTE NAS ARRAS DA ENGENHARIA CIVIL, ENGENHARIA ELETRICA, 
ENGENHARIA MECANICA E AGRONOMIA***********************4********** 

OBJETIVO. SOCIAL: A industria, o comercio de engenharia civil, em 
todos os ramos dessa atividade, especialmente a construcao 	de 
vias e estradas rodo-ferroviarias, barragens, portos,. aeroportos, 
edificacoes, canais, irrigacao, prospeccoes, linbaS de transmis-
sao, telegraficas e telefonicas, oleodutos, gasodutos, adutoras e 
demais dutos livres e 	 -;ados, drenagens, saneamento, urbanismo, 

4 

420  
-9,71Z0 	 4IW 

- CONTINUA - 

o. if 
, 

fre;, 0 

Conferido por:,00 



r.9_.! ffly 	or Conselho Regional de Engenharia. Argo=tatur.a 

ià-â' liSW auro 	e Agronomia do Espirito Santo 
1/4 

VISTO CONCEDIDO SOB O N. 50.809-VF-ES, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 
413, DO CONFEA, DE 27/06/97, COM VALIDADE ATÉ 11/11/2007, DE 
ACORDO COM O ART. ° 1°, INCISO II DA REFERIDA RESOLUÇÃO, PARA 
FINS DE 	"LICITAÇÃO PÚBLICA ^ . A PRESENTE CERTIDÃO 
NÃO TEM VALIDADE PARA ASSINATURA DE CONTR4ATO NESTE 
ESTADO 

VITÓRIA: 03 DE SETEMBRO DE 2007 MSc Eng° CiviliMarcos Mono Fen eira 
Gerent6 Operacional 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOM 

Continuacao da certidao 44718/07 Folha: 2 

paisagismo, levantamentos topograficos, mecanica de solos e fun-
dacoes especiais, planejamento de obras, controle de qualidade e 
normas tecnicas, dragagens, montagens e instalaeoes industriais, 
estudos, projetos, servicos de terraplenagem em geral, pavimenta-
cao, obras de arte correntes, especiais e túneis, servicos de as-
sistencia tecnica, assessoria e consultoria dessas atividades, 
operando diretamente ou indiretamente, por conta propria ou de 
terceiros, mediante representacoes, comissoes ou consienacoes,po-
dendo ainda, exercer quaisquer outras atividades industriais e 
comerciais correlatas ou afins, tais como a compra e venda de ma-
teriais e produtos do ramo em geral, manufaturacao, locacao, im-
portacao e exportacao de maquinas, pecas e equipamentos, podendo 
tambem participar de outras sociedades. 	. 

RESPONSAVEIS TECNICOS 

Nome: SILVIO NAVARRO GUEDES 
1 Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 197, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0601365670 
Carteira(s):136567/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 24/10/1995 

Nome: CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBLUA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
dos artigos 28 e 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 0600129115 
Carteira(s):012911/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 05/03/2002 

Nome: PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060653104 
Carteira(s):5060653104/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 24/07/2003 

1 



eid Cadr:olho Desiional do Engentuirin, Arquitetoro 
C n.Ea- [2, 	e Agronomizi do Espírito Santo 

2/4  
VISTO CONCEDIDO SOB O N. 50.809-VF-ES, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 
413, DO CONFEA, DE 27/06/97, COM VALIDADE ATÉ 11/1112007, DE 
ACORDO COM O ART. ° I°, INCISO II DA REFERIDA RESOLUÇÃO, PARA 
FINS DE 	°` LICITAÇÃO PÚBLICA ^ . A PRESENTE CERTIDÃO 
NÃO TEM VALIDADE PARA ASSINATURA DE CONTRATO NESTE 
ESTADO. 

VITÓRIA: 03 DE SETEMBRO DE 2007 MSc Eng° Civil4rcos Md] Fel reilu 
Gerentq Operacional 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
,CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA D 

Continuacao da certidao 44718/07 Folha: 3 

Nome: JOSE GERALDO DE AZEVEDO PIRES BARRETO FONSECA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO MECANICO 
do artigo 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
do artigo 04, da Resolucao 359, de 31 de julho 'de 1991, do CONFEA. 

ARQUITETO E URBANISTA 
dos artigos 02 e 21 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060065166 
Carteira(s):5060065166/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 11/11/2003 

Nome: LENORMAM FELICIO CRISTOVAO 
Titulo(s) e atribuicoes : 

C .1. 2 

ENGENHEIRO AGRONOMO 
do artigo 05, da Resolucao 218, de 29 de junho de 197, , do CONFEA, sem 
prejuizo das atribuicoes previstas no Decreto Federal 3196, de 12 de 
outubro de 1933. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061259664 
Carteira(s):075292/D 	expedida por CREA-MG 

visada sob n. 5061259664 n REA-SP . 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 11/11/2003 

Nome: ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
Titulo(s) e atribuicoes : 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 
dos artigos 08 é 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5062024600 
Carteira(s):87-1-00190-0/D 	expedida por CREA-RJ 

- visada sob n. 5062024600 no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 11/11/2003 

Nome: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS 
Titulo(s) e atribuicoes 

TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL-MOD.MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO 



CREA-E2 Conselho Regional de Eageni,srIa, Arquitetura 
e Agronomia do F.,pirito Santo 

  

3/4 
VISTO CONCEDIDO SOB O N. 50.809-VF-ES, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 
413, DO CONFEA, DE 27/06/97, COM VALIDADE ATÉ 11/112007. DE 
ACORDO COM O ART.° I°. INCISO II DA REFERIDA RESOLUÇÃO, PARA 
FINS DE 	"LICITAÇÃO PÚBLICA" A PRESENTE CERTIDÃO 
NÃO 	TEM VALIDADE PARA ASSINATURA DE CONTRA 'IO NESTE 
ESTADO. 

VITORIA: 03 DE SETEMBRO DE 2007 MSc Eng° Civil arcos Morta 121101d 
Gerente/  peracional 
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Conferido por:,,Â2  Sao Paulo, 25 junho de 2007. 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA • E AGRONOMIA D 

Continuacao da oertidao 44718/07 Folha: 4 

C 1 8 3 Dos artigos 03 e 04, da Resolucao 313, de 26 de setembro de 1986, de,  
CONFEA, circunscritas ao ambito da respectiva modalidade. 
Numero de registro no CREA-SP: 0682054315 
Carteira(s):205431/D 	expedida por CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Teonica: 22/12/2004 

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



nrr, Com:cilia R(29i011.1(i0 	Arquitoturn 
U1•11) 	e Agronomia do Lepirito Santo 

4/4 
VISTO CONCEDIDO SOB O N. 50.1309-VF-ES, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO 
413, DO CONFEA, DE 27/06/97, COM VALIDADE ATÉ 11/11/2007, DE 
ACORDO COM O ART. ° I°, INCISO II DA REFERIDA RESOLUÇÃO, PARA 
FINS DE 	LICITAÇÃO PÚBLICA A PRESENTE CERTIDÃO 
NÃO TEM VALIDADE PARA ASSINATURA DE CONTR TO NESTE 
ESTADO. 

VITÓRIA: 03 DE SETEMBRO DE 2007 
	

MSc Eng° Civil arcos Moita Ferreira 
Gerent peracional 
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Sao Paulo, 12 de marco de 2007. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

G184 

.CERTIDA0 DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 13.901/2007 

Data de validade da certidao: 31/12/2007 

410 Numero de registro no CREA-SP: 0601365670 

Nome: SILVIO NAVARRO GUEDES 

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
**************************************************~~*********** 

Carteira registrada no CREA-SP : 136567/D 

• 
CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encont a registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de deze bro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei que o interessado nao se encontra em debito com o 

,CREA-SP. 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

CERTIDACCDE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certídao: 13.902/2007 

010 Data de validade da certidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0600129115 

Nome: CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA 

Título(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 

Carteira registrada no CREA-SP : 012911/D 

ner 
j 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

010 pEA-SP. 

Sao Paulo, 12 de marco de 2007. 
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Sao Paulo, 12 de marco de 2007. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

CERTIDA0 DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certídao: 13.903/2007 

Data de validade da certidao:,31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5060653104 

010 Nome: PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA 

Titulo(s): 
ENGENHEIRO CIVIL 
******~~~4**********~~~~~******* ********* 

Carteira registrada no CREA-SP : 5060653104/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra regis rado 

neste Conselho, MS termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro d 1966, 

'conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 
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&ERVIÇO P() LICX) FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

- (J167 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 13.904/2007 

Data de validade da certidao:„ 31/12/2007 

qNumero de registro no CREA-SP: 5060065166 

'Nome: JOSE GERALDO DE AZEVEDO PIRES BARRETO FONSECA 

Título(s): 
ENGENHEIRO MECANICO 
.ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
ARQUITETO E URBANISTA 
*********~********************************************************** 

;Carteira registrada no CREA-SP : 5060065166/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra gistrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito com o 

CREA-SP. 

Sôo Paulo, 12 de marco 	de 2007. 



• 

• 



Sao Paulo, 12 de marco de 2007. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

- I 8 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 13.905/2007 

Data de validade da oertidao: 31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 5061259664 

010 Nome: LENORMAM FELICIO CRISTOVAO 

Titulo(s): 
' ENGENHEIRO AGRONOMO 

*******************************************~***************~**** 

Carteira registrada no CREA-MG : 075292/D 
; 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no a tigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debito c m 

CREA-SP. 



• 

• 



Sao Paulo, 26 de marno de 2007. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

CERTIDAO DE REGISIKO PROFISSIONAL 

:Numero da certidao: 13.906/2007 

Data de validade da certidao:.31/12/2007 

010 Numero de registro no CREA-SP: 5062024600 

Nome: ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 

Titulo(s): 
, 	ENGENHEIRO ELETRICISTA 

***************~******************************** **************~* 

Carteira registrada no CREA-RJ : 87-1-00190-0/D 

CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 'fle dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTTFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao se encontra em debit( com 

CREA-SP. • 
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Sao Paulo, 12 de marco de 2 7. • 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO 

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL 

Numero da certidao: 13.907/2007 

Data de validade da certidao:'31/12/2007 

Numero de registro no CREA-SP: 0682054$15 

Nome: ARMANDO RODRIGUES DOS SANTOS 

Título(s): 
TECNOLOGO EM CONSTRUCAO CIVIL-MOD.MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTACAO 

Carteira registrada no CREA-SP : 205431/D 

I CERTIFICO que o profissional acima mencionado se encontra registrado 

neste Conselho, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de dezembro de 1966, 

conforme os dados acima. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido no artigo 

68 da referida Lei, que o interessado nao 	encontra em debito com. o 

CREA-SP. 
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CREA - MG 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIAARQUITETURA EAGRONONIIA DE MINAS GERAIS 
AV. ÁLVARES CABRAL 1600 FONE WX(31)3299-8700 -FAX: OXX(31 ) 3299-8720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENTO: 0O 31 27 32  

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
NUMERO: 075705/07 

VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA CUJA RAZAO SOCIAL ESTA ABAIXO 
CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESSE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDA-
DE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) RESPONSA-
VEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 
1966, CERTIFICAMOS, AINDA, FACE AO DISPOSTO, NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 

1 DA, CITADA LEI, QUE A PESSOA JURIDICA, OBJETO DESTA CERTIDAO, BEM 
COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO SE ENCONTRAM EM DEBITO 
COM O CREA-MG. CERTIFICAMOS, MAIS, QUE ESTA CERTIDAO NAO CONCEDE A 

110  PESSOA JURIDICA O DIREITO DE EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS SEM A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RES-
PONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA 
LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER 
QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA 
DE SUA EXPEDICAO. 
ESTA CERTIDAO É PARA FINS DE: DIREITO ****************************** 
RAZAO SOCIAL: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
ENDERECO: RUA CACAPAVA, 49 ANDAR 01-CONJ. 11 

JARDIM PAULISTA 
SA0 PAULO - SP 	CEP: 1408010 

CNPJ: 61099826000144 	PROCESSO: **637776 
REGISTRO NO CREA-MG: **6016 	EXPEDIDO EM: 30/04/1976 
CAPITAL SOCIAL: R$ 256.657.713,00 
(******DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MILHOES, SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E 
SETECENTOS E TREZE REAIS ***************************************************** 
*****************************************************************************) 

RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): 
NOME: SILVIO NAVARRO GUEDES 
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 10/07/1996 
CARTEIRA: ******136567/D EXPEDIDA EM 08/04/1986 PELO CREA-SP 
VISADA SOB O NUMERO 14062 EM 01/11/1995 

4110ATRIBUICOES: 
LEI: 0000 DECRETO: 00000 RESOLUCAO: 218 ARTIGO: 007 
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CREA - MG 
CONSELHO REGI ON AL DE ENGENHARIA ARQUI TETURA E A GF2 ON OMI A DE MINAS GERAIS 
AV. ALVA.RES CABRAL 1600 FONE 01X(31 )3299-8700 - FAX: CiXX(31 3299-$720 - CEP 30170-001 - BELO HORIZONTE 

OUVIDORIA: 0800 28 30 273 - - ATENDIMENT.0: 0300 31 27 32 

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA 
	C .1_ 9 2 

NUMERO: 075705/07 
VALIDA ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2007 

OBJETIVO SOCIAL: 
EMPRESA REGISTRADA NO CREA-MG PARA ATUAR APENAS NA AREA DA MODALIDADE DE EN 
GENHARIA CIVIL, ABRANGIDAS PELOS SEUS OBJETIVOS SOCIAIS, TENDO EM VISTA A 
COMPROVACAO, JUNTO A ESTE CONSELHO, DE PROFISSIONAIS HABILITADOS COM AS ATRI 
BUICOES RELATIVAS A ESTA MODALIDADE.**************************************** 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE 
DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR  - SERVICOS PUBLICOS - VALIDACAO 

41O
DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 
075705/07. FONE PARA CONTATO 0800312732. 
EMITIDA EM: 29 DE AGOSTO DE 2007 

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA N°  167 de 
27/07/2003. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO 
CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. 
	 FIM 	  
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

N°: 185630/2007 	 Validade: 31/12/2007 

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 em seu nome 
[nem dos Responsáveis Técnicos, até a presente data. 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). 

• Dados do Registro 
I  Registro: 	1973200101 de 04/05/1973 
Razão Social: CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
CNPJ: 	610.998.26/0010-35 
Endereço: 	PC OLAVO BILAC 28 SLS 1815 E 1816 CENTRO 

RIO DE JANEIRO - RJ 	 CEP: 20041-010 

Ramo(s) de Atividade: 
105-0 OS ENGA CIVIL 
201-0 OS ENG ELETRICA 

Capital Social: R$ 909,09 
R$ 256.657.713,00 ( Capital da Matriz) 

Responsável (eis) Técnico (s): 

LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA 
	

Inclusão como RT: 16/07/2003 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

- Carteira N°: RJ-54014/D 
	

Expedida em: 11/07/1983 

JOAO CARLOS FERREIRA 
	

Inclusão como RT: 16/04/2007 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-841068705/D 	Expedida em: 27/07/1985 

ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
	

Inclusão como RT: 14/05/2001 
- Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18) 
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 

- Carteira N°: RJ-871001900/D 	Expedida em: 31/08/1988 

MAURICIO TUPINAMBA LOURENCO DE ARAUJO 
	

Inclusão como RT: 29/08/2007 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

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

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260T596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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- Carteira N°: RJ-881003701/D 

I a 4 

Expedida em: 03/02/1992 

SILVIO NAVARRO GUEDES 	Inclusão como RT: 26/09/1995 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: SP-136567/D 	Expedida em: 08/04/1986 

PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA 	Inclusão como RT: 	14/07/2003 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: SP-5060653104/D 	Expedida em: 23/03/1998 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

!As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a expediu e para 
aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos 
.elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.,  

Código de Controle do Comprovante: 0.3953650582563222 
Emitida às: 11/09/2007 18:42(Data e Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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• Sor... cho Pó. 

CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155249/2007 VALIDADE: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

Nome: LUIZ ALFREDO TEIXEIRA PORALLA 
010 	CPF: 96765151834 

Registro: 1982102716 
Data do Registro: 19/08/1982 
Carteira: RJ-54014/D 
Emitida em: 11/07/1983 
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: 

DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

Ás certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qua uer 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a sifõjação 
correta ou atualizada do registro. 

010 	Código de Controle do Comprovante: 0.25380649286864754 
Emitida às: 01/02/2007 13:18(Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, 
endereço www.crea-rj.org.br .  

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.56I0001.80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518.0550. Tel: (21)2206-9662 

Página 1 de 1 Certidão N° 155249/2007 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

CERTIDAO DE PROFISSIONAL NO. 5654/2007 	VALIDA ATE: 31.12.2007 

Certifico que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal numero 5.194, 24 de dezembro de 1.966. 
Certifico ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, 
que o interessado nao se encontra em debito com o CREA-RJ. 

DADOS DO REGISTRO 

Nome 	 JOAO CARLOS FERREIRA 
CPF numero 	• 568778117-04 
Registro 	• 1984106870 
Data do Registro..: 16.01.1985 
Carteira 	 RJ-841068705/D 
Emitida em 	• 27.07.1985 

TITULO: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuicoes: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 

Finalidade da Certidao: **********CONCORRENCIA PUBLICA********** 

RIO DE JANEIRO, 28 DE MAIO DE 2007. 

Edva2W tristino 
Agente de Atendimento 

Mat. 413 

1 

As certidoes emitidas pelos 'Conselhos Regionais perdemo a validade, caso ocorra qualquer modificacao posterior dos 
elementos cadastrais nela contidos e desde que nao representem a situam() correta ou aturdi:fida do registro. Somente 
tem valor o óriginal desta Cenidao, sem rasura tendo sobre o prazo de validade, a mama deste CRIA em abo relevo. 
Fica reservado ao CREA-Ri o direito de cobrar qualquer importancia que venha a ser considerada devida. 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECREA: (21) 2518-05 
Endereço Eletrônico: erea-rj@crea-rj.org.lir - Hoine-Page: littp://www.crea-rj.org.br  

x: (21) 2518-0723 



Acrocópta execalda par: 
Jrr STRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 

Rua Caçepava e 49,1' andar 411 
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CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155257/2007 
	

VALIDADE: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

Nome: ROBERTO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
CPF: 66444080797 
Registro: 1987100190 
Data do Registro: 23/01/1987 
Carteira: RJ-871001900/D 
Emitida em: 31/08/1988 
Título Profissional: ENGENHEIRO ELETRICISTA 
Atribuições: 

RES 218/73 - ART 08(AT.01 A18) 
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18) 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional 4ue a 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qua quer 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a sit ção 
corre ta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.8659149974020519 
Emitida às: 01/02/2007 13:32(Hora de Brasília) • 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, 
endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155263/2007 	 VALIDADE: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

Nome: SILVIO NAVARRO GUEDES 
111 	CPF: 06640059851 

Registro: 1995121848 
Data do Registro: 15/09/1995 
Carteira: SP-136567/D 
Emitida em: 08/04/1986 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL• 
Atribuições: 

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A18) 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualque 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situaç 
correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.26309755146853453 
010 	Emitida às: 01/02/2007 13:44(Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crêa-rj.org.br . 	 • 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155265/2007 	 VALIDADE: 31/12/2007 
1 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

Nome: PAULO ROBERTO MARQUES CINTRA • CPF: 20610715895 
Registro: 2003104172 
Data do Registro: 14/07/2003 
Carteira: SP-5060653104/D 
Emitida em: 23/03/1998 
Titulo Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: 

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

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualque 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situaçã 
correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.05004195675407219 41) 	Emitida às: 01/02/2007 14:06(Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155268/2007 	 VALIDADE: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Fede,ral n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

4ek 	Nome: SAMUEL JOSE DUQUE LEITE 
CPF: 31839452749 
Registro: 1981117027 
Data do Registro: 18/01/1977 
Carteira: RJ-32807/D 
Emitida em: 16/06/1977 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: 

DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualqu r 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situa 
correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.8071143342139949 
010 

 
Emitida às: 01/02/2007 14:10(Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, n 
endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0091-8' fé: • 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)22069662 

Página 1 de 1 Certidão N° 155268/2007 
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EA-RJ 

CERTIDÃO DE REGISTRO 

NO. 155245/2007 	 VALIDADE: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Física abaixo citada, encontra-se registrada neste 
Conselho, nos termos da Lei Federal n° 5.194, 24 de dezembro de 1966. Não constando 
débito em seu nome até a presente data. 

Nome: MAURICIO TUPINAMBA LOURENCO DE ARAUJO 

010 	
CPF: 33511772753 
Registro: 1988100370 
Data do Registro: 22/02/1988 
Carteira: RJ-881003701/D 
Emitida em: 03/02/1992 
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuições: 

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

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a 
expediu e para aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualq 
modificação posterior dos elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situaírao 
correta ou atualizada do registro. 

Código cip Controle do Comprovante: 0.06338698630860229 io 	Emitida às: 0110212007 13:07(Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
• endereço www.crea-rj.org.br . 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: .260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 

Página 1 de 1 Certidão N° 155245/2007 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

2 2 

ATESTADOS EM NOME DA EMPRESA E DOS PROFISSIONAIS 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0203 

LOTE 1 

Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP -'CEP 01415-0 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

  



• 
o 

• 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

ATESTADOS EM NOME DOS PROFISSIONAIS 

ENG2  CIVIL SAMUEL JOSÉ DUQUE LEITE 
ENG2  ELETRICISTA CARLOS ALBERTO BERTASOLI 

ENG2  MECÂNICO SILVANO JOSÉ MACATROZZO 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 



Rua Bela Cintra, n° 24- 1° andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 

CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

A 
	 0205 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
' AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

iREF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 
LOTE 1 

O CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES, constituído pelas empresas 
CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38, CONVAP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A., Inscrita no CNPJ/MF sob 
o n° 17.250.986/0001-50 e CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 61.099.826/0001-44, para atendimento ao item 6.1.4 alínea "b", 
informamos que os profissionais detentores dos atestados de responsabilidade 

;técnica, engenheiros civis Roberto Ribeiro Capobianco e Marcus de Castilho Souza, 
apresentam os mesmos atestados para a comprovação deste item, no item 6.1.4 

'alínea "c", uma vez que estes atestados comprovam tanto a experiência dos 
responsáveis técnicos, como das empresas. 

São Paulo, 20 d 	007. 

Susana Cabarcos Pawletta 
RG N° 6.816.967-X 

epresentante do Consórcio 



• 



CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N2  05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para lndutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

G206 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Silvano José Macatrozzo - CREA/SP N2  0601917653 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

  

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO ( )DIRETOR 	(X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN 000666 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE M~DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

' SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM o 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 

AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1,  CATEGORIA 
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 

PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 
IMPERMEABILIZAÇÕES 
PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING E/OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGOTO A VACUO OU ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

• CONSTR AP-CCPS E 	ARIA E COMERCIO S/A 
CNPJ n° 61.584. 	/0001-38 

CONSTRIKARTPS ENGENHARIA E COMÉRCIO VÁ. 
CNPJ/MF N' 61.584.22310001-38 

C.N.°ICIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CR 	.° 146.60010 RG N.°6.816.967•X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSÕESICONCORRÉNCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)301.7-8000 - FAX: (11) 3258-1047 



• 

• 
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Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura 
e Agronomia de São Paulo 

 

0 u 7 
CERTIDAO DE ACERVO TECNICO 

Válida somente com a autenticação do CREA-SP 

CERTIDÃO N°: 

Refez+nte à(s) ART(s) 8210200507921913 e 8210200507462978. 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 5° e 6° da Resolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acerv6 Técnico do profissional abaixo mencionado: 

SILVANO,JOSÉ MACATROZZO.  Profissional 
. 	. 

Titulo(s) 	 Engenheiro Mecânico., . 	 , 

Ik'REASP N° 

Atribuições 	 do artiigá 12. , da Resolução 218r dê 29 de junho de 1073. 	, 
- 	• 

Atividade(s) Tèc: 	Co-Responsável Técnico. por Execução dp.. área da Engenharia MÁCâniCa- „L:...Xecução 
nica(s) Realizada(s) dos serviços na árpà diengeregiá ee40,91.Ca „referente as instaleçâtsteár„,_, 

cãndicionado;"Ventiláçãóí,:o'ã-au6été-ddé:r:es:''àás 	ar.1:03fhprimidá, 
, 	vapos condensado, rede, 	i rante.,es 	lers,  

, 	 . 
Quantificaçoo. 	Especificadas conforme:„ Atestado anexo limitada 	atpbuiçoes acima: 	, 

Local da obreierviço Rodpyia AnhangueraX 0, Q. 	„ 

Cidade Estado SI-" v: • 

Contratante 	IndúStria e Comerciá 'de Co'SWetCos'-':fslã tfrá Ltda. . 

Contratada • 
• 

CREASP N° 	t • 0003732 	 =•,..„ 

.0 profissional declarou que houve a participação de.outro(s) Profissional(isr: 

CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão 'á(s) 'documento(s),, 
,emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsaÚlidade_•,pela 	'dá() e 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

^ 

, 

Perzodo 	 08/07.1190.8',á 
' 

	

-• 	• 

Valor 	 '- , R$-60 ,742823 23 (jülháll'908)':4'-'4."'''''  • 

, 	. 	 .'" 	 • 

. 	• 

• • 	,•,,,•2•• • 	 . 
,Construcap-CCPS Enenháriáíé Comércio S/A 	,•, 

OFw.,  
São Paulo, 	quarta-feira, 7,de dezembro,. ..2005 

ylene  TeixeirítV mura 
nforme Portaria 042/2004 

O Acervo Técnico é toda a experiência a'iquti4 ao longo da vida do profis J9 ai, 
compatível com suas atribuições legais, não abendo qualquer limitação temporal 
à sua validade 	

106  REGLSTRO CIVIL - BELENZINI-I0 
" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

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

W 	 _UR 
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na turo  
\ CREA-SP. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
	. <04 	8 

:ezif an, _ .a 
pek) 

C.-Jrtva3 ,) 

e m p res acoRrcE:CA-(;Sj'irik1[CC7P c" af 	e  Atestamos para os devidos fins, que a 
da Ctrtalão. 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24t Lotifidair e  
São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou p 	•NP,OSTRIA E 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as 0:' • 	E 

r 

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

le quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três 	ntavos), 
íts 

Ino período de"-08/07/1998 à 31/03/2001, com área cons 
177.114,85m2. 

Atestamos ainda •que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

)Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construção e de aerenciamento do complexo Industria(  
aão compostos dos seauintes prédios: 

PICIaNG 	 Um prédio de quatro pavimentos para 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

Flavia Crist' 
Agente Admini 

Seccio 

a 
trativo 

Norte 

da de 

Campos 
Reg. 1940 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos para 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 
cinco prédios de cinco pavimentos interligados por passarelas metálicas; 

	  Co 
composto
Conjunto d 

de 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários, 	i • 	de 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 

Indêntri• • Comércio de Comméticoo Notara Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamart5P - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

10° REGISTRO CIVIL • B 
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ESTA APOSTA NO VERSO 
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CR EA-SP. notura 

ATWL'it 

SERVIÇOS 	 
do complexo, 
departamento 

.•00 	pr- 6\ • Ci 	9 
O presente documento e vdr te integrante da 

Prédio destinado a serçegãelêe  tglitljtiMerglie, pela 

composto por refeitório, lanchonete, Icreche, cREblaMÓ;)b ginUffotèS 	'1 	e 
de recursos humanos, com uma área total dtml.r45~2; álido acompanhado da referi- 

da Certidlo. 
MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Compcbsytppog ltd.• p 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifádo e, 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área to-W.974 • , pavimentos; 

réfAs, 
outro para 

com,dois 

PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de recepção 
funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 	Flavia 

Agente Ad 
PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio de s 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 

-ntes e 
de Campos 

I - Reg. 1940 
e 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CFIV, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntor s, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1.. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1- PICKING 

Corpo principal do edifício em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e 
lveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaci 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura:.7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epÓxi, para apoio da cobertura. 

• 
Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 

O pavimento térreo (nível 729;00); recebeu piso de concreto armado, acabamen o vítreo, para 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilpildeira). 

Indértria • Comércio da Coamétkoe Matara Ltda. - Rodorle Anhanomra, km 30,5 - CaJemar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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G G No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto arn-~parapinimelan -- e  
lajes alveolares, onde após frezannento recebeu piso epóxi StonblençloWFQN1gARD)do acurripanhad da referi 

da Certidlo. 	.4_ 	/ 2 	7o-r-N g Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e ar condkionado de, 	— 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00).5-6 P  

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  137un com 686m3  de concreto lançado 
• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  de concreto armado 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	  6.683m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5.342m2  
• Elevador monta carga 	 lun 
• Elevador de passageiro 	  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 25m2  

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de cncreto 
armado moldado "in loco". 

O fechamento lateral do• almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboç 
massa corrida e tinta acrílica. 

Foram instaladas 30 docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas nnetálica$00kRA4CARC&PÉC)3.rte integrante 
Certidào de Acervo Têcnico txoedida peio 

Flavia Cris 
Agente Adrni 
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m2 

Campos 
Reg. 1940 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura, de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1: 62,49 ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3/4: 47,41 ton. 

Indattria • Comércio d• Coomértico• Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 
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O presente documento é ',..:•te integrante' ., 

Piso em concreto armado, acabamento Vítreo com as seguintes sota te Acervo Técnico expey.ida pelo 

• Almoxarifado - 5,0 ton/m2 	 CREA-SP ,•- t) r° 'S3-1\3  —  ° 43-4.--  e 
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  • 	 somente seTe válido acorrpenite,  da referi
• 	Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 	da Certidão. 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados ?)t?0908xir-2- . 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitaçao ela41k~u 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metálica com 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipamentos, 
e túnel para eletromonovias. 	 Flavia Cri 

Agente Admin 
•Resumo quantitativo dos principais itens: 	 Secciona 

• Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	 1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m21 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 11.129m2  
• Elevador de passageiro 	 2un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 8.749m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	25un 
• Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	 11.534m2  

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÉSES 

Edifícios com estrutura de concreto armado aparente moldado "in loco", constando de parede,  
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma ág , 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e. equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudo e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado pára conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 719m2 	• 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.600m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 775rn2  

Indemtrla a CANMOCIOd. Cauntatko• Matara Ltda. - Rodovia Anhanouera. krti 30.5 - Colamar/SP - CEP 07750-000 - Fone 
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1.5 - P8tD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO  O pre;e:Ii.o ac.4,klmen:;: 	. 

Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "iRIOCao4r, 
pilares e lajes de piso e cobertura. 	 CREA-S? 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vi 	• 

• 

somente serjvda..:ompanhadt.1d refefi 

A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálrcãs'Ulii fecamento lateral 
de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e 	 1 IL._ .., ,7„9„...C.S 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram impermeabilizada 
asfáltica e proteção mecânica. 	 Flávia 

Agente Ad Resumo quantitativo dos principais itens: 
Secc. • Fundação em tubulão 	 159un com 779m3  de concreto la • Estrutura moldada in loco 	 4.606m3  de concreto armado • Cobertura metálica 

• Piso industrial 
laser 

• Elevador passageiro 
• Caixilho de alumínio 

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz n 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 96un com 348m3  de concreto lançado • Estrutura metálica 	, 	 345.831kg de aço • Cobertura metálica 	 6.164m2 
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2 • Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 9.408 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915 

1.7 - MANUTENCÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutenção 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 

Indataxi• • Comércio de Cosmidot• Matara Ltda. - Radovla Anhanguera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fane (1 4446 2061 
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Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas ctêrrfil2êWâtiáNè PIEDAIDi 

• 

d.:. 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha mefilliãlãÉlriârtrWv° T écnico yoe:licapeio 

•S‘ .6". 	_ e  CREA-SP sob 
Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítionçnisaeztátrriiáosobrecrkg&déa 

da Certid1 o. 

No. pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituídnoPr&puti°a'cárrerrioWEis, os 
vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabiliz a_com.manta sfáltica 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção m 	

„ 
• montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão de 13 	entre 
pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,40 ton 

1.7.2 - Almoxarifado da Manutencão 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente• 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura• 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de âgua gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m2  de concreto armad 
• Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	 2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	  

 
675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "In loco", constando de paredes e lajes d 
cobertura. 

Indd•tri• • Comércio d• C...mínimo @Criara Ltd.. - Rodovia Anhanauera, km 30,5 - CaJamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 206 
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Estrutura metálica de cobertura em uma água, executado com perfil de chapa dobrada pintada 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

CeriiitàçJ CC ACC;;.„ 7:!..e,,,,:. 	•••,:,. 0;•:(:::) 
Resumo quantitativo dos principais itens: 	 c.R.zA-sP SUL; ri? S̀ Z  N - 66.  C' , 

• Fundação em sapata 	  
• Estrutura moldada in loco 	 rd tnnt e'svrá ~c Pi1e;f1- (ZAM:AiU f ele f i- 

d i 3  1e concreto armado 
• Cobertura metálica 2-  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado WrafgCe° 	.9- 1 	 __gni  e_s m..,__ • Caixilho de alumínio e vidros temperados 	• 	,v84,1102 

•Á:-"-: 
,e 

Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 197m2 

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Casso! 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 Its 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 Its 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 Its 
• Tanque Agua Tratada - Capacidade: 750.000 Its 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 Its 
• Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção --  
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m 
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 
• 

• 

1.11 - TANCAGEM 

Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima e combustíveis e gases com 
os respectivos tanques e diques de contenção. 

1/idolatria e Comércio de Cosmético. Haltere Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5.- Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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1.9- PORTARIA DE CARGAS 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

Laje de cobertura impermeabilizada com manta asfáltica 
argamassa. 

Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto armado 
Cobertura metálica 	 322m2, 
Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un 
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O prez;ente doeUrnento 	e integrante da 

Certidão de Acervao fie  Tecnicooexp_editla n e‘l oe  
O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em corIciebomi-mada 
"in loco" (paredes e laje). 	 somente será váticii; isuutripenftatle Ga referi. 

--1  
Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,d0ame.erPleidsio°.da esruturai zmet.1(;:eálica 1,30ton. 	 Sã o i' 	 S". 

i 	Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 	

s u I o , _.„....„. 7 .„..„..., ........... 

i 
Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de manobra 	rga de 
matéria prima e combustíveis. 	 Flavia Cr 	C.rnpos 

Agente Adm 	eg. 1940 
Resumo quantitativo dos principais itens: 	 Seccio 

• Fundação em tubulão 	 24un com 136m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 219m3  de concreto armado 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: 5un com capacidade de 250.000 Its/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 Its 
• Impermeabilização: manta asfáltica 5nnm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.444kg 

1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado in -loco, canaletas aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para 

• 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica ( 
Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2 
• Sarjeta em paralelo 	 6.352m2 
• Execução de pátios em piso-de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
• Espelhos d'água: 

o Edifício de Convenções: 	 1.903,02m2  
O P&D: 	 1.300,00m2 
o Portaria Principal: 	 13,80m2 

Indaatake ~ardo da Coamitico• Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - Ceiamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (17)4446 7061 
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Se cct 1.16- PASSARELA DA ETE 

1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO 

Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, 
nas extremidades. 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma delas com comp 	nto de 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

E CONVENCOSESesente  documente é parte integrante da 
Certidão de Acervo Tecncopedida„.nejo 

COM comprirr~-6-fi5tat tde* 	 e 
somente serà vd 	uompanhado da referi- 
da Certidão. 

São Pao I  

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total de 46,50m, apoiada em 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PICKING  

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos, sanitários e recepção: 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

1.19.1 

1.19.2 

1.19.3 

1.19.4 

1.19.5 

1.19.6 

1.19.7 

1.19.8 

1.19.9 

total 

1.19 - PASSARELAS METÁLICASIOUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

Ponte de ligação Praça à ETE 

Passarela de ligação ETE ao Clube 

Ponte de acesso ao Centro de Convenções 

Passarela de ligação Recepção ao Hall dos Elevadores 

Passarela de ligação estacionamento à Recepção 

Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 

Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 

Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 

Passarela de ligação Fábricas/Picking 

37.506,00 Kg 

9.796,00 KG 

20.158,00 Kg 

40.301,00 Kg 

13.142,00 Kg 

29.862,80 Kg 

1.743,00 Kg 

2.105,00 Kg 

14.857,00 Kg 

169.470,80 
pá 

. 	Indifirtria a Comércio da Connético• Platten Ltda. - Rodovia Anhanouera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11).4446 2061 
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2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVIÇOS EXECUTADOS 

SERVIÇOS 

SERVIÇOS INICIAIS 
Locação da obra 

ITEM 

arnpos 
eg. 1940 

Certidio de Acervo Tico expedida pelo 
-SZ 	N - 6 4,4  CREA-SP sob nf' 	 e 

E  SiftiR't tigrhOP§timpanhad  da referi-
da Certidão. 

Wauir2 

Flavia Cri 
Agênte Admi 

Sece 
rrf 

ina 
strativo 1 

n 4nráe 

O presente documento parte integrante da 

2 	 TRABALHOS EM TERRA 

	

: 2.1 	 Escavação mecânica/manual para valas de fundação 	rn3  
2.2 	 Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 para• rn3  

uma altura de escavação até 6m 

	

io . 2.3 	 Reaterro com material da 1a categoria, proveniente do corte 	m3  

• i2.4 	 Reaterro compactado com areia 	 rn3  
• 12.5 	 Aterro compactado mecânico 	 - 	rn3  

I 2.6 	 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, m3  
1 	 incluso espalhamento 
2.7 	 Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, rn3  

incluso espalhamento 
2.8 	 Apiloamento do fundo de valas 	 m2  
i 
1
3 	 FUNDAÇÕES 

3.1 	 Fundações Profundas 
3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 	m 	 131,28 
3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 	m 	5.557,38 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm 	m 	1.268,61 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 	m 	 915,17 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 	m 	 320,04 
3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 	 m 	 45,16 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 	 m 	 30,00 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 	 m 	 259,31 
3.1.9 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100crn 	m 	4.733,21 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 	m 	 5,00 
3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 	 kg 	74.761,7 
3.1.12 	Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões 	 m3 	4.227,5 

• 3.1.13 	Preparo de cabeça dos tubulões 	 un 	1.083,00 
3.1.14 	Brocas d=25cm, incluso escavação, armação, concreto e m 	 82,50 

preparo da cabeça 
3.1.15 	Brocas d=30cm, incluso' escavação, armação, concreto e m 	 32,00 

preparo da cabeça 	, 
3.1.16 	Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados 	m 	 156,00 
3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto D=50cm, carga à m 	 303,70 
; 	 compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 	Estaca pré-moldada de concreto 0=60cm, carga à m 	 583,70 

compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 	 un 	 80,00 
3.1.20 	Estaca raiz d=310mm carga de trabalho Q=100tf e m 	1 	146,85 

comprimento 12m 

19.235,73 
24.374,02 

16.726,77 
75,80 

6.601,51 
29.762,26 

3.785,38 

3.015,04 
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3.2 	Fundações Superficiais 
3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 
3.2.2 	Lastro de areia 
3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 
3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 
3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 
3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 
3.2.7 	Armação em aço CA-50 
3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbar inserts 

metálicos, reforço estrutural em aberturas para passagens de 
instalações em peças estruturais 

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 

010 	4.1.3 	Forma de madeira em tábua 
4.1.2 Forma de madeira em compensado resinado 

4.1.4 	Forma circular de madeira compensada plastificada 
4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 
4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 
4.1.16 	Armação em tela soldada 
4.1.17 	Cimbramento metálico 
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 
4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com 

junta JEENE) 
4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 
4.1.22 	Laje treliça TR8 G cerâmica 

4.1.25 	Enchimento com argila expandida 
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de 

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante incluso projeto, concreto, aço , forma e 
impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros) — volume de concreto para a torre 

4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de 
1 	 silicone 

4.2 	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
4.2.1 	Montagem e produção de vigas e pilares pré-moldados 	m3  
4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa m2  

(e=32cm+5cm) 
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4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK m2 	514,79 
- 

111 	
CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 

	

4.1.24 	
arremates 
Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 	m2 	906,88 

m3 	 7,20 
m3 	316,40 
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•  4.2.3 	Montagem e produção das lajes alveolares sem , 	 (e=32cm) 
4.2.4 	Armação em aço CA-50 
4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 
4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 
4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYVVIDAG - 

ST.85/105 de 32mm 

4.3 	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epoxi 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

5 	 COBERTURA 

	

5.1 	Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura 
composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 

; 	 e=5,5mm , incluso cumeeira 

	

, 5.2 	Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 

	

, 5.3 	Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 

	

5.4 	Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 

	

5.5 	Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 

	

1 5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 
• esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 

	

; 5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 
•1 	 esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 

	

5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 
esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 

	

5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 
esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 

5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 
esmalte sintético fosco, corte até 100cm 

5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

m2  19.379,20 

m2 10.613,37 
m2 2.225,07 
m2 9.364,56 
m2 342,00 
m 4.284,16 

m 2.206,10 

m 475,84 

m 60,00 

m 203,1 

m 111,00 

m 570,00 
esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 

5.12 

	

	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 
esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 

5.13 	Cobertura em policarbonato ,apoiados em perfis de alumínio m2  _ 5.110,19 
com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 	 un 	 4,00 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 	 m2 

6.2 	Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 	 m2 

6.3 	Bloco de concreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm m2  
6.4 	Bloco de concreto celular e=9cm 	 m2 

6.5 	Bloco de concreto estrutural e=30cm 	 m2  
6.6 	Encunhamento L=19 cm 	 m 
6.7 	Encunhamento L=14 cm 	 m 
6.8 	Encunhamento L=30 cm 	 m 
6.9 	Marcação de alvenaria 	 m 
6.10 	Elemento vazado de concreto 	 m2 

19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,90 
282,54 

3.544,77 
533,34 
66,80 

542,40 
672,53 
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LASTRO E SUB-PISOS 

7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e=10cm 

7.2 	Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40cm 
7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm 
7.2.3 	Base em BGTC - brita graduada tratada com cimento na 

faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 

acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 

acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com 
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento 
vítreo ,tela soldada e juntas- e=8cm 

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com 
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

7.2.15 
	

Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2 

acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

724,50 

2.944,40 

1.097, 

7.693,28 

108,00 

290,24 

m3 
	

5.477,39 

802,94 

70,00 

10.240,20 

14.068,11 

1.093,75 

2.612,76 

998,83 

m2 

m2 

m2 

• 
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REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 
Revestimento de Pisos 
Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada 
loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 

6.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassada  Or''' • 	148,41 
colante especial aditivada flexível, pré-fabricada e 	Ga° Pai:, 	:7  1  _12 
rejuntamento com rejuntabrás 

8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentado com 
argamassa colante especial adttivada flexível, pré-fabricada 
e rejunte antiácido 

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com adesivo 
colante sobre piso elevado constituído por placas removíveis, 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pedestais 
metálicos, com alturas variáveis de 15 a 40cm 

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo 

8 »1.6 	
colante sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso em fórinica em placas aplicados com 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 
Revestimento de piso vinílico em placas aplicados com 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 
Revestimento de piso vinílico aplicados com adesivo colante 
sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da 
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema 
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 
Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 

8.10 	Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em 
placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 

8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de 
40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 
rejunte 
Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura 
média de 3cm, sobre contra piso 
Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 
Revestimento de piso vidrotil, - assentado com 
colante, incluso rejunte 
Revestimento de piso em 
acabamento vítreo sobre chapa metálica 
Revestimento de piso cimentado com 
desempenado, incluso juntas 

• 

• 

8 
8.1 
8.1.1 

O presente documento é parte integrante 
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8.1.9 

8.1.10 
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acabamento 
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29,96 

89,72 

636,66 

94,00 

179,04 

450,99 
555,36 

1.259,09 

78 

,21 

480,00 

617,30 
670,06 

4,73 

45,25 

28,19 

8.2 	Revestimento de Rodapés 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 

8.2.2 	Rodapé em vinilico 
8.2.3 	Rodapé em epoxi 
8.2.4 	Rodapé em cimentado 
8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com a 

(cantoneira de alumínio 2x2cm) 
8.2.6 
	

Rodapé em vidrotil 
8.2.7 
	

Rodapé em cerâmica anti-ácida 
8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 
8.2.9 
	

Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm 

"Rweo• 
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m2 	1.545,58 

! 9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	Chapisco 1:3 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com 

argamassa colante especial adítivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré- , 

9.5 	
fabricada e rejunte antiácido 
Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, 
plana lisa e=1,5mm 

I 9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo 

9.7 	
colante, incluso rejunte 
Revestimento de parede com madeira em compensado, 
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 

10 	 DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall- e=8cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo• Dry Wall e=10cm, m2  
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melamínico 
com rodapé em alumínio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana 

interna 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso 

portas e ferragens 
10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho 10mm 
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 
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' 10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, m2 	' 10,56 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 	O presonle documento é parte integrante da 

	

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wãeihi" de A"'" "r,é.,.cr" ,wedica pelo 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm tWEA-32 Sob  ''' .---''" 	— 64 6 e  
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm pahre".'t  '''''''"'hd" a''''"a"ha'" d reter ' 
pintura látex h= 1,75m 	 da CertidU. 

	

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado e=10mm 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 
Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 
Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3cm 

CANTONEIRAS . 
Cantoneira de alumínio embutida para massa 
Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 
Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

REVESTIMENTO DE FORRO 
Chapisco 1:3 
Emboço Paulista 1:3:8 
Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 
e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "T" - tipo FORRO VID PRISMA 
Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis "T" de aço 
pintado - tipo LAY-IN 
Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 
superior, incluso juntas rejuntadas 
Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 
625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 
Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 
Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 
estrutura auxiliar, peso de 4kg/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 
Forro especial, ,composto por painéis de PVC, espessura de 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 
modulação com perfil centralizado 
Forro acústico fonorefletor, composto de dupla estrutura, m2  
duplo painel de gesso acartonado de 12mm CÃ" lã de rocha 
entre painéis 

394,85 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 	 m2 
13.2 	Esmalte sintético sobre esquadria metálica 	 m2 

13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 
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13.4 	Látex acrílico sobre parede revestida de emboço 

	

13.5 	Látex acrílico sobre forro de gesso 

	

13.6 	Látex acrílico sobre divisória de gesso 

	

13.7 	Aplicação de massa acrílica em parede sobre emboço 

	

13.8 	Aplicação de massa acrílica sobre forro de gesso 

	

13.9 	Aplicação de massa acrílica sobre divisória de gesso 

	

13.10 	Pintura com neutrol sobre concreto 

	

13.11 	Caiação sobre alvenaria de bloco 

	

13.12 	Tratamento e aplicação de silicone sobre concreto aparente 

	

13.13 	Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clorada 

	

13.14 	Verniz sobre assoalho de madeira 

	

13.15 	Pintura com Stain sobre deck de madeira 

	

13.16 	Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizadas 

, 36.151,89. m2 

U' 5d,4inte  O prryrrte doeLrne--- 	r 	grante da 
CerWo de Acervo J?síjj4:btx...editer.t.J2...4  
CRM2SP sob n.' 	. 

vá i.d.'"rsbi.P R-----ade da 'aferi- sonwl}t e se r á 
da rotidão. . 7.584,95 i2L2 -, - 

No Pu!, — 	
L- 

±1,52;22 tx.x—,..á 

• 14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 

	

14.1 	Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de 
embasamento , fundação e escadas externas 

	

14.2 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 

	

; 14.3 	Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu m2  
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

	

14.4 	Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, m2 

AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

14.5 Impermeabilização 	pelo sistema de cristalização - poço de 
elevador e monta carga 

ni2  

14.6 Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos m2 

14.7 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 

m2  

14.8 Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - 
placas de cobertura do eixo 15 

m2  

14.9 Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 
tanques da ETE 

m2  

14.10 Impermeabilização com manta ardosiada e=3mm, aplicada 
com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 

m2  

14.11 Impermeabilização 	com 	fibra 	de 	vidro 	e 	revestimento 
anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 

m2  

14.12 Isolamento com painel em lã de rocha e=1" 
14.13 Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mm m2  
14.14 Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 

para proteção das lajes. 
m° 

15 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 Barra para Deficiente Físico em Aço Inox cj 
'15.2 Banheira com hidromassagem mod. 	Luxura, Jacuzi LX un 

1 1.500-151x51 
15.3 Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro 

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox D=30cm e 
cj 

H=90cm 
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natura 
J  9 ? 5  

Fornecimento e instalação de espelho-espião tipo ONY)-prd11)10 documento e Mtfieitegiant ..a 
WAY, duplo, acústico com 12mm de espessura e bordaserudào de Acervo r éCrlICO expedida Delo 
lapidadas 	 CREA-SP sob o 	Z N — CC C  e 

somente será valido acompanhado da referi 
da Certidão. 

Esquadrias em alumínio anodizado natural de perfis 
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pintura 
eletrostática em pó, espessura de 60micra, incluso 
contramarco, vedação e proteção a base de silicone 
Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber vidro 
Caixilho de alumínio para receber vidro 
Caixilho de alumínio tipo veneziana 
Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 
Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro 
h=1,05m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 
Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 
Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 
Porta de correr em perfil "U" de alumínie , com pintura 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
3,35X3,37m 
Porta de correr em perfil "U" de alumínio 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 
1,50X3,37m 
Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
Porta de enrolar em alurriírrio,PB-2' 5,85 x 2,50m, construída 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

15.4 
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16.16 	Grelha de alumínio anodizado natural, incluso cantoneira de m2 	 3,36 
O presente documeno 	r1e integian;, 
Certidão de Acervo Técnico *pedida pelo 
CREA-SP sob 1' 

	

17.1 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir impirae nteg er va I. d o 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico tnçertidão. 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m são  paut o,  

	

1 17.2 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,10x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,10m 
Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 

	

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

	

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens.- 1,75x2,10m 

	

; 17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

	

1 17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 

1 	 chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

	

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 

	

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

	

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,15m 

	

17.12 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 

	

17.13 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 

	

17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70m ' 

	

17.15 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada' n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m 
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17.18 

l 
I  17.19 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 

010 	1 	 laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,38x2,15m 

17.20 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
[ 	 laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 

17.22 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 

17.23 Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 

laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 

24,00 

4,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 

17.24 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 

• 
17.25 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 

laminado melaminico texturizado, e=35mm- incluso batente 	
2,60 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 

17.26 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 	. 

17.27 	--Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
, 	 laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 	 I 
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,:, presente dorrumeno e  
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida eriVidtPlde ACEI,C i 4..enic069edida peio 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso bateokEA-sa sob -' -5 Z N—  6‘- C-  	, 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragenss-ol-rente será vdo ár..ompenhado da referi - 
folha de abrir- 1,10x3,00nn 	 da Certidão. 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em sãy% fr. 	A- 1  ....._, t 2-3 .0Cd ?CDS 
laminado•melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 

'''1' 'í:,:. 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	

tiiá,:•-;,, folha de abrir - 1,10x2,85m 
5.00 

laminado melaminico texturizado, e=35mm- incluso batente 	Fiavia str e Campos metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,10x3,00m 	 Agente Ad: 	 - Rem 1940 

Secc ualNir.e 

3,00 

17.21 
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17.28 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un , i , 	u 3,00- 4- 4- 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente presente doeurrin:o e k..yre integrante da 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 -ertidào de Acervo reori.cr)groedirl, pelo 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	CREA-SP sob n 	SZ.(\) --É:C CR 	e 

	

17.29 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida enn un -s-orne-rne será vsi.,',e Ei,..roJaPPade da ieferi 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batentçia  Cerndão. 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens •- 2 	_ 

Sae Pau.e 	-4   folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 	 i  

	

17.30 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em u 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m  

	

17.31 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	
Fav a 

rij 
	

Campos laminado melamínico texturizado, e=35mm.- incluso batente 	AgentleAid 	1- Reg. 1940 metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 	Se onal No te I 	 folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

' 17.32 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.33 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folhado abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 

	

i 
17.34 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 

I 

	

	 laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 I 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

'• 17.35 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
• laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
'-( folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=0,30m 

	

17.36 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 

	

17.37 	Porta de 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 	

4,00 compensado de madeira, semi-oca, revestida em un  

metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 

	

17.38 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 

• folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 

	

17.39 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=1,17m 

17.40 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, "e=35mm - incluso batente 

i 	 metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 1 folha pivotante - 1,15x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 

Ind..tria • Comércio de Coornéticao Notam Ltd.. - Rodovia Anhanguera, krn 30,5 - Coiamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)+146 2061 
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un 11,00 

4,00 

10,00 
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85,18 
517,47 
12,00 
36,00 

27,00 
4,00 

73,84 
62,00 

15,43 

125,26 
4,00 

1,00 

natura  

g 
17.41 

118 
18.1 
18.2 

118.3 
18.4 
18.5 
18.6 
18.7 
18.8 

010 	18.9 
18.10 
;18.11 

18.12 
18.13 
18.14 
18.15 

18.16 

18.17 
18.18 

18.19 

18.20 

18.21 

18.22 

• 
18.23 

18.24 

18.25 

18.26 

18.27 

18.28 

18.29 

Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente, presente doeurnen;o e ,,,-te mtegrantt. 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e ,ertfdão de Heera 	exped,da pelo 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fiX REA-SP 	n 	Z- N .6‘C 
h=1,17m 
ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 
Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação com 
chumbador tipo parabolt 
Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 
Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 
Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 
Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 
Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 
Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 
Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 
Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 
Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive 
barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 
Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 
Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 
Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 
Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela 
metálica 
Caixilho de ferro foco, em chapas tipo veneziana e com tela 
galvanizada fixa 
Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 
4,00x3,00m 
Porta de ferro 
2,20x2,15m 
Porta de ferro 
1,20x3,00m 
Porta de ferro 
2,28x3,00m 
Porta de ferro 
2,14x3,90m 
Porta de ferro 
3,10x3,50m 
Porta de ferro 
2,20x2,60m 
Porta de ferro 
0,60x1,40m 
Porta de ferro 
0,80x2,10m 
Porta de ferro 
completa - 3,50x2,50m 
Porta de ferro veneziana de abrir, com tela metálica 	2 
folhas - completa - 2,00x3,09m 
Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas - 
completa - 2,25x2,60m 

Indústria a Comercia da Coarnartiem Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 
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1,00 

pivotante em chapa dobrada - completa - 

pivotante em chapa dobrada - completa - 

pivotante em chapa dobrada - completa - 

pivotante em chapa dobrada - completa - 

pivotante em chapa dobrará - completa - 

veneziana de abrir - 2 folhas - completa - 

veneziana de abrir 	1 folha - completa - 

veneziana de abrir - 1 folha - completa 

veneziana de correr, com tela metálica 

somente será valide 2.sernoznhado da referi. 
da Cettid5o. 
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un 
un 
un 
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m2 
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m2 
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18.30 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	1 folha - un 	 3,00 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.31 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	1 folha 	 pelo 

completa - 0,80x2,10m 	
(;ertudo de tice,veIêzerraenngeái 

A 	
e 

	

i 18.32 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas cgoRrnEert:P  sob rl  
completa - 1,70x2,15m 	

e ser a val,d; ::cartmbado d a reeri !. 

	

L 18.33 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	2 folhas 
da Cedida°. 

1 	 completa- 1,75x2,10m 

	

I 18.34 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	2 folhas  
completa- 1,905x2,10m  

	

I 18.35 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	2 folhas 	un 
r 	 completa - 1,20x2,45m 

	

18.36 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 1,15x2,75m 

	

18.37 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir - 2,30x2,75m 

	

18.38 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha - 

110 

1 completa - 1,20x2,.10m 

	

18.39 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 
completa - 0,60x2,.10m 

	

, 18.40 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 1 folha 	un 	 1,00 
i 	 completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 

	

, 18.41 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 	 1,00 
r 	 completa - 3,00x5,30m 

	

, 18.42 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 	 10,00 
2,20x3,90m 

	

18.43 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 	 1,00 
1 	3,20x3,90m 

	

18.44 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 	 1,00' 
2,00x2,00m 

	

18.45 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 	 5,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.47 

	

	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 

II°
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 39,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 (  
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 
I 	 executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 

P-90 ), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
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naturo  

un 	 1,00 

1,00 

11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - un 	 2,00 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

r 	 completa - 3,50x3,50m 
18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, un 	 3,00 

batente em aço inox - 0,60x2,11m 
18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 	 m2 	691,76 
18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 	un 	 8,00 
18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela para ni2 	949,64 
1 	 sombreamento 
18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura m 	 8,00 

, 	 esmalte e apoio de neoprene) 
18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 	m2 	 84,00 
18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 	 kg 	13.287, 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 	un 
18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 	un 	 4, 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", un 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 
18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha un 

• quadrada 2x2, estruturada com tubo galvanizado d=2" - 
0,80x2,20m 

18.69 	Portão de ferro de correr - 5,25x1,80m 	 un 	 1,00 
18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 	un 	 1,00 
18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de un 	 1,00 

4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 
18.72 	Portão em chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e un 	 1,00 

com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
: 	 ferragens 

18.73 	Guarda-corpo metálico 	 2.572,00 
1 

19 	 ESQUADRIAS ESPECIAIS 
19.1 	Porta em PVC Industrial flexível , incluso batente e mola - un 	 14,00 

3,00x4,00m 
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ào 

k8.51 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.°o 1,,presente ootrumeoto e ,titte imegrant, ... 

1 	
Certidão oe Ace(vo Tê.t.9,c,o,expe_dista ‘ 	

e
pelo 

18.52 

	

, 	. __.á. 	Ni — lts Ao (.,  1 	 com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abriruhriP 'c' n 	2,130 ., 

1 	 fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04mente "ra '''''''''''n 	'1 ,e '
,  
eri  

1 	 horas de resistência a fogo, completa com todos rii§ certi"n• 
acessórios - 3,00x4,00m 	

s° Paulo 
.........- i  21  

1
18.53 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 	 2,00 
1 	 encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR  

11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de abrir) un 	 00 
i 	 em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, 	F!avir. 	e Campos 

para 04 horas de resistência a fogo, completa com todos os 	Agente A ivstratvo - Reg. 1940  

010
acessórios - 1,10x2,15m 	 te 

18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com un 
I 	 encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR ' 1 
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19.2 

• 

• 

Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 
2,10x2,15m 

19.3 
	

Porta em PVC Industrial flexível, 
2,10x2,50m 

‘(4.63à2g C4-,si 

	

, 19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - un 
3,00x2,40m 

	

í 19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola- un 	 f,00 
, 	 2,10x2,10m 	 Havia risti,•-• de Campos 

	

19.8 	.Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un Agente Ad 	 1 - Reg. 1940 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 	S 	te 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

	

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un f 	 construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - fr 

I 	 3,00x2,70m 

	

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinifico - 2,00x1,90m 	un 	 47,00 

20 	 VIDROS 
20.1 

I 	 Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 	 1,00 
ferragens- 2,10x2,15m 

	

20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 	 3,00 
ferragens- 1,36x2,15m 

	

'20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 	 1,00 
incluso ferragens - 1,33x2,15m 

	

20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 	 3,00 
ferragens - 1,25x2,15m 

	

20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 	 4,00 
incluso ferragens - 1,35x3,45m 

	

20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo •cj 	 1,00 
incluso ferragens - 3,44x2,05m 

	

20.7 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 	 _ 1,00 , 	 incluso ferragens - 1,70x2,25m  

	

20.8 	Porta de vidro temperado de . correr e=10mm, completo m2 	 21,70 
incluso ferragens 

	

20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 	 1,00 
incluso ferragens e requadro de alumínio "U" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

20A0 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo cj 	 8,00 
incluso ferragens -2,05x2,10m 	' 

	

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 	 37,00 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 1,15x2,70m 

	

20.12 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 
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1,50x2,50m 
19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola - 	Paulo 	-8;tro 

1,50x2,40m 

incluso batente e 	
c:. presente documento e .;n,te integian_ 

mola,Z-ertM90 de Acervo Tecnio2,00oedida pelo 

CREA-SP sn;: 	 - 6 6 	e 

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 	 2 up 
s_omenLe.  se:•á vÉ,;ido ;,.:;::mpanile,2o da referi. 

,00 da C. ,!do. 

4 	70os 

1,00 

63,00 
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127,60 
1,00 

17,50 

0,70 

naturo 
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20.13 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	 4,00  
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo dá-)  ;''rese'le  du"mert°  t parte integrante da 

aço polido d=2" - 2,30x2,70m 	 Ceitidào de Ace,,e Tecnico e K p e e i d a pelo 
h o -S Z N—  6 6 G .. 

	

20.14 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persianá:REêr'''? 53- P• 	i ppri.T",. , 	, , 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada se ' ° v  '1 '`°  '''''''P' 	' '5" ie.e'  
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo dela  ce'll'i'''•_., 	1 2, aço polido d=2" - 2,80x2,70m 	 São Paulo, ....„,,„,t, 

	

20.15 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj. , . 	 6,op 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 	Wil 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m 

	

20.16 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm serigrafado, cj 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 

eletrostática semi brilho, cor branca 

Flavia C tina 	Campos 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=1 1/2" , com Agentc.. Azim riistrativo Reg. 1940 
sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura 	Sec onal Norte 

	

20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	
• 	' 

110  
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

	

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

	

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso cj 	 1,00 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 
0,81x2,68m 

	

20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 	 m2 	 5,10 

	

20.21 	Vidro temperado incolor e=6mm 	 m2 	954,32 

	

20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 	 m2 	228,84 

	

20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 	 m2 	3.420,53 

	

20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mm m2 	2.767,50 

	

20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm 	 m2 	235,00 

	

20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm 	 m2 	52,32 

	

20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 	 •m2 	244,23 

	

20.28 	Vidro laminado incolor e=9mm 	 . m2 	4.423,66 

	

20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 	 m2 	382,85 

	

20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 	 m2 	2.275,45 

	

20.31 	Vidro laminado incolor e=14mm 	 m2 	4.535,42 

	

20.32 	Vidró laminado incolor e=16mm 	 m2 	 45,00 
010 20.33 Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 	 m2 

Vidro temperado incolor e=6mm, modelado M2 	
669,79 

20.34  156,30 

	

20.35 	Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 	 m2 	 46,00 

	

20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala 	 m2 	39,45 

21 	 •TAMPOS, SOLEIRAS E PEITORIS 

1,00 

1,00 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 	m2 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, incluso un 

furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso m2  

cuba e tubos de apoio 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 	 m2 
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sala de- m 	 4,72 ZQcs:£ são 
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natura 

21.2 
	

Soleiras 
21.2.1 
	

Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 
	

Soleira em granito largura de 25cm 

21.3 	Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira da 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

Flavia Cris a de 	rnpos 
22 	 PAINÉIS DE FECHAMENTO 	 Agente Admiti 	 g. 1940 
22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com m2 	Secci 

, 	 estrutura de sustentação e com isolamento termo-acústico 
de poliestireno expandido 

22.2 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com m2 	1.493,80 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 

I 	 de rocha - corta fogo 

23 	 ,ELEVADORES / DOCAS 
23.1 	Elevador para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 

paradas 
23.2 
	

Elevador comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 
paradas 

23.3 
	

Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 
3 paradas 

23.4 
	

Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 
5 paradas 

23.5 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - 
5 paradas 

23.6 	Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 
seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

24 	SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos das formas com "chupetas" de vidro 
24.2 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 

manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

25 	 Alambrado/Gradil 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50rnm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

27 	 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 
27.1 	Abertura de caixa até 40cm 
27.2 	Remoção DMT 35km 
27.3 	Brita graduada simples 
27.4 	Imprimação impermeabilizante 
27.5 	Binder e=5cm 

Indústria ~mio de Coonsitica Matara Ltda. - Rodovia Anhancuera, lan 30,5 - Cajainar/SP - CEP 07750-000- Fone (11)4446 2061 

un 

un 

un 

un 

un 

cj 

un 
m2  
m2  

1,00 

2,00 

2,00 

2,00 

1,00 

30,00 

31.684,00 
1.560,00 
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417,51 

30,97 

705,00 
600,00 

50,27 

1.074,26 
76,97 

851,37 

118,13 

m2 

M2  

un 
un 

m2  

m2 
m2 

m3  

natura  
CRE_A-SP. 

m2 

m2 	40.080,31 
m3 	1.367,02 

pre fl e ,2:)Curnente,  e ;.150,11g1  ante i3 

Ceitid4-ndeAcervo3I.ZVidía pelo 
CREA42  st,b n?  	 e 

somente se(á 	acompenhad; da fefeii- 

PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 	 da Certidào. 
 Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF sipN, _a-1.011_00 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=18cm 

Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF m2  
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 

	Flavia ristina 
	

Campos 
juntas, e=13cm 	 Aoente Ad ninistrativo 1 Reg. 1940 
Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF m2 

	
Se 	 e 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

27.6 
27.7 
27.8 
27.9 

I 27.10 
27.11 

1 28 
28.1 

1 28.2 

•
.28.3 

Binder e=8crn 
Imprimação ligante 
Capa asfáltic,a - CBUQ - faixa C e=5cm 
Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 
Execução de guia em paralelepípedo 
Execução de sarjetão em paralelo 

29 	 SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 

30 	 PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e 

palco em concreto armado 
Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 
na Área do Estacionamento 
Perfuração mecânica d=0,70m 
Perfuração mecânica d=0,30m 
Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 
Escavação mecânica h=2,00m 
Remoção de material 
Camada de pedra britada h=1,00m 
Revestimento com manta bidim 
Praças em áreas verde tratadas, equipadas com espelhos 
d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação 

30.6 

30.6.1 

• 30.6.2 
30.6.3 
30.6.4 
30.6.5 
30.6.6 
30.6.7 
30.6.8 

116,00 
884,00 

rn3 
	

145,15 
m3 
	

2.193,97 
rn3 
	

2.245,12 
M3 
	

138,93 
m2 	 585,08 

150.000,00 

31 	 REDES EXTERNAS (apoio civil) 

31.1 	Rede de Águas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 
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m3 	 2 6 3.553,76)  —  
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Celden0124jefkr.e iVOTéCfli49187,X2,9elo  

CREA-
1.92765 

5 
.á 

31.1.2 
31.1.3 
31.1.4 
31.1.5 
31.1.6 
31.1.7 
31.1.8 
31.1.9 
31.1.10 
31.1.11 
31.1.12 
31.1.13 
31.1.14 

31.2 

410 

	

	
' 31.2.1 
' 31.2.2 

• 	31.2.3 
31.2.4 

• 	31.2.5 

31.3 
: 31.3.1 
I 31.3.2 
31.3.3 
31.3.4 
31.3.5 
31.3.6 

• 31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

31.6 
31.6.1 
31.6.2 

• 
31.6.3 
31.6.4 
31.6.5 

31.7 
31.7.1 
31.7.2 
31.7.3 
31.7.4 
31.7.5 

31.8 
31.8.1 
31.8.2 
31.8.3  

Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Lastro de brita 
Lastro de concreto magro 
Envelope com areia 
Apiloamento do fundo de valas 
Fornecimento e assentamento 
Fornecimento e assentamento 
Fornecimento e assentamento 
Fomecimento e assentamento 
Fornecimento e assentamento 
Fornecimento e assentamento 
Fornecimento e assentamento 

Rede de Backbone - 800m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Esgoto Industrial - 100m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 
Envelope de concreto 
Apiloamento de base 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de concreto 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 

Rede de Óleo Diesel - 480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

Rede de GLP - 825m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 

50cm 
60cm 
70cm 
80cm 
100cm 

. Fava 
Agente A 

m3  
m3  
m3  
m3  
m2  

469, 
337,96 
332,63 
151,80 

1,50 
0700 

00 ' de Campos 
1-o  Reg. 1940 
rte 

m3  418,16 
m3  238,05 
m3  180,05 
m3  91,08 
m3  86,82 
m2 42,50 

m3  120,64 
m3  92,08 
m3  28,56 
m3  24,00 

m3  3.974,83 
m2 2.459,35 
m3  1.149,55 
m3  2.869,55 
m3  1.041,26 

m3  156,00 
m2 240,00 
m3  132,00 
m3  24,00 
m3  24,00 

m3  352,44 
m2  624,30 
m3  255,06 

de tubo de concreto de 
de tubo de concreto de 
de tubo de concreto de 
de tubo de concreto de 
de tubo de concreto de 

I -12:1  9  

44,82 
de tubo de concreto de 
de tubo de concreto de 40cm SártnP 	--1° 	1  

	

30cifY 	
. 

e'fr; • 

	

J.so, 	

92,35 
Z- 
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CertidLio 	Aceivo Te o expedida pe1o133  

CREA-SP 	 szN-  
r-113 

somentt será:voacoingentiade di referi- 

M3  

preECW.E` dOSUMerit,..: parte integrante 82  

m3  
m3  
m3  
m3  

31.10 	Rede de Incêndio - 1.225m d" (:";d1°. 
31.10.1 	Escavação 	 Sao Pau,Q, 

31.10.2 	Apiloamento 
31.10.3 	Envelope de areia  
31.10.4 	Remoção de terra até 5 km 	

Flav~s 
Agente Admintstrat 

31.10.5 	Reaterro compactado  Seccional 

31.11 
31.11.1 
31.11.2 
31.11.3 
31.11.4 
31.11.5 

31.12 
31.12.1 
31.12.2 
31.12.3 
31.12.4 
31.12.5 

31.13 
31.13.1 

31.13.2 

31.13.3 

• 31.13.4 

M3  
m2 

M3  

M3  

f113  
m2 

M3  

M3  

M3  

111 

1.385,00 

150,00 

445,00 

115,00 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

32 
	

LIMPEZA 
32,1 	Limpeza geral e final 	 m2 	 74.909,46 
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31.8.4 
31.8.5 
31.8.6 
31.8.7 

31.9 
31.9.1 
31.9.2 
31.9.3 
31.9.4 
31.9.5 

Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 
Lastro de concreto magro 
Envelope de areia 

Rede de Telefonia - 310m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de concreto 

n , 
:3 4 

97,38 
78,82 

5,16 
9,86 

395,25 
263,50 
317,75 

77,50 
67,76 

735,00 
612,50 
192,73 
214,38 
520,62 

Rede de Água Potável - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Rede de Água Tratada - 800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de areia 
Remoção de terra até 5 km 
Reaterro compactado 

Canaletas 
Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 
armado 1,50x1,50m 
Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 
armado 2,40x2,40m 
Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto 
armado 2,00x2,00m 
Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e 
tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 
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Cabine de Medição  

S.E - 5(FB.3) - Pot 
Inst. 1000KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
Inst. 3000KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 4(PICKING) 
Pot. Inst. 1500KVA 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
Inst. 750KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E -8 - futuro 

3 8  

O presera dourntoE-pé.rte integrame 
Cerdo 	A.:ervo Técnicc *xpedida pelo 

3. PRINCIPAIS SERVIÇOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: Z  N - 6.6 4  CRE 	n)  
serne:it 	vá!idd:::diptnnade da refeci,  
da Ceri;dho. 

3.1 — INSTALAÇÕES. ELÉTRICAS - SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSACCAtÉ't 	Á  I 2-   i2c3°1  
GERAIS. 
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s 0 sistema de Média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 	navi Cristin- 
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S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA 

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/2010/; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/20KV, com aproximadamente 70 metros. 
JInstalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da raiya de passagem até 5 metros 
'de altura, no poste. 
lInstalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medicão De Energia 
Instalação de Cabine Blindada (ao tempo), ,para entrada e medição de energia com os seguintes 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 240mm2, 12/20KV, (entrada); 
'Para-Raios 15KV 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 

IDisjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15KV; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 1510/ (Saída); 
Caixa para Medição da Concessionária, padrão Eletropaulo;  
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 	 J 
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3.1.3 - Subestações 

- Subestação 1 (Utilidades/CAG), 3,0MVA de potência instalada, com os seguintes 
!equipamentos; 
'Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
'Pára-raios 15KV-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Trafo 1); 

, Seccionadora Classe 151N, 400 A com base para fusível limitador "H1-1". (Saída para Trafo 2); 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalados em cubículos 
blindados acoplados ao QGBT; 
'Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de 2500A/80KA, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa 
'moldada de 20A até 800A; 

0110 	2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; 

3.1.3.2- Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 151N-101<A; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubí 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 185mnn2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV- 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 4); - 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 50mm2712/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "111-1". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário'380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80I<A, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.4 - Subestação 4 (PICKING), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes eq 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 151N-10KA; 
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Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "H-H",Secci 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, insta 	iculo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

‘t,.1,te 
Agente ,Atteni'Ms 

1 40. 

3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV; 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 
Para-Raios 15KV-10KA; 
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 6); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 6); 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 

, Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
C Pára-ralos 15KV-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 

I Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
'Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
I eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
•Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 

x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

- Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-ralos 151N-10KA; 

x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubícul 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedido 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas Com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (P&D), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35nnm 12/20KV; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo de 
1500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntores intertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KVAe sídas com 
disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 
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3.1.3.8 - Subestação -O 	E), 7 	A de potência instalada, cR5,9,5 fflirtKtiv 
	" tos:  Terminal uso interno, Classe 	,para cabo 35mm2, 12/20KV; 
ir-teR 194°  1 Pára-raios 12KV-10KA; 	 Seccia, No  

1  Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,81W, secundário 380/220V, instalado 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interliaacães De M.T. Entre As Subestacães 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
I Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de energia.Lance 
aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

' Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

!Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
lEletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
'aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
lEletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG) 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 
(PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
,Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

O presente doeumento é parle integrante da 
Certidào de Acervo Técnico eacoéága pelo 
CREA-SP sob n? 	 Se-t\J — e 
sornnte serivádo acompenhade da referi-
da Ceitidao. 
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41 
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3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subesta'ção 7(P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lance 
aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 cia Subestação 2 (Fábrica 2) a SubestaçãO 9 (ETE). Lance aproximado 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lance 
aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PIC 	). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PRÉDIO DE SERVICOS, 
MANUTENÇÃO, E.T.E. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E 
CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICKING, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES.  

3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são transportados através 
de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.000 metros. Todos 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multipolares, totalizando 
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros de distribuição e quadros terminais de força e 
iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 130KA, proteção geral 
de 400A. 

010 	
3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox e alumínio, 
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

_3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Conven 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 

010 	4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7'centrais de alarme e detecção de incêndio, para 378 
endereços cada, com protocolo aberto; 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
227 detectores jônicos analógicos endereçáveis; 
206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sireriéS iiitonais 05db. 
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3.1.5.12.2 - Sistema de milifittõfa'mento e alarme de vazamento de saásàio  Works 	Ideiras, 
consistindo em; 
6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 - INSTALACÕES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalacões de Água Potável e Água Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada, totalizando uma 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na distribuição 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em aço carbono galvanizado, com solda 

k helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

13.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

- Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. Ref: 
NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

,3.2.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no diâmetro: 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

_ 
3.2.1.2.3 - Sistema de água potável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, "em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 - Válvulas 
3.2.1.2.4.1 - Fornecimento e instalação,de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fundido, 
Com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando: 6 peças. 

3.2.1.2.4.2 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos em 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 02" a 4". Totalizando aproximadamente: 
160 peças. 

3.2.1.2.4.3 - Fornecimento e instalação de -Niáivulas borboleta, em ferro fundido, 	nada entre 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 

• 

• 

43 



• 

j4npn 	• "1°-5  
1)669.9133 

• • tsta ebps aproo 
com e onginsl. Dou f 

29 AG • 2001  

• 



 

natura  

 

 

1  3.2.1.2.5 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 1 19 conjuntos. 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sistema analisador / 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjunto. 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 
Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

Fornecimento e Instalação de bombas de recalque, com as seguintes características' 

ki• 

-4-4z 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
H.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

13.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
H.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

3.2.1.4 - Distribuição interna 

O presente documento e parte integrante da 
Certidão de kdervp Teenico •xpedida pelo 
CREA.-SP sob n...„5-2s.zp 6 6 e  
sornene sefá v 	ci:ornpenh a d.  0 de referi- 

Flavia Cris' 
Agente Adm;nt 

Secci 

Campos 
Reg. 1940 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
• 3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
• serviço 7,5 kgf/cm2. 0 3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

• 3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetura e 
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
Lavatórios: 296 unidades 

I, Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 

Indúttri• • Comércio de Cosmético. Matuta Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 
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Chuveiros: 68 unidades 
• Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 

3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, conforme projeto de 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabamento conforme projeto de 
arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cobre, classe E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO: Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
,Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

r 3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENCÃO DE INCÊNDIO 

!3.2.2.1 - Sistema de hidrantes 

- Tubulação e conexões 
,3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
!extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 stand rd, 0 4" a 6". 
IRef: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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3.2.2.1.1.2 - Fornecimento e ins-tão-d---e-'4)-DVações, em aço carbono 	ic preo, o 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chan1 	para solda de topo. Conexões efriSW 	dado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

• 

• 3.2.2.1.2 - Válvulas 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido e ferro 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs e 150Lbs. Totalizando 
aproximadamente: 20 peças. 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, para hidrante, em latão 
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a rosca macho padrão 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "Storz". Totalizando 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, flangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 

' engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 

• 

'Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. . 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

• 3.2.2.2.1 - Extintores de gás carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade individual 
de 6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, com 
capacidade individual de 10Lts. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 410 
peças. 

3.2.2.2.2 - Carretas de gás carbônico e de pó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carretas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 
capacidade individual de 50kg. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peças. 
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3.2.2.3 - Sistema de liquido ge'?aópr, 
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3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 
, Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula de controle 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma. 
Fornecimento e acomodação de líquido gerador de espuma sintético, tipo "Sintex AFFF/ACR; 

, concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts cada. Totalizando: 560 
Lts. 

3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e esguicho lançador de 
espuma, mod.: R-350 (O 2.1/2"). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

' 3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.2.4.1.1 - Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e Instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 

I extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
:ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

- Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com 

ihelicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standar 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto,-com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m.• 

3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, DIN 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, com 
rosca BSP. 0 1" a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

"3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos' (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível de ampola, 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 

!onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (O .15mm), 790  (O 15mm) e 1410  (O 20nnm). 
Totalizando aproximadamente: 6.350 peças. 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 

• 3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle seccional, para comando setorial, com chaves de 

I fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 
I 3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 
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Fornecimento e instalação de bombas de recalque, 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 450CV; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar elétrica (JOCKEY) 
Vazão: 20 1/min; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 50/; 
Rotação: 3500rpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505 (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS.  

3.2.3.1 - Tubulação e conexões 
3.2.3.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, 
termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900 m 

3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e PVC-R, com juntas 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação detubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.4 - SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

• 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações .e conexões de PVC rígido, com ponta e bolsa para junta e anel 
de borracha. 0 1.1/2" a 3". Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interface, válvulas de retenção 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffers" pneumáticos. Totalizando aproximadamente: 170 conjuntos 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 

3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
, Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4"a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200. 

I 
1 3.2.6.2 - Tanques 
:Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjunto 
i
I 3.2.6.3 - juntas de expansão 

¡
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
Interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 — Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
fiangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

• 
3.2.7 - Sistema de vapor e condensado 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 

; extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado AS'TM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.2 - Válvulas 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extremidade 
flangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

f 3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado,e-intemos 
em aço inox, classe 300 lbs, extremidade para encaixe e solda. 0 2". Totalizando aproxim 	mente: 150 peças. 
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faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 

	

3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro funaftf6,1 	gem na 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, com espessura entre 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita e fecho. 0 2 a 8". Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 

3.2.7.4 - Equipamentos complementares 
3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão de 580 kg/h. Ref: P25 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com. flanges. 0 2" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

• 3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo diesel 
• 3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 

Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-L. Com  capacidade para 30.000 Its. Ref: 
Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.9.1.2 - Tanque de armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. Corn_c)pacidade 
para 250 Its. Totalizando: 15 conjuntos.  
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' 3.2.9.2 - Bombas de recalque 
iFornecimento e instalação de bombas de 
características: 

Vazão: 1.200 1/h; 
AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

- Tubulações e conexões 
'Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
'SCH.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4" a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO  

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. 
instalação atenderá aos seguintes edifícios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - A-
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.4 - Fábrica 4: 	 • 
Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.5 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 

3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coil: 
Bombas: 
Precipitador Hidrodinâmico: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 
Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

(04 un) 
(01 un) 
(114 un) 
(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 
(43 un) 
(03 un) 
(02 un) 
(06 un) 
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3.3.2.7 - PfkD (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
umidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica:  
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

3.4.3 - Distribuicão:  
, DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são interligados por Uma infra-estrutura de Backbone em anel com vias de 8 tubos 
• de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de 811 (lucent) de 50 ou 100 

pares ligados a painéis de distribuição estrudada: cabos e terminações certificados Lucent 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

1 3.4.4 - Continaência:  
Composta por um link de Rádio Freqüência com antena direcional de 15MHz até o DG da N tura - 
Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a.link de dados de 2 Mb/s e interliga "o entre 
!centrais telefônicas via T-Line. 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL LOCAL 

500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra Optica de 02 Pares Centro de Convenções 
800 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo de Fibra Óptica de 03 Pares Fábrica 04 
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 

   

 

3.5 - SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUCÃO 

   

• 

Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CFIV propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

3.5.1.1.1 - Geral 

O sistema fornecido compõem-se de: 
• Subsistema de Controle de Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão e 

controle de acesso e intrusão; 
• Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoração de 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados. 

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unidades 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existe4ltesjhestes 
locais. 
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Baseados em 
dispositivos: 

• Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CFTV; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura 

plataformas Windows NT®; 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; 
• Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 
• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcance; 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcance; 
• Cartões de proximidade; 
• Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
• Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
• Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
• Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, configurada para 80 entradas e 8 saídas, 

da marca Pelco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca ATV; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da marca Sony; 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocals da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC; 
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com lente zoom motorizado 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 
• Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da marca IFS; 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT®. Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
• RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas i
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do número de leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 

•,poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuída. Em caso de perda de comunicação com a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AAM-
80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados e a 
'disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualme'Iae através de 
comando remoto. 
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Os bloqueios da Recepção contam c 	etoras para os cartões dos visits~ 	s). 
Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada poderá ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancelas da Portaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem dois leitores. 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de comando 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

'Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visitantes (três urnas). 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, mas a entrada pode ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de abertura de porta, 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através das placas de 
gerenciamento de alarmes, APA16. 

I  O Sistema de CFTV é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas • instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
imonitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
, mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
,monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveitados. O sistema permite também a 
Implantação em fases, de modo a tornar a relação custo/benefício máxima. 

‘9- 

• 

3.5.2 - Funcionalidade do Sistema 

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 
ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda de 
energia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

b sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes físicos terem acesso, pois será impossível a um deficiente 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para sair, 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

O sistema permite regular zonas de tempo individualmente, ou seja, cada usuário pode r várias 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de aces a 	a áre 
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Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das portas e acessos de 
' deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombamento de portas, a 
I permanência de porta aberta após •a passagem de alguém ou se a pessoa fez uso da requisição de 

acesso. 

A sinalização de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciamento, podendo ser 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos complementares, como 
incêndio, CFTV ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para sistemas de 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEN. 

O sistema-  de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
í  monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 

; controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas 	a 
I multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CF1V. 

3.5.3 - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

'Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AAM-80 

-A controladora é composta pelos seguintes Itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso- AAM-80/Apollo; 

' 	• 	Fontes e Baterias; 	• 
- 

A placa gerenciadora remota AAM-80, fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuído total 
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, para 
aplicações onde é necessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos de segurança. 
Diversas estações podem ser conectadas em um único sistema, permitindo o gerenciamento de 
'milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhares 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alarme 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada estação pode ainda comunicar-se com a Central de Gerenciamento (um ou mais PC's), através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pde ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 
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Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartões, cada qual com sua 
configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo em que o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própria placa, 
utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acesso e alarmes, 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja momentaneamente 
desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o banco de dados 
da Central de Gerenciamento. 

São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de proteção IP-54 
ou IP-55 conforme o local de instalação e são alimentadas por fonte de alimentação tipo no-
break. 
Modelo: MM-80 	 Fabricante: APOLLO 

110 	3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
• As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 

gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• 	quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• 
• 

quatro saídas digitais em forma de contato seco 
quatro saídas de relê para destravamento de portas 

• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

• 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

'As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
'desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas/0" 
'em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com 
local de instalação. 
Modelo: AIM-4 	

• 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.4 - PLACA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitorar até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de reles, 
atuar em até 16 saídas. Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perda de 
comunicação com o sistema e falha' na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	 16 (placa adicional) 
Comunicação: 	RS-485 
Alimentação: 	24Vdc 
Modelo: APA-16 	 Fabricante: APOLLO 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDA 	 Secciona • Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilantes sobre a condição 

• de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo. 

São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma antena receptora e 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do número individual do 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leitura pode variar de 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes cartões são também 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente selados. Esta é a 
tecnologia mais avançada do mercado. 
Modelo: ASC-121T 	 Fabricante: MOTOROLA 

411 	3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato físico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 

• atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECURITRON • 	3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	 Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede, conectores e fontes. 
Resolução: 	380 linhas 
CCD: 	 1/3" 

i Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potência: 	3W 
Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 	 Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
I São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para 
, suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
I Resolução: 	400 linhas 
CCD: 	 1/3" 

,Sensibilidade: 0,03Iux 
Alimentação: 12Vdc 
Padrão: 	EIA 
Modelo: 	CCD-400 

i 
, •,Flavia Cristi a de ampos 

Agente•AdmirWst 	g. 1940 
3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 	Seccione 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são uti izados 
'suportes de teto ou parede, conectores e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de afta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 	 500 linhas 
CCD: 	 1/4" 
Sensibilidade: 	 0,1Iux 
Alimentação: 	 24Vac 
Potência: 	 4.5W 
Velocidade de Pan: 	00  a 400/s 
Variação de Pan: 	3600  
Velocidade de Tilt: 	00  a 400/s 
Variação de Tilt: 	 +20  a -920  com "auto-flip" 
Modelo: 	SPECTRA II 	 Fabricante: PELCO 

1 
3.5.3.13 - LENTE 3.5"i8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 

3.5.3.14 - MONITOR DE VÍDEO 20" 	 , 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 	 Fabricante: ULTRAK 

3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 	 Fabricante: ULTRAK 
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3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras coloridas. 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 	 NTSC 
Resolução: 	 400 Linhas   ..- 
Potência: 	 22W referi. 
Tempo de Gravação: até 168h 	

vA!k.,ez:cnrnpzniiad& da  
Cer.:In. 

Modelo: SVTS3100 	 Fabricante: SONY 
i (2. 

3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 
Os multiplexadores são os responsáveis pela "Itiplexação do sinal de ',todas as câmeras. os 
• multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir :imagens de forma 
independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que todas as imagens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4;  com 
identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoom para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
,entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 	Sim 
Modelo: MX4016MD 	 Fabricante: PELCO 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
•A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saídas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Palco 

1 
3.5.3.19 - TORNIQUETE op 	São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
Pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 Fabricante: WOLPAC 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e braços são 
em aço inox. 
Modelo: BL1 	 Fabricante: TRIAX 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais/unidirecionais do tipo pedestal com corpo pinta o. 
tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos. 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 
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3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL RS485 EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
Percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 

3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico, aumentando a distância a ser 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estamos prevendo interfaces 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIBRA ÓPTICA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 
aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP — INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 
Modelo: LIGHT*, 	 Fabricante: PARADOX 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
Mecanismo bi-rotadonado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas abaterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunicação com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso e 
armazenamento da base de dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob um 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Windows 
NT/2). Será interligada aos terminais de cadastramento de visitantes através de rede padriI9 Ethernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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• Microcomputador gerenciador: 

• Processador Pentium III 500 MHz; 
• 128 Mbytes de memória RAM; 
• 2 unidades de disco rígido de 9.1 Gb (UW SCSI Controller); 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Unidade de CD-ROM 32X; 
• Unidade de Zip-Drive; 
• Fax-Modem; 
• Placa de rede 10/100 Ethernet; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; • 

• 

O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo real, em rede local 
padrão (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura aberta, operando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows 151V). 0 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
reader. 

• Arquitetura aberta 
• Operação pôr "mouse" ou teclado 
• Múltiplas zonas de tempo 
• Customizações no cadastro de funcionários ou visitantes 
• Customizações em relatórios 
• Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
• Acesso rápido à comandos em geral; 
• Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
• Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
• Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 

acessos e alarmes; 
• Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
• Interface gráfica GUI amigável 
• Gerador de relatórios 
• Proteção pôr senha 
• , • Múltiplos níveis de acesso dos operadores 	. 
• Arquitetura escalonável de multiprocessamento simétrico 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande porte, 
funções automáticas de back-up e recuperação dos arquivos. 

1 0 software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de acordo 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitores até 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTRAMENTO 
terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento 

provisórios para os funcionários. 
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si 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Micro câmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de Imagem; 

Suporte para .ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

.. . 
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3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTFtAVAMENTO 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. O botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectar a alteração em um sinal de controle enviado 
[Sela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: •FIBER SENSYS 

3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É uma fibra óptica com propriedades específicas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

- Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre que 
atende a padronização de instalação utilizada nas edificações. 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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,3.5.2.1.1.2.1 - Queda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3% 

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em prédios distintos 

pá 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de 	lação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos controladores e a central são 
executados com terminais e conectares apropriados. Quando extremamente necessária uma emenda, 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem emendas dentro da 
tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utilizado um circuito 
essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes do dispositivo de 

' seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 

/ Todos os ser-viços de enfiação, montagem e instalação dos componentes do sistema são executados 
somente após a aprovação do respectivo projeto executivo. 

• A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
lexecutivo a ser submetido à aprovação. 	• 
I, 
E prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 

,linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 

I circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
los equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico corno um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 

;substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

,Características Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

13.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fornecimento de Ponto de Alimentação 
,Todo o ponto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características descritas 
'abaixo: 
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?3.5.2.1.1.3.1 - Valem as mesmas exigências -previstas nos subítens 2:1.1.2 ,Çipardilai  

3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência imprescindível ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
'distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o neutro dos 
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema Fase + Neutro + 
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de proteção (carcaça) 
sejam distintos. 

3.5.2.1.1.5 - Aterrannento 

A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual a 5 ohms. Todos os 
'terras", são interligados a um mesmo potencial. 

3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Fabricante Item 	 Descrição 
1,00 CENTRAL DE CONTROLE 
1,01 'Microcomputador para Central de Controle 
1,02 Unidade de fita DDS 
1,03 Placa AFIA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 
1,04 Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 
1,05 Impressora jato de tinta 
1,06 Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 
1,07 Placa de expansão de memória para AAM 
1,08 Placa Conversora RS-232/485 
1,09 Fonte de alimentação No-Break para estação remota 
1,10 Quadro de distribuição geral 
1,11 Placa Multiserial 8 canais 
1,12 Placa de rede local 
1,13 Conversor RS-232/485 
1,14 Placa de vídeo para captura .de imagem 
1,15 Software de gerencianzento em windows NT para até 

128 Leitores 

1,16 Software de gerenciamento gráfico de alarmes em 
Windows NT 

1,17 Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 
1,18 Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 
1,19 Software ARCserve for Windows NT 
1,20 Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 
1,21 Rack para equipamentos 
1,22 Engenharia de Sistemas 

Item Descrição Qtde. 
2,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO 
2,01 
2,02 

Microcomputador para estação de trabalho 
Placa de rede local 

1 
1 

2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 1 

Qtde. 	Modelo 

1 
	

NETFINITY 
1 
	

SDT-4010E 
1 
	

AHA-2940 
1 
	

DG90MAa 
1 
3 
	

AAM80 
3 
	

AAX-05 
3 
	

PCDUAL 
3 
1 
1 
1 
	

10 MBPS 
1 	BRIDGE 
1 	WINIV 
1 	SWS- 

64NT+upg/128Iei 
tores 

1 , 	OASIS 

1 
	

NT SERVER 	4.0 
1 	SQL SERVER 
1 
1 
1 
1 

411 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED DIGITAL 
HAUPPAGE 

LENEL 

ORION 

MICROSOFT 
MICROSOFT 
CHEYENNE 
CHEYENNE 
G RALM ET  

ANSETT 400 • 

ACER 
3COM 

MICROSOFT 

Fabricante 
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NSETT 

ANSETT 

LENEL 
ANSETT 

S á O PaMo 

, 

Ar;eie'Admirefs 
GC409158:4ibria 

8(V)GE- 
II/CS+Fonte+Sup 
VM311+Fonte+S 

up 
SWC64 

2,04, Conjunto de captura da imagem de pessoas 1 

2,051 Conjunto de captura da imagem de documentos 1 

2,06 	Licença de software para estação de trabalho 1 
2,07: Engenharia de Sistemas 1 

Item 	 Descrição 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 
3,01, Controladora para até 04 leitores 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 

sem Teclado 
3,04 Conector para leitor de proximidade 
3,05 Suporte para leitor proximidade em parede .3 ,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 
,07 Fechadura eletroimã 

3,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 
3,09 Sensor magnético de abertura 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 

laço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
• Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloquelo com corpo pintado, tampa Superior e 
• Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 
l Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mecânico 

3,16 Urna para depositar cartão de proximidade em mini- 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 
3,18 Placa de comando para cancela 
3,19 Detector de massa metálica p/ 01 laço 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente lm 
3,21 Porta eclusa 
3,22 Quadro para 01 remota 

.3,23 Quadro para 02 remotas 
3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 
3,27 IFonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 
3,30 Engenharia de Sistemas 

Qtde. Modelo Fabricante 

34 AIM-4 APOLLO 
12 ASR-620 MOTOROLA 
111 • 'ASR-603 MOTOROLA 

246 MOTOROLA 
22 LH 
12 LH 
33 3212 SECURITRON 
18 LH 
33 TAP10 TANI 
20 ANSETT 
46 AM 224GR SINTRAK 
8 TQ01 + OP 33 WOLPAC 

3 WS21 + OP 33 WOLPAC 

TFtIAX 

TRIAX 

LH 

'200/3 
	

DORMA 
PORTAL 
ANSETf 

DV-01 
	

Brapenta 
LH 

ACECO 
QR1 
	

ANSETT 
QR2 
	

ANSM 
FTE3 
	

ABLE 
FTE10 
	

ABLE 
FTE16 
	

ABLE 
FTE24 
	ABLE 

D1315 
	

IFS 
D1315-R3 
	

IFS 
ANSETT 

18 

2 

3 

18 
9 
7 
7 
15 
2 
14 
13 
7 
7 
4 
6 
20 
20 
1 

Item 	 Descrição - • 

4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes 16 zonas 
4,02 Placa de saída de relés 
4,03 Placa de proteção de relés 
4,04 Sensor Magnético de Abertura 

Modelo 

APA16 

1076-C 

Fabricante 

APOLLO 
APOLLO 
ANSETT 

SENT 

Qtde. 

6 
6 
6 
15 
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4,05 I Sensor Infra-vermelho Passivo - IVP 
4,06 Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,10 Conjunto para instalação de conectores para Cabo 

Sensor 
4,11 4,11 ;Conector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13 'Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 Placa de saída de relés 
4,15 Resistor de supervisão de linha 
4,16 Engenharia de Sistemas 
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205 
	

FIBER SENSYS 
SC4R 
	

FIBER SENSYS 
CK2000 
	

FIBER SENSYS 

C117 	FIBER SENSYS 

SECU16I 
	

APPLIED DIGITAL 
RLY8XA 
	

APPLIED DIGITAL 
TIA-10 
	

ASTI 
ANSETT 

4 
1200 

1 

8 

6 
O 

96 
1 

_ . 

Aç,varde Administ. 
2 

Item 	 Descrição 

400 CARTÕES 
01 Cartão de Proximidade - Completo 

Qtde. 

1500 

Modelo 	Fabricante 

ASC-121-T 	MOTOROLA 

Item 	 Descrição 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 'Camera CCD 1/3" P/B - 400 TVL - C/CS Mount - 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B - 400 TVL - ,03 lux - EIA - 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 
alimentação integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CM/ - 12 Vcc 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 
6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 	• 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 

Poste 
6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 
6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 
6,11. Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 
6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo RG59/U 

9,14 Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 
6,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas-

400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 
6,18 -, Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 in loop 
6,19 - Cartão 9500 de Saída de Vídeo - 4 out 
6,20 = Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA! NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 

/ NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 

PTZ - para Mesa 
6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica 

Qtde. 	Modelo 	Fabricante 

54 
	

GC-135E 
	

LG 

4 
	

CCD-400 
	

GBC 

12 
	

SD-5AM-PG-E0 
	

PELCO 

12 	IWM24-GY 	PELCO 

58 
58 
	

3,5-8-1,8VGE 	RAINBOW 
24 
	

ACIRFE 
8 
	

PA 402 	PELCO 

8 
58 
5 

450 

ACIRFE 
UL-KM 14 	ULTRAK 
PMM2001 	PELCO 

WM-1:pIXN 	WHINNER 
+WPC-1 

5 	DPX16m 	ATV 
5 	SVTS2100 	SONY 

1 • 	CM 9502 	PELCO 
s 	CM 9516L 	PELCO 
2 	CM 9504 	PELCO 
1 	CM 9564 	PELCO 

1 	CM 9532J/32 	PELCO 

1 	CM9502KBD 	PELCO 

8 	VT 1000AC 	IFS 
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6,24 Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 
óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
óptica 

6,26 Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 
fibra óptica 

6,29 SubRack para Interfaces ópticas 
6,30 ' Gabinete para interfaces ópticas 
6,31,  Painel falso para sub-rack de fibra óptica 
6,32 Engenharia de Sistemas 

0268.  
8 VR 1100-1kL,_, IFS 

12 vr 1505WDM IFS 

12 VR 1505WDM-R3 IFS 

22 VT 1001 IFS 

22 VR 1001-R3 IFS 

3 R3 IFS 
17 ESPECIAL ANSETT 
34 R3-BP IFS 
1 ANSETT 

Item • 	 Descrição 0,001 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
,01 Miscelâneos 

Qtde. 

1 

O presee desumento é parte integrante da 

Certicião de Acervo Técnico rx,peir peto 
CREA-SP soh 	‘.5 N 6 	e 
somente será vahdo acompanhado da referi, 
Ca Cedo. 

Item! 	 Descrição 	 Qtde. 
8,001  MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 	 1 
8,01 Mão de Obra de miscelâneos 	 1 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 	 1 
8,03 Comissionamento e Treinamento 	 1 

Item 	 Descrição 	 Qtde. 
9,00 I OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
9,01 Mão de Obra Especializada de Instalação noturno 

jAzb 	,Cajamar, 21 de maio de 2002. 
Voa: to  

Itamar Correia da Silva 
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda 

Se Vice-presidente de Operações e Logística 40  
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ATESTADO '1:.;'ÈCA-PKÉIDADE TÉCNICA ccional 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, no 24, loandar, 

São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E 

ÇOMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E  

GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhanguera, km 30,5, 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno urbano de 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 

77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° Luiz 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: Eng° 

Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços carga un 
Fundações Profundas 

1.1 Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 140tf m 
1.2 Tubulões em concreto a céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 
1.3 Tubulões em concreto a céu aberto 0 80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 
1.4 Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm\c/ capacidade vertical de 315tf m 
1.5 Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 
1.11 Tubulões em concreto a céu aberto 0 120crn c/ capacidade vertical de 

Total 
560tf m 

m 

Indústria e Cornérdo de Cosméticos NStUre Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - C.janur/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeamento 
estruturado. 

• Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e Dados, com as 
seguintes características: 

• Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 
• Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em Fast Eternet e módulo 

Switch Sisco de 100/10 mbts; 
• Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 
• Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 

Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidades, ar condicionado e 
processo, distribuído pelo parque industrial e edifícios com as seguintes características: 
Estações centrais de trabalho, com software - dedicado, com capacidade de controle e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de uma a quinze unidades 
centrais); 
Um primeiro nível gerencial de interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 
Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 

• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 
Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades);  
Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 	0.4k• 
Número de pontos do sistema (1700). 

l2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 	c-s? 

No de pontos 333 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 
	CREA-SP. 

2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistema de rede detelemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 	O PreSente ciocz.imento t pErte integran e 13 

2.6. Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 
Certiclao de Acervo Técnico expepcla pel 
CP,FA-SP sob ri!'  •52-k) -  C b C  
sornerte serã véhdo acompanhado de refert. 

2.7. Sistema de detecção e alarme de incêndio: 668 pontos. 	da CetlidAo. 

São Pavio, 

01, 	3. ESTRUTURA METÁLICA 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou iguáig520.41rátkistrat 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 
3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 
3.1.7.Passarela de ligação Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 

Total 	  283,04ton 

Indústria e Comércio de Cosméticos Metera Ltda. - Rodovia Anhaneuera, lon 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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3.2. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vãos entre 7,5m a 35,75m 
	 2.266.441,81 kg 

 

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	  4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

19.836,20m2 
5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio 	  • 6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga 
paradas 	  

21.019,78m2 

7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
. 8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 

de 4,0 ton, caixa de 4 
01 unid 

x 4 com duas 

o‘A. AR1240..e  

prclenle douun",entc é p2:;t: 
eartidào de Acervo Técnico ux.pedidm !:Mo 
CREA-sP sob 

 -sernente.sera vái;dc acompanhado du refefi da Carid. 

g. Fábio Villas Bôas 
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

j 52 Tabelionato de Notas - José Roberto PatleLu França - Tabelião 
Av. João Dias, 2220-Santo Amaro - Fone: 56416092 N2'111102082418 

Reconheço por semelhança a firma SURA de: FABIO VILLAS BOAS, 
Conferido por: Joaquim 
VALIDO MIUTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE 
Valores 	S.P., 11 
Firmas Re...: 1,96 Ee t 
P.Dados B...: 0,00 
Total 	Re...: 1,96 di az Ddalvo Boar dior - Escrevente 
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Luiz Antônio Carlos 
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Cajamar, 20 de maio de 2003. 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E 

COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, n° 24, 12andar, São Paulo/SP; C.G.0 

n2  61.584.223.0001/38, executou para a INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS 

NATURA LTDA, as OBRAS CIVIS E GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, 

a Rod. Anhanguera, km 30,5, Cajamar/SP — Distrito Industrial de Polvilho, ém terreno 

urbano de 784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecentos 

abe quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte •e três centavos), no 

Wperíodo de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng0  Roberto Ribeiro 

Capobianco, CREA N2  0600931321; Eng° Preposto: Eng2  Luiz Fernando Ceccotto da 

Cunha, CREA N2  0600899962; Eng° Eletricista: Eng2  Carlos Alberto Bertasoli, CREA 

N2  5060183.145. 

Servicos de construcão e de perenciamento do complexo Industrial  

"Novo Espaco Natura", compostos de prédios industriais e  

administrativos.  

PRÉDIOS DO COMPLEXO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES: Dois prédios de dois 
pavimentos para treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2. O 
complexo tem capacidade para acomodação simultânea'de 615 pessoas, dividido em: 

- 

	

	Auditório para treinamento com 48 'mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais 
de dados e voz (reversível para 106 poltronas) — 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas individuais com prancheta de estudos 
e cabines para controle e tradução simultânea — 256,00m2. 
Conjunto de ambientes para treinamento com capacidade para 309 pessoas, equipadas 
com divisórias acústicas, rede de dados, piso elevado, persiana de enrolar para 
escurecimento, equipadas com equipamentos de projeção e sonorização, sistema de ar 
condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 
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DECLARAÇÃO 
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Sã o Paulo, 

 

 

Flavia Cristina 	POS 
Agente Admstrati 

Seccional No 
Conforme solicitado, esclarecemos, para os devidos fins, que o ATES 	O DE 

CAPACIDADE TÉCNICA, emitido em 21.05.2002 pela nossa empresa, em favor da 
CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., empresa inscrita perante o 
CNPJ sob o d. 61.584.223/0001-38, relativo às obras civis e gerenciamento do Novo 
Espaço Natura, erri Cajamar — SP, apresenta os seguintes quantitativos: 

a) 11.534,00 m2  para "Fechamento lateral em painel tipo SABROE" (item 1.3 
da fl. 64 do atestado) e 

b) 675,00 m2  para "Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo 
sanduiche" (item 1.7.3 da fl. 66 do atestado). 

Desse modo, os quantitativos referidos nos itens 22.1 e 22.2 (fl. 87 do atestado), 
que se referem a tais parcelas, devem ser considerados como sendo, respectivamente, de 
11.534,00 m2  e 675,00 m2. 

São Paulo, 13 de maio de 2003. 
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Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 
técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciamento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos h umanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TADELIÃO DE NOTAS DE CAJAMAR 
Av.Tesehte haroues.17P. bairro Polvilho. Cafaoar-SP Tel, 4448.1811 4448.1911 

" João Out. 	Nartelletto - Oficial 
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• Ricardo Basile Pu 
Engenharia de Serviços e Obras 
Natura Cajamar 

Reconfleç effielhanca, a fir. de: RICARDO EASILE PUCCI 
São Paüld. 2 

legio„41g!ovefgbro de 2005. tes da verdade, ffl  

- om 	-7 
Valor total Rt 2,50 

Var,t cuiPa 

s tituta S ub  

',.Preço da firffla R 

22 14 45-cY 

Rodovia Anhanguera 	Km 30,5 	 5,  
- A, 4C:REA-SP:  

.i presente documenta ti parte integrante da 
Certidio de Acervo Técnico8vpedida pelo 

	

COMPLEMENTO DE ATESTADq.R.E „.;,pb 	seNj_Gc 	e 
rnda seta vdo acompxnhade da referi, 

dei 

	

Seio Pauto 	L 1  

Q- 

'Atestamos para - os devidos fins e a quem possa interessar, em - complemento ao 
2 6'• atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as 

obras civis e Gerenciamento.- -do ,Novo Espaço.:- NaturaT para Contrucap-CCPS 

	

Engenharia e CornercioS/A,-.que .0 item' 13 	CondiCionado,.....trata-se de 
sistema ar condicionado central, com -Sistemá:de..automação -tipo microprocessado .4f 
e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chillers. 

Colocamo-nos a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 

AMITC,ITICAÇAODSO  
"

CiDOC~TO  

F,,STP,tJ'OSTNIONV50" 

07750-000 Cajamar SP Brasil 
Tel. (5511) 4446 2000 Fax (5511) 4446 2193 

www.natura.net  
0275 

• 
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CONST AP-CCPS E 
CNPJ '2  61.584 3/0001-38 

NHARIA E COMERCIO S/A 

CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Execução das obras civis e gerenciamento do novo espaço Natura para Indutria e Comercio de 
Cosmeticos Natura Ltda 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Rodovia Anhanguera Km 30,5 - Cajamar - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Carlos Alberto Bertasoli - CREA/SP ri° 5060183145 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

0276 

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	 (X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° SZN 000702 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 
CONTRATO DE EMPREITRADA POR PREÇO GLOBAL, OU EPC, OU TURN KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 
PREDIAL E ACABAMENTOS, FORNECIMENTO INSTALAÇÃO E MONTAGENS DOS EQUIPAMENTOS, 
COMPREENDENDO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME CONTRA INCENDIO, 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDRAULICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBRA DE EDIFICAÇÕES, FUNDAÇÕES, ACABAMENTOS, PISOS, ESQUADRIAS E VIDROS, 
COMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS, CONSTRUÇÃO DE SISTEMA VIÁRIO, ESTACIONAMENTO/GARAGEM, 
TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, PAISAGISMO E URBANISMO. 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

SISTEMA VIÁRIO E/OU ESTACIONAMENTO/GARAGEM 

EXECUÇÃO DE ESTACAS COM 23 25 CM (PRE MOLDADAS, FRANKI OU ESCAVADAS) 
• AÇO 
FORMA 
CONCRETO ESTRUTURAL 
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO MECANICA E CARGA DE MATERIAL DE 1. CATEGORIA 

• CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) 

SUB BASE E/OU BASE DE BICA CORRIDA/BICA GRADUADA/MATERIAL GRANULAR 

ESQUADRIAS DE ALUMINIO COM VIDROS 

VIDROS LAMINADOS E/OU TEMPERADOS 
PISO DE ALTA RESISTENCIA E/OU GRANITO E/OU ELEVADO 

• IMPERMEABILIZAÇÕES 
• PINTURA E/OU REVESTIMENTO MELAMINICO E/OU GRANITO 
CIMBRAMENTO METALICO 
CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES - 
SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DE PARQUES OU JARDINS 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO 
SISTEMA STRUTURAL GALZING E/OU PELE DE VIDRO 
SISTEMA DE ESGOTO A VACUO OU ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS 

CONSTRIDIg(PS ENGENHARIA f (0MÉRCIOSA 
CNP,1110 N°61584223(0001-38 

N.'/CIVIL SUSANACABARCOS PAWLETTA 
CREA 	06.60010 RG N.°6,816.967•X • SSPISP 
GERENTE DE CONCESSGESICONCORRENCIA 

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3017-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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CR.= 	P . 
8210200507486796 e 8210200508205090. \-""%,=, Referente à(s) ART(s) 

São Paulo, quarta-feira, 21,de dezembro de 2 

pes 
Portaria 042/2004 

Mar 
Conto 

CREA-SP 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia de São PauM 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT  
Válida somente com a autenticação do C 	SPARQUire 	 O 277 

CERTIDÃO N°: 
s3 

olha(s) n°: 1 de 1 

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, de acordo com os artigos 4°, 50 eResolução n° 317/86 do 
CONFEA, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo Técnico do profissional abaixo mencionado: 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP N° 

010 Atribuições 

Atividade(s) Téc-
nica(s) Realizada(s) 

• CARLOS ALBERTO BERTASOLI (no período de 01/03/1999 a 31/03/2001) 
Engenheiro Eletricista 

5060183145 

Dos artigos 08 e 09 da Resolução 218/73 do CONFEA. 

Responsável Técnico por Execução na área da Engenh'àt,i .E„15"101r1c9. -„ExeâçàO das 
obras referentes a engenharia .élétit'1CO de 	 /b ca 	clibiculos

'
'e,-„5: 

subestações, quadros, CFTV, a',.,-tra,?-12,--,:siitt gierá'Ção01 -"en.f.9-1—Ã-féle-fonia -'é—d'ádos 
Iluminação e distribuiÃ-o, sisteMa.de„---pontrole'dÉ:aceS4'1MYo'l',-dRe-ntoi  - e :F.TV p'  a 
o Espaço Natura com área de 77.1    	-. '' - 	„f ,,, o` .  , 

' 
Quantificaçà 

Local da obri'ilserviço 

Cideide 

Valor 

Período 

Contratante 

Contratada 

CREASP N° 

- 
Especificadas conforme Atestádo§',àtiexos, lieditadás às áttibtep 

Rodovia Anhanguera kfri 30,5 
Cajamar 

R$60.742.823,23 (julho/1998): 

08/07/1998 a 31/03/2001 

Indústria e Comércio de Cosm,éticos_Natura Lt a' 

Construcap CCPS Engenharia-g COrdércioS/A 

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

, 
CERTIFICAMOS, finalmente, que faz(em) parte integrante da presente Certidão o(s)-t,docupento(s)' 
emitido(s) pela contratante ou órgão público, a quem cabe a responsabilidade pela pstatidão,:t 
veracidade do que nele(s) consta(m). 

Conferido: Marcia gabiti Lopes 

O Acervo Técnico é toda a experiência adquirida ao longo da vida do profis* 
compatível com suas atribuições legais, não cabendo qualquer limitação tem ral 
à sua validade 

10° REGISTRO CIVIL - BELENZINHO 
" A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO " 

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

esi 	.44 	BOIT 

Lio  
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O presente documento E parte integrante da 
Certidào de Acervo Técnico ex e0e1c 

-oh r.   e 
somente será vá!ido ar.::::npanhado da refert 
da Certidào.  • 

 

  

São Pa•Àlo, 424 1 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Marcia 	ope9 
Agen 	ministrativol 

Secciona! Norte 

0.278 

   

   

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTR 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, 	10,01.Wrar,*.‹,  
São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou para aridDÚS. 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRA -E,:t cfViÊ  

, 41.0 GERENCIAMENTO 	DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. Anhangue 
Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terreno - V.C..liWfro-
784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhões, setecen os 

e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 
no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 
77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Ribeiro Capobianco, CREA No 0600931321; Eng° Preposto: Eng° 

Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

Os servicos de construcão e de aerenciamento do complexo Industrial,  
são compostos dos seguintes prédios:  

PICKING 	 Um prédio de quatro pavimentos para o 
recebimento e expedição de produtos com uma área total de 18.297m2; 

AV - ANEXOS DO ALMOXARIFADO VERTICAL 	 Um prédio 
com a utilização de almoxarifado vertical 100% automatizado, área total de 3.617m2; 

FÁBRICAS 	 Quatro prédios de cinco 
pavimentos para fabricação de produtos hidroalcoólicos, produtos tensoativos e, produtos de 
maquilagens e cremes, área de total 22.204m2; 

CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENÇÕES 	Dois prédios de dois pavimentos para 
treinamento de funcionários e convenções, com uma área total de 4.586m2; 

P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 	 Conjunto d 
cinco prédios de cinco pavimentos interligados por passarelas metálicas; composto de 
laboratórios para desenvolvimento de novos produtos, escritórios, sanitários 	 hall de 
elevadores e recepção; área total de 11.024m2; 

Indartd• • Condado de Coantides• ~tara Ltda. - Rodada Anhanquera, krn 30,5 - Cajemer/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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O presente documento é parte integrante da 

Certidgc de Acervo Têcrft,o expedida. elo 
e 

comente -r: . 	ado da releti- 

da Cerikião. natura 

//pes 0279 
SERVIÇOS 	 Prédio destinado a serviços de to 

árcia 
Aágperte,, ,omitininisoitrtenativáorlio  

do complexo, composto por refeitório, lanchonete, creche, 	banco, ambulatórios 	e 
departamento de recursos humanos, com uma área total de 9.437m2; 

MANUTENÇÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 	Composto por do" 
para escritórios, oficinas para manutenção geral da Fábrica e Almoxarifa 
Central de Água Gelada, Casa das Caldeiras e subestação, área total dejUr 
pavimentos; 	 s,  .:....a°  

st,  ;Zr 

Sf •;:. 
5 c: PORTARIA PRINCIPAL 	 Um prédio de rect _..., o d 	1tres e -,- 

funcionários com um pavimento numa área total de 293m2; 	 -,.- •,......, 
(---.,.Ç._p,..5‘-'• 

PORTARIA DE CARGAS 	 Um prédio 	-0,',, rétéiiçã o 
materiais e produtos com um pavimento numa área total de 249m2; 	')",>> -........... 

ETE 	 Um prédio para estação de tratamento de 
esgoto, efluente e água, com uma área total de 1.383m2  em dois pavimentos; 

TANCAGEM 	 Área de 1.400m2  destinada a 
estocagem de matéria-prima, combustíveis e gases; 

RESERVATÓRIO ELEVADO 	 Torre de 70m de altura, com 
capacidade de 1.250.000 litros para reservatório de água; 

ÁREA EXTERNA 	 Área de 248.000m2  composta da 
execução de pavimentação, paisagismo e todas as interligações de instalações hidráulicas 
(esgoto a vácuo, esgoto industrial, incêndio, água potável, água tratada, água pluvial, óleo 
diesel, GLP, vapor e condensado) e instalações elétricas (sistemas CF-TV, detectores / 
incêndio, back-bone, supervisão predial, som, controle de intertravamento de disjuntores, 
controle de acesso; aterramento, média tensão e baixa tensão). 

1. CIVIL - PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS:  

1.1- PICKING 

Corpo principal do edificio em estrutura de concreto pré-moldada (pilares, vigas e lajes 
alveolares) e as laterais (anexo A e K) em concreto moldado" in loco". 

Fechamento vertical do prédio em painéis de concreto moldado "in loco"e vidro laminado. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estruturas (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. 
Área da cobertura: 7.250,00m2. 
Estrutura metálica treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura. 

Peso da estrutura metálica: 80,19 ton. 

O pavimento térreo (nível 729,00), recébeu piso de concreto armado, acabamento i reo, para 
uma sobrecarga útil de 5 ton/m2  e carga móvel de 2,6 tf (eixo dianteiro da empilhadeira). 

Indestri• • Camércio de Cosmético* Matute Ltd.. - Rodovia Anhanguera, k 30.5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

lef REGISTRO CIVIL -  BELEN7INHO 

"A AUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 

ESTA APOSTA NO VERSO" o/ 



I 	. 
Jardim, 	•anir§ 

Fo (1 4491.910 
Opu aprese cama /int!, Dou  fé 

'2-ár 
ol covSies 

AUTENTICIDADE 



O presente documento é parte integrante da 

	

Certidào de A.CErs/Ci 	exp 	i a eo 
CREA-.5;P sob r,  

da referi- 
da .Coil;cçlc,.. 

São 	AL,/ 	1J.25  natura 
Met cie 

Foram instaladas 30 docas móveis (CARGOTEC) e 30 portas metálicas (HAFA- 

oPes 0 2 8 O 
1:olstrntivo1 

GOTEC). 

No pavimento superior, foi executada uma capa de concreto armado para nivelt..4as 
lajes alveolares, onde após frezamento recebeu piso epóxi Stonblend (STONHA 	?,‘,(2,, AR01117.7'..^...,. 

Sistema de ventilação e exaustão nos vestiários e pavimento térreo e, 	ticiqvto de' ',.:' 
conforto nos laboratórios, escritórios e área do PICKING (nível 735,00). 	c, , - t•-jã1 

	

à ---'. 	 2_. 
Resumo quantitativo dos principais itens: 	 11'-j1 	'',-,:.'•,,..  .. 

• Fundação em tubulão 	 137un com 686m3  cie:;,04ncreto -raef 	.2i. 

• Estrutura pré-moldada de concreto 	 817m3  cli.<0 crgtaW 	.j:- 
• Estrutura moldada in loco 	 2.406m3  de t.§', 
• Cobertura metálica 	 '-w.:.„,• • 
• Piso Industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	5:3 
• Elevador monta carga 
.' 	Elevador de passageiro 	  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.600m2  
• Portas industriais automatizadas .e acionadas por comandos elétricos 	5un 

	 lun 
2un 

1.2 - AV E SEUS ANEXOS 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Racks em estrutura metálica de chapa dobrada com 

fechamento lateral e superior em painel SABROE formando uma caixa fechada 
• Fundação em tubulão 	 35un com 167m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 397m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 436m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	156m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 215 

1.3 - FÁBRICAS 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento dos vestiários e sala de máquinas (nível 723 e 726,00) em painéis de concreto 
armado moldado "In loco". 

O fechamento lateral do almoxarifado, produção e envase em painéis SABROE de 10 cm de 
espessura, fixados em pilares e terças metálicas. 

Divisórias internas em alvenaria de blocos de concreto revestidas com chapisco, emboço, 
massa corrida e tinta acrílica. 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), -e• terçamento metálico com acabamento epóxi-poliester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por duas 
águas, apoiadas nas extremidades e no meio em vigas metálicas. As vigas da extremidade são 
vigas soldadas (CVS) com vão de 7,50m e as vigas do meio são treliçadas duplas com vão de 
15,00m. 
Peso da estrutura metálica: 

• Fábrica 1: 62,49 ton; 
• Fábrica 2: 55,10 ton; 
• Fábricas 3/4: 47,41 ton. • 

laddatri• • Comércio d• Ceminiéticem @MUI". Ltd.. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo 	ienico expedidaDelo 

CREA-SP sob n? z-0-0702_J! 
somer,te será 	 reit:ri- 
,: Certido. 

I 

r.,,k ARQUIT. 

Nos eixos A/B - 10/51 foram montados passarelas de visitação e servfç q 
interligação das FÁBRICAS, PICKING e RECEPÇÃO em estrutura metáli 
lateral externo em vidro laminado serigrafado. 

.Inddatda • Contarei. da Coarnitice• Nata,* Ltda. - Rodovia Anhanquera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 206 
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Márcia A 
Piso em concreto armado, acabamento vítreo com as seguintes sobrecargá§!Ve  

• Almoxarifado - 5,0 ton/m2  
• Demais áreas - 2,0 ton/m2  
• Carga móvel - 7,0 tf (eixo dianteiro empilhadeira) 

Nos pisos da área de produção, envase e embalagem foram aplicados piso ep 

nistr.iivo 
--, Norte 

pes or)  

Nos eixos K/L - 2/45 foram montados pórticos com plataforma para equipam 
e túnel para eletromonovias. 

u4.N"Mitl- 

CigpEA-S  e- raçW P.  

fccfu3n3 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• 
	Fundação em tubulão 	 382un com 1.513m3  de concreto lançado 

Estrutura metálica 
	

1.261.300kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 3.280m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 11.678m2  

• 

• 

• 
• 
• 
• 

Piso 	industrial 	em 	concreto 	com 	acabamento 	vítreo, 
laser 	  
Elevador de passageiro 	  
Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  
Portas Industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	 
Fechamento lateral em painel tipo SABROE 	  

nivelado 	a 
11.129m2  

2un 
8.749m2  

25un 
11.534m2  

1.4 - CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 

Edificios com estrutura de concreto armado aparente moldado "In loco", constando de pared 
pilares, vigas e lajes de piso e cobertura. 

A cobertura do prédio de treinamentos, foi executada em estrutura metálica de uma água, 
enterçamento metálico e telha de alumínio pré-pintado. 

O espelho d'água na cobertura do prédio de convenções, foi impermeabilizado com manta 
asfáltica 3 mm, com argamassa de proteção mecânica e pintura. 

Auditório para treinamento com 48 mesas com cadeiras e equipado com pontos individuais de 
dados e voz (reversível para 106 poltronas) - 160m2. 
Auditório para 200 lugares equipados com poltronas Individuais com prancheta de estudos e 
cabines para controle e tradução simultânea - 256,00m2. 

Sistema de ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e exaustão. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 90un com 260m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 1.701m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 719m2  
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.600m2  
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 I  775m2  
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• Fundação em tubulão 	  96un com 348m3  de concreto lançado 
• Estrutura metálica 	  345.831kg de aço 
• Cobertura metálica 	  6.164m2  
• Cobertura em policarbonato 	 3.760m2  
• Piso 	industrial 	em 	concreto 	com acabamento 	vítreo, 	nivelado 	a 

laser 	  9.408m2 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 1.915m2  
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O presente documento é parte integrante da 
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1.5 - P&D - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO 

Edifícios em estrutura de concreto armado aparente moldado "in 
pilares e lajes de piso e cobertura. 

Sao Paulo, 21_ 

• Marcia.A 
Agente 	nistiativo 1 

Se ci. a! Norte 
loco", constando de paredes, 

0282 

AR011/7.,  
A interligação entre os edifícios é feita através de passarelas metálicas com f 	ffie'fir6"1"Ster,ái): 

1.1 

2•1--1  

de vidro laminado e cobertura com telha de alumínio pré-pintado e forro fals 

Os prédios de laboratório e escritório possuem fachadas de pele de vidro. 

As lajes de cobertura do prédio da recepção e sanitários foram 
asfáltica e proteção mecânica. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 159un com 779m3.de  conc 	o 

• • 	Estrutura moldada in loco 	 4.606m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 1.517m2 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a 

laser 	 2.865m2 
• Elevador passageiro panorâmico 	 3un 
• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	 5.186m2  

1.6 - SERVICOS 

Estrutura para cobertura em arco, com tesouras de comprimento 27,80m e vão entre pilares 
de 17,50m, pilares metálicos em perfil tubular, e enterçamentos em perfis metálicos. 
Dimensões da cobertura: 356m x 27,80m, área de 9.896,80m2. Peso da estrutura 217,85 ton. 

Cobertura em telha metálica em alumínio pré-pintada na parte superior e com verniz 
Inferior, e=0,50mm, no vão central e painéis de policarbonato nos balanços. 

Piso de concreto armado com acabamento vítreo para sobrecarga de 1,0 ton/m2. 
Fechamento em alvenaria de blocos de concreto e vidro laminado apoiados diretamente sobre 
o piso de concreto. 

Resumo quantitativo dos principais Itens: 

das cãefifãnta 
CREASp.  

1.7 - MANUTENCÃO E CENTRAL DE UTILIDADES 

1.7.1 - Manutencão  • 

Estruturas em concreto armado moldado "in loco". 

Fechamento das fachadas leste e oeste em elementos vazados NEO-REX. 
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Cobertura dos vestiários e escritório com treliças metálicas semi-espacial 
terçamento metálico com acabamento epóxi poliéster e telha metálica zipada. 

Piso do pavimento térreo em concreto armado, acabamento vítreo, para uma sobrecarga de 
2,0 ton/m2. 

283 /erk. _opes 
1401,,-11 ivo I 

0,N, AR 	 . 
. 	., .p, .., 

No pavimento superior, o escritório recebeu piso elevado constituído por placa 	viv9>.,, os
..
''. 

,. 
..„-,::\ 

vestiários receberam piso epóxi e a área descoberta foi impermeabilizada co , ,Irnta 4f,A \ ., 
3 mm de espessura e uma camada de argamassa para proteção mec.âni • :̀¥staNi*:-:f.0i 	‘;:•_. 
montado um pergolado de vigas metálicas, com acabamento epóxi, com vão 't , 	 :.M.,.:,,  

C.".D pilares, e dimensões de 52,50m por 17,20m. Peso da estrutura metálica: 68,461bn.  
CR Elà,-. v-.,, 1.7.2 - Almoxarifado da Manutentão 

Edifício em estrutura metálica com acabamento em pintura epóxi. 

Fechamento lateral com telha sanduíche em aço pré-pintado, preenchidas com manta de lã de 
rocha. 

• 

Cobertura tipo Medabil: Estrutura de cobertura composta por treliças metálicas semi-espaciais 
(sistema Medajoist), e terçamento metálico com acabamento epóxi-pollester, totalmente 
parafusada, com telha de cobertura metálica zipada, sistema SSR VP Zincalume com espessura 
e=0,55mm, cumeeira flexível SSR VP Zincalume espessura e=0,55mm. Composta por uma 
única água, comprimento da estrutura (Medajoist) 20,00m, apoiadas nas extremidades em 
vigas metálicas treliçadas. Dimensões da cobertura: 36,00m x 20,00m, ou 720m2. 
Estrutura metálicas treliçada, pintada em epóxi, para apoio da cobertura e do fechamento 
lateral. 
Peso da estrutura metálica: 61,33 ton. 

1.7.3 - Central de Utilidades 

Edifício em estrutura de concreto aparente moldado "in loco" constando de paredes externas, 
pilares e lajes de cobertura. 

No pavimento térreo foram executadas bases para caldeiras, geradores e canaletas para 
tubulações de utilidades. Piso de concreto armado acabamento vítreo para sobrecarga de 1 
ton/m2  na área de circulação e subestação. 

A central de água gelada, instalada na laje de cobertura foram executados bases para chillers, 
bombas e diques de contenção, que foram impermeabilizadas com manta asfáltica e proteção 
mecânica com argamassa. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 74un com 142m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 644m3  de concreto armado 
; 	Estrutura metálica 	 8.340kg de aço 
• Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelado a laser 	2.773m2  
• Fechamento lateral em telha metálica trapezoidal tipo sanduíche 	675m2  

1.8 - PORTARIA PRINCIPAL 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco", constando de paredes e lajes de 
cobertura. 
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Márcia 
Estrutura metálica de cobertura em urna água, executado com perfil deA8r1 
com epóxi e telha de alumínio pré-pintado. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
! 	 • 	Fundação em sapata 	  
1 	 • 	Estrutura moldada in loco 	 1 
; 	 • 	Cobertura metálica 	  zs..,.: 	wx:Pt 	.m2 
I 	 • 	Piso industrial em concreto com acabamento vítreo, nivelad Eináser, 	• 2 

• Caixilho de alumínio e vidros temperados 	  

. - ,....... 

.,,  
%., •....„. 

-nennaneffin'l  

manta asfáltica 3 mm e proteção mecânica Laje de cobertura impermeabilizada com 
argamassa. 

Estrutura em concreto armado aparente moldado "in loco". 

1.9- PORTARIA DE CARGAS 

,.20m3  
RN),e-ttritfetado 

0284 pes 
ááâjiffitada 
Mn:te 

COM 

1.11 - TANCAGEM 

Esta área compõe-se de um páteo para descarga de matéria prima e combustíveis 
os respectivos tanques e diques de contenção. 

• 
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Estrutura metálica de cobertura em arco, executado com perfil "I" calandrado com curvatura 
de 18,6 m de raio, com vão de 24,00m e telha de alumínio pré-pintado. Peso da estrutura 
metálica: 5,77 ton. 
Telha metálica trapezoidal pré pintada e=0,50mm. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  15un com 35m3  de concreto lançado 
• Estrutura moldada in loco 	 62m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	  197m2  

1.10 - ETE - ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO  

Prédio para tratamento de esgoto e efluentes industriais,com as características abaixo: 
• Fundação: Estacas pré-moldadas de concreto 
• Paredes: Concreto armado aparente 
• Laje: Pré-moldada, Casso! 
• Tanque Bioreator (Tratamento Biológico) - Capacidade: 1.200.000 lts 
• Tanque Retenção de Espuma - Capacidade: 100.000 lts 
• Tanque Equalização - Capacidade: 390.000 lts 
• Tanque Água Tratada - Capacidade: 750.000 lts 
• Tanque Elevatório - Capacidade: 10.000 lts 	- 
• Impermeabilização dos tanques - Poliuréia (Stonhard) 
• Impermeabilização da cobertura - Manta asfáltica 3mm com argamassa de proteção 
• Estrutura metálica de cobertura e mezanino 	 .. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Movimento de terra 	 Escavação 10.595m3  
• Fundação em estaca pré-moldada em concreto 	 84un , c= 888m 
• Estrutura metálica 	 23.179kg de aço 
• Estrutura moldada in loco 	 802m3  de concreto armado 
• Cobertura metálica 	 322m2  
• Portas industriais automatizadas e acionadas por comandos elétricos 	2un 
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Agente 	mistrativo 1 

O edifício para depósito de inflamáveis foi executado em concreto armada 	teo moldado 
"in loco" (paredes e laje). 

- .14 
, CR EA-SP. 4  

24un com 136m3  de .1  ãeto la 	o 
219m3  de concr 	rmado 

cabamento vítreo, nivelado a laser 	1.615m2  

Estrutura de cobertura metálica, em duas águas, vão de 9,0m. Peso da 
1,30ton. 
Telha metálica trapezoidal pré-pintada (perkron), e=0,50mm. 

Piso de concreto armado, acabamento vassourado na área do páteo de m;EtrOra d:4:81~ dei i: 
matéria prima e combustíveis. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	  
• Estrutura moldada In loco 	  
• Piso industrial em concreto com a 

1.12 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

Reservatório elevado de água com 69,0m de altura em concreto armado, executado pelo 
processo de formas deslizantes, conforme características abaixo: 

• Diâmetro interno: 6,0m 
• Espessura das paredes: 0,25m 
• Número de compartimentos: Sun com capacidade de 250.000 lts/cada 
• Casa de Bombas: Nível Térreo 
• Capacidade Total : 1.250.000 lts 
• Impermeabilização: manta asfáltica Smm (dupla) tipo Torodin e proteção da laje com 

Denvertex 100. 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Fundação em tubulão 	 Com 113m3  de concreto lançado 
• Plataformas e escadas de acesso em estrutura metálica 	 54.44 

1.13 - ÁREA EXTERNA 

Resumo quantitativo dos principais itens: 
• Estrutura 	Galeria em concreto armado moldado In loco, canaletas aberta e 

fechada, tubulações envelopadas, túnel liner, túnel de concreto. O "back-bone" para a 
tubulação de telemática foi construído de maneira independente da rede elétrica 

• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,50m e c=1.385m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,40x2,40m e c=150m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 2,00x2,00m e c=445m 
• Canaleta em concreto armado 	 seção 1,50x1,80m e c=115m 
• Travessia por método não destrutível 	 Túnel Liner - d=2,00m e c=34m 
• Pipe-Rack em estrutura metálica 	 117.328kg 
• Rampa em estrutura metálica 	 12.400kg 
• Pavimentação asfáltica 	 40.000m2  
• Sarjeta em paralelo 	 6.352m2 	, 
• Execução de pátios em piso de concreto com acabamento vassourado 	6.961m2  
• Espelhos d'água: 

o Edifício de Convenções: 
o P&D: 
O Portaria Principal: 

	1.903,02m2  ' 
1.300,00m2  

/13,80m2  
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Márcia 
Agente 	istratievso I 

.-1! Norte 
Estrutura mista (metálica-concreto) para ponte, com comprimento total de 26,50m, apoiada 
nas extremidades. 

São Pfll.';i1, I- 
0 2 8 6 

1.14 - PONTE DO CENTRO DE TREINAMENTO E CONVENCÕES 

1.15 - PASSARELA ENTRE FÁBRICAS 

Estrutura metálica treliçada para duas passarelas, cada uma dela 
30,00m, com largura de 4,75m, apoiada nas extremidades. 

1.16- PASSARELA DA ETE 

Estrutura metálica treliçada para passarela, com comprimento total 
pilares de concreto com vão entre apoios de 27,0 m. 

1.17 - PASSARELA DO EDIFÍCIO PIOCING 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi, comprimento total de 36,56m, vão entre 
apoios de 29,64m. 

1.18 - PASSARELAS DO EDIFÍCIO P&D 

Estrutura metálica para passarela, pintada em epóxi : 
• Ligação entre recepção/hall dos elevadores, comprimento de 35,75 m 
• Ligação entre recepção/estacionamento comprimento de 27,52 m 
• Ligação entre blocos, sanitários e recepção: 

- 	4 passarelas com comprimento de 15,00 m 
- 	8 passarelas com comprimento de 5,00 m 

1.19 - PASSARELAS METÁLICAS (QUANTIDADES)  

Fornecimento e execução de passarelas metálicas em aço ASTM A36, utilização de ASTM A325, 
eletrodos AWS E70XX, perfis em chapa dobrada A-570-GRAU C e ferros redondos SAE 1020, 
nos elementos abaixo descritos: 

1.19.1 
1.19.2 

1.19.3 

1.19.4 

1.19.5 

1.19.6 

1.19.7 

1.19.8 

1.19.9 
total 

Ponte de ligação Praça à ETE 

Passarela de ligação ETE ao Clube 

Ponte de acesso ao Centro de Convenções 

Passarela de ligação Recepção ao Hal! dos Elevadores 

Passarela de ligação estacionamento à Recepção 

Passarelas de ligação entre os blocos do P&D 

Passarela de ligação entre o edifício Picking e AV 

Passarela de fuga de emergência no edifício Picking 
Passarela de ligação Fábricas/Picking 

37.506,00 Kg \n_)  
9.796,00 KG 

20.158,00 Kg 

40.301,00 Kg 

13.142,00 Kg 

29.862,80 Kg 

1.743,00 

2.105,00 

14.857,00 Kg 

169.470,80 Kg • 
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Márcia 	pes ' • 287 
Aqen 	inie;trativo 1 

2. PLANILHA DOS PRINCIPAIS SERVICOS EXECUTADOS E GERENC A II o S :  

ITEM 	 SERVIÇOS 	 , AR 	IDADE 
0'•,,:,-"--""-' ,N.,,:',P,;\ 

A 	"k. -•"- 
1 	 ).  SERVIÇOS INICIAIS 

	

	 f • 
1.177i 

?
f 1.1 	Locação da obra 	 e --, , --:...., 	» 4$;4,38 ,,  

2 	 TRABALHOS EM TERRA r•REA-SF•'• -S.' 2.1 	Escavação mecânica/manual para valas de fundação 	N. 0,rif 	 5,73 
2.2 	Escavação mecânica e carga mecanizada, com PC 150 pá...-. 	.374,02 ..., ,.4),..., uma altura de escavação até 6m 
2.3 	Reaterro com material da 18  categoria, proveniente do corte 	m3 	16.726,77 
2.4 	Reaterro compactado com areia 	 m3 	75,80 
2.5 	Aterro compactado mecânico 	 m3 	6.601,51 
2.6 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 5km, m3 	29.762,26 

incluso espalhamento 
2.7 	Remoção de terra excedente para bota fora DTM até 12km, m3 	3.785,38 

incluso espalhamento 
2.8 	Apiloamento do fundo de valas 

3 	 FUNDAÇÕES 

3.1 	Fundações Profundas 
3.1.1 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 60cm 	m 	131,28 
3.1.2 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 70cm 	m 	5.557,38 
3.1.3 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 80cm 	m 	1.268,61 
3.1.4 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 90cm 	m 	915,17 
3.1.5 	Escavação mecânica de tubulões a céu aberto 0 100cm 	m 	320,04 

• 3.1.6 	Escavação manual de tubulões com fuste d=70cm 	m 	 45,16 
3.1.7 	Escavação manual de tubulões com fuste d=80cm 	m 	 30,00 
3.1.8 	Escavação manual de tubulões com fuste d=90cm 	m 	259,31 

i 	3.1.9 	Escavação manual de tubulões com fuste d=100cm 	m 	4.733,21 
3.1.10 	Escavação manual de tubulões com fuste d=110cm 	m 	. 	5,00 

, 	3.1.11 	Armação em aço CA-50 para tubulões 	 kg 	74.761,78 
3.1.12 	Concreto fck=15 a 20 MPa. para tubulões 	 m3 	4.227,55 

• 
3.1.13 Preparo de cabeça dos tubulões 	 un 

Brocas d=25cm, indusá escavação, armação, concreto e m 	
1.083,00 

3.1.14  82,50 
preparo da cabeça  

3.1.15 	Brocas d=30cm, incluso escavação, armação, concreto e m 	 32,00 
• preparo da cabeça 

3.1.16 	Tirantes para 20TON, com 9m livre e 6m ancorados 	m 	156,00 
3.1.17 	Estaca pré-moldada de concreto 0=50cm, carga à m 	303,70 

compressão máxima de 97,5TF- fck=35 MPa. 
3.1.18 	Estaca pré-moldada de concreto 0=60cm, carga à m 	583,7 

compressão máxima de 135TF- fck=35 MPa. 
3.1.19 	Preparo de cabeça das estacas 	„ 

	

un 	 80,00 
3.1.20 	Estaca raiz d=310inm carga de trabalho Q=100tf e m 	146,85 

comprimento 12m 
 

) 
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106.535,08 
17,22 

14.971,39 
10.191,46 

5,90 
148,38 
563,27 

1.346,97 
177,84 
219,66 
871,07 

9.710,93 
4.102,32 

10.280,75 
1.650.351,86 

5.441,84 
172.738,25 

166,59 
130,39 

2.666,00 
29,11 

1.016,67 
514,79 

816,95 
6.714,42 

906,88 
7,20 

316,40 
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Márcia A 	es 
3.2 	Fundações Superficiais 	 Agente 	mstrativo 1 

Se 	na! Norte 3.2.1 	Lastro de concreto magro fck=9 Mpa. 	 228,28 
3.2.2 	Lastro de areia 	 49,54 
3.2.3 	Forma de madeira em compensado resinado 	 7.259,56 
3.2.4 	Concreto usinado fck= 20 MPa. 

-1.-:,.,,,  3.2.5 	Concreto usinado fck= 25 MPa. 	 , . 	
‘5.).‘ 658481:7249  _ 

3.2.6 	Concreto usinado fck= 30 MPa. 	 í ::-;" ::' 	 t'-:.--1 764,77 
5 4-..:-!: 3.2.7 	Armação em aço CA-50 	 •it-210.999,58 

3.2.8 	Argamassa grout para reforço de fundação, chumbâv sef!Ng.p,_sp.  
metálicos, reforço estrutural em aberturas para pask s_Cle 	-4 
instalações em peças estruturais 	 N-...--v;1.:,::"--...wa-•:s*-7  ' 	1.315,50 

0288 

 

 

4 	 ESTRUTURA 
4.1 	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 
4.1.1 	Forma de madeira compensada plastificada 	 m2 

4.1.2 	Forma de madeira em compensado resinado 	 m2  
4.1.3 	Forma de madeira em tábua 	 m2  
4.1.4 	Forma circular de madeira compensada plastificada 	m2 

4.1.5 	Forma circular de papelão para pilares d=30cm 	 m 
4.1.6 	Forma circular de papelão para pilares d=40cm 	 m 
4.1.7 	Forma circular de papelão para pilares d=50cm 	 m 
4.1.8 	Forma circular de papelão para pilares d=60cm 	 m 
4.1.9 	Forma circular de papelão para pilares d=80cm 	 m 
4.1.10 	Forma circular de papelão para pilares d=100cm 	 m 
4.1.11 	Concreto usinado fck= 20 Mpa. 	 m3  
4.1.12 	Concreto usinado fck= 25 Mpa. 	 m3  
4.1.13 	Concreto usinado fck= 30 Mpa. 	 m3  
4.1.14 	Aditivo superplastificante para o concreto 	 I 
4.1.15 	Armação em aço CA-50 	 kg 
4.1.16 	Armação em tela soldada 	 kg 
4.1.17 	Cimbramento metálico 	 m3  
4.1.18 	Juntas de construção (preenchimento com isopor) 	m2  
4.1.19 	Juntas de dilatação das paredes e vigas (preenchimento com m 

junta JEENE) 
4.1.20 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 	 un 
4.1.21 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm 	 m2  
4.1.22 	Laje treliça TR8 c/ cerâmica 	- 	 m2  
4.1.23 	Laje moldada in loco com forma metálica tipo STEEL DECK m2  

CE75 h=140mm, em chapa de aço galvanizado, incluso 
arremates 

4.1.24 	Laje de concreto pré-moldado tipo alveolar h=20, 25 e 30cm 	m2  
4.1.25 	Enchimento com argila expandida 	 m3  
4.1.26 	Reservatório Elevado de Água, com 70m de altura e 6m de m3  

diâmetro externo, em concreto armado, executado em fôrma 
deslizante• incluso projeto, concreto, aço , forma e 

- impermeabilização (05 células de 250.000 litros = total de 
1.250.000 litros) — volume de concreto para a torre 

4.1.27 	Tratamento de concreto aparente incluso aplicação de m2  
silicone 

4.2 	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA 
4.2.1 	Montagem e produção de vigas e pilares pré-moldados 	m3  
4.2.2 	Montagem e produção das lajes alveolares com capa 25 Mpa m2  

(e=32cm+5cm) • 
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4.2.3 
	

Montagem e produção das lajes alveolares sem capa 
(e=32cm) 

4.2.4 	Armação em aço CA-50 
	

kg 
4.2.5 	Armação em tela de aço CA-60 
4.2.6 	Emendas com luvas tipo Rudloff d=10 à 25mm 
4.2.7 	Neoprene dureza shore 60 esp. 10mm para apoio 
4.2.8 	Fornecimento e colocação de insert tipo DYWID 

ST.85/105 de 32mm 

4.3 	 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA 
4.3.1 	Estrutura metálica com acabamento em pintura epo 
4.3.2 	Estrutura metálica incluso piso em chapa xadrez 

5 	 COBERTURA 
5.1 	 Cobertura metálica Medabill - estrutura de cobertura m2. 

composta por treliças metálicas semi-espaciais (sistema 
Medajoist) e terçamento metálico, totalmente parafusada, 
pintura epoxi, com telha de cobertura metálica zipada 
e=5,5mm , incluso cumeeira 

5.2 	 Telha metálica ondulada em aço pré-pintada 
5.3 	 Telha metálica ondulada calandrada em aço pré-pintada 
5.4 	 Telha metálica trapezoidal em aço pré-pintada 
5.5 	 Tomada de ar metálica em aço pré-pintada 
5.6 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 15 à 50cm 
5.7 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 51 à 100cm 
5.8 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 101 à 150cm 
5.9 	Rufo de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte de 151 à 200cm 
5.10 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 100cm 
5.11 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 101 à 200cm 
5.12 	Calha de chapa de aço galvanizado natural ou pintado com 

esmalte sintético fosco, corte até 201 à 300cm 
5.13 	Cobertura em policarbonato , apoiados em perfis de alumínio 

com pintura eletrostática branca, incluso acessórios para 
montagem e fixação 

5.14 	Domos em material acrílico d=60 cm/60 x 60cm 

6 	 ALVENARIAS 
6.1 	 Bloco de concreto estrutural de 19x19x39cm 
6.2 	 Bloco de concreto estrutural de 14x19x39cm 
6.3 	 Bloco de c,oncreto celular autoclavado estrutural 60x40x14cm 
6.4 	 Bloco de concreto celular e=9cm 
6.5 	 Bloco de concreto estrutural e=30cm 
6.6 	 Encunhamento L=19 cm 
6.7 	 Encunhamento L=14 cm 
6.8 	 Encunhamento L=30 cm 
6.9 	Marcação de alvenaria 
6.10 	Elemento vazado de concreto  

pes 
ir,: stlail á ;38 

233.324,00 
23.243,00 

3.422,00 
36,74 

213,40 

58.622,85 
7.818,96 

19.379,20 

10.613,37 
2.225,07 
9.364,56 

342,00 
4.284,16 

2.206,10 

475,84 

60,00 

203,15 

111,00 

570,00 

5.110,19 

a 

4,00 

19.532,23 
2.005,33 

96,00 
271,90 
282,54 

3.544,77 
533,34 
66,80 

542,40 
672,53 

m2 
m2 

In2  
m2 

m2 

un 

m2 
m2 
m2 

rn2  
m2 

m2 
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7 	 LASTRO E SUB-PISOS 

pes 
ninistrativo 

Norte 

C22 
0290 

AR O 11/ rp„. 
, 

retVA 
m2 

JJ 17.163,11 
131,25 

5.477,39 

• 

7.1 	Lastro 
7.1.1 	Preparo do terreno 
7.1.2 	Lastro de concreto não estrutural, fck 9Mpa e= 

7.2 	Sub-pisos 
7.2.1 	Abertura de caixa até 40cm 	 - 	2 

7.2.2 	Base de concreto rolado h=12cm 	 rcREA-Sn3  
7.2.3 	Base em BGTC - brita graduada tratada com ileto na 

faixa de 80 a 100kg/m3 - até e=17,5cm 
7.2.4 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4, 

com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 8cm 

7.2.5 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - E= 9cm 

7.2.6 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , 
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 11cm 

7.2.7 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e junta - e= 12cm 

7.2.8 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso tela 
soldada e junta - e= 15cm 

7.2.9 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa. , m2  
com acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20, incluso 
tela soldada e juntas - e= 16cm 

7.2.10 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vítreo, FNUMBERS: FF30 e FL20 , incluso tela 
soldada e juntas - e=18cm 

7.2.11 	Piso em concreto usinado fck>=20, 25 e 30MPa., com m2  
acabamento vítreo, tela soldada e juntas - e=5cm 

7.2.12 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa., com acabamento m2  
vítreo , tela soldada e juntas- e=8cm 

7.2.13 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., oom m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=05cm 

7.2.14 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=13cm 

7.2.15 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=15cm 

7.2.16 	Piso em concreto usinado fck>=30MPa. MRTF 4,5MPa., com m2  
acabamento vassourado, incluso tela soldada e juntas - 
e=18cm 

m2 

m2 

21.439,99 
5.545,00 

802,94 

70,00 

10.240,20 

14.068,11 

1.093,75 

2.612,76 

998,83 

7.693,28 

108,00 

290,24 

724,50 

2.944,40 

1.097,93 

c5P` 
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8 	 REVESTIMENTO DE PISOS E RODAPÉS 
8.1 	 Revestimento de Pisos 
8.1.1 	Acabamento para piso de concreto sobre laje moldada 

loco (L&M, CURE+SEAL HARD), com agente de cura 
8.1.2 	Revestimento de piso cerâmico, assentado com argamassa,.,IT12-.̀•\77."-,„„ 	148,41 

colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 	jf̀ire7-;\ 

' tvlár 	_opeg 
'Age 	mini-strativol 

Secciona: Norte 

in- m2 	9.146,11 

0291 

rejuntamento com rejuntabrás 

	

8.1.3 	Revestimento de piso cerâmico anti-ácido, assentad 
argamassa colante especial aciltivada flexível, pré-fa 
e rejunte antiácido 

	

8.1.4 	Revestimento em carpete em placas aplicados com a 
colante sobre piso elevado constituído por placas remo 
estruturadas em caixas de aço e apoiadas em pede 
metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.5 	Revestimento em carpete em rolo aplicado com adesivo 
colante sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.6 	Revestimento de piso em térmica em placas aplicados com 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.7 	Revestimento de piso vinílico em placas aplicados com 
adesivo colante sobre piso elevado constituído por placas 
removíveis, estruturadas em caixas de aço e apoiadas em 
pedestais metálicos , com alturas variáveis de 15 a 40cm 

	

8.1.8 	Revestimento de piso vinílico aplicados com adesivo colante m2  
sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.9 	Revestimento de piso com epoxi raspado pelo sistema da m2  
Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.10 	Revestimento de piso com epoxi autonivelante pelo sistema m2  
da Stonhard, incluso juntas, sobre contra-piso de concreto 

	

8.1.11 	Revestimento de piso em assoalho de madeira em tábuas 
macho e fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de 
coloração uniforme, incluso tratamento de proteção e de 
preservação 

	

8.1.12 	Revestimento de deck de madeira em tábuas macho e 
fêmea, com superfície aplainada e aparelhada, de coloração 
uniforme, incluso tratamento de proteção e de preservação, 
apoiados sobre vigas de madeira aparelhada 

	

8.1.13 	Revestimento de piso em placas de mármore Carrara em 
placas de até 1,20 x 1,20 m e=3cm, assentado com adesivo 
colante, incluso rejunte 

	

8.1.14 	Revestimento de piso em granito branco polar em placas de m2  
• 40x40cm e=2cm, assentado com adesivo colante, incluso 

rejunte 

	

8.1.15 	Revestimento de piso em pedrisco branco n°1, espessura m2  
• média de 3cm, sobre contra piso 

	

8.1.16 	Piso em placa de vidro laminado incolor e=25mm 

	

8.1.17 	Revestimento de piso vidrotil, assentado com 
colante, incluso rejunte 

	

8.1.18 	Revestimento de piso em concreto. armado e=5cm, 
acabamento vítreo sobre chapa metálica 

	

8.1.19 	Revestimento de. piso cimentado com acabamento 
desempenado, incluso juntas 
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m2  

m2 

m2 

m2 

m2 

adesivo m2 

m2 

m2 

696,83 

252,10 

1.947,05 

3.302,69 

26.083,88 

1.483,75 

474,24 

7,28 

1.585,71 

46,60 
999,97 

206,7 

30,20 

282,93 

m2 	225,00 
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8.2 	Revestimento de Rodapés 
8.2.1 	Rodapé em madeira h=5cm 

38.970,38 
38.970,38 
1.545,58 

29,96 

89,72 

636,66 

94,00 

179,04 

450,99 
555,36 

1.259,09 

3.539,78 

181,21 

480,00 
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8.2.2 	Rodapé em vinílico 

	

8.2.3 	Rodapé em epoxi 

	

8.2.4 	Rodapé em cimentado 

	

8.2.5 	Rodapé para piso elevado ou arremate com 
(cantoneira de alumínio 2x2cm) 

i 	8.2.6 	Rodapé em vidrotil 
! 	8.2.7 	Rodapé em cerâmica anti-ácida 
i 	8.2.8 	Rodapé em mármore Carrara, h=10cm 

	

8.2.9 	Rodapé de mármore Carrara, h= 51cm  

• 516,89 
5.674,34 

238,48 
145,82 

134,41 
103,40 

7,40 
4,50 

9 	 REVESTIMENTO DE PAREDE 
9.1 	Chapisco 1:3 
9.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
9.3 	Revestimento de parede em cerâmica, assentada com 

argamassa colante especial aditivada flexível, pré-fabricada 
e rejuntamento com rejuntabrás 

9.4 	Revestimento de parede em cerâmica anti-ácido, assentado 
com argamassa colante especial aditivada flexível, pré-
fabricada e rejunte antiácido 

9.5 	Revestimento de parede com chapa de aço inox escovado, 
plana lisa e=1,5mm 

9.6 	Revestimento de parede em vidrotil, assentado com adesivo 
colante, induso rejunte 

9.7 	Revestimento •de parede com madeira em compensado, 
incluso estrutura de fixação e acabamento 

9.8 	Revestimento de parede com chapa em aço corten 
estruturado, incluso estrutura metálica de fixação 

9.9 	Revestimento em gesso sobre bloco de concreto celular 
9.10 	Revestimento em epóxi sobre emboço 

10 	DIVISÓRIAS 
10.1 	Divisórias em laminado decorativo de alta pressão estrutural 

(10mm), cor branco neve, com acessórios (PERSTORP ou 
Similar), incluso portas, para sanitários 

10.2 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=8cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.3 	Divisória em painel de gesso tipo Dry Wall e=10cm, 
requadrado por perfil metálico 

10.4 	Divisória padrão DIVISA revestida em laminado melaminico 
com rodapé em alUrninio tipo hospitalar e painéis removíveis 
de 3m de altura sobrepostos com perfil de arremate. 

10.5 	Divisória móvel tipo Hufcor, revestida em tecido 
10.6 	Divisória de vidro temperado duplo e=6mm com persiana 

interna 
10.7 	Divisória em vidro serigrafado de 5mm, e=10mm, incluso 

portas e ferragens 	, 
10.8 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: espelho lOmm 
10.9 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 

e=10cm para pintura látex, outra face: mármore Carrara e= 
3cm 	 • 

m2  
m2  

m2 

m2 

m2  

m2 

m2 

m2  
m2 

m2 

m2  

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2  

m2  

617,30 
670,06 

28,19 
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10.10 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm 

	

10.11 	Divisória especial: 1 face: gesso acartonado tipo Dry Wall, 
e=10cm para pintura látex, outra face: espelho e=10mm h= 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10cm para 
pintura látex h= 1,75m 

	

10.12 	Divisória especial: 1 face: vidro transparente e=10m 
95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, esp=10c 
pintura látex h= 1,75m, outra face: vidro espelhado 
h= 95cm e gesso acartonado tipo Dry Wall, e=1 
pintura látex h= 1,75m 

	

10.13 	Divisória em placa de mármore Carrara e= 3cm 

	

10.14 	Divisória em placa de mármore branco Tasso e=3c 

11 	 CANTONEIRAS 
11.1 	Cantoneira de alumínio embutida para massa 
11.2 	Cantoneira de alumínio embutida para azulejos 
11.3 	Cantoneira de chapa metálica de aço para piso 
11.4 	Cantoneira de chapa metálica de aço para degraus 

12 	 REVESTIMENTO DE FORRO 
12.1 	Chapisco 1:3 
12.2 	Emboço Paulista 1:3:8 
12.3 	Forro em painéis de lã de vidro, modulação 625x625mm, 

e=25mm , com acabamento em véu de vidro branco, 
apoiados em perfis de aço "r - tipo FORROVID PRISMA 

12.4 	Forro, painéis de chapa de gesso acartonado, modulação 
625x625mm e=12,5mm, apoiados sobre perfis 'T' de aço 
pintado - tipo LAY-IN 

12.5 	Forro em placas de gesso acartonado monolítico, tabicado, 
com pendurais, mola de regulagem e travamento face 

• superior, incluso juntas rejuntadas 
12.6 	Fechamento vertical em gesso acartonado monolítico 
12.7 	Forro acústico em placas de fibra mineral, modulação 

625x625mm e=16mm , apoiados sobre perfis "T" invertido - 
tipo ARMSTRONG DA HUNTER DOUGLAS 

• 12.8 	Forro em chapa de aço pré-pintado na cor branca K 100 
• marca Kroma em bandejas de 618mm x 618mm 

12.9 	Forro em placas de PVC, modulação 625x625mm, incluso 
estrutura auxiliar, peso de 41(g/m2  e proteção em lã de vidro 
ensacada 

12.10 	Forro especial, composto por painéis de PVC, espessura de 
35mm, perfis em aço pintado , incluso estrutura auxiliar e 

• modulação com perfil centralizado 
12.11 	Forro acústico fonorefietor, composto de dupla estrutura, 

duplo painel de gesso acartonado de 12mm com lã de rocha 
entre painéis 

13 	 PINTURA 
13.1 	Esmalte sintético sobre esquadria de madeira 
13.2 	Esmalte sintético sobre 'esquadria metálica 
13.3 	Esmalte sintético sobre corrimão e bate-rodas metálicos 

• 
Márcia 

m 
 0293 

..,ecrion! Norte 
22,97 

36,00 

6,93 
2,88 

966,60 
ifí 	145,20 

243,00 
622,80 

m2 	 68,18 
m2 	 68,18 
m2 	9.652,88 

m2 	251,00 

m2 	21.829,43 

m2 	855,12 
m2 	7.259,62 

m2 	282,52 

m2 	6.819,77 

m2 	 81,55 

m2 	394,85 

486,00 
7.516,23 

846,00 

• 

m2 

4 .25:1 

)f:1 
rrti  ".* 	, 

• - 

?" 

M 
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13.4 	 sobre parede revestida de ennboço 

	

13.7 	 massa acrílica em parede sobre emboço 

	

13.8 	 massa acrílica sobre forro de gesso 

	

13.9 	 massa acrílica sobre divisória de gesso 

	

13.10 	 Pintura com neutrol sobre concreto 

	

13.11 	 Caiação sobre alvenaria de bloco  

	

13.12 	 Tratamento e aplicação de silicone sobre concretoNpirrente 

	

13.13 	
.'-- 

Pintura de faixa no piso L=25cm em borracha clortk 

	

13.14 	 Verniz sobre assoalho de madeira ., 

	

13.15 	 Pintura com Stain sobre deck de madeira 	 - 	, .2n) 

	

13.16 	 Pintura epoxi sobre esquadrias em chapas galvanizattáss-.. 	m2  ,,, 
•-- ', •:',.------'`,.-\ 

14 	 IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTO 

110 	
14.1 
• 

Impermeabilização com cimento polimérico - alvenaria de 
embasamento , fundação e escadas externas 

14.2 	 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado à quente+ banho de asfalto 
oxidado e proteção mecânica - calhas de concreto 

14.3 	 Impermeabilização com asfalto oxidado estruturado com véu m2  
de fibras de vidro ou véu de poliéster e proteção mecânica - 
áreas molhadas 

14.4 	 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 
AA aderida com asfalto oxidado + manta asfáltica, SBS, 
3mm, tipo III, AA aderida com asfalto oxidado e proteção 
mecânica - lajes de cobertura 

14.5 	 Impermeabilização pelo sistema de cristalização - poço de 
elevador e monta carga 

14.6 	 Impermeabilização com argamassa impermeável - pisos 
14.7 	 Impermeabilização com manta asfáltica, 3mm, SBS, tipo III, 

PP ou AP aderida com asfalto e proteção mecânica - lajes 
14.8 	 Impermeabilização com manta asfáltica Torodim Alumínio - 

placas de cobertura do eixo 15 
14.9 	 Impermeabilização com poliuréia - laje, paredes e pisos dos 

tanques da ETE 
14.10 	 Impermeabilização com manta andosiada e=3mm, aplicada 

com maçarico, e proteção mecânica - laje de cobertura 
14.11 	 Impermeabilização com fibra de vidro e revestimento 

anticorrosivo - tanques de concreto e caixas de drenagem 
de diques 

14.12 	 Isolamento com'.  painel em lã de rocha e=1" 
14.13 	 Isolamento térmico com painel em lã de vidro e=25mm 	m2 

14.14 	 Isolamento térmico com enchimento de pedrisco branco n° 1 m3  
para proteção das lajes. 

15 	 APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS 
15.1 	 Barra para DeficiMe Físico em Aço lnox 	 cj 
15.2 	 Banheira com hidromassagern mod. Luxura, Jacuzi LX un 

1.500-151x51 
15.3 	 Lavatório "INTER BAGNO" ref. 1202 com tampo em vidro cj 

temperado 20mm e apoios em tubos de aço inox 0=30cm e 
H=90cm 

	

13.5 	 sobre forro de gesso 

	

13.6 	 sobre divisória de gesso 

Látex acrílico 
Látex acrílico 
Látex acrílico 
Aplicação de 
Aplicação de 
Aplicação de 

m2  

m2  

m2 

m2 

m2 

rI12  

m2 

m2 

m2 

m2 
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TisirtVoLvoi 15.4 	Fornecimento e instalação de espelho-espião tipo ONY- rn2geri t 	,, 	76 
WAY, duplo, acústico com 12mm de espessura e bordas 

 

lapidadas 

16 	ESQUADRIAS DE ALUMINIO  
Esquadrias em alumínio anodizado natural de perW,N, 
extrudados em liga ASTM 6063 dureza T5, com pin”? 

 eletrostática em pó, espessura de 60micra, incWif  contramarco, vedação e proteção a base de silicone 	'á31 	 í 
16.1 	Caixilho de alumínio tipo fachada contínua para receber v4 	 181150,71 
16.2 	Caixilho  
16.3 	Caixilho de alumínio tipo veneziana 	

W"..-._In?. 1.zA-sp. ./59,88  de alumínio para receber vidro 

	

\-- ,-"r4f.. 	c..',  1,34 

	

-.... ' 	0-‘0 16.4 	Porta de alumínio tipo veneziana, incluso ferragens 	'1/4"2 	 39,83  
16.5 	Guarda corpo em alumínio natural para receber vidro rh".......,..- 	639,07 

h=1,05m 
16.6 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 9,00 

de alumínio n.° 20 com - funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,00x3,00m 

16.7 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 4,25x3,90m 

16.8 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 3,80x4,20m 

16.9 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 2,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador elétrico, incluso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 7,60x8,70m 

16.10 	Porta de alumínio de enrolar em tiras articuladas de chapa un 	 1,00 
de alumínio n.° 20 com funcionamento motorizado por um 
acionador manual, induso pintura eletrostática branca e 
ferragens - 2,28x3,20m 

16.11 	Portão de alumínio basculante, em chapa de alumínio n.° 20 un 	 1,00 
com funcionamento motorizado por um acionador elétrico, 
incluso pintura eletrostática branca e ferragens - 3,10x4,50m 

16.12 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 	 1,00 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa -= 
3,35X3,37m 

16.13 	Porta de correr em perfil "U" de alumínio , com pintura un 
eletrostática a pó branca tipo RAL 9003 - completa - 
1,50X3,37m 

16.14 	Porta de enrolar em alumínio PB-1 8,00 x 4,00m, construída un 	 1,00 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa.n.° 14, equipadas com trilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 

16.15 	Porta de enrolar erti alumínio,P8-2 5,85 x 2,50m, construída un 	 4,00 
com chapa n.° 16 para revestimento nas duas faces, 
estruturadas com perfil tubular de 30 x 30 x 2mm com guias 
em chapa n.° 14, equipadas com'hilhos, roldanas, cabos de 
aço e contra pesos - palheta de alumínio 
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17 	ESQUADRIAS DE MADEIRA 
17.1 	Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir para un 	 34,00 

pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
ss9,\N chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,90x2,10m 	,  

• 
``",-,.. "•:&s--5 Porta de madeira lisa de embuia, com 1 folha de abrir 	119,4,, 	4,00 

pintura esmalte - completa - incluso batente metáli 	-5:zs=4,'4:-.N.  
chapa de aço galvanizada n°14 e ferragens - 1,10x2, 	 5 --- ê 

	

17.3 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de ab r: 	 ?: -2-'3 1,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metáli4km  
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,50x2,1 —3  ' 	C.E.,,,-*:;P  Vs.  

	

17.4 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir , 	 n„--.,̀,.;,  2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico étlec.,, '''''' ,.0., 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,60x2,10m 	'---,....----,' 

	

17.5 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,10x2,10m 

	

17.6 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1,75x2,10m 

	

17.7 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,485x2,35m 

	

17.8 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 4,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,65x2,35m 

	

17.9 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 2,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2,16x2,35m 

	

17.10 	Porta de madeira lisa de embuia, com 2 folhas de abrir para un 	 3,00 
pintura esmalte - completa - incluso batente metálico em 
chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 0,80x2,10m 

	

17.11 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 23,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 8,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,00x2,15m 

	

17.13 	Porta de 'compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,25x2,15m 

	

17.14 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 10,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 2,00x2,70m 

	

17.15 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 10,00 
laminado melamínico texturizado; e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14e ferragens - 2 
folhas de abrir com veneziana de ventilação - 2,20x2,15m • 
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laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 1,10x3,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida 	0 ori,:7-:;:-.,:., 	3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso b  
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferra  
folha de abrir - 1,10x2,85m  
Porta de compensado de madeira, semi-oca, rev ?cta ent:- 	 :'-';"-;: e 	5,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - inclus '-.b4tente.,  

- :-- i metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferrâgens - 2 
folhas de abrir - 2,10x3,00m 	 , - 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida ern--, un, 	 8,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 ----- 
folha de abrir- 1,38x2,15m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 	 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,50x3,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir acústicas - 2,00x2,10m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 24,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir- 1,70x2,10m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 19,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -1,25x3,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melaminico:texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,50m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 5,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir -0,90x2,50m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,40x2,50m 
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Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em Ç3,00 02 9 8 .44kflte 	strdtiv90 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir -1,60x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 

Se:on: Norte 

1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso bate 	AReVir',% 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragen 
folhas de abrir -1,30x2,10m e bandeira fixa h=1,00m fi 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revesticiam 	 1,z,16 00 e 	, 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso bOte 	 t; metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragiiiá; 1 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 	 c, Porta de de compensado de madeira, semi-oca, revestida "flfri+, un 	• 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batent), ----,ÇV 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 
folha de abrir -1,00x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 11,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=1,00m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 2,00 " 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,80x2,10m e bandeira fixa h=0,30m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 1,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 2 
folhas de abrir - 1,20x2,10m e bandeira fixa h=1,35m 
Porta• de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 4,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,90x2,10m e bandeira fixa h=0,70m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir - 0,60x2,10m e bandeira fixa h=0,63m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 3,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14 e ferragens - 1 
folha de abrir- 0,60x2,10m e bandeira fixa h=1,17m 
Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em un 	 10,00 
laminado melamínico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 1 folharpivotante - 1,15x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 
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18.19 

18.20 

18.21 

18.22 

18.23 

111 	18.24 

18.25 

18.26 

18.27 

18.28 

17.41 	Porta de compensado de madeira, semi-oca, revestida em 
laminado melaminico texturizado, e=35mm - incluso batente 
metálico em chapa de aço galvanizada n.° 14, mola e 
ferragens - 2 folhas pivotantes - 2,30x2,15m e bandeira fixa 
h=1,17m 

18 	ESQUADRIAS DE FERRO E AÇO 
18.1 	Guarda-corpo de ferro tubular d=2" 
18.2 	Guarda-roda de ferro tubular d=4",incluso fixação 

chumbador tipo parabolt 
18.3 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=2" 
18.4 	Corrimão para escadas em tubo de aço D=18cm 
18.5 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,80x0,80m 
18.6 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 0,60x0,60m 
18.7 	Alçapão em chapa dupla de ferro - 1,30x1,30m 
18.8 	Grelha metálica galvanizada a fogo, incluso cantoneiras 
18.9 	Gradil metálico em tubo galvanizado, incluso ferragens 
18.10 	Escada marinheiro em ferro galvanizado a fogo L=40cm 
18.11 	Caixilho em chapa de aço calandrada d=1,65m, inclusive 

barra de guarda-corpo intermediária em tubo de aço 
d=57mm 

18.12 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,95m 
18.13 	Caixilho de ferro fixo, para receber vidro d=1,20m 
18.14 	Caixilho de ferro basculante , para receber vidro 
18.15 	Caixilho de ferro, com requadro tubular e fechamento em tela 

metálica 
18.16 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana e com tela 

galvanizada fixa 
18.17 	Caixilho de ferro fixo, em chapas tipo veneziana 
18.18 	Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 

4,00x3,00m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 
2,20x2,15m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 
1,20x3,00m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 
2,28x3,00m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 
2,14x3,90m 
Porta de ferro pivotante em chapa dobrada - completa - 
3,10x3,50m 
Porta de ferro veneziana de abrir 	2 folhas - completa - 
2,20x2,60m 
Porta de ferro veneziana de abrir - 1 folha - completa - 
0,60x1,40m 

0,80x2,10m 
Porta de ferro veneziana de correr, com tela metálica - 
,completa - 3,50x2,50m 
Porta de ferro veneziana de abrir, com tela •metálica - 2 
folhas - completa - 2,00x3,09m 

18.29  Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas - 
completa - 2,25x2,60m 

.Porta de ferro 	 1 folha - completa - veneziana de abrir - 

ároi• 
UIÀq 	

- o p.tir  
rninistratNo  

Seccional Norte 

m2 

un 

un 
un 
m2  
m2 

m2  

m2  
un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

76,67 
4 00 , 

1,93 
,50 
,00 

8,00 
3,00 

85,18 
517,47 
12,00 
36,00 

15,43 

125,26 
4,00 

1,00 

4,00 

2,00 

1,00 

1,00 

6,00 

4,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

27,00 
4,00 

73,84 
62,00 

0299 
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18.30 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 1,10x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.31 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,80x2,10m 

	

18.32 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 
completa - 1,70x2,15m 

	

18.33 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,75x2,10m 

	

18.34 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,905x2,10m 

	

18.35 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 
completa - 1,20x2,45m 

	

18.36 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 

	

18.37 	Requadro de ferro para porta em vidro de abrir 

	

18.38 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa- 1,20x2,.10m 

	

18.39 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 
completa - 0,60x2,.10m 

	

18.40 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada 	1 folha 	un 
completa - 1,00x2,15m, com barra anti-pânico 

	

18.41 	Porta de ferro de abrir em chapa dobrada - 2 folhas 	un 
completa - 3,00x5,30m 

	

18.42 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,20x3,90m 

	

18.43 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
3,20x3,90m 

	

18.44 	Porta de ferro de correr em chapa dobrada - completa 	un 
2,00x2,00m 

	

18.45 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90x 2,15m un 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.46 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,00 x 2,10m cj 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.47 	-Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 2,10 x 2,325m 	 1,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 	1. 

	

18.48 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,20m cj 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.°.18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.49 	Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 1,10 x 2,15m un 	 17,00 
executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

	

18.50 	Porta corta fogo PCF de abrir - 2 folhas - 1,60 x 2,10m un 	 2,00 
, executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P90), com bátentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 
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executadas de acordo com as normas da ABNT - EB 920 ( 
P-90), com batentes em perfil de chapa galvanizada n.° 18, 
com trinco e maçaneta totalmente em aço 1020 pintado. 

18.52 	Porta corta-fogo, modelo industrial com 2 folhas de abrir, 
fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT, para 04 
horas de resistência a fogo, completa com todos o 
acessórios - 3,00x4,00m 

18.53 	Porta coda-fogo, modelo industrial de correr 
encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma 
11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a 
completa com todos os acessórios -4,00x3,20m 

18.54 	Porta corta-fogo, modelo industrial , eixo vertical (de ab 
- em 1 folha, fabricada conforme norma NBR 11711 da ABNT;',  

para 04 horas de resistência a•  fogo, completa com todos os 
acessórios - 1,10x2,15m 

18.55 	Porta 	corta-fogo, modelo industrial de correr com 
• encaixotamento dos trilhos, fabricada conforme norma NBR 

11711 da ABNT, para 04 horas de resistência a fogo, 
completa com todos os acessórios - 4,00x3,00m 

18.56 	Porta de ferro tipo saque e correr em chapa dobrada - 
completa - 3,50x3,50m 

18.57 	Porta tipo escotilha, em chapa dobrada metálica #16, 
batente em aço inox - 0,60x2,11m 

18.58 	Baguete metálico para portas das Docas eixo 22 
18.59 	Batente de aço para PP1-1, dimensões 2,05x2,10m 
18.60 	Brise metálico em estrutura tubular, com tela para 

sombreamento 
18.61 	Tubo metálico com V.P - diâmetro 60 cm (incluso pintura 

esmalte e apoio de neoprene) 
18.62 	Fechamento em tela metálica h=2,10m com portas 

• 18.63 	Perfil metálico "U" de acabamento 
18.64 	Portão de correr em tela galvanizada - 2,50x3,50m 

• 18.65 	Portão de ferro de correr em veneziana -4,98x3,50 m 
18.66 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 2,20x2,40m 
18.67 	Portão removível em tela galvanizada, malha quadrada 2x2", 

estruturada com tubo galvanizada d=2", medindo 4,04x2,40m 
18.68 	Portão de abrir com 1 folha, em tela galvanizada, malha 

• 
quadrada 2x2", estruturada com tubo galvaniztdo d=2" - 
0,80x2,20m 

18.69 	Portão de feiro de correr - 5,25x1,80m 
18.70 	Portão metálico 1,20x2,00m, incluso puxador d=2" 
18.71 	Portão em chapa dupla, com 1 folha tipo pivotante de 

4,00x1 ,20m e outra parte fixa de 2,00x1 ,20m 
18.72 	Portão em chapa dupla, com 1 folha de abrir 2,07x2,10m e 

com outra folha de abrir 5,80x6,70m, estruturado incluso 
ferragens 

18.73 	Guarda-corpo metálico 

19 	 ESQUADRIAS ESPECIAIS 
19.1 	Porta em PVC Industrial flexível , incluso batente e mola - 

3,00x4,00m 

Agent 
.eceicinal Norte 

un 	 2,00 

/Q 00 

un 	 1,00 

un 	 2,00 

un 	 3,00 

m2 	691,76 
un 	 8,00 
m2 	949,64 

8,00 

m2 	 84,00 
kg 	13.287,00 
un 	 4,00 
un 	 4,00 
un 	 1,00 

un 	 1,00 

un 	 1,00 

un 	 1,00 
un 	 1,00 
un 	 1,00 

un 	 1, 

2.572,00 

un 14,00 

Porta corta fogo PCF de abrir - 1 folha - 0,90 x 2,10m un Márc 	, M. 01' 0301 in.str t... 
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19.2 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso 
2,10x2,15m 

	

19.3 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso 
2,10x2,50m 

márcia 
batente e mola ra 

PA '; 'O 3 O 2 tânente 	inisttfim ,1) b, ° 
Sec—oya! Norte 

batente e mola 	un 	 2,00 

19.4 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
1,50x2,50m 

19.5 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
1,50x2,40m 

19.6 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
3,00x2,40m 

19.7 	Porta em PVC Industrial flexível, incluso batente e mola 
2,10x2,10m 

19.8 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x4,00m 

19.9 	Porta rápida automática de abertura vertical, motorizada, un 
construída em plástico impregnado trançado com poliéster, 
incluso batente, barra de segurança e painel de comando - 
3,00x2,70m 

19.10 	Persiana para escurecimento, material vinílico - 2,00x1,90m 	un 

20 	VIDROS 
20.1 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 2,10x2,15m 
20.2 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens- 1,36x2,15m 
20.3 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 1,33x2,15m 
20.4 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo incluso cj 

ferragens - 1,25x2,15m 
20.5 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo ci 

incluso ferragens - 1,35x3,45m 
20.6 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens - 3,44x2,05m 
20.7 	Porta de vidro temperado de abrir e=10mm, completo cJ 

incluso ferragens - 1,70x2,25m 
20.8 	Porta de vidro temperado de correr e=10mm, completo m2 

incluso ferragens 
20.9 	Porta em vidro temperado de abrir e=10mm, completo cj 

incluso ferragens e requadro de alumínio "ti" de 1" branco - 
4,00x3,00m 

20.10 	Porta em vidro temperado pivotante e=10mm, completo cj 
incluso ferragens -2,05x2,10m 

20.11 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola cj 
DORM), pm chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d2'- 1,15x2,70m 

20.12 	Porta de, vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,50x2,70m 

aa. 4,•act1  

1,00 

8,00 

37, 

63,00 

un 	 2,00 
ss\,• 	, 
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20.13 

20.14 

i 
I 	20.15  

Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	 O 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 	Márcia 	P45,.: ' 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 	Agen 	ministratiVe t 
aço polido d=2" - 2,30x2,70m 	 Seona! Norte 

Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana cj 	 1,00 
interna, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de  
aço polido d=2" - 2,80x2,70m  
Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 	 " 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RA 

0303 

110 

903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,70m k ...,:.1 	 lb i,  

903 e tubo de 1/2" C2T2•"-j\--8. puxadores em aço polido d=1 , com -̀0.,.. 

20.16 	Porta pivotante de vidro temperado serigrafad e=10mm ,2,1cj -;,, 
montante em chapa dobrada metálica, pintura branca RA  

• 

sustentação em perfil metálico chapa # 16 com pintura  
, 

 I 	20.17 	Porta de vidro temperado e=6mm, selado com persiana 
intema, pivotante (com mola DORMA), em chapa dobrada 
metálica, pintura branca RAL 903 e puxadores em tubo de 
aço polido d=2" - 1,15x2,75m 

20.18 	Porta pivotante de vidro temperado e=10mm (com mola 
DORMA), em chapa dobrada metálica, pintura branca RAL 
903 e puxadores em tubo de aço polido d=2" - 2,30x2,75m 

20.19 	Porta Pivotante de vidro leitoso branco e=10mm, incluso 
mola de piso, ferragens e puxador de aço inox polido - 

1 	 0,81x2,68m 
1 	20.20 	Vidro duplo laminado espelhado e=6mm 

20.21 	Vidro temperado incolor e=6mm 
20.22 	Vidro temperado incolor e=8mm 
20.23 	Vidro temperado incolor e=10mm 
20.24 	Vidro temperado incolor serigrafado listas branca, e=10mm 
20.25 	Vidro temperado incolor e=12mm I 	20.26 	Vidro laminado incolor e=6mm I 	20.27 	Vidro laminado incolor e=8mm 
20.28 	Vidro laminado incolor e=9mm 
20.29 	Vidro laminado incolor e=10mm 
20.30 	Vidro laminado incolor e=12mm 
20.31 	Vidro laminado incolor e=14mm 
20.32 	Vidro laminado incolor e=16mm 

III 	
20.33 
20.34 	

Vidro temperado incolor e=16mm, 2x8mm 
Vidro temperado incolor e=6mm, modelado 

20.35 	Vidro temperado incolor e=8mm, modelado 
20.36 	Vidro laminado incolor e=30mm, 5x6mm, anti-bala 

21 	 TAMPOS; SOLEIRAS E PEITORIS 

21.1 	Tampos 
21.1.1 	Tampo para pia em aço inox, incluso cubas e fixações 
21.1.2 	Tampo para pia em vidro incolor comum e=19mm, inc.luso 

furo para cuba, lapidado e polido 1,50x0,60m 
21.1.3 	Bancada em aço inox para recepção - formato oval, incluso 

cuba e tubos de apoio , 
21.1.4 	Bancada em placa de granito polido e=3cm 

cj 1,00 

cj 1,00 

cj 1,00 

m2  5,10 
m2  954,32 
m2  228,84 
m2 3.420,53 
m2  2.767,50 
m2  235,00 
m2  52,32 
m2  244,23 
m2  4.423,66 
m2  382,85 
m2  2.275,45 
m2 4.535,42 
m2 45,00 
m2  669,79 
m2 156,30 
m2  46,00 
m2 39,45 

m2 127,6 
un 1,00 

m2 17,50 

m2  0,70 

eletrostática semi brilho, cor branca 	 ,.4k)-. 
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21.2 	 Soleiras 
21.2.1 	Soleira chapa em aço inox largura de 3,5cm 
21.2.2 	Soleira em granito largura de 25cm 

21.3 	 Peitoris 
21.3.1 	Peitoril em granito branco polar largura de 25cm 
21.3.2 	Acabamento superior da borda da banheira da sala 

banho, em mármore Carrara, largura 30cm 

2 I 
s 	1 

S1,0.9.4,9.,'1,5 

un 1,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 2,00 

un 1,00 

cj 30,00 

un 31.684,00 
m2  1.560,00 
m2  164,52 

m 980,00 

PAINÉIS 

de poliestireno expandido 
Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada com 
estrutura de sustentação e isolamento termo-acústico em lã 
de rocha - corta fogo 

23 	 ELEVADORES / DOCAS 
23.1 	Elevador para monta carga de 4ton - caixa 4,00X4,00m - 2 

paradas 
23.2 	Elevador comum para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 4 

paradas 
23.3 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 

3 paradas 
23.4 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,35x1,40m - 

5 paradas 
23.5 	Elevador panorâmico para passageiro - caixa 1,50x2,00m - 

5 paradas 
23.6 	Porta industrial de enrolar 3,00 x 3,20m e nivelador (porta 

seccional com balanceamento por molas de tensão, painéis 
em chapas de aço galvanizado) - Cargotec 

24 	 SERVIÇOS COMPLEMENTARES / EVENTUAIS 
24.1 	Fechamento de furos das formas com *chupetas" de vidro 
24.2 	Tratamento do talude em concreto armado 
24.3 	Selagem contra fogo de aberturas em lajes (shafts), com 

manta Firemaster, da Morgante Isolantes Térmicos, sistema 
sanfonado e estruturado 

25 	 Alambrado/Gradil 
25.1 	Gradil metálico tipo Bekaert, com malha 200x500mm, com fio 

de 5mm de diâmetro e malha de curvatura de reforço de 
75x50mm, altura de 2,10m, acabamento em pintura poliéster, 
incluso execução de fundação com broca d=20cm e 
h=2,50m a cada 1,00m 

27 	 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

27.2 	Remoção DMT 35km 1  
27.1 	Abertura de caixa até 40cm, 	 m2 

m3  
27.3 	Brita graduada simples 	 m3  
27.4 	Imprimação impermeabilizante 	 m2  
27.5 	Binder e=5cm 	 • 	m2 

22 
22.1 	Telha de aço trapezoidal tipo sanduíche pré-pintada co 

de estrutura sustentação e com isolamento termo-acústico 

DE FECHAMENTO 

• 22.2 

:lona! No:te 4,31  

10.542,31 
3.616,41 
2.662,26 

10.542,31 
280, 
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27.6 	Binder e=8cm 

	

27.7 	Imprimação ligante 

	

27.8 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=5cm 

	

27.9 	Capa asfáltica - CBUQ - faixa C e=3cm 

	

27.10 	Execução de guia em paralelepípedo 

	

27.11 	Execução de sarjetão em paralelo 

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Tkeni:o expedida pelo 

f..bb 
	

70.2= e 
seiá vá 	 da, referi- 

de 

Sáo P u , 	 22.  
z- 	0305 

AçA'
Agen

394,40 
Sec^..ma! 	W080,31 

	

rn3 

	/nistrati,a! 
/' • 

Noite 4  
1.367,021013  5  

	

m 	1.090,80 
m.2.......„,„,,,,,,7,...  ..,....,\. 
,5•.‘k.A. •:Ruyo, 

2.300,89 

28 	PAVIMENTAÇÃO RÍGIDA 
 

-..,- 28.1 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa M ..-;, 	NM0,00 
4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela solda4z,Y 	 1...-''..: . juntas, e=18cm 	 í ,-- 	 • - , 

28.2 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF, nlj :,..,., ,zr., 	
fí  

."2¥,01 
él 

4,5MPa, acabamento vassourado, incluso tela soldada -â;;-;:=., • 	- " • ,,,,,,,-..,, 
juntas, e=13cm 	 . '!:•',:;',...... _ ..,,,,-- 0*.;\  x-7 ,..,,:-, '' 	,-.- \ç. '• -.? 28.3 	Piso externo em concreto usinado FCK>=30MPa MRTF nit 	854,53 
4,5MPa, •acabamento vassourado, incluso tela soldada e 
juntas, e=8cm 

29 	SINALIZAÇÃO 
29.1 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas, m2 	417,51 

faixas com 0,10m de largura 
29.2 	Pintura de sinalização horizontal de delimitação de vagas m2 	30,97 

para deficiente físico 
29.3 	Fornecimento e instalação de tachas monodirecionais branca un 	705,00 
29.4 	Fornecimento e instalação de tachas bidirecionais amarela 	un 	600,00 

30 	PAISAGISMO 
30.1 	Execução de praça com piso revestido de seixo rolado m2 	50,27 

argamassado 
30.2 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=8cm 	m2 	1.074,26 
30.3 	Calçada em concreto com acabamento vassourado e=5cm 	m2 	76,97 
30.4 	Rede de drenagem com tubo perfurado e manta geotextil e m 	851,37 

brita 
30.5 	Execução de nascente, espelho d' água, floreira, ponte e m3 	118,13 

palco em concreto armado 
30.6 	Execução de Perfurações para Drenagem e Troca de Solos 

na Área do Estacionamento 
30.6.1 	Perfuração mecânica d=0,70m 	 m 	116,00 
30.6.2 	Perfuração mecânica d=0,30m 	 m 	884,00 
30.6.3 	Reaterro sem compactação, com fornecimento de terra 	m3 	145,15 
30.6.4 	Escavação mecânica h=2,00m ' 	 m3 	2.193,97 
30.6.5 	Remoção de material 	 m2 	2.245,12 
30.6.6 	Camada de pedra britada h=1,00m 	 rn3 	138,93 
30.6.7 	Revestimento com manta bidim 	 m2 	585,08 
30.6.8 	Praças em áreas verde tratadas, equipadas com espelhos m2 	150.000,00 

d'água (vide item 1.13), fontes e caixas de plantio com 
irrigação 

31 	REDES EXTERNAS '(apoio civil) 

31.1 	Rede de Águas Pluviais - 2.119M 
31.1.1 	Escavação mecânica/manual 	 m3  

indústria • Comércio da Coamétkoe Natur• Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - Forte (11)1116 2061 
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Rede de GLP - 825m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 

m3  
m2 
m3  j 
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31.1.2 	Reaterro compactado 
31.1.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.1.4 	Lastro de brita 
31.1.5 	Lastro de concreto magro 
31.1.6 	Envelope com areia 
31.1.7 	Apiloamento do fundo de valas 
31.1.8 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 30cm,o. 
31.1.9 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 40 
31.1.10 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto de 
31.1.11 	Fomecimento e assentamento de tubo de concreto de 
31.1.12 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto deF 
31.1.13 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto deétt-*rn 
31.1.14 	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto detfitOpm 

31.2 	 Rede de Backbone - 800m 

410 	31.2.2 
31.2.1 	Escavação mecânica/manual 

Reaterro compactado 
31.2.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.2.4 	Envelopamento de concreto 
31.2.5 	Apiloamento de base 

márciainr3 	„ 3.553,70 
Agente 	,nistrativo12.393,88 

sec,Itola! Norte 	316,75 
m3 	 11,27 
m3 	 1.927,65 
m3 	 2.544,82 

30,00 
92,35 
56,70 

- V237,66 

,W12101:0500  
70,00 

• 806,58 
469,37 

m3  - 	337,96 
m3 	 332,63 
m2 	 151,80 

0306 

31.3 	 Rede de Esgoto Industrial - 100m 
31.3.1 	Escavação mecânica/manual 
31.3.2 	Reaterro compactado 
31.3.3 	Remoção de terra até 5 km 
31.3.4 	Envelopamento com areia 
31.3.5 	Envelope de concreto 
31.3.6 	Apiloamento de base 

m3  
m3  
m3  
m3  
m3  
m2 

m3  
m2 

m3  
m3  
m3  

m3  
m2 

m3  
m3  
m3  

m3  
m3  
m3  
m3  

31.5 
31.5.1 
31.5.2 
31.5.3 
31.5.4 

31.6 
31.6.1 
31.6.2 
31.6.3 
31.6.4 
31.6.5 

31.7 
31.7.1 
31.7.2 
31.7.3 
31.7.4 
31.7.5 

Rede de Exaustão - 120m 
Escavação mecânica/manual 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelopamento com areia 

Rede de Elétrica - 1.800m 
Escavação 
Apiloamento 
Envelope de concreto 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 

Rede de óleo Diesel - 480m 
Escavação 
Apiloamento de base 
Reaterro compactado 
Remoção de terra até 5 km 
Envelope de areia 

418,16 
238,05 
180,05 
91,08 
86,82 
42,50 

120,64 
92,08 
28,56 
24,00 

3.974,83 
2.459,35 
1.149,55 
2.869,55 
1.041,26 

156,00 
240,00 
132,00 
24,00 
24,00 

31.8 
31.8.1 
31.8.2 
31.8.3 
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32 	LIMPEZA 
32.1 	Limpeza geral.  e final 	 m2 	 74.909,46 

s-) 
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31.8.4 	Remoção de terra até 5 km 

	

31.8.5 	Envelope de concreto 

	

31.8.6 	Lastro de concreto magro 

	

31.8.7 	Envelope de areia 

rn3 	 97,38 
m3 	 78,82 
m3 	 5,16 
m3 	 9,86 

31.9 	Rede de Telefonia - 310m 
31.9.1 	Escavação 	

presente documento é parte integrante da 

395,25 

n12  
31.9.2 	Apiloamento de base 	

Certidào de P.:..ervoftc.o cApAdidayelorn3 
263,50 

xido aoini,i- :.: da re;eno  31.9.3 	Reaterro compactado 	c, R Ei\-'':'? s''b f'? ..-7—N"::-1'1.2" 	e 	 317,75 
31.9.4 	Remoção de terra até 5 knla  cer idà..:,. 

.50nlei;:'.: .5 2iel 
  

. 	
77,50 

	

1 	M3  31.9.5 	Envelope de concreto 	
m3 

67,76 ,2,1. .42-. t-  I 

31.10 	Rede de Incêndio - 1.225m 
31.10.1 	Escavação larcia 	 M3 	735,00 
31.10.2 	Apiloamento 	

ES 
612,50 

31.10.3 	Envelope de areia 	
Agent 

192,73 
31.104 	Remoção de terra até 5 km. 	

tnistrativo i 

m33 

m2 

214,38 
31.10.5 	Re 	 m3aterro compactado 	

c—onat Norte m3  

	

t'"ijire ̀Nk. 	3 	 520,62 
,a......"-••.,.. £:,,? .,..,, 

	

f. 	t 	..... 1. 
480,00 
400,00 
125,86 
140,00 
340,00 

480,00 
m2 	 400,00 
m3 
	

125,86 
m3 
	

140,00 
m3 
	

340,00 

31.13 	Canaletes 
31.13.1 	Canaleta enterrada com parede e tampa em concreto m 	1.385,00 

armado 1,50x1,50m 
31.13.2 	Canaleta ,enterrada com parede e tampa em concreto m 	150,00 

armado 2,40x2,40m 
31.13.3 	Canaleta .enterrada com parede e tampa em concreto m 	445,00 

armado 2,00x2,00m 	 - 
31.13.4 	Canaleta semi enterrada com parede em concreto armado e m 	115,00 

tampa com grelha metálica 1,50x1,80m 

31.11 	Rede de Água Potável - 800m 
31.11.1 	Escavação 
31.11.2 	Apiloamento 
31.11.3 	Envelope de areia 
31.11.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.11.5 	Reaterro compactado 

31.12 	Rede de Água Tratada - 800m 
31.12.1 	Escavação 
31.12.2 	Apiloamento 
31.12.3 	Envelope de areia 
31.12.4 	Remoção de terra até 5 km 
31.12.5 	Reaterro-compactado 
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Cabine de Medição 

S.E - 9(ETE) - Pot. 
Inst. 750KVA 

'911'  3.1 — INSTALACÕES ELÉTRICAS - SISTEMA DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO 	 OAEji  
GERAIS.  

O sistema de média tensão foi concebido em um sistema radial, como segue: 	e•-; 

S.E - 5(FB.3) - Pot. 
nst. 1000KVA 

S.E - 6(C.T.C) - Pot. 
nst. 750 KVA 

S.E - 3(FB.1) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 7(P&D) - Pot. 
Inst. 1500KVA 

S.E - 1(CUT) - Pot. 
nst. 3000KVA 

S.E - 2(FB.2) - Pot. 
Inst. 1000KVA 

S.E - 4(PICKING) - 
Pot. Inst. 1500KVA 

S.E -8 - futuro 

 

natura 
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3. PRINCIPAIS SERVICOS DO GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 

3.1.1 - Ramal De Entrada De Energia  
Instalação de Terminal Classe 15KV, uso externo para cabo 240mm2 12/20IN; 
Instalação de Cabo 240mm2, 12/201N, com aproximadamente 70 metros. 
Instalação de Eletrodutos em aço galvanizado a fogo, Diâmetro 6", da caixa de passagem até 5 metros 
de altura, no poste. 
Instalação de Eletrodutos de PVC flexível (KANAFLEX) de 6", da caixa de entrada até a cabine de 
entrada e medição de energia, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

3.1.2 - Entrada E Medicão De Energia  
Instalação de Cabine Blindada (ao .tempo), para entrada e medição de energia com os seguintes 
equipamentos internos: 
Terminal uso interno Classe 15IN para cabo 240mm2, 12/201N, (entrada); 
Para-Raios 151N 10KA; 
Seccionadora, abertura sob carga 630A, Classe 15K (Entrada); 
Disjuntor Geral 630A, SF6, 350MVA, Classe 15IN; 
Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15IN (Saída); 
Caixa para Medição da Concessionária, padrão Eletropaulo; 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 240mm2 (Saída); 
Relé de Proteção eletrônico, com funções 27,47,50 e 51. 

Indeetri• • ~Web d• Coortwiticee N•tor• Ltd.. - Rodovia Anbanguera, km 30,5 - Cajarner/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 
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3.1.3 - Subestacões 	 Aig1eÁnT 	nini s-t rea t ievO I 

Sec una; Norte 
3.1.3.1 - Subestação 1 (Utilidades/C.AG), 3,0MVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos; 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador"HH". (Saída para Traf 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "Hl-1". (Saída para Tr 	), 
2 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instala dkiem 
blindados acoplados ao QGBT; 	 P...s1ç.• 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntores abertos de entrada de ,..2500/00K/k, 
multimedidores eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas Véijii digt4iicirfflg 
intertravados de 800A para 3 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjurítórés èfif-éãbea' 
moldada de 20A até 800A; 	• 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada; - 

• 
3.1.3.2 - Subestação 2 (Fábrica 2), 1,0MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 70=2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV-10KA; 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 8); 
Chave Seccionadora, abertura sob carga, Classe 15KV, 630 A. (Saída para Subestação 9); 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8KV, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.3 - Subestação 3 (Fábrica 1), 1MVA de potência instalada, com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso Interno, Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20KV; 
Pára-raios 15KV - 10KA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV - 630A; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA (Saída para Subestação 1); 
Pára-raios 15KV-10KA (Saída para Subestação 1); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a Vácuo 630A-350MVA. (Saída para Subestação 4); 
Pára-raios 15KV-101(A. (Saída para Subestação 4); 
Terminal uso interno, Cláse 15KV para cabo 50mm2, 12/20KV; 
Disjuntor a vácuo 630 A .350MVA. (Saída para Subestação 2); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 2); 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 70mm2, 12/20KV; 
Chave Seccionadora Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador "HH". (Saída para Trafo); 
1 x Transformador 1000INA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão.N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80I<A, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

3.1.3.4 - Subestação 4 (PICKING), 1,5MVA de potência instalada com os seguint equipamentos• 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cábo 50mm2, 12/20KV; 
Pára-ralos 15KV-10KA; 
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Chave Seccionadora, Classe 15KV, 400 A com base para fusível limitador „H_HA„tMár cia A9,   -/- • ope- •.031G 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,81N, secundário 380/220V14 	iP . „YiNdículo -A: 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências automáticas com disjuntores intertravados de 800A 
para 2 Grupos Geradores de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A é~"•.....,., 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

•-•., N, 
vP..-....‘ 3.1.3.5 - Subestação 5 (Fábrica 3), 1MVA de Potência instalada com os seguintkçquip400 	S !•-, 

Seccionadora, abertura sob carga 630 A, Classe 15KV, 	 ã 	` 
Terminal uso interno, Classe 15KV, para cabo 240mm2, 12/20KV (Entrada); 	. 
Para-Raios 15KV-10KA; 	 -  
Disjuntor a vácuo 630 A - 350MVA (Saída para Subestação 6); 
Para-Raios 15KV-10I<A (Saída para Subestação 6); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 35mm2, 12/20KV (Saída para Subestação 
Disjuntor a Vácuo 630 A - 350MVA. (Saída para Subestação 7); 
Para-Raios 15KV-10 A (Saída para Subestação 7); 
Terminal uso interno Classe 1510/ para cabo 35mm2, 12/20KV. (Saída para Subestação 7); 
Disjuntor a vácuo 630 A-350MVA, (Saída para Subestação 3); 
Pára-raios 15KV-10KA. (Saída para Subestação 3); 
Terminal uso interno Classe 15KV para cabo 185mm2, 12/20. (Saída para Subestação 3); 
Seccionadora, Classe 15KV 400 A, com base para fusível limitador HH (Saída para trafo); 
1 x Transformador 1000KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 2000A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450 KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.6 - Subestação 6 (Prédio de Treinamento), 750KVA de potência instalada, com os seguintes 
equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 1510/ para cabo 35mm2, 12/20KV; 
Seccionadora Classe 15KV, 400 A; 
Pára-ralos 15KV-10KA; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8IN, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80KA, multimedidor 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravado de 800A, para 1 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.3.7 - Subestação 7 (P&D), 1,5MVA de potência instalada com os seguintes equipamentos: 
Terminal uso interno, Classe 15KV para cabo 35mm 12/20KV; 
Cubículo compacto em SF6 - Fabr. Siemens, com entrada e seccionadora de saída para um trafo de 
1500KVA; 
1 x Transformador 1500KVA, a seco, primário 13,81N, secundário 380/220V, instalado em cubículo 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor àberto de entrada de 2500A/80KA, multimedidores 
eletrônicos de grandezas elétricas, transferências 
automáticas com disjuntores intertravados de 800A para 2 Grupos Geradores de 450KVA e sai 
disjuntores em caixa moldada de 20A até 800A; 
2 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros cada. 

N.  
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Márcia A 
3.1.3.8 - Subestação 9 (ETE), 750MVA de potência instalada, com os seguinteskemukp 
Terminal uso interno, Classe 1510/, para cabo 35mm2, 12/20KV; 	 Se 
Pára-raios 1210./-101CA; 
Chave Seccionadora Classe 15KV-400 A; 
1 x Transformador 750KVA, a seco, primário 13,8101, secundário 380/220V, instalado 
blindado acoplado ao QGBT; 
Quadro Geral de Baixa Tensão N/E com disjuntor aberto de entrada de 1500A/80 
eletrônico de grandezas elétricas, transferência automática com disjuntor intertravad 
Grupo Gerador de 450KVA e saídas com disjuntores em caixa moldada de 20A até 8 
1 x Grupo Gerador 450KVA - 380V com tanque de uso diário de 250 Litros. 

3.1.4 - Interlioacães De M.T. Entre As Subestacães 

time 
444300Ano 

• I 

3.1.4.1 - Instalação De Infraestrutura Para Média Tensão 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" do poste de entrada até cabine de medição de e 	ia.La 
aproximado de 2x70m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5. 
(Fábrica 3).Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). 
Lance aproximado de 2X130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (Treinamento). 
Lance aproximado de 2X480m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P&D). Lance 
aproximado de 2X230m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 6" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). 
Lance aproximado de 2x350m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto de aço carbono galvanizado, Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 
(PICKING). Lance aproximado de 4x250m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 
1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). 
Lance aproximado de 2x130m, com envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 
Eletroduto flexível (CANAFLEX) Diam. 4" da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance 
aproximado de 2x300m e aço carbono galvanizado. Lance aproximado de 2x100m, com 
envelopamento em concreto, a profundidade média de 1.50m. 

 

  

  

  

 

3.1.4.2 - Instalação de Cabos de Média Tensão 
Cabo Classe 12/20KV; 240mm2 do poste a cabine de entrada e medição de energia. Lance aproximado 
de 70m - 3 cabos = 210m. 
Cabo Classe 12/20KV, 240mm2 da cabine de entrada e medição de energia a Subestação 5 (Fábrica 
3).Lance aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 6 (CTC). Lance aproximado 
de 480m - 3 cabos = 1440m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 7 (P & D). Lance aproximado 
de 230m - 3 cabos = 690m. 
Cabo Classe 12/20KV, 185mm2 da Subestação 5 (Fábrica 3) a Subestação 3 (Fábrica 1). Lance 
aproximadamente de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 2 (Fábrica 2). Lance 
aproximado de 130m - 3 cabos = 390m. 
Cabo Classe 12/20KV, 35mm2,da Subestação 2 (Fábrica 2) a Subestação 9 (ETE). Lance aproxim 
de 400m - 3 cabos = 1200m. 
Cabo Classe 12/20KV, 70mm2 'cla Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 1 (Utilidades/CAG). Lanc 
aproximado de 350m - 3 cabos = 1050m. 
Cabo Classe 12/20KV, 50mm2 da Subestação 3 (Fábrica 1) a Subestação 4 (PICKING). Lance 
aproximado de 250m - 3 cabos = 750m. 
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3.1.5 - Instalacões Em Geral Márcia A 	0312 
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,Se ct ../al Norte 
QUATRO FÁBRICAS: PERFUMES/SHAMPOOS/CREMES/MAQUILAGEM, PREDIO DE SERVICOS, 

CONVENCOES, RESERVATÓRIO ELEVADO, PICK/NG, PORTARIAS E CENTRAL DE UTILIDADES. .  
MANUTENÇÃO, E.T.E. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO, CENTRO DE TREINAMENTO E  

7et 7N,. 
3.1.5.1 - Todos os sistemas de força oriundos das subestações das fábricas são trans v5t 	s atrav ,-.:,-, 

ri ssj;",,,;  
.1/4  

de eletrocalhas galvanizadas a fogo ou aço inox, totalizando aproximadamente 15.Q0inetros»rc1os 
os cabos alimentadores são de classe de isolação 1KV, uni ou multip ti'9's, totalizaric  
aproximadamente 90.000 metros de seções que variam de 4mm2 até 240mm2. 

	

, 	,:., •Ê 
•,--• • 	:::-.,d-= 	j 	:5...::,  k 3.1.5.2 - Montagem e instalação dos quadros .de distribuição e quadros terminais çle_.. . ... e 16 rça 

iluminação, nível de tensão 380/220V, nível de curto circuito de 60KA, 80KA e 1301Wprptéçá6-0-ée.„1•Ci.D.1 
de 400A. .....,„:—.-•---0- 

. 	 -N,' • - , ,.7 	zy 

'aturrfffi 3.1.5.3 - Instalação de tubulações em aço carbono com galvanização eletrolítica, aço inox  
com aproximadamente 30.000metros de extensão. 	 " 

3.1.5.4 - Montagem e Instalação de luminárias em diferentes áreas interiores e exteriores tais como 
acessos, entradas principais, circulações internas, halls de elevadores, passarelas e escadas, 
laboratórios, totalizando aproximadamente 12.000 luminárias; 

3.1.5.5 - Montagens e instalações de força e iluminação em laboratórios, salas de manutenção, salas 
administrativas, áreas para atividades, salas de testes, salas de reunião, escritórios, presidência, 
marketing, secretaria, operação e logística. 

3.1.5.6 - Montagens e instalações elétricas nos auditórios e no Centro de treinamento e Convenções 
(C.T.C); 

3.1.5.7 - Montagens e instalações elétricas nos laboratórios, planta piloto, salas limpas, microbiologia, 
preparação de culturas, lavagens/esterilização, salão de beleza, sala de conceitos, barbearia, sala de 
observação, imagens, assistência médica, cabines olfativas, cabines sensoriais, sala de espera, 
pesquisadores, preparação; 

3.1.5.8 - Montagens e Instalações elétricas nos sanitários, vestiários, áreas de apoio, xerox, arquivo 
geral, almoxarifado, depósitos de material de limpeza, Central de água gelada, subestações, áreas de 
circulação externa e ajardinadas. 

3.1.5.9 - Montagens e instalações elétricas de "No-Break's" de 2x250KVA-380V, 2x120KVA-380V e 
4x8OKVA - 380V. 

3.1.5.10 - Instalação de transformardores de 380V para 220/127V; 

3.1.5.11 - Instalação de tubulações, perfilados e eletrocalhas para sistemas especiais, 	tais como: 
Supervisão, Sonorização, Backbone, Alarme contra Incêndio e Intertravamento entre Subestações. 

3.1.5.12 - Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio, compreendendo de: 

3.1.5.12.1 - Fornecimento e instalação de 7 centrais de alarme e detecção de incêndio, para 
endereços cada, com protocolo aberto; 
2 detectores térmicos analógicos endereçáveis; 
227 detectores kinicos anaiógicoS endereçáveis; 
206 acionadores manuais tipo quebra vidro 
227 sirenes bitonais 05db. 

• 
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6 detectores de Gás GLP, interligados a central de alarme de incêndio. 

3.2 — INSTALACÉSES HIDRÁULICAS 

3.2.1 - Instalacões de Á:ma Potável e Áoua Tratada.  

3.2.1.1 - Reservatório Elevado (possuindo 5 "células" de 250.000 litros cada-, \totaltzahdtP.0 
reserva de 1.250.000 litros, e uma altura de 70 metros) 
Fornecimento e instalação das tubulações, conexões, válvulas e controladores de nível, na`tliStfibp 
dos sistemas de abastecimento, do reservatório elevado. Trechos internos e externos. 

3.2.1.1.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em,  aço carbono galvanizado, com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 
nos diâmetros: 2" a 8". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.1.1.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta e retenção, em aço carbono e ferro fundido, classe 
125 Lbs, com extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, ref.: ALVENIUS, 
nos diâmetros: 2" à 8". Totalizando: 32 peças. 

"r:Rir,170̂7.17N,, 

3.2.1.1.3 - Sensores de nível 
Fornecimento e instalação de sensores de nível, tipo ultra-sônico, para automatização do sistema. 
NIVETEC. Totalizando 5 conjuntos. 

3.2.1.2 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.1.2.1 - Sistema de limpeza do reservatório elevado 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em Polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido, 03". Totalizando aproximadamente: 250 m. 

3.2.1.2.2 - Recalque de água tratada e água potável 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono galvanizado, com solda helicoidal, 
extremidade para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, no -diâmetro: 
0 4". Ref.: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.300 m. 

• 
3.2.1.2.3 -,Sistema de águapotável, água tratada e água industrial. 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em PVC rígido com juntas soldáveis, classe 15 
até 0 4" e classe 20 para 0 6", totalizando aproximadamente 6.500 m. 

3.2.1.2.4 ¡- Válvulas 
3.2.1.2.4.1 7 Fornecimento e instalação de válvulas de retenção, tipo portinhola, em bronze fundido, 
com rosca, classe 125 Lbs. Totalizando:,  6 peças. 

3.2.1.2.4.2- Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em ferro fundido, com internos 
bronze, extremidade roscada e flangeada, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadame 
160 peças. 

3.2.1.2.4.3 - Fornecimento e instalação de válvulas borboleta, em ferro fundido, montada ent 
flanges, Classe 125Ibs, 0 2" a 4". Totalizando aproximadamente: 30 peças. 
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3.2.1.2.5 — Estações Redutoras de Pressão 	 Se . nal Norte 
ardstrativoi 

Fornecimento e instalação e fornecimento de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, 
em aço carbono fundido, flangeadas e roscadas, classe 150Ibs.; vazão média de 15m3/h, totalizando 
19 conjuntos. 

ARQU/77;‘,  

naWej9.r: 

iV• 

3.2.1.2.6 - Estação de tratamento de água 
Instalação de Estação de tratamento de água, através de filtro de areia, com sist 
dosador de hipoclorito, e hidrômetro. Vazão média de 25 m3/h. Totalizando 1 conjun 

3.2.1.3 - Bombas de Recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.1.3.1 - Sistema de água potável 

Vazão: 	84,00 m3/h 
H.man: 	78 mca 
Potência: 40cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 50-200 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.2 - Sistema de água tratada 
Vazão: 42,00 m3/h 
11.man: 95 mca 
Potência: 30cv (380V) 
Rotação: 3500 rpm 
Modelo: Meganorm 40-250 (KSB) 
Quant: 2 conjuntos 

3.2.1.3.3 - Sistema de limpeza 
Vazão: 10,00 m3/h 
H.man: 20 mca 
Potência: 2v (380V) 
Rotação: 1750 rpm 
Modelo: Meganorm 32-200 (KSB) 
Quant.: 1 conjunto 

•• 

• 
3.2.1.4 - Distribuição interna 

3.2.1.4.1 - Tubulações e conexões. 
3.2.1.4.1.1 - Sanitários, vestiários e laboratórios 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; pressão de 
serviço 7,5 kgf/cm2. 0.3/4" a 4". Totalizando aproximadamente: 8.900 m. 

• 

3.2.1.4.1.2 - Cozinhas 	" 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 540 m. 

3.2.1.4.2 - Louças e Metais Sanitários, 
Instalação de louças e metais sanitários, modelo conforme especificado no projeto de arquitetur 
quantidades descritas abaixo: 
Bacias sanitárias a vácuo: 270 unidades 
Lavatórios: 296 unidades 
Mictórios com sensor de presença: 86 unidades 
Pias: 174 unidades 
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Chuveiros: 68 unidades 
Lava-olhos: 33 unidades 
Bebedouros: 23 unidades 
Tanques: 13 unidades 
Temperfix: 20 unidades 
Banheira de hidro-massagem: 1 unidade 
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3.2.1.4.3 - Registros de gaveta 
Fornecimento e instalação de registros gaveta, em bronze, com acabamento, confor 
arquitetura. 0 3/4" a 1.1/2". Totalizando aproximadamente: 420 peças. 

3.2.1.4.4 - Registros de pressão 
Fornecimento e instalação de registros de pressão, em bronze, com acabame 
arquitetura, 0 3/4". Totalizando aproximadamente: 120 peças. 

3.2.1.5 - Instalações de água quente 

3.2.1.5.1 - Tubos e Conexões 
3.2.1.5.1.1 - Vestiários e sanitários 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, luvas-guia e ponto-fixo, em cob , 	e E, 0 
3/4" a 1.1/2"; tubos com pontas para solda e conexões com filete de soldas nas bolsas, ref. ELUMA. 
Totalizando aproximadamente: 1.250 m 

3.2.1.5.1.2 - Cozinhas 
Fornecimento e instalação de tubulações, conexões, em ferro maleável, classe 10, de 3/4" a 1.1/2"; 
ref. TUPY. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.2 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico nas tubulações aparentes de água quente, com 
Elumaflex. Totalizando aproximadamente: 430 m. 

3.2.1.5.3 - Sistema de aquecimento e recirculação. 
3.2.1.5.3.1 - Aquecimento a vapor 
Fornecimento parcial e instalação do sistema gerador de água quente, para os vestiários e cozinhas, 
através de aquecedor de placas, a vapor, monitorado por válvula moduladora, elétrica e pneumática. 
Possuindo válvula solenóide na entrada do vapor. Dotado de sistema de recirculação através de bomba 
e sensores de temperatura. Ref: SPIRAX-SARCO. Totalizando: 8 conjuntos. 

3.2.1.5.3.2 - Aquecimento elétrico. 
Fornecimento e instalação do sistema gerador de água quente, para os laboratórios. E como sistema 
alternativo, para os vestiários e cozinhas, através de aquecedor de acumulação elétrico, capacidade 
500 litros. Totalizando: 6 conjuntos. 

3.2.2 - SISTEMA DE COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO 

3.2.2.1 - Sistema de hidranteÉ 

3.2.2.1.1 - Tubulação e conexões 
3.2.2.1.1.1 Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 4" a 6". 
Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 200 m. 
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3.2.2.1.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preteeta, 	rti,h5TM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões ei"rtie'W) 	9A0401-jado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para soda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.700 m. 

s‘N, NAU/ré-2.. 

3.2.2.1.2 - Válvulas 
 

+,.;• 
3.2.2.1.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carfn rurptdcr).e:_ferroy -.1,-_•% 
fundido, com haste ascendente, roscadas e flangeadas, nas classes 125Lbs I.:601_13S.:;.3IfOtaiizandd, 

. 

ç aproximadamente: 20 peças. 	
rr:3 

3.2.2.1.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo "angular" de 450, pareilOrafiférêm i QI  
fundido, Classe 150 Lbs., roscadas, sendo a rosca fêmea padrão Whitwort-gás e a NjScà-1112co 
Whitwort-gás, 5 fios/polegada. 0 2.12" x 1.1/2". Dotados de engate rápido tipo "St' 	 Totaliz 
aproximadamente: 340 peças. 

3.2.2.1.3 - Estações Redutoras de Pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão, com filtro incorporado, em aço carbono 
fundido, flangeadas, classe 150Ibs.; vazão média de 120m3/h, totalizando 15 conjuntos. 

3.2.2.1.4 - Mangueira para combate a incêndios 
3.2.2.1.4.1 - Hidrantes internos e externos 
Fornecimento e instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo I, Grau D, nas 
dimensões 0 1.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando aproximadamente: 680 lances. 

3.2.2.1.4.2 - Hidrantes da tancagem 
Fornecimento e Instalação de mangueiras, fabricadas em fibra sintética pura , tipo "Sintex-plast", nas 
dimensões 0 2.1/2" x 15m de lance cada. Dotadas de esguicho cônico, em latão de alta resistência, e 
engates rápidos tipo "Storz". Totalizando: 12 lances. 

3.2.2.1.5 - Abrigos metálicos para hidrantes 
3.2.2.1.5.1 - Abrigos em aço inox. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço inox escovado, com porta de vidro temperado, 
dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira basculante, em aço inox. Totalizando 
aproximadamente: 145 conjuntos. 

3.2.2.1.5.2 - Abrigos em aço carbono. 
Fornecimento e instalação de abrigos metálicos, em aço carbono, e acabamento em esmalte sintético 
vermelho, com porta de vidro temperado, dimensões conforme projeto. Com  cesto porta-mangueira 
basculante, em aço carbono. Totalizando aproximadamente: 20 conjuntos. 

•3.2.2.2 - Sistema de extintores de incêndio 

3.2.2.2.1 - Extintores de gás Carbônico, de pó químico seco e água pressurizada. 
Fornecimento e instalação de extintores de incêndio de gás carbônico (CO2) com capacidade individual 
de 6kg, de pó químico seco (PQS), com capacidade individual de 4kg, e de água pressurizada, com 
capacidade individual de 10Lts. Com  selo de conformidade ABNT. Totalizando aproximadamente: 410 
peças. 

3.2.2.2.2 — Carretas de gás carbônico e de pó químico seco. 
Fornecimento e instalação de carfetas de gás carbônico (CO2) e de pó químico seco (PQS), com 
capacidade individual de 50kg. Com  selo:de conformidade ABNT. Totalizando: 6 peç 
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0317 3.2.2.3 - Sistema de líquido gerador de espuma (LGE) 
tsAárei 

3.2.2.3.1 - Canhão monitor fixo 	 Ag e,n 	minisjaPnevso 
Fornecimento e instalação de canhão monitor fixo, modelo 8393, dotado de válvula' .ê 	i1 0 4", 
mod.: 405. Com  tubo laminador mod.: 282-A, e esguicho mod.: HF-500. acoplado sobre hidrante 
duplo. Ref.: Resmat-parsch. Totalizando 3 conjuntos. 

osN\ A. ARQiio-, 
•1•• 3.2.2.3.2 - Liquido gerador de espuma.  

Fornecimento e acomodação de líquido gerador de espuma sintético, ti 	i nke 	F/A 
• concentração: 3% e 6% (polivalente). Acondicionadas em bombonas de 20 Lts O.  a. Ta1z10: 5 

Lts.  

CREA-SP. 3.2.2.3.3 - Equipamentos adicionais. 
Fornecimento e instalação de proporcionador de linha, mod.: PL-350 (02.1/2") e VOt 
espuma, mod.: R-350 (0 2.1/2'). Totalizando: 1 conjunto de cada. 

3.2.2.4 - Sistema de chuveiros automáticos (sprinklers) 

3.2.2.4.1 - Distribuição externa (Pipe-Rack, Galerias e Canaletas) 

3.2.2.4.1.1- Sistema de retorno do reservatório elevado (complemento de reserva) 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda helicoidal, 
extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 8". Ref: 
ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 650m. 

3.2.2.4.1.2 - Sistema de abastecimento (tubulação principal) 
3.2.2.4.1.2.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de aço carbono com solda 
helicoidal, extremidades para acoplamento com abraçadeiras e anel de vedação, linha K10 standard, 0 
6 a 12". Ref: ALVENIUS. Totalizando aproximadamente: 1.600 m. 

3.2.2.4.1.2.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr. WPB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.2.4.2 - Distribuição interna 

3.2.2.4.2.1.0 	- Tubulação e conexões 
3.2.2.4.2.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, ASTM 
A53 Gr. B, SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado 
ASTM A234 Gr.'• WPB, SCH.40, corn •e sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 
2.12"a 6". Totalizando aproximadamente: 4.500 m. 

3.2.2.4.2.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, com costura, DIN 
2440, classe média, extremidades rosqueadas. Conexões em ferro maleável preto, classe 10, com 
rosca BSP. 0 1"a 2". Totalizando aproximadamente: 16.500 m. 

3.2.2.4.2.2 - Chuveiros automáticos (Sprinklers) 
Fornecimento e instalação de chuveiros automáticos, com elemento termo-sensível de ampo 
pendente e up-right, cromado e natural, fabricados em latão forjado. Com  canopla de acabamento, 
onde necessário. Temperaturas de disparo de 680  (O 15mm), 790  (O 15mm) e 1410  (O 20mm). 
Totalizando aproximadamente: 6.350 peças. 
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3.2.2.4.3 - Equipamentos de monitoramento 

3.2.2.4.3.1 - Válvulas de governo 
Fornecimento e instalação de válvulas de governo, com e sem alarme hidráulico, com chaves de fluxo 
com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.2 - Comandos setoriais. 
Fornecimento e instalação de válvulas de controle secdonal, para comando setorial, com chaves de 
fluxo com retardo e sistemas de dreno e teste. Totalizando: 16 conjuntos. 

3.2.2.4.3.3 - Medidor de vazão. 
Fornecimento e instalação de indicador/transmissor e totalizador de vazão remoto, com sensor 
Metalex, Série NIVETEC 512+525. Totalizando: 1 conjunto. 

3.2.2.4.3.4 - Automação das bombas. 
Fornecimento e instalação do sistema de automação das bombas de recalque de incêndio. Dotados de 
pressostatos para uso industrial, com faixa de pressão regulável. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.2.4.4 - Bombas de recalque 

Fornecimento e instalação de bombas de recalque, com as seguintes características: 
3.2.2.4.4.1 - Bomba principal elétrica. 

Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 45001; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.2 - Bomba principal diesel. 
Vazão: 568m3/h; 
AMT: 130 m.c.a; 
Motor: Cummins NT855-G6; 
Rotação: 179Orpm; 
Modelo: 8AE2OG (Mark Peerlees) 
Quantidade: 1 conjunto. 

3.2.2.4.4.3 - Bomba Auxiliar, elétrica (JOCKEY) 
Vazão: 201/min; 
AMT: 130 m.c.a; 
Potência: 501; 
Rotação: 350Orpm; 
Modelo: Hidroblock MA-505, (KSB) 
Quantidade: 1 conjunto. 	' 

, 
3.2.3.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC reforçado, tipo TCC e 	C-R, com junt 
elásticas. Até o diâmetro de 12". Totalizando aproximadamente: 1.000m 

3.2.3.1.3 - Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono, com costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono fo ' do ASTM A234 
Gr. Vs1PB, SCH.40, com e sem costura, extremidades chanfradas para solda de totio 	4" e 6". 
Totalizando aproximadamente: 200m. 
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3.2.3 - SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS. 

3.2.3.1 - Tubulação e conexões  
c.,,-SP 3.2.3.1.1.- Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polip 	Mo (PP), dá 	-10, 

termo-fundido, até o diâmetro de 16". Totalizando aproximadamente: 1.900  ',,....„2_ 
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3.2.4 - SISTEMA DE ESGOTO A VÁCUO 

3.2.4.1 - Tubulação e conexões 
3.2.4.1.1 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com juntas soldáveis; 
classe 15 até 0 4" e classe 20 para 06". Totalizando aproximadamente: 7.600 m. 

3.2.4.2 - Válvulas e equipamentos 
Fornecimento parcial e instalação do conjunto de interface, composto de: Válvulas de interfaOkálvulágí 	nção U;:.1 
e esfera, bolsas de reforma, atuadores e "buffers" pneumáticos. Totalizando aproximadameáte.t70 cop>ptQs., 

3.2.5 - Sistema de esgoto gorduroso 	 ' • 
3.2.5.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de ferro fundido, com bolsa para anel de 
borracha, linha HL. 0 2" a 6". Totalizando aproximadamente: 900 m. 

3.2.6 - Sistema de efluentes industriais 

Márcia 	pés 
Agent , 	!nistrativo 

Sec.innal Norte 

3.2.4.1.2 - Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de PVC rígido, com ponta e
de borracha. borracha. 0 1.1/2' a 3". Totalizando aproximadamente: 3.600 m. 

k 

3.2.6.1 - Tubulação e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações e conexões de polipropileno (PP), classe PN-10, termo-
fundido. 0 4" a 8". Totalizando aproximadamente: 3.200. 

3.2.6.2 - Tanques 
Instalação de tanques em fibra para interface, com capacidade de 6.200 lts. Totalizando: 3 conjuntos. 

3.2.6.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo fole metálico, dotado de revestimento 
Interno liso em aço inox. 0 8". Ref.: Dinatécnica. Totalizando: 12 conjuntos. 

3.2.6.4 — Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono fundido, com haste ascendente, 
flangeadas, 0 8", classe 125Lbs. Totalizando: 16 peças. 

3.2.7 - Sistema de vapor e condensado , 

3.2.7.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de túbulações, em aço carbono, sem costura, ASTM A53 Gr. B, SCH.40, 
extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 Gr. WPB, 
SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 2" a 8". Totalizando 
aproximadamente: 5/00 m. 

3.2.7.2 - Válvulas. 
3.2.7.2.1 - Fornecimento e instalação de válvulas de gaveta, em aço carbono, classe 300 lbs, 
extremidade flangeada. 02" a 8". Totalizando aproximadamente: 20 peças. 

3.2.7.2.2 - Fornecimento e instalação de válvulas globo, em aço carbono, classe 300 lbs, extrem 
fiangeada. 0 2" a 8". Totalizando aproximadamente: 45 peças. 

3.2.7.2.3 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 300 lbs, extremidade para encaixe e solda. 0 2". Totalizando aproximadamente: 
50 peças. 
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3.2.7.4 - Equipamentos complementares 	
V- 	i'

,.., 
-. -.. --.  3.2.7.4.1 - Estação redutora de pressão 	: 	,c, ,, 

Fornecimento e instalação de estação redutora de pressão completa, com vazão dé\8'0,,kg/h.,F1?.5145*•." 
da Spirax-Sarco. Totalizando: 1 conjunto.  

3.2.7.4.2 - Bomba de condensado 
Fornecimento e instalação do conjunto para bombeamento de condensado completo. Ref: APT-14 e 
MPF-14 da Spirax-Sarco. Totalizando: 10 conjuntos. 

3.2.7.4.3 - Juntas de expansão 
Fornecimento e instalação de juntas de expansão térmica, tipo axial com flanges. 02" a 4". Ref: 
Dinatécnica. Totalizando: 17 conjuntos. 

3.2.7.4.4 - Estação de purga 
Fornecimento e instalação da estação de purga completa, através de purgador termodinâmico. 0 1/2". 
Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 39 conjuntos. 

3.2.7.4.5 — Misturador água-vapor 
Instalação de misturador água-vapor, tipo dynafluid, 0 1/2". Ref: Spirax-Sarco. Totalizando: 9 
conjuntos. 

3.2.8 - Sistema de gás combustível (GLP) 

3.2.8.1 - tubulações e conexões 
Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costura, ASTM A53 Gr. B, 
SCH.40, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbono forjado ASTM A234 
Gr. WPB, SCH.40, com costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 1" a 4". Totalizando 
aproximadamente: 1.300 m. 

3.2.8.2 - Válvulas 
Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e Internos em aço 
inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 1"a 4". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.8.3 — Estação redutora de pressão 
Fornecimento e instalação de estações redutoras de pressão completa, pressão de saída: entre 700 a 
300 mmca. Totalizando aproximadamente: 9 conjuntos. 

3.2.9 - Sistema de óleo diesel 

3.2.9.1 - Tanque de óleo diesel 
3.2.9.1.1 - Tanque de armazenamento geral 
Instalação do tanque de óleo diesel, em aço inox, AISI 304-1. Com  capacidade para 30.000 Its. Ref: 
Metalúrgica Cajamar. Totalizando: 1 conjunto. 	- • 

3.2.9.1.2 - Tanque de armazenamento diário 
Fornecimento e instalação do tanque de óleo diesel, em polietileno de alta resistência. Com  capacidade 
para 250 lts. Totalizando: 15 conjuntos. 
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Márcia Ar 	-5 0320 3.2.7.2.4 - Fornecimento e instalação de válvulas de segurança, em ferro fundidoçrcetpeuageoa na 
faixa de abertura. 0 4". Totalizando: 4 peças. 	 Seccional Norte 

3.2.7.3 - Isolamento térmico 
Fornecimento e instalação de isolamento térmico, em calhas de silicato de cálcio, c,gfOi pesNa.enitsie;\ 
25 a 63mm. Cobertas com chapas de alumínio liso rebitado e corrugado com fita 0'..ff,e4o. 	' 	k 
Totalizando aproximadamente: 5.700 m. 	 5  
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3.2.9.2 - Bombas de recalque 
Fornecimento e instalação de bombas de 
características: 

Vazão: 1.200 11h; 
AMT: 1,50 kgf/cm2; 
Modelo: M-1 (Milden-USA) 
Quantidade: 2 conjuntos. 

3.2.9.3 - Tubulações e conexões s 	 g Fornecimento e instalação de tubulações, em aço carbono preto, sem costurk;\STIVA-ã31r. B 
SC1I.80, extremidades chanfradas para solda de topo. Conexões em aço carbon 
Gr. WPB, SCH.80, sem costura, extremidades chanfradas para solda de topo 0 3A ". Totaliz 

,x3 aproximadamente: 1.700 m. 

3.2.9.4 - Válvulas 
3.2.9.4.1 - Fornecimento e instalação de válvulas esfera tripartida, em aço carbono forjado e internos 
em aço inox, classe 150 lbs, extremidade para encaixe e solda e flangeada. 0 3/4"a 3". Totalizando 
aproximadamente: 55 peças. 

3.2.9.4.2 - Fornecimento e instalação de válvula de fecho rápido, reta, com engate. 0 4". Ref: Vladus. 
Totalizando: 1 peça. 

3.3 - AR CONDICIONADO 

Gerenciamento do projeto executivo e execução das instalações, testes e balanceamento do sistema 
da Central de Ar Condicionado com as seguintes características: 

3.3.1 - Capacidade Instalada: 
1.937 TR. 

3.3.2 - Tipo de Sistema: 
Expansão indireta com condensação a ar, exaustão, ventilação, aquecimento e umidificação. A 
Instalação atenderá aos seguintes ediffcios: 

3.3.2.1 - Fábrica 1: 
Hidroalcoolicos (ar condicionado para processo de filtragem tipo G-3 e F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

xts„ ARa,j.• 

•-r ; 727 
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recalque de óleo diesel, pneumáticas, 'c'CV eg rit 41.1intes 

3.3.2.2 - Fábrica 2: 
Tensoativos (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2, aquecimento, umidificação, 
ventilação e exaustão). 

3.3.2.3 - Fábrica 3: 
Cremes (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - A-
3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.4 - Fábrica 4: 
Maquilagem (ar condicionado para processo com filtragem tipo G-3, F-2 e nas áreas chamada Branca - 
A-3, aquecimento, umidificação, ventilação e exaustão). 

3.3.2.5 - Centro de Distribuição: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, exaustão, ventilação. 

3.3.2.6 - Serviços: Ar condicionado para conforto com aquecimento. 
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3.3.2.7 - P&D (Desenvolvimento e logística) e Recepção: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3 e em algumas áreas com filtragem G-3, F-2 e A-3, 
umidificação, aquecimento, ventilação e exaustão. 

3.3.2.8 - Centro de Convenção e Treinamento: 
Ar condicionado para conforto com filtragem G-3, aquecimento e e 

3.3.2.9 - Manutenção: 
Ar condicionado para conforto. 

xaustão. 
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3.3.3 - Equipamentos Fornecidos: 
Chiller Condensação a ar 430 TR: 
Chiller Condensação a ar 217 TR: 
Fan-Coil: 
Bombas: 
Precipitador Hidrodinâmico: 
Unidade Exaustora: 
Unidade Ventiladora: 
Unidade de Aquecimento: 
Roof Top: 
Split System: 

3.3.2.10 - Portarias: 
Ar condicionado para conforto. 

3.3.2.11 - E.T.E.: 
Ar condicionado para conforto e exaustão. 

(04 un) 
(01 un) 
(114 un) 
(39 un) 
(07 un) 
(96 un) 
(43 un) 
(03 un) 
(02 un) 
(06 un) 

3.4 - TELEFONIA E DADOS 
Sala de Distribuição Geral. 

3.4.1 - Entrada:  
Telefônica - Fibra óptica com bastidor Alcatel (modem) de 18 canais El (o El é composto por até 30 
troncos E/S) e uma linha LP de 2 Mb/s de dados. 

3.4.2 - Central Telefônica:  
Lucent Definity - capacidade para 3000 ramais DDR Digitais/Analógicos. 

3.4.3 - Distribuicão:  

1111 	DG situa-se numa sala de 15m2 composto por bastidor de distribuição de 4m X 2,5m com 20 blocos 
BLI de 50/100 pares para interligação dos prédios e Blocos 110 para manobra. 

• A distribuição é feita a partir do DG para os prédios que compõem o parque da Natura. 
• Os prédios são Interligados por uma infra-estrutura de Bacicbone em anel com vias de 8 tubos 

de PVC lisos de 3". 
• Os prédios possuem Racks de distribuição que possuem blocos de BLI (lucent) de 50 ou 100 

pares ligados a painéis de distribuição estrudada: cabos e terminações certificados Lucent 
Sistimax (categoria 5). 

• Total de 3800 terminações de pontos de dados/telefonia instalados. 

3.4.4 - Continência: 	, 
Composta por um link de Rádio Freqüência com 'antena direcional de 15MHz até o DG da Natura 
Santo Amaro (São Paulo, SP). Pela portadora temos a link de dados de 2 Mb/s e interligação entre 
centrais telefônicas via T-Line. 
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QUANT UNID DESCRIÇÃO DO MATERIAL LOCAL 

500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Treinamento 
500 m Cabo de Fibra Óptica de 02 Pares Centro de Convenções, 

Fábrica 01 	
g 800 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares 

1000 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 02  
1000 m Cabo de Fibra Optica de 03 Pares Fábrica 03 	•-..,:.•.';', 
1600 m Cabo de Fibra óptica de 03 Pares Fábrica 04  
800 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 01  
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 02 	,-,..-•.P4  
1000 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 03 	 --..k. 
1600 m Cabo CI de 100 Pares Fábrica 04 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Treinamento 
100 un Pontos Estruturados Dados/Voz Centro de Convenções 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 01 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 02 
150 un Pontos Estruturados Dados/ Voz Fábrica 03 
150 un Pontos Estruturados Dados/Voz Fábrica 04 
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3.5 -SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, MONITORACÃO DE ALARMES E CFTV 

3.5.1 - INTRODUC.ÃO 

; Apresentaremos a seguir os sistemas de controle de acesso, monitoração de alarmes e CFTV propostos 
para o gerenciamento das instalações do Novo Espaço Natura - NEN. 

3.5.1.1 - Descrição Funcional 

• 3.5.1.1.1 - Geral 
	„. 

O sistema fornecido compõem-se de: • 
• Subsistema de Controle de Acesso e Monitoração de Alarmes, destinado à supervisão e 

controle de acesso e intrusão; 
• Subsistema de circuito fechado de televisão; 

Vale lembrar que o subsistema de Controle de Acesso é integrado ao subsistema de monitoração de 
alarmes, portanto serão responsáveis pelo controle e autorização de acesso às dependências pôr eles 
controladas, bem como o monitoramento de sensores a ele subordinados. 

Visam, portanto, o fornecimento de meios e ferramentas para o controle eficaz do acesso às unida 
pôr eles controladas, garantindo assim a segurança das pessoas e equipamentos existentes neste 
locais. 
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Baseados em equipamentos de alta tecnologia, sendo compostos basicamente dos seguintes 
dispositivos: 

Central de gerenciamento do sistema de controle de acesso e CF1V; 
• Software de controle do sistema baseado em uma arquitetura aberta, operando em 

plataformas Windows NT"®; 
• Terminal de cadastramento do sistema de controle de acesso; O pf ~to documento é parte integrante da 
• Controladores remotos de comunicação, modelo AAM-80; 	UtVdrro de Acervo Técnico expedMa,pelo 
• Placas de gerenciamento de até 4 leitores modelo AIM-4; 	C;REA-'"--P ;O; r '  417  :\-; -rnti.ol-  e • Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de curto alcance;3,„,d„ "r á ,, 	,:, J0  ,,,,,,i, ade, da  re!en 
• Leitores de cartão pôr proximidade sem teclado de longo alcancei!, c,itidão.  
• Cartões de proximidade;  
• Placa de gerenciamento de alarmes, modelo APA16; 	 São Paulo, AW. I  
• Fechaduras eletroimã da marca SECURITRON; 
. Torniquetes de acesso bidirecionais da marca WOLPAC; 
. Minibloqueios de acesso bidirecionais da marca TRIAX; 
. Cancelas motorizadas com barreira articulada; 
• Porta eclusa da marca SKY; 
• Central Matricial para até 208 entradas e 16 saídas, 'configurada para 

da marca Pelco; 
• Multiplexadores de sinal de vídeo para 16 entradas da marca AN; 
• Gravador de vídeo do tipo time-lapse de alta resolução para até 168 horas da 
• Câmeras monocromáticas CCD, fixas e móveis da marca ULTRAK; 
• Lentes varifocais da marca Rainbow; 
• Microcâmeras monocromáticas CCD fixas, da marca GBC;  
• Câmeras móveis monocromáticas CCD em domo integrado móvel com (enté zooMfip 

da marca PELCO; 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 20", da marca ULTRAK; t 
• Monitores monocromáticos de alta resolução de 14", da marca Ultrak; 
• Interfaces ópticas para transmissão de sinais de vídeo e comando da mar 

3.5.1.2 - Arquitetura do Sistema 

10,2 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes tem como elemento central uma central de 
operação do sistema dotada de um software de controle de acesso e monitoração de alarmes on-line, 
o Lenel OnGuard, que gerencia todo o sistema através de uma interface gráfica GUI amigável, 
operando sobre a plataforma WindowsNT5). Ao gerenciador são conectadas via protocolo RS-232 ou 
RS-485 placas de gerenciamento multi-usuário, AAM80, responsáveis pelo gerenciamento das placas 
controladoras de leitores, as AIM-4 e das placas de gerenciamento de alarmes, as APA. 

Por tratar-se de um software modular, o On Guard permite expansões futuras (up-grades) de modo a 
acomodar o crescimento do número de leitores, já que o OnGuard pode gerenciar, em sua versão mais 
poderosa, número ilimitado de leitores, cartões e terminais (clientes). 

As placas de gerenciamento multi-usuário AAM80 possuem memória própria, classificando assim o 
sistema como um sistema de inteligência distribuída. Em caso de perda de comunicação com a 
central o sistema continuará operando, baseado no banco de dados das placas de gerenciamento AAM-
80, garantindo assim a segurança do local em questão, a integridade do banco de dados e a 
disponibilidade de todos os eventos. 

Os dispositivos de controle de acesso, como sensores, leitores, travas e outros periféricos são 
interligados ao sistema através das placas de gerenciamento de múltiplos leitores, AIM-4. 
Para as portas estamos cotando leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancela 
Portaria Principal serão unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possuem . 'is 
leitores. Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente através de 
comando remoto. 
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Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos viMê 
li tra irles?. 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, 'ai 	Aigoaivoerá ser 
feita com mini-bloqueios unidirecionais. 

Para as portas utiliza-se leitores de 10cm e para as cancelas leitores de 70cm. As cancel 	rtaria 
Principal são unidirecionais, enquanto as outras são bidirecionais, ou seja, possu 
Exceção feita às cancelas da portaria secundária, que são operadas manualmente 
remoto. Estamos cotando acessórios para portas de madeira. 

Os bloqueios da Recepção contam com urnas coletoras para os cartões dos visita 

Destacamos que a planilha pede mini-bloqueios bidirecionais no restaurante, m, entra' ltioçlt se :.:. feita com mini-bloqueios unidirecionais. 	 VS> 	CS''':"-  

Os dispositivos de monitoração de alarmes, como sensores magnéticos de ab 
sensores de cabo enterrado e botões de pânico são ligados ao sistema através us-fgaett de 
gerenciamento de alarmes, APA16. 

O Sistema de CM/ é composto por um conjunto de câmeras - fixas e móveis, sendo algumas 
Instaladas em caixas de proteção para uso externo, multiplexadores, gravadores, central matricial, e 
monitores. Os sinais são enviados para gravadores do tipo time-lapse que gravam todas as imagens, 
mesmo aquelas que não estejam sendo exibidas. Estes equipamentos estão localizados na sala de 
monitoramento da Central de Segurança. 

Como especificado, o sistema permite, caso seja necessário no futuro, a ampliação do sistema, sendo 
necessário para isto a aquisição de equipamentos adicionais, como microcomputadores para as 
centrais, controladoras AAM-80, entre outros, mas não é necessário a instalação de um outro sistema 
completo, pois os equipamentos de campo podem ser reaproveltados. O sistema permite também a 
implantação em fases, de modo a tomara.relação custo/beneficio máxima. 

! 	3.5.2 - Funcionalidade do Sistema  

O sistema possibilita que a edificação seja subdividida em zonas de segurança com requisitos de 
acesso independentes monitorando e controlando o acesso em todas as salas, áreas, zonas e 
edificações controladas, informando e registrando cada acesso ou tentativa de acesso. 

As portas controladas são dotadas de fechaduras eletromagnéticas e sensores de abertura magnéticos 
e a liberação das portas é através de botão de destrave, inclusive para as portas do tipo eclusa do 
CPD. 
Envia os dados do cartão para o sistema de controle de acesso, que verifica se o funcionário associado 110 	ao cartão tem permissão para entrar naquela sala naquele determinado horário. 

As placas, leitores e travas, são dotadas de fontes do tipo no-break para que em casos de queda de 
energia o funcionamento do sistema não seja comprometido. 

O sistema de controle de acesso e monitoração de alarmes é um sistema integrado, contudo não 
dependente de outros sistemas para seu perfeito funcionamento. 

São instalados portões para os deficientes fisiCos terem acesso, pois será impossível a um deficient 
passar por um bloqueio ou torniquete. Estes acessos possuem leitor tanto para entrar como para $ 
além de uma fechadura e um sensor magnético. 

O sistema permite regular zonas de tempo individualmente, ou seja, cada usuário pode ter várias 
zonas de tempo em cada área. Pôr exemplo: Um usuário pode ter autorização de acesso a uma área 
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das 7:00h às 18:00h, mas somente pode ter acesso em outra área das 9:4Btfas y ttifahurrilte também diferentes zonas de tempo em feriados. 	 ;:c..:c:..,na! Norte 

...,... Permite através dos sensores magnéticos de abertura monitorar o estado das  deficientes controlados pelo sistema, visando identificar alarmes de arrombame 	portas;"Na5P.N, 
I 	permanência de porta aberta após a passagem de alguém ou se a pessoa fez  

acesso. 	 • 	É' .,,,' 	-' -.-J-:.--  .  
zt E 

A sinalização . de eventos e alarmes é sonora e visual na central de gerenciarUrito, pókOZW.Ser N'ti 
associados a ações externas referentes à integração dos sistemas eletrônicos conipieientarçs, pgrio /I 
incêndio, CFTV ou supervisão predial. 

Os tempos de resposta e varredura do sistema atendem plenamente os requisitos para:„Stemas 
controle de acesso e monitoração garantindo assim o nível de segurança necessário ao NEW'''. 

O sistema de CFTV é baseado em dois grupos de câmeras distintas: um grupo de câmeras 
monocromáticas de média resolução para as áreas comuns, que são instaladas em caixas de proteção 
caso estejam em áreas externas ou sujeitas à intempéries e um grupo de 12 câmeras monocromáticas 
móveis do tipo "highspeed-dome" de média resolução para a vigilância geral. Todas as câmeras são 
controladas por uma central matricial. Destacamos que todas as imagens são levadas 	a 
multiplexadores, uma vez que temos 68 câmeras no total e 5 multiplexadores e 5 gravadores time-
lapse, o que permite a gravação de todas as câmeras. 

Na central de controle são instalados 5 monitores de 14" e cinco monitores de 20", além dos 
equipamentos de gravação, multiplexação e de controle de acesso. 

3.5.2.1 - Interfaceamento com outros sistemas 
Toda a interface com outros sistemas, são feitas através de contatos secos de relês, os quais podem 
receber sinais de alarmes de outros sistemas para realizar ações automáticas, tanto no sistema de 
controle de acesso como no sistema de CFTV. 

3.5.3 - ESPECIFICACÕES TÉCNICAS DE EQUIPAMENTOS 

3.5.3.1 - GERAL 

Apresentamos a seguir as descrições técnicas dos equipamentos e dispositivos utilizados no sistema. 

3.5.3.2 - CONTROLADORA AM-80 

A controladora é composta pelos seguintes itens: 
• Placa de gerenciamento de controle de acesso - AAM-80/Apollo; 
• Fontes e Baterias; 

A placa gerenciadora remota AAM-80, fabricada pela Apollo, permite o processamento distribuído total 
de controle de acesso (inteligência distribuída), monitoração de alarmes e atuação remota, para 
aplicações onde é •necessária uma grande integração de subsistemas eletrônicos de segurança. 
Diversas estações podem ser conectadas em um único sistema, permitindo o gerenciamento de 
milhares de leitores de cartão, de qualquer tecnologia, além de possibilitar a monitoração de milhares 
de zonas de alarme e a atuação em milhares de pontos através de relês. 

A placa AAM-80 tem a capacidade de gerenciamento de 64 leitores de cartão, 16 remotas de alar 
de 16 zonas cada e 16 placas de relês, com 16 relês em cada placa. 
Cada estação pode ainda comunicar-se com a Central de Gerenciamento (um ou mais PC's), através 
de um ou dois caminhos (redundância intrínseca de comunicação). A estação pode ainda gerar 
relatórios impressos de eventos localmente. 

—r 
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-at 	i Cada estação pode armazenar, em sua configuração básica, 10.000 cartõ8,1=rc 	, 	,Iço
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m sua 

configuração própria de acesso, incluindo cada leitor e cada zona de tempo tni-cAtie o acesso é 
autorizado. Com  placas de expansão de memória, este número pode chegar até 250.000 cartões. 
Todas as decisões sobre autorização ou negação de um acesso são tomadas na própr 
utilizando um processador de 32 bits. Ela também armazena até 65.000 eventos de acess 
de forma a poder substituir a Central de Gerenciamento, caso esta esteja mom , ;ro-arrképte-- -,‘,e.r.,e..:, desconectada. Com  a restauração da comunicação a estação remota envia e atualiza o t3aii-C4D de4'  
da Central de Gerenciamento. 	 '1,5:•-•^.., 

.• 	..,..;.p, 	le:-.5 
São alojadas em gabinetes ventilados, metálicos com chave e com grau de Prbgeçãd~' 	!ff 
ou IP-55 conforme.° local de instalação e são alimentadas por fonte de alim~o tl.pp;f:Ip. Atii 
break. \.,\ Modelo: AAM-80 	 Fabricante: APOLLO  c.- „, 

3.5.3.3 - PLACA GERENCIADORA DE ATÉ 4 LEITORES - AIM-4 
As placas gerenciadoras de múltiplos leitores AIM-4, da Apollo, são placas que tem a função de 
gerenciar os leitores de proximidade, podendo também gerenciar alguns alarmes. Sua comunicação é 
feita através de canal RS-485. Estas placas permitem as seguintes entradas e saídas: 

• quatro leitores/teclado 
• quatro entradas para monitoração do sensor de porta 
• quatro entradas para botão de destrave 
• quatro entradas auxiliares (alarmes) 
• quatro saídas digitais em forma de contato seco 
• quatro saídas de relê para destravamento de portas 
• uma entrada para monitoração do tamper switch do gabinete 

As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao funcionamento das placas, leitores e 
travas são fontes chaveadas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos utilizados. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas a baterias seladas que garantem uma autonomia de 
quatro horas de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. Isto evita que em cortes de 
energia provocadas voluntariamente para quebra de segurança ou pôr total "blackout" as portas sejam 
destravadas comprometendo a segurança. 

As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. Todas as fontes com suas baterias são alocadas 
em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção IP-54 ou IP-55 de acordo com o 
local de Instalação. 
Modelo: AIM-4 	 Fabricante: APOLLO 

3.5.3.4 - PLACA DE MONITORAÇÃO DE ALARMES — APA16 
Estas placas podem monitorar.  até 16 entradas de alarmes, e com a placa adicional de saídas de reles, 
atuar em até 16 saís. Possibilita a apresentação de alarmes para porta do gabinete, perda de 
comunicação com o sistéma e falha na alimentação. 
Entradas: 	 16 
Saídas: 	16 (placa adicional) - 
Comunicação: 	RS-485 
Alimentação: 	24Vdc 
Modelo: APA-16 

Indúshia • ~ardo da Coarnitico• Matara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cadamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

Fabricante: APOLLO 
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3.5.3.5 - CARTÃO PROXIMIDADE 	 :•,,.;:-,.„; 
Os cartões permitem uma fácil e rápida identificação visual por parte dos vigilant .stibre,á condição 
de um determinado funcionário ou visitante. O uso de diferentes cores para diferentes áreas facilita 
ainda mais a identificação. Por exemplo: um funcionário com crachá azul, não circula por uma área de 
acesso amarelo.  ,o, R7Isril7, 

s:"N São cartões que permitem a leitura à distância. Os cartões possuem uma an g0 	" iMeceRpfra '...‹,..\ 
transmissora, que recebe sinais do leitor, os codifica dependendo do númfrOndi",lo V.-::k 
cartão, e transmite este número codificado ao leitor. A distância de leiturtCOde --4i00,Wie 
alguns centímetros até alguns metros, dependendo da aplicação. Estes careM são-;'0-.. 	 i'n , )21 
completamente imunes a intempéries, sujeira, etc., pois são totalmente Matas.  
tecnologia mais avançada do mercado. 	 ví,;\ (..",;-:t:,-..,--,  • ,,4:,•V 
Modelo: ASC-121T  Fabricante: MOTOROLA 	 ..,•'44 / ,...._. .:2,2 

3.5.3.6 - LEITORA DE CARTÃO DE CURTA DISTÂNCIA 
São leitores que proporcionam alcance de leitura dos crachás de até dez centímetros de distância, não 
havendo necessidade de contato ffsico entre o leitor e o crachá, ou seja, não gerando assim nenhum 
tipo de desgaste no cartão ou no leitor. Este fato faz com que o tempo da liberação de acesso seja o 
menor possível, aumentando-se o fluxo de acesso. Este leitor é totalmente selado podendo ser 
utilizado interna ou externamente, inclusive embutidos em alvenaria. Possui indicação visual (led) e 
sonora (beep) do resultado da tentativa de acesso. Todos os leitores estão associados a fontes de 
alimentação com baterias. 
Modelo: ASR-603 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.7 - LEITORA DE CARTÃO DE LONGA DISTÂNCIA 
São leitores que possuem as mesmas características básicas dos leitores de curto alcance, porém 
proporcionam alcance de leitura dos crachás de até setenta centímetros de distância. 
Modelo: ASR-620 	 Fabricante: MOTOROLA 

3.5.3.8 - FECHADURA ELETROMAGNÉTICA 
As fechaduras a serem fornecidas são do tipo eletroímã, próprias para instalação em portas do tipo 
corta-fogo, vidro ou madeira, sendo que a mesma alia características de fácil de instalação, moderno 
design e construção robusta. Estas fechaduras funcionam alimentadas em 12 Vcc, sendo que estando 
energizadas mantém as portas travadas, destravando-se pôr ocasião da desenergização, garantindo a 
sua liberação em casos de incêndio ou pânico. As fechaduras quando energizadas possuem força de 
atração de 600 lbf (272kg). 
Modelos: M3212 	 Fabricante: SECUFtITRON 

, 

4111 	3.5.3.9 - DETETOR DE ABERTURA DE PORTA 
São sensores utilizados para informar ao sistema se a porta encontra-se aberta ou fechada através da 
mudança de estado do seu contato Interno. 
Modelos: 1076C/TAP10 	Fabricantes: SENTROL/TANI 

3.5.3.10 - CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para a instalação serão utilizados 
suportes de teto ou parede, conectôres, e fontes. 
Resolução: 	380 linhas • 	\ 
CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,1Iux 
Alimentação: 24Vac 
Potência: 	3W 

, Compensação: BLC 
Modelo: 	KC4400MN 
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Fabricante: ULTRAN 
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3.5.3.11 - MICRO CÂMERA DE VÍDEO FIXA - MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de média resolução e alta sensibilidade. Para 
suportes de teto ou parede apropriados, conectores e fontes. 
Resolução: 	400 linhas 
CCD: 	 1/3" 
Sensibilidade: 0,031ux 
Alimentação: 12Vdc 
Padrão: 	EIA 
Modelo: 	CCD-400 	 Fabricante: GBC 

3.5.3.12 - CÂMERA DE VÍDEO MÓVEL EM DOMO-MONOCROMÁTICA 
São câmeras do tipo CCD, de alta resolução e qualidade de imagem. Para a instalação são utilizados 
suportes de teto ou parede, conectares e fontes. Estes domos representam o estado da arte em 
câmeras móveis de alta velocidade, apresentando em um único equipamento a câmera, o 
movimentador, o receptor do sinal de comando e a caixa de proteção do tipo mini-domo. 
Resolução: 
CCD: 
Sensibilidade: 
Alimentação: 
Potência: 
Velocidade de Pan: 
Variação de Pan: 
Velocidade de Tilt: 
Variação de Tilt: 
Modelo: 	SPECTRA II 

3.5.3.13 - LENTE 3.5"s8MM AUTO-IRIS 
São lentes de distância focal variável manualmente 
íris: 	 Automática 
Dist. Focal: 	3.5 a 8mm 
Montagem: 	CS 
Modelo: 3,5-8-1,8VGE 

3.5.3.14- MONITOR DE VÍDEO 20" 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	900 linhas 	-- 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	45W 
Modelo: KM2000MN 	 Fabricante: ULTRAK 

3.5.3.15 - MONITOR DE VÍDEO 14" 
São equipamentos de uso profissiOnal, de alta qualidade de imagem, para câmeras monocromáticas. 
Resolução: 	440 linhas 
Sinal: 	 NTSC 
Potência: 	60W 
Modelo: UL-KM14 	 Fabricante: ULTRAK 
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500 linhas 
1/4" 

0,1Iux 
24Vac 

4.5W 
00  a 400/s 
3600  
00  a 400/s 

+20  a -920  com "auto-flip" 
Fabricante: PELCO 

Fabricante: RAINBOW 
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Os multiplexadores são os responsáveis pela multiplexação 	sinal de iâçíàÂ.- 	ra 2.4s câmes;-M 
multiplexadores são do tipo duplex, ou seja, capazes de gravar e exibir 'IlifaOrts--dg;:s\ '1,Kra 
Independente, seja em tela cheia ou em tela repartida. Garante-se deste modo que tÕdas.as.,n1gens 
de todas as câmeras estejam sendo gravadas ao mesmo tempo, sem perda alguma. Possibilitam 
apresentar em uma mesma tela até 16 quadrantes, possuem formatos PIP,2x2,3x3,4x4, com 
identificação da câmera em cada quadrante, possuem zoOm para imagens gravadas e ao vivo, loop de 
entrada de vídeo, programação na tela, apresentar em tela cheia qualquer imagem ao vivo ou 
gravada. 
Resolução: 525 linhas 
Entradas: 	0.6 a 1.2 Vpp 
Saídas: 1Vpp 
Detecção de Movimento: 
Modelo: MX4016MD 

•• 3.5.3.17 - MULTIPLEXADOR 

3.5.3.18 - CENTRAL MATRICIAL 
A central matricial será do tipo crosspoint, com possibilidade de expansão pela simples inclusão de 
cartões. Plenamente configurada permite até 208 entradas e 16 saídas de vídeo. Fornecida central 
configurada para 80 entradas e 8 saídas, de modo a permitir o completo chaveamento de entradas e 
saídas. 
Entradas de vídeo: 	até 208 
Saídas de vídeo: 	 até 16 
Teclados: 	 até 8 
Alarmes: 	 até 64 
Controle: 	 Coaxitron 
Modelo: 9500 	 Fabricante: Palco 

3.5.3.19 - TORNIQUETE 
São controladores de alta robustez, que impedem a "carona". Fabricados inteiramente em aço carbono 
pintado. 
Modelo: TQ-00-33 	 Fabricante: WOLPAC 

3.5.3.20 - BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais do tipo gabinete com corpo pintado. Sua tampa e braços são 
em aço inox. 
Modelo: BL1 	 Fabricante: TRIAX 

Márci 
3.5.3.16 - GRAVADOR DE VÍDEO 	 Agen 
São equipamentos de uso profissional, de alta qualidade de imagem, para câmeras c 
Sistema de Gravação: 4 cabeças 
Sinal: 	 NTSC 
Resolução: 	 400 Linhas 
Potência: 	 22W 
Tempo de Gravação: até 168h 
Modelo: SVTS3100 V5.7à Fabricante: SONY 

do 

Sim 
Fabricante: PELCO 

3.5.3.21 - MINI-BLOQUEIO 
São controladores de acesso bidirecionais/unidirecionais do tipo pedestal com corpo pintado. Sua 
tampa e braços são em aço inox. Podem ser com comandos elétricos ou mecânicos. 
Modelo: A01 	 Fabricante: TRIAX 

• 
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t 3.5.3.22 - TRANCEPTOR DE SINAL liS485 EM FIBRA ÓPTICA 	Agent 	1.nistrativo  Sec, anl,Nle. São interfaces ópticas que convertem o sinal RS-485 em sinal óptico, aumentando a distanccria a ser 

percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Modelo: D-1315 	 Fabricante: IFS 	 ari7-NN 

	

, 	, ,-• • 3.5.3.23 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO  EM FIBRA OM7I.'  ÇA 
São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo em sinal óptico;  aumentando a.:41-#4,0p a 
percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. Estakriôà., pre~terfa 
de 1 e 2 sinais na mesma interface (fibra). 
Fabricante: IFS 

3.5.3.24 - TRANSMISSOR/RECEPTOR DE SINAL DE VÍDEO E COMANDO EM FIP1iCA 

0, 	
1 São interfaces ópticas que convertem o sinal de vídeo e o sinal de comando em sinal óptico, 

aumentando a distância a ser percorrida pelo sinal, bem como minimizando as interferências externas. 
Tanto o sinal de vídeo, quanto o sinal de comando utilizarão a mesma fibra óptica. 
Fabricante: IFS 

3.5.3.25 - SENSOR IVP — INFRAVERMELHO PASSIVO 
São detectores de massas quentes. 
Sensor: 	elemento IVP 
Alimentação: 	10 a 16Vdc 

' 	Modelo: LIGHT + 	 Fabricante: PARADOX 

• 

3.5.3.26 - PORTA ECLUSA 
São portas que permitem a passagem de apenas uma pessoa por vez, evitando o "carona". Possui 
mecanismo bi-rotadonado, que apresenta velocidade, segurança e boa aparência. Pode conter 
detector de metais embutido (não cotado). 
Modelo: PSV-2 	 Fabricante: SKY 

3.5.3.27 - FONTES DE ALIMENTAÇÃO 
As fontes de alimentação que fornecem as tensões necessárias ao fundonamento dos leitores e travas 
são fontes reguladas, isoladas e dimensionadas de acordo com os equipamentos a serem utilizadas. 
Estas fontes são do tipo No-break associadas abaterias que garantem uma autonomia de quatro horas 
de utilização, dependendo da utilização dos equipamentos. 
As fontes possuem chave liga/desliga, chave comutadora 110/220 Volts, conexão de 3 pinos e 
desarme automático caso ocorra surto de corrente. 
Todas as fontes são alocadas em gabinetes ventilados, com fecho de chave yale, e grau de proteção 
IP-54 ou IP-55 de acordo com o local de instalação. 
Fabricante: Able Eletrônica 

3.5.3.28 - ESTAÇÃO DE OPERAÇÃO DO SISTEMA 
Trata-se de um microcomputador servidor e placa de rede local para comunicação com o restante do 
sistema. Esta central será responsável pôr todo o processamento do controle de acesso 
armazenamento da base de dados. Será um sistema autônomo e microprocessado operando sob u 
sistema operacional não proprietário, multitarefa, multi-usuário e em tempo real, o Microsoft Window 
NT®. Será interligada aos terminais de cadastramento de visitantes através de rede padrão Ethernet. 
As especificações técnicas mínimas dos equipamentos que a compõe são: 
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Sito Paulo, 

• Microcomputador gerenciador: 

c) • 

O software de gerenciamento trata-se de um software para operação em tempo reat;;;,t' m 
padrá:o (tipicamente Ethernet - 10 Mbits/seg.). Este software tem uma arquitetura abe , erando 
sobre a plataforma Microsoft Windows NT. A base de dados do sistema é o SQL para Windows NT®. O 
Sistema permite ainda a integração direta da captura eletrônica de imagens (opcional). 

Suporta tecnologia de cartões padrão Wiegand, Proximidade, Smart Cards, Magnetic stripe e Key 
I reader. 

• Arquitetura aberta 
• Operação pôr "mouse" ou teclado 
• Múltiplas zonas de tempo 
• Customlzações no cadastro de funcionários ou visitantes 
• Custornizações em relatórios 
• Acesso rápido à relatórios com múltiplas seleções; 
• Acesso rápido à comandos em geral; 
• Verificação do estado de todos equipamentos em tempo real e em tela; 
• Verificação de toda a configuração do sistema em tela e de forma gráfica; 
• Apresentação em tempo real a ocorrência de qualquer evento no sistema, como por exemplo 

acessos e alarmes; 
• Fácil configuração do sistema em termos de leitores, áreas, grupos, níveis de acesso e outros; 
• Interface gráfica GUI amigável 
• Gerador de relatórios 
• Proteção pôr senha 
• Múltiplos níveis de acesso dos operadores 
• Arquitetura escalonável de r_nultiprocessamento simétrico 

O Sistema tem ainda, em conformidade com as necessidades de implantações de grande porte, 
funções automáticas de back-up e:recuperação dos arquivos. ' 

0 software proposto está disponível em vários módulos, de modo a permitir a atualização de acordo 
com as necessidades do cliente. Assim, permite que o sistema sofra expansão desde 64 leitores até 
um número ilimitado de leitores. 

3.5.3.29 - TERMINAL DE CADASTFtAMENTO 
O terminal será o responsável pelo cadastramento dos visitantes, bem como o fornecimento de cartõ 
provisórios para os funcionários. 

• 
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• Processador Pentium III 500 MHz; 
• 128 Mbytes de memória RAM; 
• 2 unidades de disco rígido de 9.1 Gb (UW SCSI Controller); 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Unidade de CD-ROM 32X; 
• Unidade de Zip-Drive; 
• Fax-Modem; 
• Placa de rede 10/100 Ethemet; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

55..,Vt., ARGLifr, 
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• Microcomputador : 
• Processador Pentium II 300 MHz; 
• 32 Mbytes de memória RAM; 
• 1 unidade de disco rígido de 2.1 Gb; 
• Floppy 3 1/2" (1.44Mb); 
• Placa de rede padrão ETHERNET 10BASET; 
• Teclado; 
• Mouse; 
• Monitor de vídeo SVGA 14"; 

• Microcâmera para captura de imagem de documentos: 
• Sensor CCD de alta resolução; 
• 510 (H) x 492 (V) elementos de imagem; 
• Suporte para ajuste de visualização; 
• Padrão NTSC 

Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

O presente documento é parte integranla 
Certidâo de Acervo .,Tecnifo ex edida elo 

CREA-SP qob n° 	 e 
somente será vátklc,::',C.CInp2nhd:: d2, referi-
da Certi,jào. 

• São Nwlo, .2.1 

3.5.3.30 - BOTÃO DE DESTRAVAMENTO 
É composto pôr um botão tipo push-boton acondicionado em um espelho. 
Modelo: ESPECIAL 	 Fabricante: ANSETT 

3.5.3.31 - BOTÃO DE PÂNICO TIPO "QUEBRA-VIDRO" 
São botões de acionamento manual, destinados a enviar um sinal de abertura para a central de 
processamento. 0 botão só pode ser acionado após a quebra de um vidro de proteção, a fim de evitar 
o uso desnecessário. 
Modelo: AM224GR 	 Fabricante: SINTRAK 

3.5.3.32 - PROCESSADOR PARA CABO ÓPTICO ENTERRADO 
É um equipamento de alta tecnologia, capaz de detectara alteração em um sinal de controle enviado 
pela fibra óptica provocado pela passagem de algum corpo sobre a fibra. 
Modelo: 205 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

• 3.5.3.33 - CABO ÓPTICO ENTERRADO 
• É uma fibra óptica com propriedades especificas e desenvolvida para esta aplicação. 
Modelo: SC4 " 	 Fabricante: FIBER SENSYS 

3.5.2. - INSTALACÃO DO SISTEMA 

3.5.2.1 - Geral 

Toda a instalação está em estrita concordância com as normas aplicáveis e sempre que 
atende a padronização de instalação utilizada nas edificações. 

Para execução dos serviços são utilizados ferramentas e métodos apropriados. 
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Os controladores são fixados nas paredes em locais onde seja permitida a instalação de tubulação 
aparente, de modo a garantir perfeita rigidez mecânica e estética. 

Todas as interligações dos componentes entre si e destes com aos . controladores e a central são 
executados com terminais e conectores apropriados. Quando extremamente necessária 415.(0fin 
os condutores são estanhados e isolados com fita de auto-fusão. Não existem  

4 ;/ 
Para 

1;\  ‘ .  
Para a alimentação da Central e dos controladores em corrente alternada, é utill.zsa o uriy  

. essencial exclusivo, desde o quadro de força mais próximo, derivado antes Op.  &dispOS".0..t)::p4e ,, ..1 	 ....- seccionamento e protegido pôr disjuntor termomagnético. 	 , “...,,,,  
A-SP 

Todos os serviços de enfiação, montagem e:instalação dos componentes do sistemà,,W):,,executadoV.c:->" 
. somente após a aprovação do respectivo projeto executivo.  

tubulação, principalmente nas caixas de passagem externas. 

A locação definitiva de todos os componentes do sistema, são indicadas pela Natura, no projeto 
executivo a ser submetido à aprovação. 

É prevista proteção contra estática, transientes e curto-circuitos em todas as entradas e saídas. As 
linhas de comunicação são protegidas contra a ligação incorreta de fios, transientes estáticos e 
Interferência eletromagnética induzida. 

Para o dimensionamento elétrico dos condutores, a máxima queda do nível do sinal admissivel para os 
circuitos de detecção é de 5% e, para os circuitos de alarme e auxiliares, de 10%. 

Destacamos que, conforme estipulado no edital, considerando a utilização de fibra óptica como 
principal meio de comunicação entre os equipamentos de campo e a central de controle. Apenas para 
os equipamentos mais próximos da Central de Monitoramento são utilizados cabos metálicos. Todavia, 
as distâncias envolvidas permitem o uso de cabos de cobre convencionais, o que tornaria o projeto 
mais econômico como um todo. A Ansett pode, a qualquer momento, realizar estudo técnico para a 
substituição da fibra óptica por cabos de convencionais. 

3.5.2.1.1 - REQUISITOS ESPECIAIS PARA MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS 

Cara.cterísticas Técnicas dos Pontos de Alimentação fornecidos pelo cliente para os Sistemas Ansett: 

3.5.2.1.1.1 - Foi fornecido um ponto de alimentação proveniente de No-Break ou rede estabilizada, 
na tensão de 220Vac (F+F+T). 

3.5.2.1.1.2 - Fomecimento,de gonto de Alimentação 
Todo o pcinto de alimentação fornecido para os Sistemas Ansett, obedecem as características descritas 
abaixo: 

' 3.5.2.1.1.2.1 - dueda máxima de tensão menor ou igual 4% 

3.5.2.1.1.2.2 - Desbalanceamento entre fases menor ou igual a 4% 

3.5.2.1.1.2.3 - Variações de tensão na linha -5% a +3% 

3.5.2.1.1.3 - Fornecimento de múltiplos pontos de força ou pontos de força em prédios distintos 
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3.5.2.1.1.3.1 - Valem as mesmas exigências previstas nos subitens 2.1.1.2 aci tvlátc. 	_ 	Çi 3 3 5 
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3.5.2.1.1.5 - Aterramento 

O preSente documento ê parte integrante Cáj 
Oef`Vd$,P(de AcervoTecni o e edi41,..,pslo 

CREP,-56'1,ob 
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3.5.2.1.1.4 - A equipotencialidade entre os pontos de força é uma exigência ifliffifátrifitlikréle ao 
Sistema Ansett ou seja, caso estes pontos sejam alimentados pôr transformadores/subestações 
distintas, é necessário que o referencial de terra seja o mesmo fazendo-se com que o negtço-
transformadores/subestações esteja a um único potencial de aterramento. 

O Sistema Ansett necessita que o cliente forneça o ponto de alimentação no esquema ÇO4--i- N--
terra, conforme classifica a norma NBR-5410 ou seja o neutro e o condutor de prptê'ção (è,Oe cr: 

sejam distintos. 
ISL'/ 	<_, 4 

-'J\ r•REA-P. 
A resistência de aterramento fornecida para o Sistema Ansett é menor ou igual .a 5 oFtMe:,T,..oslos 
"terras", são interligados a um mesmo potencial.  

''---........ 

3.5.3 - Fornecimento do sistema. 

Item
;  

Descrição 
1,00 CENTRAL DE CONTROLE 
1,01 Microcomputador para Central de Controle 
1,02 Unidade de fita DDS 
1,03 Placa AHA-2940 PCI-to-Fast SCSI Host Adapter 
1,04 Caixa com 05 unidades de fita DDS 90M 
1,05 Impressora jato de tinta 
1,06 Estação Remota de Gerenciamento Multiusuário 
1,07 Placa de expansão de memória para AAM 
1,08 Placa Conversora RS-232/485 
1,09 Fonte de alimentação No-Break para estação remota 
1,10 Quadro de distribuição geral 
1,11 Placa Multiserial 8 canais 
1,12 Placa de rede local 
1,13 Conversor RS-232/485 
1,14 Placa de vídeo para captura de imagem 
1,15 Software de gerenciamento em windows NT para até 

128 Leitores 

1,16 Software de ge'renciáriientd gráfico de alarmes em 
Windows NT 

1,17 Windows NT 4.0 Server c/ Service Pack 5.0 
1,18 Microsoft SQL Server 7,0 c/ Service Pack 5.0 
1,19 Software ARCserve for Windows NT 
1,20 Software (módulo) DBagent for SQL 6.5 
1,21 Rack para equipamentos 
1,22 Engenharia de Sistemas 

Fabricante 

IBM 
SONY 

ADAPTEC 

HP 
APOLLO 
APOLLO 
AMSD 

ANSETT 
ANSETT 

DIGIBOARD 
3COM 

APPLIED-DIGIT 
HAUPPAGE 

LENEL 

ORION 

MICROSOFT 
MICROSOFT 
CHEYENNE 
CHEYENNE 
GRALMETAL 

ANSETT 

Qtde. 	Modelo 

1 
	

NETFINITY 
1 
	

SDT-4010E 
1 
	

AHA-2940 
1 
	

DG90MAa 
1 
3 
	

AAM80 
3 
	

AAX-05 
3 
	

PCDUAL 
3 
1 
1 
1 	10 MBPS 
1 	BRIDGE 
1 	WINTV 
1 	SWS- 

64NT+ upg/1281ei 
tores 

1 	OASIS 

1 	NT SERVER 4.0 
1 	SQL SERVER 
1 
1 
1 
1 

Qtde. 	Modelo 

1 
	

PENTIUM 
1 
1 

Fabrica 

ACER 
3COM 

MICROS() 
pág. 

Item 	 Descrição 
2,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO 
2,01 Microcomputador para estação de trabalho 
2,02 Placa de rede local 
2,03 Windows NT 4.0 Workstation c/ Service Pack 5.0 

Indústria Comércio da Comia*. Natura Ltda. - Rodovia aotaraprera, km 30,5 - Cajarnar/SP - CEP 07750-000 - Fone (1114446 2061 

l(rJLEGLSTRO cwri, -  
"AAUTENTICAÇÃO DESTE DOMINO" 

ESTA APOSTA NO VERBO 



Rua Sirva) im, 86. Balanup 
Fona (1 Va404, A 	CAÇA°. Np ai *premo& peia pa 	confere em non 1, Dou fé 

Paulo, • 



• ...... • 

4 

natura 
	

Certidão de Acervo Técnico ex dida elo 

CREP.-SP sob n? 	
r" • 	

e 

so:v!er.e ser vdo 1:,-.:.,5mpanhado da referi-

presente documento é parte integrante da 

I 

I 	 N 	• 

2,05 Conjunto de captura da imagem de documentos 	1 	VM311+Fonte+ 	,,ALLS_ 
II/CS+Fonte+%c1513:onal NCrte ;IL  

up 

	 sH., nETT,,3 3 6 2,04 Conjunto de captura da imagem de pessoas 	 1 	GC405N+nat 

2,06 Licença de software para estação de trabalho 	 1 	SWC64 er-s1M/i" 
V Pi,.1  gErt \l's,:\ :-. 	•\.% 

2,07 Engenharia de Sistemas 	 1 	
P:, 

r,..,, ,.. 
Item 	 Descrição 	 Qtde. 	Modeld s' 	ante 5' 1 
3,00 CONTROLE DE ACESSO 	 ,:,-,,-. 	'P' 
3,01 Controladora para até 04 leitores 	 34 	AIM-4 ,,, 	'"kiibuo fi 
3,02 Leitor de Cartão por Proximidade - Longa distância 	12 	ASR-620\ 	csmíãrdio 	i 
3,03 Leitor de Cartão por Proximidade - Curta distância 111 	ASR-603 "\19J9114/" 

sem Teclado  
3,04 Conector para leitor de proximidade 	 246 	 "feteTtlItOLA lio  3,05 - Suporte para leitor proximidade em parede 22 
3,06 Suporte pedestal para leitor proximidade em cancela 12 	

LH 
LH 

3,07 Fechadura eletroimã 	 33 	3212 	SECURITRON 
3,08 Acessórios p/ fixação de fechadura eletroimã 	 18 	 LH 
3,09 Sensor magnético de abertura 	 33 	TAP10 	TANI 
3,10 Botão de destrave de porta com espelho 	 20 	 ANSETT 
3,11 Botão de emergência do tipo quebre o vidro 	 46 	AM 224GR 	SINTRAK 
3,12 Torniquete com corpo pintado, braços e tampa em 	8 	TQ01 + OP 33 	WOLPAC 

i 	aço inóx, bidirecional e com Comandos Elétricos 12 
Vcc; 

3,13 Bloqueio corpo pintado, braços e tampa em aço inóx, 	3 	WS21 + OP 33 	WOLPAC 
bidirecional e com Comandos Elétricos 12 Vcc; 

3,14 Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 	18 	 TRIAX 
Braços em Aço Inóx Escovado, bidirecional, comandos 
Elétricos 12 Vcc e display LCD; 

3,15 •Minibloqueio com corpo pintado, tampa Superior e 	2 	 TRIAX 
Braços em Aço Inox Escovado, unidirecional,mec.ânico 

3,16 Uma para depositar cartão de pr9ximidade em mini- 	3 	 LEI 
bloqueio 

3,17 Mola para porta 	• 	 18 	'200/3 	DORMA 
3,17 Cancela Motorizada - Barreira Articulada de 3 metros 	9 	 PORTAL 
3,18 Placa de comando para cancela 	 7 	 ANSETT 
3,19 Detector de massa metálica p/ 01 laço 	 7 	DV-01 	Brapenta 
3,20 Fechamento lateral - acesso p/ deficiente lm 	15 	 LH 
3,21 Porta eclusa 	 2 	 ACECO 
3,22 Quadro para 01 remota 	 14 	QR1 	ANSETT

• 3,23 Quadro para 02 remotas 	. 	 13 	QR2 	ANSETT 
3,24 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/3A 	 7 	FTE3 	ABLE 
3,25 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/10A 	 7 	FTE10 	ABLE 
3,26 Fonte de alimentação/No-break - 12Vcc/16A 	 4 	FTE16 	ABLE 
3,27 Fonte de alimentação/No-break - 24Vcc/3A 	 6 FTE24 	ABLE 
3,28 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica 	 20 	D1315 IFS 
3,29 Transceptor de sinal 485 para fibra óptica para rack 	20 	D1315-R3 	IFS 
3,30 Engenharia de Sistemas 	 1 	 ANSETT 

Item 	 Descrição 
4,00 SENSOREAMENTO / ALARME 
4,01 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,02 Placa de saída de relés 
4,03 Placa de proteção de relés 
4,04 Sensor Magnético de Abertura 

Qtde. 	Modelo 	Fabrica 

6 	APA16 	APOLLO 
6 	ARM-16 	APOLLO 
6 	 ANSETT 
15 	1076-C 	SENTR 
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4 	205 	FIBER SENSYS 
1200 	SC4R 	FIBER SENSYS 

1 	eyergrArr, FIBER SENSYS 

NER SENSYS 
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'V 
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ASC-121-T 	MOTOROLA 

4,05 Sensor Infra-vermelho Passivo - NP 
4,06 Botão de Pânico - contato magnético 
4,07 Sensor Cabo Enterrado: 
4,08 Processador para Cabo Enterrado 
4,09 Cabo Sensor de fibra óptica / metro 
4,10 Conjunto para instalação de conectores para Cabo 

Sensor 
4,11 Conector para Cabo Sensor 
4,12 Sistema OASIS 
4,13 Remota p/ Monitoração de Alarmes - 16 zonas 
4,14 Placa de saída de relés 
4,15 Resistor de supervisão de linha 
4,16 Engenharia de Sistemas 

Item 	 Descrição 
5,00 CARTÕES 

110 5,01 Cartão de Proximidade - Completo 

8 

6 
o 
96 
1. 

Qtde. 

1500 

Qtde. 

54 

4 

Item 	 Descrição 
6,00 CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV 
6,01 Camera CCD 1/3" P/B - 400 TVL - C/CS Mount - 

12VCC - 0,1 LUX 
6,02 Microcamera CCD 1/3" P&B - 400 TVL - ,03 lux - EIA - 

11-15Vdc/120Vac - C ou CS Mount - Com Microfone 
6,03 Domo pendente com câmera móvel CCD 1/4" 

Preto/Branco Spectra II - 500+ TVL - Zoom 16x 
óptico + 8x eletrônico - 0,1 lux - 24Vac - Externo 

6,04 Suporte para dome tipo pendante com fonte de 
alimentação Integrada 

6,05 Fonte de Alimentação para Câmera de CFN - 12 Vcc 
6,06 Lente Varifocal 3,5-8 mm - Auto-íris - CS Mount 

• 6,07 Caixa de Proteção para Câmera Externa 
6,08 Adaptador para Montagem de Suporte de Câmera em 

Poste 
• 6,09 Poste metálico com 7,5 metros com base 

6,10 Suporte Fixo de Teto ou Parede 
6,11 Monitor de Vídeo 14" Preto/Branco - 700 Linhas 
6,12 Monitor de Vídeo 20" Preto/Branco 

• 6,13 Conector de Vídeo Tipo BNC Macho para Cabo Rb59/U 

010 6,14 Multiplexador de Vídeo para 16 Câmeras P/B -Duplex 
6,15 Vídeo Cassete - Time Lapse para 960 Horas- 

400Linhas 
6,16 Central Matricial 9500, composta por: 
6,17 - Cartão Matriz 9500, com CPU e Fonte 
6,18 - Cartão 9500 de Entrada de Vídeo - 16 in loop 
6,19 - Cartão 9500 de Saída de Vídeo - 4 out 
6,20 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 64 Entradas 

NA / NF 
6,21 - Cartão 9500 de Interface de Alarmes - 32 Saídas NA 

/ NF 
6,22 - Teclado 9500 Remoto com Controles Auxiliares e 

PTZ - para Mesa 
6,23 Transmissor de 1 sinal de vídeo fixo para fibra óptica  

Modelo 	Fabricante 

GC-135E 	LG 

CCD-400 	GBC 

	

12 	SD-5AM-PG-E0 	PELCO 

	

12 	IWM24-GY 	PELCO 

58 

	

58 	3,5-8-1,8VGE 	RAINBOW 

	

24 	 ACIRFE 

	

8 	PA 402 	PELCO 

8 

	

58 	 ACIRFE 

	

5 	UL-KM 14 	ULTRAK 

	

5 	PMM2001 	PELCO 
450 	WM-1 BLXN 	WHINNER 

+WPC-1 

	

5 	DPX16m 	ATV 

	

5 	SVTS2100 	SONY 

	

1 	CM 9502 	PELCO 

	

5 	CM 9516L 	PELCO 

	

2 	CM 9504 	PELCO 

	

1 	CM 9564 	PELCO 

	

1 	CM 95323/32 	PE 

	

1 	CM9502KBD 

	

8 	VT 1000AC 

(11)4446 2061 Indtatria Comércio do Coornéticem Notara Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - 

10° REGISTRO CIVIL - B 
" AUTENTICAÇÃO DESTE DO 

ESTA APOSTA NO VERSO" 



• 

-B 
Belenuirhe 

11) 4f195-1,133 
O • Faca cépta a 

com o ongmil. • 



3 
17 
34 
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Qtde. 

8 	VR 1100-R3 

12 	\n-  1505WDM 

12 	VR 1505WDM-R3 

22 	VT 1001 

22 	VR 1001-R3 

R3 
ESPECIAL 

R3-BP 

IFS 

IFS 

IFS 

IFS 

IFS 

IFS 
ANSETT 

IFS 
ANSETT 
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6,24 Receptor de 1 sinal de vídeo fixo - em rack para fibra 
óptica 

6,25 Transmissor de sinal de vídeo e comando para fibra 
óptica 

6,26 Receptor de sinal de vídeo e comando - em rack para 
fibra óptica 

6,27 Transmissor de sinal de vídeo fixo - 2 sinais - para 
fibra óptica 

6,28 Receptor de sinal de vídeo - 2 sinais - em rack - para 
fibra óptica 

6,29 SubFtack para Interfaces Ópticas 
6,30 Gabinete para interfaces ópticas 
6,31 Painel falso para sub-rack de fibra óptica 
6,32 Engenharia de Sistemas 

io Item 	 Descrição 
7,00 MATERIAL DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO 
7,01 Miscelâneos 

Item 	 Descrição 
8,00 MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EM HORÁRIO 

DIURNO 
8,01 Projeto Executivo 
8,01 Mão de Obra de miscelâneos 
8,02 Mão de Obra Especializada de Instalação 
8,03 Comissionamento e Treinamento 

1 

= 

Item 	 Descrição 	 %çt 
9;00 OPCIONAL \ MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA EH:HbFtÁ 

NOTURNO/FINS DE SEMANA 
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Cajamar, 21 de maio de 2002. 

Itamar Correia da Silva 
Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Ltda 

$„ 	Vice-presidente de Operações e Logística 
,4046.11. 

kg 6:4 01,2  

Eng. FbIoVillas Beias 
Co9rendor Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 
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Q:prosente documento ê parte intedrante da 
Certidão de Acervo Técnico 	 pflo 
CREA-SP 	-e.,,Ij.,z_121..L.-2.4.V.e e 

refen- 

ATESTADO 	DE CAPACIDADE TÉCNICA 
pes 

339 
Agente 	mistrativc 1 

,e5 
5 e GERENCIAMENTO DO NOVO ESPAÇO NATURA, a Rod. AnharWera, 	 t• 

Cajamar/SP - Distrito Industrial de Polvilho, em terréíit:.',, 
- 

784.949,00m2; no valor de R$ 60.742.823,23 (sessenta milhõê-sZcSejt...es 
e quarenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte e três centavos), 

no período de 08/07/1998 à 31/03/2001, com área construída de 
77.114,85m2. 

Atestamos ainda que é Responsável Técnico pelas obras, o Eng° Roberto 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUÇA-P--.ÇCPS 
‘N, AROW7, 

ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., com sede à Rua Bela Cintra, 	, et=r40 
São Paulo/SP; C.G.0 no 61.584.223.0001/38, executou par ("ii";IND.6% 
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS NATURA LTDA, as OBRAS  

Ribeiro 	Capobianco, 	CREA 	No 	0600931321; 	Eng° 	Preposto: 	Eng° 	Luiz 
Fernando Ceccotto da Cunha, CREA No 0600899962; Eng° Eletricista: 	Eng° 
Carlos Alberto Bertasoli, CREA No 5060183145. 

1. FUNDAÇÕES: 

item 	 serviços 	 carga un 	quant. 
1 Fundações Profundas 
1.1 Tubulões em concreto a céu aberto 0 60cm c/ capacidade vertical de 140tf m 131,28 
1.2 Tubulões em concreto à céu aberto 0 70cm c/ capacidade vertical de 190tf m 5.602,54 
1.3 Tubulões em -concreto a céu aberto 0'80cm c/ capacidade vertical de 250tf m 1.298,61 
1.4 Tubulões em concreto a céu aberto 0 90cm c/ capacidade vertical de 315tf m 1.174,48 
1.5 Tubulões em concreto a céu aberto 0 100cm c/ capacidade vertical de 390tf m 5.053,25 
1.10 Tubulões em concreto a céu aberto 0 110cm c/ capacidade vertical de 470tf m 5,00 
1.11 Tubulões em concreto a céu -aberto 0 120cm c/ capacidade vertical de 560tf m 7,00 

Total m 13.272,16 

Indústria e Comércio Os Cosméticos ~ora Ltda. - Rodovia Anhanguera, km 30,5 - Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11 	- 

C1~.1_121.13______
ENZINI-10 

AAUTENTICAÇÃO DESTE DOCUMENTO 
ESTA APOSTA NO VERSO " 
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,opes 034 0 
2. GERENCIAMENTO DE INSTALAÇÕES: 	 Agent,. ninistrativo I 

Ncrta 
2.1 Sistemas de supervisão de gerenciamento de utilidades, inclusive sistema de cabeannento 
estruturado. 

.• 	Cabeamento estruturado, telemática, destinado aos sistemas de Telefonia e D 	„ ,,cos, as 
seguintes características:  

v.....,,,,...."....,,, .f.',.:N., • Velocidade de 400 mbts/s escaláveis até 1,6 gbts/s; 	 (...s. 
• Sistema UTP, categoria 5 compostos por backbone óptico, trabalhando em F4..Eterne-t*.no u c^" \ 

Switch Sisco de 100/10 mbts; 	 ,f cr's. 	.:c 
• Portas padrão 100/10-base T - (2500 pontos); 

	

	 Itl 
u -,.- i 

k 
• Portas ópticas padrão 100-base FX - (40 pontos). 	, . 

L, i. I.' 

• •:. ccc- kc. 	("' ̀ 7* ....'.4-S;"; g.  Sistema geral de supervisão predial e industrial para os sistemas de utilidade0acaritircionad é,V 
processo, distribuído pelo parque industrial esedifícios com as seguintes caracter f'  çs' • Estações centrais de trabalho, com software dedicado, com capacidade 	2  contr 	e 
gerenciamento seccionado por níveis (situação de inicial de operação de urna a quinz ruclades 
Centrais); 	. 

• Um primeiro nível gerencial 'cle interligação dos edifícios através de um backbone de fibra óptica 
com 11 interfaces (expansível); 

• Um segundo nível de comunicação das controladoras em RS 485; 
• Painéis gerais, para distribuição da base de dados em aproximadamente 150 controladoras do tipo 
• Stand-Alone (divididas em grupos de 3 ou 4 unidades); 
• Cada controladora tem capacidade de gerenciamento de 10 a 80 (pontos); 
• Número de pontos do sistema (1700). 

2.2. Sistema de controle de acesso, detecção e alarme de intrusão. 

No de pontos 333 

2.3. Sistema de combate a incêndio com sprinklers (bicos aspersores) = 6350 unid. 

2.4. Sistema de ar condicionado central: Capacidade 1937 TR. 

2.5. Sistern a de rede de telemática (telefonia e dados): 3800 ptos. 

2 6 Sistema de circuito de televisão de vigilância - CFTV: 70 câmaras. 

2.7. Sistema de detecção,e alarme de incêndio: 868 pontos. 

3. ESTRUTURA METÁLICA 

3.1. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vão maiores ou igual a 20 metros: 
3.1.1. Portaria de cargas 	 5,77 ton 
3.1.2. Ponte de acesso ao centro de convenções 	 20,16 ton 
3.1.3. Picking 	  80,19 ton 
3.1.4. Almoxarifado da manutenção 	  61,33 ton 
3.1.5. Passarela de ligação de Fábricas/Picking 	 14,85 ton 
3.1.6. Passarela de ligação estacionamento 'a Recepção 	13,14ton 
3.1.7.Passarela de ligaçãb Recepção ao Hall dos elevadores 	40,30ton 
3.1.8. Passarela de ligação Praça 'a ETE 	  37,51ton 
3.1.9. Passarela de ligação ETE ao Clube 	  9,79ton 

''•-• 

Total 	  283,04ton 

....----------- 
J

.% 

Indústria a Comércio de Cosméticos flatuea Ltda. - Rodovia Anhanpuere, kIll 30,5- Cajamar/SP - CEP 07750-000 - Fone (11)4446 2061 

	

CARgar 	B  
'AAUTENTICAÇÃO DESTE nOCUMENTO 

	

ERT,, 	\ft) 	— 



O• REGI O 	•B Rua SiiY2 Jardi 	- Betenamho 
ir (11) ód5j 

AUTENT7 ÇAO cópi 
parte con re com o ongina 

29 

CI cov Simões 
• , iTENTrIDADE 



jamar, 07 de novembro de 2002. 

g. Fábio Villas Bôas 
Coordenador Geral de Obras do NEN - Novo Espaço Natura 

7. ELEVADOR 
7.1. Elevador para monta carga com capacidade de carga de 4,0 ton, caixa d 
paradas 	  01 unid 
7.2. Elevador comum para passageiro com 4 paradas 	  02 unid 
7.3. Elevador panorâmico para passageiro com 3 paradas 	 02 unid 4.z,f 
7.4. Elevador panorâmico para passageiro com 5 paradas 	 03 unid 

t A 
8. REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES 
8.1. Revestimento com material vitrificado ou cerâmico 	 3.483,48m2 
8.2. Revestimento com epóxi 	 28.122,99m2 

O presente documento e parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico expedidjoelo 
CP,EA-SP sob 	 b)--  e 
somente será vá;idc acempanhadu do refen-
da Certidão. 

SãoPauo ,221,1 Ia,. ir 
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3.2. Fornecimento e montagem de estrutura metálica com vãos entre 
2.266.441,81 kg 

7,5m a 35,75m 

  

4. ESTRUTURA DE CONCRETO 
4.1. Forma de estrutura 	 141.436,73 m2 
4.2. Aço Ca 50 	 2.169.437,22 Kg 
4.3. Concreto estrutural fck 15 a 20 Mpa 	  4.227,55 m2 
4.4. Concreto estrutural fck 20 Mpa 	  1.412,31m3 
4.5. Concreto estrutural fck 25 Mpa 	  10.399,72m3 
4.6. Concreto estrutural fck 30 Mpa 	 4.867,09m3 
4.7. Concreto estrutural pré-moldado 	  816,95m3 
4.8. Concreto• estrutural fck 25 Mpa para capeamento de laje 	 335,72m3 

5. ESQUADRIAS METÁLICAS 
5.1. Esquadrias de alumínio  

	
19.836,20m2 

, 6. VIDRO 
6.1. fornecimento e instalação de vidros 	  21.019,78m2 

Tabelionato de Notas - José Roberto Pacheco França - Tabelião 
Av. João Dias, 2320-Santo Anaro - Fone: 56416092 1,2 111102082418 

Recon -n por semelhança a firma SI.FRA de: FABIO VILAS BOAS, 
Carferin,  por: Joaquim 
VALIDO ScI4MlE CO1 0 SELO DE AMENTICIDADE 
Va lares 	S. 

P.Dados 118...: 0,00 a
P"Oi'  11 	 ade. Firaas 

 

RS...: 1,96 E 

Total 	1,96 	la. I. 	 screven e 

indústria e Comérdo de Comndtke• Natura Ltda. - Rodovia Anhanouera, km 30,5 - Calamar/SP - CEP 07750-000 - FOI1C (1,1)4446 2061 
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1 

nte 	istraliv o 1 
Nn:le 

1 	. 

 

t-' 
--- - 

COMPLEMENTO DE ATESTADO 	 c.,  
'4'1 Vn,,,,  ,, 	0:-j '...SP. ,;:„)./ -,:::.\,..S9. ,_e- 

',, 	J-4.8., !: ,-, . '',-- 	r,"'''00:0' 
Atestamos 	

'`'......~.- 
para os devidos fins e a quem possa interessar, que o atestado de capacidade 

técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, referente as obras civis e Gerenciarnento do Novo 
Espaço N atura para Construcap-CCPS Engenharia e Comercio S/A, dentro do item 1.6 — 
prédio de serviços, foi construída uma creche com área total construída de 720m2, além das 
áreas de refeitório, cozinha, lanchonete, lojas de serviços, ambulatórios, departamentos de 
recursos humanos e financeiro, posto bancário e sanitários, totalizando 9.437,00m2 de área 
construída. 

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIDO DE NOTAS DE CAJANAP, 
Av.Tenente Dar8es.17B7. Bairro Polvilho. CaTatar-SP Tel. 4448.1611 4448.1911 

" João Baot. 	Martelletto - Oficial 
ecoo eco cor tese anca a 	

aceito o sei 

valor eCodótico. e dou fè. 
Cajatar. 2 

E; testeduoho 
Flavia Soncalves 
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ir REGISTRO CIVIL. 
Rui Silva Jardim, 86. Bele 

Foge (11 
AGTENTICAÇA0 
parte confere com 

- 
S Paulo, 
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Cajamar, 25 de Novembro de 2.005 

Ricardo Basile Pu 
Engenharia de Serviços e Obras 
Natura Cajamar 

.de: RICARDO BASILE PUCCI, 
oveffibre de 2005. 

da verdade. 

L 0345 

noturo  
Rodovia Anhanguera Km 30,5 
07750-000 Cajamar SP Brasil 
Tel. (5511) 4446 2000 Fax (5511) 4446 2193 
www.natura.net  

O presente documento é parte integrante da 
Certidão de Acervo Técnico ,anelo 
C R ,'?:;e1.: ne' (D7 Q., 	
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COMPLEMENTO DE ATESTADO 
Márcia A,  

Agente 	mstrativo 
Norte 

  

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar, em  
atestado de capacidade técnica emitido em 21 de Maio de 2.002, ref Orte .  2: obras civis e Gerenciamento do Novo Espaço Natura para Construo' j;i4CCP.:  

E • ^- : Engenharia e Comercio SIA, que o item 3.3 — Ar Condicionado, tra Me. d  -,-,.-,. 	- .-T ,, •::,::: 	 i: 
sistema ar condicionadacentral, com sistema de automação tipo micropro s.ackYsc'—' • ',., • 
e com interface de comunicação com as controladoras eletrônicas dos chille 	- 	 ,:':,....?" 	;.....rn".4r  , 	...." 

Colocamo-nos  a inteira disposição de Vsas. Para qualquer esclarecimento ou 
providencia complementar que se faça necessário. 

ler~sTRQ ova. -.13~40 
" AALYNYUCÁ.Ão DESTE %MN" 

ESTA APOSTA NO NÍMIO 
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CONSTRUCAP - CCPS 
	 ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A. 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 

Execução das obras de construçãoda loja do Hiper Extra Araraquara para a Cia Brasileira de 
i Distribuição 

LOCAL DO SERVIÇO: 
Araraquara - São Paulo 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N2  REGISTRO NO CREA 

Carlos Alberto Bertasoli - CREA/SP n° 5060183145 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

0346 

(X) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	 (X)RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT N° FL-53350 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

AREA CONSTRUIDA DE EDIFICAÇÕES 

CONJUNTO DE SUBESTAÇÕES 

CONSTRUCAP-C 
CNPJ n° 61.58 

ENGENHA 
23/00 -38 

E COMERCIO S/A 

C 	STRUCAP-C(PS 	NH AR IA E COMÉRCIO S/A. 
CNPJIMI: N0 61.584.22310001.38  

TEC. *!CIVIL SUSANA CABARCOS PAWLETTA 
CREA N. 	6001D RG N.*6.816.967•X • SSP1SP 
GERENTE DE CONCESSOESICONCORRÉNCIA 

  

CONSTRUCAP ESCRITÓRIO CENTRAL: RUA BELA CINTRA, 24 - 1° ANDAR - CEP 01415-000 
CONSOLAÇÃO - SÃO PAULO - SP - FONE: (11)301-7-8000 - FAX: (11) 3258-1047 
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CERTIDÃO N°: Folha(s) n°: 1 de .2 

IMPORTANTE: A presente ce 
acervo técnico do profission 

quinda ao longo da vida 
não cabendo qualquer limitação P a 

Referente à(s) ART(s) 0519734 1093440 

CERTIFICAMOS, para os d 
CONFEA, que consta em no 

Profissional 

Titulo(s) 

CREASP 

010 	Atribuiço 

Atividade(s 
nica(s) R 

' Qua 

Local 

Cidade 

Valor 

Per' 

Contrata 

Contratada 

CREASP 

**0 profissi 
**A presente Cedi 
12/05/01 sob n.° 

em 
verac 
processo 

Resolução n°317/86 do 
ional abaixo mencionado: 

s de 
ra. 

e Conselho im 

W
7l

i k
aP

RIC
,J  

e 

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

c to6.3 
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 

CREA-SP 	 Válida somente coma autenticação do Crea-SP 
0347 • 
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L 0348 Válida so 	 autenticação do Crea-SP 

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

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT 

CERTIDÃO IV°. Folha(s) 	2•de 2 

Quinta-feira, 22 de Janeiro de 2004 

Conferido: Cecilia K a Pifieiro - DRCA 
fone Portaria 030/2000 

rida ao longo da vida do 	fissioÀkj,,&  
abendo qualquer Hm (a4"  acervo técnico do profissional certificado. 

IMPORTANTE: A presente certidão é valiatto I 

parte confere e 

S Paulo, 

CREA-SP 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COM132,NNHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Atestado de capacidade técnica 

Certificamos para os devidos fins, que .a empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A, com 
sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar— São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.584223/0001-38 e 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira de Distribuição, os 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra Araraquara, localizada na 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2— Período de execução: julho /2000 a novembro /2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4 — Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n°0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n° 0400437716 
.. .Eng° Preposto Dorival Nunes Filho — Crea n°0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n° 5060183145 

5— Principais serviços: 

Projetos em geral 
. Fundação 
. Arquitetura 
. Estrutura de concreto 
. Estrutura metálica 
. Sistema viário 
. Drenagem 
. Piso estrutural 
. Incêndio 
. Elétrica e hidráulica 
. Ar condicionado 
. Frio alimentar 
. Telefonia 
. Sonorização 
. CFTV e TV 
. Impermeabilizaçã 
. Acústica 

00 	eI O 	L - BE 
tu Silva ardim, 	elenzrnho S.Paulo-SP 

Fo 	11) 6695-9133 
AUM.:NT' 	1 -Esu cópia apresentada 
parte confere orno onginal Dou R 

- 

O PRESENW DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDIDA NEGIes DATA .E 
CREA-SP SOB 61°‘-t. — 5 	5V' 

São Paulo, 	i Qjj  () . 

CECILIA 
	 TÉCNICA S 

Av. Brigadeiro -000 Fone:38860533 
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Av. Brigadeiro Luiz Anto 
paice con etc COMO 

GERAÇÃO DE ENERGIA 

Instalação de 02 grupo moto-geradores sendo um de ca 	 405KVA,e outro de 380/350KVA, 
ambos trifásico + Neutro, 60HZ, com a finalidade de at nder carg. prioritárias: 

.Qtçp 

0350 
GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Entrada de Energia 

-Entrada de energia 
Entrada de energia do tipo radial, tensão 15KV, trifãsico, 60HZ, proveniente da concessionária ompanhia 
Pulista de Força e Luz CPFL. 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPED1D$ NW.."1A DATA,PELO 
CREA-SP SOB N°  ÇL— `.5 -5-35v  

São Paulo, 12-/ 	/ ()q. 
e 

3 TP's para medição CPFL 
3 TC's para medição CPFL 
1 conjunto de medição instalado pela CPFL 
1 chave seccionadora 15KV — 400A — abertura sob carga marca Beghim, comando simultâneo nas 03 fases 
1 disuntor geral de proteção de media tensão a seco tipo HAD 12/24KV — 400A  da ABB(SACE) 
1 TP para comando e proteção 
1 chave seccionadora 15KV — 400A — abeertura sob carga — Beghim 
3 pára-raios tipo válvula 15KV — 12KA 

Subestação de Média Tensão 

Subestação construída em alvenaria conforme as normas da concessionária. Após a medição foi instalado 
uma chave seccionadora classe 15KV — 400A — abertura sob carga, marca Bechim, desta chave é alimentado 
o barramento de distribuição em barra de cobre até as chaves seccionadoras. As 02 chaves seccionadoras 
são do tipo abertura sob carga, 400A/15KV, com comando simultâneo nas três fases e base para fusíveis 
limitadores de corrente, tipo HH, dotada de dispositivo de abertura das três fases, quando da interrupção de 
um dos fusíveis, sendo uma para proteção individual de cada transformador. 

A proteção da S/E é feita através da coordenação de seletividade dos fusíveis HH de proteção de cada trafo 
com o disjuntor geral de média tensão instalado na cabine de medição. 

Instalação de 2 (dois) transformadores sendo: 
02 transformador de 1000KVA, isolação a seco, primário 13.8,KV — delta, secundário 400/231V — estrela com 
neutro aterrado, impedância 6%. 

POTENCIA TOTAL INSTALADA 2000KVA CLASSE DE TENSÃO 15KV 

Cabine de Medição 

-4 cabos de média tensão 15Kv, sendo 01 reserva 
-3 pára-raios tipo válvula 15KV-12KA 
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• 

O sistema de transferência entre concessionária e o gerador é automático através de disju toíss, 44. 
motorizados baixa tensão. 	 • ;'',A Cid -.. 

Alimentado res de Baixa Tensão 

A distribuição de alimentadores foi executada através de cabos de cobre, classe 
neutro e terra e alimentam os quadros elétricos e pontos de força distribuídos n 
• executada através de calhas e eletrodutos. 

Distribuição de Força e Iluminação 

A partir dos quadros terminais (QT's) e quadros de força (QF's), toda a distribuição de força e Ifuminação foi 
executada em fios e cabos com isolação de 750V. 

• Em todos os setores do empreendimento estão distribuídos circuitos de iluminação de emergência, ligados ao 
grupo gerador, permanecendo acesos em caso de falta de energia na rede pública. 

Iluminação Anti-Pânico 

Instalado um sistema de iluminação anil-pânico composto por luminárias autônomas para balizamento e 
indicação de salda. Para a área do salão de vendas e deposito o sistema é alimentado através de centrais 
de 12V/300Watts, com bateria selada (55ah) acondicionada em caixa e com projetor com lâmpada halógena 
de 55W. Para áreas internas de trabalho, luminárias compactas para balizamento ou com indicação de 
saída, com baterias autônomas. 

Proteção Contra Descargas Atmosféricas 

O sistema de proteção adotado é o gaiola de Faraday, através do aterramento de toda a cobertura da loja. 

Telefonia 

1 A partir do DGr geral é feita a interligação com a central de PABX e desta as instalações para o sistema de 
telefonia da loja. A partir do CPD segue uma tubulação direta até o distribuidor geral. 

A partir da central de som, toda a distribuição executada em cabos flexíveis polarizados, nas cores vermelho 
e preto, conduzidos por eletrodutos e perfilados. 

Alarme de Incêndio e Gás 

A partir da central de alarme de incêndio, instalada na sala de segurança, derivam as tubulações destinadas 
a distribuição da fiação que interliga o sistema de alarme de incêndio e gás. 

O sistema de alarme de incêndio é composto por botoeiras de alarme 	bre o Vidro", detetores de 
fumaça. 

Todo o sistema de alarme de incêndio é supervisionado e 	 "Quebre o Vidro" possuem led's 
de indicação de sistema em funcionamento e sistema at 

Sonorização 

Ur REM 
Rua Silva Ju 	114 

Paulo, 

Av. Brigadeiro Luiz Anto 
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O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TrzCNICO EXPEDIWI NE;TA,Iyal?8ELO 
CREA-SP SOB N° 	  

São Paulo. 	/ 	01.1. • GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO 
E SUPERVIÇÃO PREDIAL 

Instalação do sistema de automação e supervisão predial co 

- 	Estação central de Supervisão Predial 
Microcomputador Pentium III 
Impressora jato de tinta 

CECILIA UE 
TÉCNICA S 

Av. Brigadeiro Luiz Anton 

Ur REGISTRO 
Rua Silva Jardim, 

Fo 
AUTENTICA 
pollédif 

0352 GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
Ao,  

Sistema de alarme de gás composto por sensores de detecção de vazamento de gás, instatados junto aos 
pontos de consumo. Esse sistema tem dupla função sendo que a primeira consiste na interrupção do sistema 
de fornecimento de gás atuando nas válvulas solenbides e, em segundo, no alerta através da central dos 
eventos ocorridos. 

Alarme Patrimonial e Circuito Fechado de Televisão 

Infra-estrutura (tubulação seca) para o sistema de alarme patrimonial (abertura de portas) e circuito fechado 
de tv (CF7V). 

Rede elétrica estabilizada e Lógica 

Rede Lógica 

CPD: instalado um rack de 40Us para acomodar todos os equipamentos de informática: router, modem, link 
switch, port switch hub, 05 hubs, patch panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 62 
pontos de utilização. 
CREDIARIO: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch 
panei. Do rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 35 pontos de utilização. 
ADM: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do 
rack partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 33 pontos de utilização. 
FIBRA OTICA: Do rack do CPD saem 03 cabos de fibra ótica: 01 cabo de 08 fibras para orack localizado no 
Administração, 01 cabo de 08 fibras para o rack localizado na sala do sub-solo (Crediário) e 01cabode04 
fibras para o rack localizado na guarita 

TOTAL DE PONTOS INSTALADOS: 130 PONTOS 

Rede lógica para balanças: 

O sistema de ;lógica das balanças é do tipo estrela. Foi instalado dois DGs.: 01 no 
retaguarda. Do DG da retaguarda até as balanças o cabeamento é padrão RS-485 
. total de 26 pontos. 

Rede elétrica estabilizada: 

Instalação de toda rede de energia estabilizada através dos seguintes equipamentos: 
NO-BREAK 7KVA— 08 UNIDADES 
ESTABILIZADOR 7KVA —03 UNIDADE 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
• No-break, potencia 1KVA e 20 minutos de autonomia 
Módula de interface RS232/485 
Software de gerenciamento gráfico e aplicação 
Módulo de integração Mantec 
Quadro de automação QCS 

- 	Elétrica predial/Ar condicionado 
Controlador microprdcessado Microblau 
24 sensores de temperatura Pt 100 
02 reles de nível com eletrodo tipo pendulo 
15 poço de termômetro 
01 Interface Humano-Máquina modelo TM400 
01 Interface Humano-Máquina modelo TN205-1 
01 Luximetro escala 0-20 

 

- 	Controlador de demanda e fator de Potência 
Controlador HW-MIC2008 com 8 saidas 
01 HW MIC TXRX 
Quadro auxiliares para relés 

- 	Central de detecção de gás 
05 Sensores de gás GLP 
01 Central de detecção e alarme de gás Gasmaster 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

Complemento de Atestado de Capacidade Técnica 

Certificamos pata os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engen 
sede á Rua Bela Cintra, 24 -1° andar São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia B 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper E 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Araraquara — SP. 

Principais características: 

, com 
38 e 

os 
na 

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2— Período de execução: julho /2000 a novembro /2000 

3 — Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n°0400437716 
.Eng° Preposto Dorival Nunes Filho — Crea n° 0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n°5060183145 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO 

Instalação Industrial para produção de Frio, montado em sistema paralelo de refrigeração, com 
Compressores Semi-hermeticos da Mama Bitzer, Condensação a Agua, dimensionada para acionar os 
Expositores Frigoríficos, Salas de Preparo Climatizadas, e Câmaras Frigoríficas para a Loja EXTRA - 
ARARAQUARA. 

CARGAS REQUERIDAS 

- Carga requerida de resfriados 254.973Kcal/h 
- Carga requerida de congelados 46.330KcaVh 
- POTENCIA TOTAL INSTALADA 420KVA 380/60Hz. 

O e, 
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•COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

• Sistema de aquecimento de água por tanque recuperador de calor: 

Modelo 
	 "Shell & Tube" 

Quantidade 
	 01 unidades 

Capacidade 
	 2000 Litros 

• Condensação: condensação á água abastecido através das torres de resfriamento do sistema de ar condicionado 
central 

• Painéis, materiais para isolamento de Câmaras frigoríficas e Portas: 

Painéis isopor 	 2642 m2 
Isolamento piso espessura 	 386,0 m2 

-Isolamento de piso e barreira de vapor constituído de primer asfáttico, asfalto oxidado, lona plástica e filme de 
alumínio com espessura 0,05mm. 

-Portas frigoríficas revestidas em aço inox 304, com espessura 1,2 e 0,8mm, núcleo em espum 
expandido com densidade global de38Kg/m3, e batentes em aço inox AlS1-304 28. 

portas giratórias 
portas deslizantes 1200,2000x120 
portas giratórias silo de gelo 700x1080x80 

7 Peças 
18 peças 
1 peças 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO E SUPERVIÇÃO PREDIAL 

Instalação do sistema de automação e supervisão predial composto por 

- 	Estação central de Supervição Predial 
Microcomputador Pentium Ifi 
Impressora jato de tinta 
No-break, potencia 1KVA e 20 minutos de autonomia 
Modula de interface RS232/485 
Software de gerenciamento gráfico e aplicação 
Módulo de integração Mantec 
Quadro de automação QCS 

- 	Elétrica predial/Ar condicionado 
Controlador microprocessado Microblau 
24 sensores de temperatura Pt 100 
02 rele de nivel com eletroldo tipo penduro 
15 poço de termômetro 
01 Interface Humano-Máquina modelo TM400 

itr 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 
01 Interface Humano-Máquina modelo TN205-1 
01 Luximetro escala 0-20 

- 	Controlador de demanda e fator de Potência 

Controlador HW-MIC2008 com 8 saidas 

01 I-W MIC TXRX 
Quadro auxiliares para relés 

- 	Central de detecção de gás 
05 Sensores de gás GLP 
01 Central de detecção e alarme de gás Gasmaster 

• GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE REDE LOGICA 

CPD: instalado um rack de 40Us para acomodar todos os equipamentos de informática: router, modem, fink switch, port 
switch hub, 05 hubs, patch panei. Do rack partem os cabos UTPs categorias para atender 62 pontos de utilização. 
CREDIARIO: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei. Do rack 
partem os cabos UTPs categoria 5 para atender 35 pontos de utilização. 
ADM: instalado um rack de 12 Us para acomodar os equipamentos de informática: 03 hubs, patch panei Do rack partem 
os cabos UTPs categoria 5 para atender 33 pontos de utilização. 
FIBRA OTICA: Do rack do CPD saem 03 cabos de fibra ótica: 01 cabo de 08 fibras para orack localizado no 
Administração, 01 cabo de 08 fibras para o rack localizado na sala do sub-solo(Crediário) e 01cabode04 fibras para o rack 
localizado na guarita 

• 
TOTAL DE PONTOS INSTALADOS: 130 PONTOS 

Rede lógica para balanças: 

O sistema de ;lógica das balanças é do tipo estrela. Foi instalado dois DGs.: 01 no CPD e outro na retaguarda. Do DG da 
retaguarda até as balanças o cabeamento é padrão RS-485 
. total de 26 pontos. 

Rede elétrica estabilizada: 

Instalação de toda rede de energia estalilizada através dos seguintes equipamentos: 
NO-BREAK 7KVA— 08 UN1D 
ESTABILIZADOR 7KVA — 0 UNID 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASfLEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 0357 

COMPLEMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap CCPS Engenharia e Comércio S.A, com 
sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar— São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.584.223/0001-38 e 
registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira de Distribuição, os 
serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra Araraquara, localizada na 
Av. José Bonifácio, 483 - Centro - Ara raquara — SP. 

Principais características: 

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2— Período de execução: julho / 2000 a novembro / 2000 

3 —Valor total do contrato: R$ 16.401.611,94 

4 — Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 
. Eng° Marco Aurélio C. Guimarães — Crea n° 0400437716 
. Eng° Preposto Dorival Nunes Filho — Crea n°0601764262 
. Eng° Instalações Carlos Alberto Bertasoli — Crea n°5060183145 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDUOLN NEÔWDATELO 
CREA-SP SOB N° 	5k..)  

São Paulo,./ 	OL/. 
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ORCA Execução e gerenciamento de sistema de sonorização, compreendendo: 

   

A partir da central de som, toda a distribuição executada em cabos flexíveis polarizados, nas cores vermelho 
e preto, conduzidos por eletrodutos e perfilados. 

Total de pontos instalados: 166 unid. 

DISTRIBUIÇÃO DE SOM E ANTENA 
Caixa de saída sonofletora 6", de embutir, com potenciômetro. 
Caixa de saída sonofletora 6", de sobrepor.. 
Caixa de saída tipo cometa 
Microfone 
Eletroduto de ferro galvanizado eletrolítico, em barra de 3 
com uma luva na ponta, 03/4".. 
Caixa de passagem em liga de alumínio-silício 0 

kW! 
Rua SilvaJard, 

AUTENTI 
parte con 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3.126 
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sem rosca, com borracha de vedação, com muttiplas saídas. 
Fio tipo par torcido pretolvermelho, 2)42,5mm2. 
Central de som, conforme especificação: 

110 cj 
2500 m 

1 cj 
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Serviços executados -Gerenciamento:  

02 unidades - Sistema de Esteira Transportadora Automatizado 
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COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

COMPLEMENTO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCN  

Certificamos para os devidos fins, que a empresa CONSTRUCAP-CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO 

SÃ. , com sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São Paulo — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 

61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia Brasileira 

de Distribuição, os serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja do Hiper Extra 

Araraquara, localizada na Av. José Bonifácio, 483 Centro de Araraquara-SP., período de execução 

12/junho/2000 a 28/novembro de 2002, 
Responsáveis técnicos pela execução da obra: 

Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco — Crea n° 0600931321 

Eng.° Marco Aurélio C.Guimarães - Crea n.° 0400437716 

Eng.° Eletricista Carlos Alberto Bertasoli Crea n.° 5060183145 

Eng.° Mecânico Fábio Carlos Cassano - Crea n.° 0601499890 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR 
7i0  

Atestado de capacidade técnica  

0360 

Certificamos para os devidos fins, que a empresa Construcap-CCPS Engenharia e Comércio 
S.A, com sede á Rua Bela Cintra, 24 - 1° andar — São Paulo — SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 
61.584.223/0001-38 e registrada no CREA-SP sob o n° 0003732, executou para a Companhia 
Brasileira de Distribuição, os serviços de projetos, gerenciamento, obras de construção da loja 
do Hiper Extra Araraquara, localizada na Av. José Bonifácio, 483.- Centro - Araraquara — SP. 

Principais características:  

1 — Área total construída: 22.807,40 m2  

2 — Período de execução: 12/junho/ 2000 a 28/novembro/ 2000 

3— Responsáveis técnicos pela execução da obra: 
. Eng.° Roberto Ribeiro Capobianco 	— Crea n° 0600931321 
. Eng.° Marco Aurélio C. Guimarães 	— Crea n° 0400437716 	CECI 	U • a AGASE 
. Eng.° Eletricista Carlos Alberto Bertasoli — Crea n° 5060183145 	TÉCNIC 	ADMINISTRATIVOS 
• .Eng.° Mecânico Fabio Carlos Cassano - Crea n° 0601499890 	 ORCA 

O PRESENTS DOCUMENTO É PARTE 
EGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

TiJCNICO EXPEDIDA NE:_144.p6PELO 
CREA-Sp SOB N° 	55 3  

São Paulo, (22.4 01  /  04. 

4— Principais serviços: 

Projetos em geral 
. Fundação 
. Arquitetura 
. Estrutura de concreto 
. Estrutura metálica 
. Sistema viário 
. Drenagem 
. Piso estrutural 
. Incêndio 
. Elétrica e hidráulica 
. Ar condicionado 
. Frio alimentar 
. Telefonia 
. Sonorização 
. CFTV e TV 
. Impermeabilização 
. Acústica 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3126- FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 
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GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

O PRESENT€ DOCUMENTO E PARTE 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 
TÉCNICO EXPEDI.,MNEi..-T4WOATA PELO 
CREA-SP SOB N° 	".) 50  

São Paulo, 	/ 09. 
U 	AGASE 

DMINISTRATI VOS 
RCA 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚC R 0361 

CECILI 
TÉCNICA 

01) Gerenciamento e Execução do Sistema de Ar Condicionado Central tipo Água Gelada, 
Ventilação e Exaustão Mecânica 

CAPACIDADE INSTALADA: 460TR 

Descrição geral da instalação 

- Trata-se de condicionamento de ar para verão, com controle de temperatura, 
exaustão mecânica. 

Ar Condicionado 

- Foi adotado sistema de expansão direta e indireta para as áreas abaixo descritas: 

Sistema de expansão direta são através de air split 
Sistema de expansão indireta adotado é composto por duas unidades resfriadoras do tipo 
"chiller"com condensadores resfriados a água e torres de resfriamento. 
O tratamento e o resfriamento do ar nos ambientes condicionados são feitos por meio de 
unidades climatizadoras de ar tipo "fan coir. 
A recirculação da água é forçada através de rede hidráulica por meio de eletrobombas 
centrifugas. 
O insuflamento e o retomo do ar são feitos através de dutos de baixa pressão,em chapas de 
aço galvanizado, nas bitolas recomendadas pela ABNT. 
Sistema de ventilação : tem, por finalidade manter condições de conforto dosocupantes e 
renovar o Ar. O sistema é composto por caixas de ventilação providas de filtros metálicos classe 
G3. 
Sistema de exaustão; tem por finalidade eliminar partículas em suspensãp(gordura, vapor, 
farinha), odores e manter condições de conforto dos ocupantes. Exauseres utilizados do tipo 
"limit load". 

• Equipamentos Instalados 

• Condicionadores de Ar Tipo Fan Coil 21 unidades 
• Condicionadores de Ar tipo Air Split 04 unidades 
• Caixa de Ventilação(vazão total ar = 40.340m3/h 05 unidades 
• Exaustores(vazão de ar total=63.568m3/h) 14 unidades 

•• Lavadores de Ar(vazão total de ar=34.396m3/h) 04 unidades 
• Unidade resfriadora(CHILLER)capacidade 200TR 02 unidades 
• Bombas de água gelada primária vazão de água 60m3/h 05 unidades 
• Bombas de água gelada secundada 04 unidades 
• Bombas de água de condensação vazão de água 64m3/h 02 unidades 
• Torre de resfriamento vazão de agua 64m3/h 02 unidades 

lo•RROISTRo 	- 
Rua Silva Jardim, - Belcnzinho S.Pa u 

Fo 	(11) 6695-9133 
AUTENTICA I O. Ene cópia apr 
parte confere om o °ripai. Do 

AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTÔNIO, 3126- FON 886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 
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São P. o 08 de Vaio de 200 

MPANHIA BRASILEIRA DE DIS 	o 

5 

- temo o 
(11) 6695.9133 

O. Eau cópia apr 
COM anginal,Dou 

C.  

„ 
AV. BRIGADEIRO LUIZ ANTONIO, 3126- FONE: 3886-0533 - SÃO PAULO - CEP 01402-901 

GRUPO PÃO DE AÇÚCAR 

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO PÃO DE AÇÚCAR 

2) Estacas escavadas: 
Escavação de estaca escavada, ind. mobilização, escavação, concretagem e bf 0 30 
3.288,00m1 
Escavação de estaca escavada, incl.mobilização, escavação, concretagem e bf 0 25 
2.950,00m1 

0362 

3) Cobertura: 
Sistema de cobertura em telhas metálicas Roll-On  9.246,84m2 

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE 

-00.3-te 2:01 1,01N OE 	 CREA-SP SOB 	  
TÉCNICO EXPED)D14 Ng1..T,A,DATA PELO 
INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO 

Sào, Paulo, 2-1 0 iii Oq . 

	

CECIL 	 NAGASE 

	

TÉCNICA 	. DMINISTRATIVOS 
ORCA 

"'̂kO,LIbb SO.  COM Sn-n  
TAPET DE NIA° 	T% 

JrrrrrI 
Réconheco p/semelhanca 0001 firma(s) d CECILIO BENJAMIN CINERA • SEe -Paulo, 09 De 	MAIO De 2001. 
_run 

Selcs..: 1919AA032103 dga.  
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ifluiliEIRA GUEDES S/A 

ANEXO III 

REF: CONCORRENCIA PÚBLICA N° 05/2007 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSÁBILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
Obras Civis, remodelação das Estações Ferroviárias de Duque de Caxias, Campos Elíseos, 
Jardim Primavera, Saracuruna - CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos. 
LOCAL DO SERVIÇO: 
Caxias - RJ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO/N° REGISTRO NO CREA 

Samuel José Duque Leite - CREA/RJ - 32807/D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TÉCNICO 

0363 

( X ) EMPREGADO 	( ) SÓCIO 
	

( )DIRETOR 	( X )RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: CAT n° 13777/2003 
VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

TER EXECUTADO EM CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL OU EPC 
OU TURN-KEY, OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PREDIAL E ACABAMENTOS. 

TER EXECUTADO OBRAS(S) DE CONSTRUÇÃO PREDIAL COM 
INSTALAÇÃO/MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO SISTEMA DE 
DETECÇÃO DE ALARME CONTRA INCÊNDIO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E 
HIDRAÚLICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO. 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A 
CNPJ n° 61.099.826/0001-44 

 

Construtora Ferreira Guedes S/A - 
Armando Rodrigues dos Santos 

Gerente de Propostas 
Crea n° 0682054315/D 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  . 

._ 	., 	.., 
CERTIDAO DE'ACERVO,,•T"HdiTICO 	 • 	 , f 

. 	,, ,' :.'• 
*************'d*ERT`ID-Aó±VALiDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) NO VERSO: ***,***,!;*, 
'*** Acompanha - á' pra-sente:" certidao atestado [á] contendo 13 folha [s]:. :; :.*,**.  ‘,. • ,;. ....!,,:' -,'":¡'::,.f,, 

CERTIDAO No. 13777/-2003' 
.• 	,' 	. • ; 	, „; 4; 	,'  

CERTIFICO PRA FINS DE ACERVO 'rECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTE-CREA, '': ',,J ,'" 

CONSTA (M) A (S) -ARr"(S) ABAIXO EM NOME DO (S) PROFISSIONAL (IS) , QUE .. ". . . ..;:. .,`• ';',. •,,':!‘.z.j,,,,.,•-•,4,%,,::,.:,  

PERTENCE (M) " AO QUADRO "TECNICO DA EMPRESA: .................... . 	-: ':'• ''''''''''‘A.,.,  
... 	. 	• • r *  • •4: • • • .• '• •,..Z 7,4T  ' ,,,) 

. 	
- 	• 	,•2,  , ., ... 	,?, ,r, 

242  .2 

Razao' Social.. :', CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A ........... . ... . ... .1...., .1,•4.4.,,., 

Registro.....•• .,: 1973200101.... ............. ' ..... . ........ .. . "..''.. . 2.2: ..:',.,..i.:::. 
Ramo/Atividade: OS iNGA:CIVIL, OS ENG ELETRICA ....... . . ............ ':''.':"."•:::":-... 

, 	• ,...., ., '; ' ` 	±, 5...F.',,,  I 
., 

- 	- -  

` ART No. AA45104 - de 22.07.1997 	. 	Natureza: OBRA E SERVICOP:..r:„:-..q•v. , •••,,,,l,": 

• 	, 
: ' 'Responsavel TecniCO':' SILVIO NAVARRO GUEDES. ......... . ..... . . . • ... ....;•...„j':„.,:,•''' ...:w  

Carteira No. SP=136567/D 	Reg. No., 1995121848,Ue 

Titulo: ENGENHEIRO' CIVIL 	
` 	,•-: -- •.•!,-,,),,, ,(0,is': • 	„, 

' 'Cántratante: CBTTJ 	RA '-' 	CIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS. ....... . • .• .•,••'• '' . g • •• .  ,,, „• •,..,,j.:: 

'EndereCO • • • : 'EST VEI;FIA DA TIJUCA 77 	USINA . . ................ . .. .. 	. ' ^.,:.•:'-', , 	• '• • : • • '..'...,..,y: , 5í-,1 

	

RIO DE JANEIRO RJ 	 2 3,..--..,-.  

'Atividade TeCnica (1)':,  DIRECAO DE OBRA.... ................... ;A.*: ••-•••".-•.: ' I'•/,•  •,:.”•:"' Zy 
(2):: EXECUCAO DE OBRA ..................... ......,.,::".':."•:.s.- :.-?,". 

'EspeCifidacaci da ,,Atividade (1)-: CONSTRUCAO ..... . ....... . .. • • • • • • • .• .• , ..,7'..•'..,  .•••:• ...:"•;:;.74,.,  
Complemento (1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ..... . ..... . ... ..... 

'OBRAS CIVIS'REFE-RENTES,4 A CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES FERROVIARIAS ' NOTRE-Cli'01; 
Informacad Complementar • 	\ 

• 

	

CAMPOS -HLISE°S-SARACURiMA ... : .... . ... • .... . ........ ...... ..... .1. 	 : .''.':. -.....•':•r.' ,.-,1;':-.,),.•-  
... 	 * 	 •'•-7..,•,,,,,,-;•:.;`,,'•5.g•  

No. Contrato: 024-97/DT 	  
Quantificacao: 4,00 Un 	 
Data do 'Inicio: 20.06. 1997 	  

Prazo do' Contrato.: - DETERMINADO 	54 Meses ................ '. .. 

: . 	No. Hómem: Hora/jornada,  de Trabalho: 700 ....... . . : .'.,: ... .. . ... . . . 

, 	-Valor dContráto/Honorario : R$ 12.996.000,00 ................... 
, 	‘Endereco'dá -pbra::b±VERSOSÍTRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N 

,.. 	- •, : ',' DIVEFtSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 25000000 ....... 

ASSAR 

• 
... 	:. • . 	. . 

. 	• *, 	• ',c, • ' • • • 

• . • 

CONCLUSA° .ein' 2 '•'0 S'.:2 O 03 	  
Vincialada• a ART principal no. AA45103 - Data de pagto.: 22.07.19 7: 

ProfiásiOnal-:'CARI;OSALBERT-0 -MARTINS DE AZAMBUJA .............. 
:Carteira,No. S2:129117,D: 	........Titulo: ENGENHEIRO CIVIL.".. 

• Titulo ENGENHEIRO ENGENHÈIRO'CIVIL..,..,•'• • ......... • ... • • • • • • • • • • • • • • • • • 	 • 	'• • 

• • 	•• 	••• 	• • 

COlit ra'Eant e CBTX1: 	
BRASILEIRA DE TRENS URBANOS.....:... 

E dereco 	• 'ESTRADA' VELHA DÀ TI-JUCA 77 USINA 	  

ART No . AB55979 	de ,27 :11.1998 	Natureza:, OBRA E SERVICO ... "... • .. ,.;;;;•• 

ResponsaVer—Tecni&;:`¡:','S'ILVIO NAVARRO GUEDES: ..... 	 "‘" 

Cartaira- No.“.SP136567/D'•'• 	 .. : .... 	. 	 No,., 1995121 

• '1;': 
... .... •:* ,J• 

(CON'TINU-A) 
• . 	 . 

1'. 	 • 	' 	. • 

Ro,,00s 	40'/ ° 	-•C,•%•4".. -'Pio lie'Taneo• 	• 20070-020. TELECREA: (21) 2518-0550 ax: (21);,251841723~ 
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Conselho Regional de Engenharia, Ai•quitetütã-e Agronomia do Estado do :liacii dá Janeiro  

'(Continuacacr‘dacertiddo no. 13777/2003) ' 	Folhas: 2/3 
•  

RIO DE'JANEIRO'RJ 	 
Atividade Tecnica, '(1): DIRECAO DE *OBRA 

• -•• 

(2) : EXECUCAO DE OBRA 	  
Especificacao da Atividade (1) : CONSTRUCAO 	  

• Complemento (1) - : 'ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ..................... 
•Informacao Complementar: 	  

COMPLEMENTACAO DA ART AA45104 DEVIDO AO AUMENTO DO VALOR ........ 
• CONTRATUAL, REFERENTE A CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES FERROVIARIAS NO 	 

TRECHO:CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA 	 
No. Contrato: 024-'97/DT 	  

• 

Quantificacao: 4,00 un. 	  
,Data do Inicio: 20.06.1997 	. 
'Prazo do Contrato: . DETEáMINADO 	54 Meses ............ ..... .. . 
No. Homem Hora/Jornada-de Traba1h6:,700 	  

, ‘ Valoi do ContratOYHOüorario: R$.3249.000,00 ..... , ... 	.. , ... ..... 
-Ende*eco da'Obra::DIVERSOS'TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N 

, 	'DIVERSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 25000000 . . ..... . ... 
•CONCLUSA° em 29. -08.2003 ..... 	....... . ... , .... . ........... 

, 	Vinculada a ART'principalno. AA45103 - .Data de pagto.: 
Profissional: CARLOS ALBERTO MARTINS DE AZAMBUJA 	 - 
Carteira No.''SP:=12911/D 	 Titulo: ENGENHEIRO 	... 

• 

• 
• •t,3- 

, 	• 	, 

• 

ART No AF21174 --de:05.01,2M 	Natureza: OBRA E SERVICO.. 
Responsavel Tecnico: SAMUEL jOSE DUQUE LEITE 	 
Carteira No 12 2807/D 	 Reg No 1981117027 

.TitUlo: ENGENáEIlei'd'CIVIL , 	- 
ContratantetBTUdOMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS: 

,  

'Endeí:eco'..'.: 'ESTRADA VELHAISA TIJUCA 77 USINA . - , - 
" 	., RIO1DE .JANEIRO RJ 	  

Atividade Tecnica '(1): DIRECAO DE OBRA ..... . . ...... . .. 	.. . 
. 	 EXEdUcA0 DE OBRA ... 	.... . .. .... 	.... . . 

Especificacáb da."Ati'Viãade(1): CONSTRUCAO:.. . .. . . . . ... 	. . 
Complemento .(1):ESTRUTURA.DE CONCRETO ARMADO ... . ......... . .. . . 
InfOrmacad::ComPleMentãi:. 	. . ... . .. . ... 	... . .. 
OBRAS CIVIS'REFERigTEsr A -CONSTRUCAO DE 04 ESTACOES FERROVIARIAS 
CAMPOS "E-LISEOggaitICURUNA 	 

No Contat6:6244-0'AD'i'' 
Quantificacao:4;'00n. 	 
Data do Iniciot : 200.6.1997 	  
Prazo do Contrato:' DETERMINADO 	54 Meses 
No. Homem Hora/Jornad& de Trabalho: 700 	, 
Valor do , ContratOMOnora'rio : R$-. 12.996.000,00... ... .. . ........ . . . . . . 
Endereco da Obra:" DISiiRSOS` TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N 	  

DIVÊRSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 	 
CONCLUSA° • enT 	08.20Ó3 	  
Vinculada á ART principal no. AA45103 - Data de pagto.: 22.07.1 9 

-; , — 
- 	; ; ••• 	 _ ,:•;• 	-(CONTINUA) 

-, -5A / 	 RT 	,ful7n_aw) Trair pr,pp A ? (211251R-0550 - 
St. 

ext. -(21)-25;8-0725--. 
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• Conselho RegionaldeTngenharia,,Aripiteturie Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 
I - : 

• (Continuac'áo 	 .''.137.77 /20 03) 	- Folhas 
' 	

• 

Eng. Ricardo 

	

4'Cjr•-,¡' 4.  :,' 	... 	• Profissional : CARLOS ALBERTO MARTIiTS': bE, 	 AZAMBUJA. . . . . . .-. . . :,,_.,..,.a ......,. .,.:I: ........ .,., :•-,,,., j,, 

• ''.',I,-.C,T,I45a, 	
:,,, .  

, ... 	 , Carteira No SP-12917 ' 	-j.Tituro:' ENGENHEIRO ,CIVIL.....,  : .'.. ........ , ,• e') 
. 	  

___ 	, , 	- .- - .- 	- , - - . • - .......,.. • 	• : • . i.,..,,,.. 	,ft 	ii „,r. :. 	:,Jf:i  

ART*Nd.'AG02407 - de06.04.2001 	Natureza: OBRA E SERVICO -” . ......... , 4' 

4.4Responsavel ,Tecriido SAMUEL -JOSE DUQUE LEITE."...,..„.•:,!..„,...,..........'....."..;,,,,;,y'r,,,i1.,, 

`'..'" 1...,164.rteirã `iiá-fRà2-3'28"0;7/D l''.',:'`'.--:.?-':•:':,.' .':':'-''.'":' . :\.'.' :':'...." . ':: .. '. :' .. ' ': '.' j. Reg'. No.'1 11?81117027.,..':-.,..,-  

ÉNGENHEIRÓVaIVIL 
Contratante: "à13Tf.1è0MPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS ... . ...... . . . 	: 

Endereco::,: • -,ESTRAVA VELHA DA TIJUCA 11 USINA 	  
-; ,,RIDE JANEIRO RJ 	  

Atividade Tecnica (1):: EXECUCAO DE OBRA 	  
,Especificadao'da Atividade (1): CONSTRUCAO 
Complemento (1): ESTRUTURA, DE CONCRETO ARMADO 	  
anformacao Complementar: 	 . . ,_ 	.,._ .....„...„.•, a. 	 '':), 	01 

,  

. OBRAS CIVIS REFÉRÉN"TESCOMSTRbéiã'E 4 ESTACOES FEáROVIARIAS , NO TRECHO.%• ',' ::' ,.,-  

' CAMPOS'ELISEUV'SAQU'--.AREMA"  .-.--ADI-TIVO DE VALOR 	
 

No. Contrato: 024=97/DT 	  
'Quantificaca6: A ; 00 Un 	  
Data do Inicio: 20.06.1997 	  
Prazo do,Contrato:DEERMINADO 	54 Meses 
Valor do Contrat6/HonOrsrio: R$ 3.249.000,00 	 
Endereco da Obra:DIVERSOg TRECHO CAMPOS ELISEOS-SARACURUNA S/N.... 	

-- , 	e 

DIVERSOS - DUQUE DE CAXIAS/RJ 	
, ,,,.,,,,,:,,,1  

CONCLUSAO" em 2908.2003 	  . : .... ,. . -...:..:':,:.,:, ,,1 
Vincillada a ART principal no. AF21174 - Data de pagto.: 05.01.2001,..: .... .: . .,.;:'' ..011.  

Profissional:" SAMUEL' JOSE DUQUE LEITE 
Carteira No. RJ-32807/D 	 Titulo: ENGENHEIRO CIVIL . . . . ... . .. .......... 

' RIO DE JANEIRO, 15 de Setembro de 2003 
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ORUD 
SILVA 	-Em. Aut. 
COSTA -Era, Aut. 

CARAIS TAVARES O. SOAREr•Esor. 
calo e rSo RS 1.75 

ALIÃ'ESTSE111 
SON ROBERT 

CO ANTONIO C. 

UCAISOSSAS 

Rua Buenos Aires; 40 / 2° andar-- Centro 	de Janeiro. RJ- CEP: 20070-020- TELECREA:,(21) 2518-0550 - Fax: 04.2518-07234 
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CBTU 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 
Estrada Velha nuca, 77 Rio de Janeiro 
CEP 20531.080 Telefone (021) 188-2992 Telex (021) 22793 TREN BR 
CGC 42.357.483/0001-28 

T 2001 
,.Aut. 

NT01110 (S.A 	DA 	Escr. Ast• 
NUNES IIA 1 	•Ew . Aut. 

OS SALES COSTA -Es. Aut. 
TAVARES O. SIAPES•Eacr. AO. 

o esich o ato RS 1,75 

• ES1SE 
t4ROIERT 

NQ 010-2003/DT 
„ 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

411 

Atestamos, para os devidos fins, que a firma abaixo mencionada executou para a 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos — RJ, CNPJ n° 44.682.318/0001-75 os 
serviços caracterizados no presente atestado, atendendo o projeto e especificações 
fornecidos. 

Firma: 	CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S/A. - CNPJ 61.099.826/0001-44, 
CREA—RJ no 1973200101-RJ 

Endereço: Rua Caçapava n° 49, 1° andar, Cj. 11, Jardim Paulista - São Paulo 
Responsável Técnico: Silvio Navarro Guedes, CREA n ° 95121848-5 - RJ 

Samuel José Duque Leite, CREA RJ 32807-D 

Contrato: 	 024-97/DT 

Objeto do Contrato: 	Obras Civis para eletrificação do trecho Campos Elíseos - 
Saracuruna (englobando remodelação das estações ferroviárias 
de Duque de Caxias, Campos Elíseos, Jardim Primaverá, 
Saracuruna e Implantação de Via Permanente de bitola larga 
eletrificada de Campos Elíseos a Saracuruna (BL-1), no 
Município de Caxias - RJ) 

Data de Início: 	20 de Junho de 1997 

Data de Término dos serviços objeto do atestado: 31 de dezembro de 2001 

Valor do Contrato: 	R$ 16.245.000,00 

• Pela CBTU: Luiz Otávio Mota Valadares - Diretor Presidente 
Ramiro Abrantes Lopes Ribeiro — Diretor Técnico CREA n° 84104683/D RJ 

Descrição e características dos serviços das Estações de Campos Elíseos, Jardi 
Primavera, Saracuruna e Duque de Caxias: 

.1  Elaboração dos projetos de arquitetura, fundações, estruturas metálicas (incluindo 
estrutura, fabricação e montagem), estruturas de concreto armado pré-moldado e 
moldado "in loco", instalações elétricas, hidro-sanitárias (água fria, esgoto sanitário e 
águas pluviais), combate a incêndio, sistema de aterramento e proteção contra 
descargas elétricas, comunicação visual, sistemas de sonorização, cronometria, 
sinalização, telecomunicações, radio-comunicação e telefonia, urbanização, incluind 
todos os projetos, detalhamentos, memórias de cálculo e especificações necessária 

	

.1 	Demolição da antiga estação, inclusive remoção do entulho 

	

.1 	Serviços de terraplenagem e infra-estrutura da área das edificações 

	

.1 	Instalações provisórias, atendimento, proteção do público e manutenção da oper ção 
da estação durante a fase das obras 

	

.1 	Fundações em estacas Pré-moldadas de concreto com seção hexagonal tipo M 

.1  Construção de plataformas de embarque em blocos estruturais, laje pré-molda 
cobertura metálica; 
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ES 
ROSE 
MIMOS 

CBT 	 NUNES° SCA •E Aut. 
OS SPLE COSTA ttEot, Aut. 
TAVARES O. S•APEA•Etto. Aut. 

o coto o a.to RS 1.75 

CÂPITAL 
rigkO 
4WIMIlté 
MCOMO 

!. 

SS*M 
.W.AUG ct 

•Eta.A4d. 
• E•ot AO. .G 

e 0368 
1\10.010.-2003/DT- 

cfRE.k0 
1 Construção de escadas e rampas de acesso em estrutu 	e concreto pré-moldado 

incluindo fornecimento, fabricação e montagem e concreto moldado in-loco; 
- v Construção de passagens superiores (passarelas de transposição da via férrea) em 

concreto pré-moldado e em estrutura metálica, incluindo fornecimento, fabricação e 
montagem 

v Construção de mezaninos em estrutura de concreto pré-moldado e estrutura metálica 
inclusive com enrigecedores metálicos, incluindo fornecimento, fabricação e \\: • 

montagem 
sr- Execução das obras civis dos compartimentos operacionais para instalação dos 

controles de via e operação; • 
.1 	Execução das alvenarias, vedações e acabamentos, incluindo fornecimento de todos 

os materiais 
✓ Fornecimento e instalação de 'esquadrias, caixilhás, forros e divisórias 
• Fornecimento e montagem de estrutura metálica, em aço especial tipo SAC-41, 

incluindo pintura protetora (mezanino e passarela de transposição da via) 
✓ Fornecimento e instalação das coberturas metálicas tipo Roll-on, apoiadas sobre vigas 

metálicas 
✓ Execução das instalações elétricas, incluindo entrada e medição, rede interna,' 

iluminação externa, sistema de proteção atmosférica e sistema de aterramento 
• Execução das instalações hidro-sanitárias, incluindo o sistema de distribuição de água 

fria, sistema de drenagem pluvial e esgoto sanitário e instalações pressurizadas de 
incêndio 

• Implantação do sistema de combate a incêndio 
'1 	Instalação da infra-estrutura dos sistemas de telefonia e radiotelefonia e sinalização, 
✓ Instalação da infra-estrutura dos sistemas de controle automático de bilhetagem, , 

sinalização e telecomunicações 
✓ Instalação e testes dos sistemas de sonorização e cronometria - 
✓ Fornecimento e instalação de elevador hidráulico para 2 paradas, porta com largura 

de 0,80m livre, para transporte vertical de usuários, inclusive paraplégicos; 
✓ Fornecimento e instalação das placas de comunicação visual, inclusive implantação II j  

de totens 
✓ Serviços executados em áreas e vias em operação 

 

✓ Fornecimento e instalação de bilheterias, roletas e torniquetes 
• Cobertura da plataforma em telhas metálicas trapezoidais de 0,8 mm com pintura 

eletrostática; 
• Construção de prédio administrativo com 4 pavimentos, executado em estr 

concreto pré-moldado 
✓ Construção de reservatório de água enterrado 
✓ Construção de bicicletário 
✓ Execução de paisagismo, urbanização, pavimentação e drenagem do entorno d 

estações 
✓ Muro de fechamento em concreto estrutural aparente e com instalações de grades 

protetoras; 
✓ Obras de arte corrente tais como: drenos profundos, bueiros, caixa de emenda pa 

passagem de cabos de baixa tensão para sinalização e dutos hidráulicos. 	 .05 
✓ Infra-estrutura para remanejamento da via férrea de bitola larga; 	 (i* ✓ Implantação e remanejamento da via férrea de bitola larga com instalação de A 
• Implantação e remanejamento da rede aérea de tração em alta tensão, inclusive 7. 1 

as estações ferroviárias; 

2 
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8A91 
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Diretor Té nico 
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I

Folha n° 
Rio, /ri 	izao 

2007 

omWe 

Eng. Ricardo Rovo de Souza 	a 
CREA-RJ -Gerente de Fiscaliz o 

(POR DELEGAÇÃO) 3 

CBTU 
Construção de um conjunto de29 lojas em 2 pavimentos mini-shopping), na estação 
de Duque de Caxias, com infra-estrutura (sanitários, rede água, esgoto, luz e telefone) 
e área total de 550,50m2; 

V Acompanhamento Técnico das Obras (ATO) 

Quantitativos físicos: 

1.350,00m2  

"átti. 
MOW. 

Mezanino 
Passagem Superior 
Rampas 
Escadas 
Prédio Administrativo 
Plataforma • 
Lojas (mini-shopping) 
Sala de equipamentos de 
telecomunicações / Sala 
Técnica 
Bicicletário 
reriffrei 
	

Zg% 

ia 
2Q8,45m2  425,36m2  676,65m2  
152,62m2  310,16m2  201,70m2  
561,25m2  754,94m2  575,00m2  
43,06m2  50,40m2  

903,23m2  
1.350,00m2  3.510,00m2  1800,00m2  

552,90m2: 

27,00m2  24,00m2  
92,80m2  

27,00m2  

Área total construída:14.405,27m2  

Declaramos para os devidos fins que os serviços constantes deste atestado referente ao 
Contrato 024-97/DT, foram executados obedecendo as normas de engenharia e as 
Especificações Técnicas da CBTU. 
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- 

II 
DESCRIÇÃO UNID. 

• 

\11/ 	QUANTIDADES 
CAMPOS 

.•ELÍSEOS 
- JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
-CAXIAS - TOTAL 

- 

1. PLATAFORMA DE BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO 4,5 MPa E 
LAJE PRÉ-MOLDADA TIPO BETA-14 

1.1 Escavação manual m' 253,00 253,00 486,00 235,00 1.227,00 
1.2 Reaterro compactado m' 177,00 177,00 350,00 139,00 843,00 
1.3 Alvenaria em bloco de concreto estrutural 4,5 MPa m2  1.155,00 1.155,00 2.790,00 1.117,00 6.217,00 
1.4 Laje pré-moldada tipo Beta-14 m2 1.350,00 1.350,00 3.510,00 1.800,00 8.010,00 
1.5 Concreto Fck 32 MPa, incluindo fornecimento, transporte, lançamento de 

adensamento 	 . m' 126,00 126,00 190,00 113,00 555,00 
1.6 Aço CA-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e motagem e colocação 

nas formas 	 . 	, - kg 13.300,00 13.300,00 146.000,00 14.900,00 167.500,00 

•t1 	7' 
k., Ç. 2 o_ zo 	% > ,., 

I,- ,•'' 	4 
.4i 

'..? , 	• 
"%4  

1.7-------1: industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espessura de 15 mm 
e junta de dilatação aparente incorporada m2  1.350,00 1.350,00 3.510,00 1.800,00 8.010,00 

4.8
.  

Pilares de -concreto pré-moldado (incluindo projeto, fornecimento dos 

un 2600 26,00 6800 18,00 138,00 
ma 	ais, fabricação, transporte, e montagem com auxilio de guindaste, 
com a 'a em tráfego) 

1.9 Conor o (para confecção dos elementos pré moldados ) Fck 32 MPa m2 11A0 11,00 3200 16,00 L-70,00 
1.10 Form 	metálica (para confecção dos elementos pré moldados) m2  40000 436,00 1.020,00 120,00 1.976,00 
11 Telh 	 metálica pré pintada tipo Perkron ou similar, de seção trapezoidal 

co 	. espessura de 0,80mm 	: m2  975,00 975,00 1.800,00 707,00 
, 

4.457,00 

2 	/ FUNDAÇÕES 
• • 2 1 zanlno 

2.1.1. 
, 

For ecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipO Mapa 
ara 	/40 ton m 840,00 96,00 1.055,00 348,00 2.339,00 

2.1.2. Exec ção de blocos de fundação em concreto armado - • 	un 4,00 4,00 12,00 12,00 , 32,00 
2.1.3. Esc vação m' - 50,00 50,00 190,00 91,00 381,00 

e- erro compactado m3  35,00 35,00 170,00 39,00 • 279,00 
4. . 2.1.5. C?'•creto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 

fu 	• : 	ão m' 8,00 8,00 25,00 30,00 71,00 
.1. S., 

6 	--• 	3 j,-,15' 

" 	tg 2"-r 
. . 

'4 	•=w 	r.,-,------i.n.,,.._. coloca 
`..'.2.1.6. Aço 'A-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 

kg 950,00 870,00 3.250,00 4.050,00 9.120,00 ão nas formas 
a2.1.7. For' a de m deira de pinho de 22  categoria m2  36,00 - 	36,00 65,00 95,00 232,00 

pi 

.__ ar.,1.  
17 	Icem o 
"à• 	Acr4.4„t e  

I  •_J2, .2. assag_em S 	erior 

i  :--;- 
Fornecimento 	e 	cravação de 	estacas 	pré-moldadas 	hexagonais 	e 
"uadradas 	a 30ton m 180,00 144,00 227,00 

, 
" 	96,00 647,00 

. 	c."2.2.2. Execução d- blocos de fundação em concreto armado un 10,00 8,00 8,00 8,00 34,00 
• 2.2.3. - Escavaç- • rn2  105,00 114,00 90,00 90,00 399,00 

2.2.4. Reatei- - compactado m' 87,00 76,00 75,00 78,00 316,00 
.2.5. 

--,fundação 
Co. reto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 

m' 19,00 7,00 15,00 12,00 53,00 
Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 
motagem e colocação nas formas kg 2.081,00 1.868,00 1.875,00 1.320,00 7.144,00 

.."-". Forma de madeira de pinho "de 22  categoria m2  88,00 70,00 36,00 148,00 342,00 
_..... 	.t) 	. .- 	• _ 
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TOTAL 

2.3. Escadas 
2.3.1. Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 

para 30ton m 48,00 36,00 0,00 50,00 134,00 
2.3.2. Execução de blocos de fundação em concreto armado un 4,00 4,00 0,00 4,00 12,00 
2.3.3. Escavações M3  0,00 
2.3.4. Reaterro compactado M' 0,00 
2.3.5. Concreto fck 32 MPa Com Slump 8 i 2, para aplicação em blocos de 

fundação m3  5,00 5,00 0,00 14,00 24,00 
2.3.6. Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e 

montagem e colocação nas formas 	i kg 383,00 383,00 585,00 1.351,00 
2.3.7. Forma de madeira de pinho de 2a categoria rii2 30,00 30,00 180,00 240,00 

2.4. Rampas 
2.4.1. Fornecimento e cravação de estacas pré-moldadas hexagonal tipo Mapa 

para 30ton 	 .. m 180,00 216,00 1.900,00 216,00 2.512,00 

) 

-2)W. Execução de blocos de fundação em concreto armado un 18,00 18,00 27,00 18,00 ,,81,00 
2.4.3 Escavação 	 . 	.  m3  190,00 153,00 • 1.290,00 221,00 1.854,00 
2.4.4. Reaterro compactado 	 • 	• 	•• • -- m3  161,00 130,00 1.220,00 179,00 1.690,00  

Concreto fck 22 MPa Com Slump 8 ± 2, para aplicação em blocos de 
fundição 	,... m3  28,00 23,00 70,00 40,00 161,00 

7.-  
/ 

2.4.6. Aço CA-50 com bitola de ate 20mm, incluindo fornecimento, corte, dobra e . 
motagem e colocação nas formas kg 3.177,00 2.586,00 1.080,00 1.714,00 

, 
8.557,00 

2.4.7 Forma de madeira de pinho de 2a categoria m2  167,00 134,00 1.520,00 143,00 1.964,00 
- 

• 
---------, 

ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA ( Lançamento com guindaste para até 
100 toneladas) 

..19,f. 
 , 	. 

...- 

,_----. 

j10",;---  --' 
3.1. Pilares 	executados 	em 	concreto 	pré-moldado 	(incluindo 	projeto, 

fornecimento dos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 
auxílio de guindaste, com a via em tráfego) un 

, 

, 
34,00 34,00 47,00 0,00 

,:g.. 
, -- 
115,00 

3.2. Pilares de seção circular vazada, executada em concreto armado moldado 
In loco' Un 0,00 0,00 0,00 12,00 

. 
12,00 

c. 
Vigas 	executados 	em 	concreto 	pré-moldadas 	(incluindo 	projeto, 
fornecimento dos materiais, fabricação, transporte, e montagem com 
auxílio de guindaste, com a via em tráfego) un 31,00 31,00 45,00 107,00 

k..3..,  

elg acr) ...a. ...---o . -i .> 

-0 

Vgas metálicas, inclusive fornecimento e montagem com guindaste Un 0,00 0,00 0,00 53,00 53,00 
3.5. Laje 	ecutada em concreto pré-moldado ( tipo PI ) (incluindo projeto, 

forneci)iento dos materiais, fabricação, transporte, e Montagem com 
auxilio e guindaste, com a via em tráfego) un 51,00 50,00 83,00 

. 

0,00 

	

, ._....,. 	, 

	

/ 	184,00 
3.6. Concre o 	(para 	confeção 	dos 	elementos 	pré-moldados, 	inclusive 

proten idas) m3  180,00 164,00 320,00 140,00 804,00 
3.7. Aço 	A-50, incluindo fornecimento, corte, dobra e motagem e colocação 

na 	ormas (para confecção dos elementos pré-moldados) kg 25.000,00 25.854,00 4.500,00 21.804,00 77.158,00 
3.8. oncreto estrutural bombeado fck 32MPa para consolidação das lajes pré-

moldadas, incluindo fornecimento, transporte, lançamento e adensamento 
. 

m3.- ,-..., 	40,00 48,00 140,00 42,00 ,-u, 	270,00 
' 

1 
. Tela tipo Tel 	a aplicação na consolidação das lajes pré-moldadas 

(incluindo fornecimen, 
	

de e cc _ 	içao) kg 1.976,00 í 	1.530,00 4.500,00 5 . 337 , 00 13.343,00 
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DESCRIÇÃO UNID. 

nillr 	QUANTIDADES 
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"JARDIM 

PRIMAVERA SARACURUNA 
DUQUE DE 

CAXIAS 
TOTAL 

3.10. Laje pré-moldadas m2  0,00 0,00 0,00 860,00 860,00 
3.11. SUPERESTRUTURA 
3.11.1. Concreto estrutural bombeado fck 32 MPa para consolidação das lajes pré 

moldadas com enregecimento metálico, incluindo fornecimento, transporte, 

lançamento e adensamento, inclusive fornecimento dos enrigecedores m' 0,00 0,00 0,00 140,00 140,00 

4. ALVENARIAS, 	VEDAÇÕES 	E 	REVESTIMENTOS 	EM 	GERAL, 
INCLUSIVE FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.  

4.1. Alvenaria de elevação com tijolos cerâmicos . m2 350,00 292,00 1.900,00 400,00 2.942,00 
4.2. Painéis divisórios em cobogó com espessura de 10 cm m2  9,00 9,00 56,91 51,00 125,91 
4.3. Piso industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espassura de 15 mm 

e junta de dilatação aparente incorporada 	. m2  791,00 848,00 1.060,00 820,00 3.519,00 
.4.4. Piso industrial de alta resistência tipo "Korodur" com espessura de 15 mm 

e junta de dilatação aparente incorporadá - Degraus 	' m 55,00 55,00 140,00 77,00 327,00 
4.5. Fornecimento e assentamento de pisa ,em' ladrilho cerâmico assentado 

com argamassa de cimento e areia no. traço 1:3, incluindo contrapiso / 
base suporte em argamassa de-cimento e areia no traço 1:3 m2  18,00 18,00 37,00 5,00 

_. 
,•• 
-78,00 

4.6. Fornecimento e assentamento de piso de cerâmica anti-derrapante 
assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, incluindo 
contrapiso / base suporte em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 m2 24,00 25,00 29,00 24,00 

. 

102,00 
'4.7. Fornecimento e assentamento de soleiras em mármore assentado com 

argamassa de cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e nata de cimento 
un 12,00 12,00 48,00 22,00 94,00 

4.8 Fornecimento e assentamento de peitoris de mármore nacional, 

2x20cm, com dois polimentos assentado tom argamassa de 

cimento, saibro e areia, no traço 1:2:2 e nata de cimento un 9,00 9,00 125,00 73,00 

.-. 

216,00 
Rodapés em Piso industrial de alta resistência tipo Korodur m 52,00 56,00 390,00 52,00 550,00 

.10. Chapisco de superfície de alvenaria com argamassa de cimento e areia no 
traço 1:3 m2  511,00 561,00 3.750,00 949,00 5.771,00 

1. Reboco interno com argamassa de cimento, cal hidratadaem pó e areia 
fina, no traço 1:3:5 m2  126,00 108,00 3.750,00 256,00 4.240,00 

1 

, 

. 
-- - )39 dedTE 

4. 	. Emboço paulista com argamassa de cimento, cal, saibro e areia fina no 
. aço 1:4:4:4, com acabamento à camurça 511,00 561,00 590,00 949,00 2.611,00 

4.13. 

I 

4 

e 	boço existente, inclusive reJuntamento com pasta de cimento 

.ranco , incluindo fornecimento e assentamento 

uleJo branco 15x15 assentado com pasta de cimento comum sobre  

m,  115,00 143,00 760,00 240,00 
_ 

1.258,00 
,-,..4.14. • astilhas de 	vidro 	(mosaico), 	Vidrotil, 	2x2cm 	em 	cores 	diversas 

em 	paredes 	emboçadas 	, 	incluindo 	fornecimento 	e 
ento 

ntadas 
m2  274,00 310,00 780,00 443,00 1.807,00 a sen 

• 15. 5 epósito de lixo executado,. em alvenaria e com ventilação através de 
cob 	os e concreto pré -moldado, com área construida de ( 

.,.. •. 
i in 

, ., 
 .- ' 	0,00 0,00 1,00 1,00 ZOO 

;J.-v.4 

o Z 

- 
• -90,_,,,,  > 

i EM : .11,0< 

, 
c2-0V 
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5.  ESQUADRIAS 	E 	FERRAGENS 	EM 	GERAL 	INCLUSIVE 
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

5.1. Portas internas de madeira un 1200 9,06 41,00 19,00 81,00 
5.2. Portas externas metálicas m2 6,00 6,00 24,00 8,00 44,00 
5.3. Janelas e Basculantes cie Ferro m2  11,00 11,00 120,70 49,00 191,70 

6.  PINTURAS 
6.1. Pintura epóxi com tinta de acabamento epóxi-poliamida aplicada sobre 

zarcao de secagem rápida 	 - m2  180,00 245,00 1.858,00 297,00 2.580,00 
6.2. Pintura interna e externa sobre ferro com tinta .à óleo brilhante inclusive 

lixamento, limpeza e demão de tinta anti óxido Ferroloide e duas de 
43,00 60,00 197,70 acabamento. m2  78,00 16,70 

6.3 Verniz em superfície de concreto aparente m2 2.048,00 2.060,00 1.600,00 2.327,00 8.035,00 
6.4 Pintura com tinta plástica aveludada à 	base de 	PVA para interior 

equivalente a 	Suvinil látex, 	inclusive 	duas demãos sobre superfície 
preparada m2  0,00 0,00 • 0,00 450,00 450,00 

-67-5.--\ Pintura a base de esmalte sintético m2 0,06 0,00 270,00 270,00 
/ 
7. J VIDROS 

.1 Liso m2  7,00 7,00 123,00 13,00 150,00 
aminado m2  13,00 12,00 10,00 25,00 60,00 

8. ---"\ IMPERMEABILIZAÇÕES 
8.1. eservatório subterrâneo com 4kg de Denverlit, 0,35 kg de Denverfix, 

in lusive proteção mecânica m2  38,00 38,00 105,00 29,00 
, 

210,00 
.. 

pr. eção mecânica 
La e com 0,45 kg de Denver Primer, 3,50 Ig de Denverpren, inclusive  

m2  24,00 24,00 120,00 18,00 186, 00 

ra• P OJETO, FORNECIMENTO E MONTAGEM " DAS ESTRUTURAS 
TÁLICAS SAC-41, COM ENSAIOS DE LIQUIDO PENETRANTE NAS 

O DAS; dos seguintes serviços: Cobertura das Plataformas com 
áre 	de 4.420,40 m2, Escadas com área de 247,43 m2  , e Mezanino 

' 

.,.-
i 

co 	ea de 1.464,60 m2  ; Vigas e Pilares de apoio ao Roll-on; 
.bertu 	tipo Roll-on com área de 2.586,24 m2, Fechamento 

metálico , om estrutura de aço e telhas pré-pintadas trapezoldas tipo 
Perkron . 	similar com área de 973,26m2, num total de 277.857 kg, 

e ri2 ene...intr. frarrna• silletrIhnreil 
.1. Estrutura Metálica executada em aço especial tipo SAC-41, incluindo 

projeto, ornecimento e montagem, com as seguintes quantidades: 
9.1.1. Cobe 	ra da plataforma M2  975,00 998,40 1.800,00 647,00 4.420,40 
9.1.2. Co 	dura da escada M2  36,17 36,17 118,09 52,00 242,43 
9.1.3. rgas de apoio ao Roll-on kg 51,00 40,00 6.407,00 0,00 6.498,00 
9.1.4. Pilares de apoio da viga Ur) 4,00 4,00 4,00 0,00 12,00 
915. Cobertura tipo Roll-on M2  . 324,00 410,00 786,24 1.013,00 2.533,24 
:k.Rt4 .6. 
, 	- -.., 

Projeto, fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço especial 
tipo SAC-41 	Ç""),__ 	_ 	r - Kg 35.629,00 36.078,00 36.533,00 169.619,00 277.859,00 



me 
•In`l •  

' 	•viy 

3. rui 
1,  

Low, 

• eáaempo enh 

3n3ar.i. • pás 
ined rns - 9" 
voVO S¥1-.0  

a o cogi 
SI; 	

0 
0731100/19.1",31  .p.341hr4 STWS 

VOS3IllvorS  
onaeioel GO 
¥3.0ablOSII  
yis3e4r0  

Este atestado encontra-se argui 
vado no CREA RJ , junto á Art 

n51,0,4—~cfri:599.2.1 
de rJ /072 	fazen 

do parte integrante.  [13. Certidão 
/d727 .7 . 701-aa3 

Folha 112  

,0","./ /217457,5 

Eng. RiâardlRVO de Souza Lima 
onE.A-RJ -O ronto de FIscalizaza" 

(POR DELEGAÇÃO) 

Xer 

Rua ene 
r: 

UEDES S. 
Allhir q. 11 



CL 100 
WIAsa 

..xtiwPo 
:PN;ES. 
ÃWLI 

ITEM 
-nu' 'W 

DESCRIÇÃO 
-- 

UNID. 
QUANTIDADES 

CAMPOS 
, 	ELISEOS 

-"JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS 

TOTAL 
. 

10 DIVERSOS 
10.1 Projeto, fornecimento e montagem de Placas de Comunicação visual uri 35,00 35,00-  0,00 0,00 70,00 
10.2. Projeto, fornecimento e montagem de totens de Comunicação visual un 2,00 2,00 0,00 0,00 4,00 
10.3. Fornecimento, montagem e instalação de bilheterias un 2,00 2,00 3,00 7,00 14,00 
10.4. Fornecimento, montagem e instalação de Torniquetes un 2,00 4,00 5,00 13,00 24,00 
10.5. Fornecimento, montagem e instalação de Guichê un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.6. Fornecimento, montagem e instalação de Balcão de informação un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.7. Fornecimento, montagem e instalação de Roleta dupla un 1,00 2,00 2,00 4,00 9,00 
10.8. Fornecimento e montagem de guarda-corpo tubular. de.  estrutura metálica m 400,00 594,00 800,00 600,00 2.394,00 
10.9. . Fornecimeto e instalação de portão metálico. em 2 bandeira 	com h--i 

3,00m un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
10.10. 
.. 

Fornecimento e montagem de elevador hidráulico para transporte vertical 
de usuários inclusive paraplégicos un 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

URBANIZAÇÃO 	 r 	• 
11.1. Muro de fechamento executado em concreto esttufural aparente (incluindo 

tratamento de concreto aparente) com h=1,59m, fendas de 2,00 em 2,00in 

metálico m 
para aplicação de concreto tipo grout pára. íiicaçho do gradearrp  

... . 

296,00 125,00 18,00 198,00 637,00 

o 

, 
o
 

à
1.
 
 

~
ia

  
•
 . 

11.2. Muro de fechamento executado em concreto estrutural aparente (incluindo 
tratamento de concreto aparente) com altura de 3,00m e espessura de 15 
cm m 159,00 330,00 10,00 0,00 499,00 

V1.3. Calçadas em concreto com 10cm de espessura rn2 1.176,00 720,00 56,00 660,00 2.612,00 
11 	. Meio-fio em concreto simples moldado "In Loco" m 159,00 181,00 32,00 0,00 372,00 

.5. Sarjetas em concreto simples moldado "In Loco" m 159,00 181,00 32,00 0,00 372,00 
1 	... Pavimentação rn2 0,00 3.500,00 - 	6.700,00 10.200,00 
11.7. Sub-base m2  0,00 4.200,00 8.500,00 12700,00 
11.8. CBUQ ton. 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 
1:1i•- 'Calçamento em concreto Fck 15 MPa, espessura de 6 cm, formando 

quadros de 2,5 x 2,5m, com sarrafo de pinho de 32  incorporado assentado m2  0,00 0,00 0,00 2.057,00 
, 

2.057,00 
11.10. Calçadas em pavimento articulado tipo Blokret com espessura de 10 cm 

/com acerto de terreno com a utilização de rolo compactador m2  0,00 0,00 280,00 0,00 280,00 
11.11. 

_ 

Execução de pavimento em concreto betuminoso usinado a quente 
BUQ) em passagem de nivel com trafego urbanos intenso espessura 40 

rtim rn3  0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 

, 

11.12. o - • olição 
trens 
com 
rompe 
Chrus 

mecanizada cuidadosa de concreto armado, com carga, 
arte e descarga e transporte do entulho para bora-fora, executado 
.- 	seguintes 	equipamentos: 	rompedor 	pneumático TEC30/40, 
or hidráulico PRV-32 acoplado á escavadeira hidráulica CAT-325 e 

m3  0,00 0,00 0,00 1.075,00 

.&. 

1.075,00 
11.13. Deso. trução e limpeza de redes de águas pluviais e/ou esgoto por 

pro.,  so Vac-All e Sewer-Jet m 0,00 0,00 465,00 0,00 465,00 
11.13. D 	nagem com tubo poroso envolto com Bidim 0 0,20m, inclusive 

scavação e reaterro mecanizado 
-" 

m 0,00 230,00 0,00 
- 	. 

0,00 230,00 
- 
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'JARDIM 
PRIMAVERA SARACURUNA 

DUQUE DE 
CAXIAS 

TOTAL 

INSTALAÇÕES 
_ 

12 ELÉTRICA 
12.1. Transformador aéreo de distribuição 112,5Kva - 13,8Kv/220 - 127 - 30 - 

60Hz un 
. 

1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
12.2. Subestação elétrica composta de caixa padronizada para transformadores 

de-corrente e caika padronizada para medição indireta un 1,00 
, 

1,00 1,00 1,00 4,00 
12.3. Quadro de distribuição de luz e força em chapa de aço com tratamento 

anticorrosivo, equipado com chave de faca tripolar de 500A, barramento de 
fase neutro compatível com a carga 	. 	 ' 	. un 2,00 2,00 6,00 4,00 14,00 

12,4. Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 20w com reator duplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratórios un 0,00 0,00 0,00 26,00 26,00 

•1'25 Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 29w com reator duplo de alto 
fator de potência e soquetes anti-vibratórios e grade de proteção un 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 

12.6 Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 40w com i-eator duplo de alto 

. 	... 	.' . 	• un fator de potência e soquetes enti-vibratórios 	• _' - 	. 	 .  
51A0 54,00 134,00 125,00 364,00 

12.7 , Luminárias para lâmpada fluorescente de 2 x 40w comreator duplo de alto 

un 73,00 47,00 30,00 36,00 186,00 fator de potência e soquetes anti-vibratórios e grade de Proteção 

12.8 Luminária para instalação em poste de concreto tipo 02 pétalas com 
âmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
élula foto elétrica ' un 13,00 14,00 8,00 0,00 35,00 

12.9 Luminária para instalação em poste de concreto tipo 03 pétalas com 
âmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
célula foto elétrica un 5,00 4,00 0,00 0,00 , 9,00 

• 0 Luminária para instalação em poste de concreto tipo 04 pétalas com 
lâmpada a vapor de mercúrio de 400W / 220V, equipada com contador e 
célula foto elétrica un 0,00 0,00 0,00 5,00 -j'' 5,00 

12.11 / foste de concreto com seção cilíndrica de 14 m de altura un 18,00 18,00 8,00 5,00 '49,00 
12.12 Pára-raios tipo Franklin un 4,00 4,00 6,00 11,00 25,00 

13 TELQP1IA 
13.1. un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 DG Teleri 
13. Quadro de distribuição un 1,00 1,00 4,00 1,00 ' 	7,00 

3. Instalação de ponto de telefone no piso un 5,00 14,00 19,00 
13.4. Fomecim nto e instalação de caixa de passagem na parede un 4,00 4,00 1200 10,00 30,00 
13.5. Instala 	o de caixa de passagem un 100 1,00 2,00 2,00 6,00 

14 SPIÍORIZAÇÂO „ 

14.1. Astalação de caixa de passagem un 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
14. Instalação de central de som un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
14.3. Instalação de pontos de sonofletores un 1,00 1,00 27,00 1,00 30,00 

Instalação de cometa acústica simples un 4,00 4,00 4,00 2,00 14,00 
Instalação de cometa acústica dupla Ur/ 13,00 13,00 1,00 5,00 32,00 
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15 CRONOMETRIA 
15.1. InStalação de relógio mestre un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
15.2. Instalação de relógio secundário un 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 
15.3. Instalação de relógio dupla face un 3,00 3,00 4,00 3,00 13,00 

16 HIDRÁULICA 
16.1. Instalação de hidreimetro un 1,00 1,00-  1,00 1,00 4,00 
16.2. Instalação de caixa d'água L 6.000,00 6.000,00 9.000,00 8.000,00 29.000,00 
16.3. Instalação de bomba de recalque un 1,00 1,00 2,00 2,00 6,00 
16.4. Execução de reservatório em concreto L 10.000,00 10.000,00 18.000,00 16.000,00 54.000,00 

17 ESGOTO 	• 
17.1. 
.. 

caixa de inspeção em anéis de concreto de 60cm, com tampa de concreto 
un 13,00 14,00 4,00 4,00 35,00 

17.2. caixa de águas pluviais em concreto com 25 x 25cm.e tampa de.concreto un 17,00 17,00 32,00 22,00 88,00 
17.3. Filtro biológico anaeróbica .. un 1,00 1,00 1,00 1,00 ..,:k 	4,00 
17.4. Fossa cilíndrica com câmera única un 1,00 1,00 1,00-  1,00 ,..- 4,00 
17.5 Sumidouro' 	 .... 	..  un 0,00 0,00 1,00 1,00 ^, 2,00 

18 
. 

LOUÇAS E METAIS 	
6fr 18.1 Bancada de mármore 0,60 x 2,10 	 i un 1,00 1,00 2,00 1,00 5,00 

18.2 Cuba de aço inox un 1,00 1,00 2,00-  1,00 5,00 
18.3 Lavatório apoiado em coluna, louça branca un 4,00 4,00 11,00-  12,00 31,00 
18.4 Mictório tipo calha, com sifão, conexões e registros un 1,00 1,00 8,00 4,00 14,00 
185 Bacia sanitária com caica acoplada , inclusive conexões un 2,00 2,00 8,00 8,00 ' 20,00 
18. Válvula e sifão para lavatório un 4,00 4,00 11,00 8,00 ,. , 27,00 
18.7 Válvula americana e sifão un 1,00 1,00 2,00 1,00 .:-i 	5,00 
18.8 Chuveiro elétrico tipo Lorenzetti un 2,00 2,00 9,00 4,00 ,':.:, 17,00 

Instalação de ralo simples un 2,00 2,00-  11,00 2,00 -...-17,00 
- 1:."?...i Instalação de ralo sinfonado un 5,00 5,00 12,00 20,00 42,00 
18.11 Instalação de ralo abacaxi un 54,00 54,00 

19 NCÊNDIO 
'.1 'baixa de incêndio composta de válvula angular 45, chave para conexão 

TORZ, suporte para mangueira, 30cm de mangueira de nylon revestidas 
de borracha 02.1/2" un .. 0,00 0,00 5,00 3,00 8,00 

'19.2 Hidrante de passeio, com registro de gaveta e junta de mangueira 02.1/2 un 0,00 2,00 '. 2,00 4,00 
19. Extintor de gás carbônico - 6kg - un 3,00 3,00 3,00 5,00 14,00 

Extintor de espuma - 10L un 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00 
i---- 
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ITEM DESCRIÇÃO UNID TOTAL 

	 CONSTRUO-0 DE VIA PERMANENTE 
20. SERVIÇOS PRELIMINARES 

Remoção de estruturas metálicas dos pontilhões un 4.00 

Limpeza e remoção da camada vegetal c/ espessura de até 0,10m, inclusive transporte para bota fora m2 6.000.00 

	 Limpeza e preparo do terreno 
m2 99.067.00 

Remoção de entulho da plataforma ferroviária inclusive transporte para bota fora m3  25.00 
Demolição de pavimento asfáltico existente com equipamento a ar comprimido, inclusive remoção para bota-fora m2 95.00 

21.  - SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA 
	- Escavação mecânica em material de la categoria, inclusive carga, descarga e transporte até 200m m3  68.740.00 

Fornecimento de solo selecionado inclusive carga, descarga e transporte da jazida. m3  3.966.42 

Transporte de solo a distância superior a 200m ., 	 . m3xkm 53.240.00 

Compactaçao de aterro`a 95% do Proctor Norroat: `' 	 • m3  2.063.55 

Corripactaçao de aterro a 100% do Proctor Normal m3  35.643.43 
100% "PI" de 	 sub - lastro h=l5cm m3  7.832.41 Fornecimento, carga e descarga, transporte e aplicação, com compactação a 	 material para 

- 	• 	 aleta de plataforma em concreto 0.40(h)x0.60(b) incluindo escavação, serviço acabado m 3.120.00 
., 	 valeta de proteção trapezoidal em concreto 1.20(b)x0,40(h) incluindo escavação, serviço acabado m _1.160.00 

,Valeta de proteção de concreto 0.80 x 0.40 x a20 	e=0 08m m 60.00 
, 

-r 	- reno profundo longitudinal tipo I ou IV d= 0.30m c/ tubo poroso ou perfurado  m 3.160.00 

 	•-ixa de passagem para dreno profundidade h=1,70m incluindo escavação e tampa de concreto un • 10.00 
un 14.00 ' a de inspeção para dreno profundo h=1 45m 

'-"'ifr•--• Caix 	coletora para bueiros dimensões 1.80x1.80x1.60m un 4.00 
7- 

,fl
4 Caix;s em blocos de concreto armado revestidos internamente, com a seguinte dimensão: 1.50 x 1.50 x 1.50m un 8.00 
,,Áy•d•- 

ko •" 	o simples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 1,00m m 356.00 

/ '•ueiro imples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 0,40m 	 10 m 240.00 

 	Bueiro 'mples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 0,80m 	 ,r_e•---j•--  - m 140.00 

Bueiro s mples tubular de concreto, com tubo de concreto armado tipo CA-3 0 1,50m 	„Io.  m 220.00 

:• 	15 C 1 	Ox 1.00m 	 . m 31.00 

'' •., 	.0"--,0=4._ ' BSC 	.00 x 1.00m m 49.00 
; 	-- 	-: - 	.•_. 	- 

- Escava .0 manual em solo 	- , fr13  860.00 
, ido -;'. 

4=1 	1 manual de aterro m3  20.00 

Reater . com. -ctado manual 	 .-. , m3  200.00 

^. 	. .n,i',/: Con eto fck 1" MPa fornec. lançamento, preparo e adensamento m3  ,- 	15.00 

..z",..›,  . ma plana inclusive escoramentos 
m2 420.00 
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Aço CA-50 fornec., corte , dobragem e colocação kg 1.040.00 

Fornecimento e compactação de materiais para sub-base
. m3  — 1.050.00 

Fornecimento e compactação de pedrisco c/ 0.10m de espessura para base de arruamento m3  700.00 

Imprimação de base de pavimento, inclusive fornecimento e transporte de material betuminoso m2 0.00 

Fornecimento e aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) ton 800.00 

• Fornecimento e aplicação de meio fio de concreto m 2.000.00 

BSCC - diam. 1.50 x 1.50m inclusive abas de concreto m 16.00 

• Fornecimento e colocação de tubo ca3 diam. 0,8om m 140.00 
• 

Fornecimento e colocação de tubo ca3 diam. 1.00m. m 60.00 

Reposição de material drenante ( areia) frI3  300.00 
Remoção de solo-mole, incluindo escavação, carga, descarga, transporte e espalhamento em bota-fora m3  140.00 

22. SERVIÇOS DE SUPERESTRUTURA 
Demolição / remoção de grade em bitola 1,60m, dormentes de madeira m 1.140.00 

Demolição / remoção de grade em bitola 1,00m, dormentes de madeira, TR-57, fixação rígida m 5.115.00 
Demolição/remoção de grade em bitola de 1.00 m, 'dormente de madeira, trilho TR-45, fixação rígida m 6.100.00 
Demolição / remoção de AMV 1:10, bitola de 1,0Qm, dormente de madeira, trilho TR-45, fixação rígida un , 	16.00 

Demolição / remoção de AMV em bitola de 1,60m, TR-57 un 2.00 
m 620.00 'emoção 	 ' de terceiro trilho 

-tf R 	oção de lastro m3  13.516.00 

Lo ação de eixo 	 ik - m 10.900.00 
,1, /' 	.T ....... 

Red ularização do subleito 	 ,i,  m2  2.240.00 
.- 
- 	, ),„ .rga de dormente de madeira (Bitola estreita e larga) 	 ,..---- un 22.793.00 

`n 	'ff4 D 	carga de dormente de madeira (Bitola estreita e larga) 	 i un 	• 22.793.00 

.2 Targa de trilho TR-45 e 57 ton 1.867.00 
" rga de trilho TR-45 e 57 ton 1.867.00 

- Carga de acessórios metálicos ton 10.30 
10.30 - 1 - 	. f,d_ a de acessórios metálicos 	 ' ton 

, 4 
Des :rg„ de dormente monobloco un 250.00 

• %.entam nto de grade em bitola de 1,60m, dormente de madeira, TR-57, fixação elástica tipo pandrol m 6.920.00 
1, - 	imill /

Assent. 
Assentam:nto de grade de bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-45, fixação rígida m 4.140.00 

- d 	grade em bitola de 1.00 m, dormente de madeira, trilho TR-57, fixação rígida m 1.500.00 
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entam nto de AMV 1:14, bitola de 1,60m, TR-57, fixação elástica tipo pandrol - -- un 	, 6.00 

Assend: 	ento de AMV 1:10, bitola mista, TR-57, com geometria predominante de bitola métrica, fixação elástica un • 2.00 

de AMV 1:10, bitola de 1,00m, TR-45, fixação rígida un 1500 
rri ri,f,"- kur[Rento 

m3  _,-.' 22.161.63 1:14- íãjw dr..111,., todavia, exceto lastro fornecido pela cbtu 
-;t-' Nivela 	nto, 	linhamento e socaria em bitola 1,60m, TR-57 e dormente de madeira m ,-6.920.00 
.st 
r.-1.;, 	' 

, 
Nye! 	ento, a • iha 	nto e socaria em bitola 1,00m, TR-57 e dormente de madeira m 2.630.00 
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Nivelamento, alinhamento e socaria em bitola 1,00m, TR-45 e dormente de madeira m 2.480.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,60m, dormente de madeira, TR-57 	 - m --- __ _6.920.00 

Posicionamento final de via em bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-57 m 2.630.00 
Posicionamento final de via em bitola de 1,00m, dormente de madeira, TR-45 m 2.480.00 

Soldagem aluminotérmica un 170.00 

Implantação de marco de segurança un 24.00 

Construção e assentamento de para- choques para bitola larga un 3.00 

• Construção e assentamento de para-choques para bitola estreita un 2.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 1,00m) em bitola de 1,60m, dorm. de mad. m 940.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 0,50m) em bitola de 1,60m, dorm. de mad. m 20.00 
Deslocamento transversal da via (puxamento até 1,00m) em bitola de 1,00m, dorm. de mad., TR-45 m 500.00 
Desguarnecimeto da linha p/ limpeza de lastro m 520.00 

-- Substituição de dormente de madeira un 685.00 
Remanejamento de rede aérea existente para adequação de projeto m 300.00 
Lançamento de cabo ferroviário para sinalização de via 	 . m . 	4.600.00 
REDE AÉREA DE TRACÃO r; 

23. Execução dos serviços de iniplantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, no trecho Campos Eliseos 
— Saracuruna, incluindo fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km • 5.86 

24. Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em 3Kvcc, em Gramacho, incluindo 
fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km 0.50 
Execução dos serviços de implantação da Rede Aérea de Tração, compensada autotensionada em• 3Kvcc, em Duque de Caxias, 

cluindo fornecimento e instalação de postes, fornecimento, montagem de ferragens de suporte km 
- 

1.00 

.>10. R 	anejainento de linha 4,4Kv, em Duque de Caxias km 0.50 

, 
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C T 
Companhia Brasileira de Trens Urbanos 

Estrada Velha da Tfluca 77 Rio de Janeiro Brasil 
CEP 20531-080 Telefone (021) 575 3399 Telex (021) 22793 TREN BR 

CONTRATO 

Pelo presente Instrumento particular , datild'grafado em 02 
(duas) vias, de igual teor e forma, para juntas produzirem um só efeito de 
direito, de um lado, a COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS 
- CBTU, localizada na Estrada Velha da Tijuca, 77, Usina, Município do 
Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CGC/MF sob o n° 42.357.483/0001-26, 
doravante designado, no presente, como a "Contratante", neste ato 
representada pelo Diretor Presidente PAULINO TALARICO CORREA e 
por seu Diretor Técnico RAMIRO ABRANTES LOPES RIBEIRO, e de 
outro, a a CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A., localizada na 
Rua Libero Badaró 293, 31° andar, Centro, Município do Estado de São 
Paulo - SP, inscrita no CGC/MF sob o n° 61.099.826/0001-44, neste ato 
representada por seu Diretor ERASTO MESSIAS DA SILVA JÚNIOR, 
doravante designada como a "Contratada", têm justo e acordado que a 
Contratada execute Obras Civis para Eletrificação do Trecho Campos 
Elíseos - Saracuruna, RJ-67, doravante designado, no presente, como 
"as Obras" , tendo a Contratante aceito a proposta apresentada pela 
Contratada para a execução e conclusão das referidas Obras, bem como 
a correção de quaisquer defeitos nas mesmas, 

E O PRESENTE CONTRATO ESTABELECE que: 

1) Neste Contrato, os termos e expressões terão os mesmos 
significados respectivamente atribuídos a eles nas Condições 
Contratuais, Seção 3. Volume I do edital, anexo I ao presente, sendo, 
outrossim, considerados e lidos e tomados como parte do presente 
Contrato. 

2) Em decorrência dos pagamentos a serem feitos pela Contratante, a 
Contratada se compromete, pelo presente, perante a Contratante, a 
executar e concluir as Obras e a corrigir quaisquer eventuais defeitos 
apresentados pelas mesmas, em conformidade sob todos os 
aspectos, com o disposto no Contrato. 

3) A Contratante se compromete, através do presente, a pagar à 
Contratada, em decorrência da execução e conclusão das Obra 
incluindo a correção de defeitos nas mesmas, o preço de R$ 
12.996.000,000 (doze milhões novecentos e noventa e seis mil reais), 
ou qualquer outro valor que possa vir a se tornar pagáve 

s. 
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!CBTU 

nos termos do Contrato, às datas e sob as condições previ 
Contrato. 
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• 
4) Os recursos para pagamento das obras objeto do presente Contrato 

estão alocados na classificação funcional :16.091.0572.1211.0001 - 
Modernização do Sistema do Rio de Janeiro, Categoria Econômica: 
Capital e Elemento de Despesa : 40.95.51. 

5) A Contratante e a Contratada mutuamente se comprometem a 
dispensar, para efeito de eventuais litígios que possam vir a ocorrer 
durante a execução das Obras, a figura do Mediador, tornando sem 
efeito as cláusulas 24, 25 e 26 das Condições Contratuais, Seção 3 
do edital de Licitação de Obras - Volume I, e respectiva referência, 25 
(no que couber) e 26, constantes da Seção 4 - Dados do Contrato - 
Volume II. 

6) O prazo para conclusão das Obras será de 14 (quatorze) meses 
contados da data de eficácia do contrato. 

7) A Contratada, se compromete a conceder sem ônus para a 
Contratante, facilidade de espaço físico em suas instalações de 
canteiro, de• modo a possibilitar a utilização do mesmo pela 
Contratante ou preposto autorizado, enquanto durar o prazo de 
execução da obras, objetivando o acompanhamento e a fiscalização 
dos serviços. 

integrante deste Contrato os documentos abaixo 

Edital de Concorrência n° RJ- 67 Vol. I e II 
Proposta da Construtora Ferreira Guedes S.A 
16/05/97 
Fax n° 136A - 97 / DELIC - AC CBTU - 24/04/97

), 

perguntas e respostas 
Carta de Aceitaç,ã 
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9) Os endereços para comunicação entre as partes são: 

COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU 
Estrada Velha da Tijuca, 77, Usina - Rio de Janeiro - RJ 
Tel : (021) 575-3204 - Fax: (021) 575-3207 
CEP : 20531-080 

3383 

CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S.A. 
Rua Libero Badaró, 293 31° andar - Centro - São Paulo 
Tel : (011) 258-9255 - Fax: (011) 606-5503 

• CEP : 01095 - 900 

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam este 
CONTRATO, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as 
testemunhas abaixo. 

Rio de Janeiro, 2b de 

P/CBTU 	 P/Construtora Ferreira Guedes S.A. 

Testemunhas 

1) 	 '7((2 	2) 	 

de 1997 
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Anexo 4 -Planiauts de Quantidades - 

5 - Projetos Executivos: TECNOSOLO S.A e CBTU 



• 

• 

rs''SRAdO 

CON URU 	1,aJ.,E.,-..:-. UJF:Or-5  5. 
Nuã 	4e, 



CBTU 0386 

• 1. 	OBJETIVO 

O presente Termo de Referência tem por objetivo especificar e estabelecer as diretrizes e 
condições a serem: observadas na elaboração de proposta técnica para a execução dos 
Serviços de Infraestrutura (complementar) e Superestrutura da Via Permanente, relativos à 
implantação da linha de Bitola Larga (BL 2) de Campos Eliseos à Saracuruna, de acordo 
com projeto existente e "Etapas de Implantação", Anexo 1, implicando em remanejamento 
e construção de segmentos em bitola estreita; bem como a execução da Ligação do Desvio 
da Plataforma 1 de Gramacho• à BI. 1. Ligação e Recuperação da BL 2 na parte superior de 
Grarnachn e a Infraestrutura para lançamento do Cabo Ferrovi,ário no trecho entre Campos 
Eliseos e Saracuruna, corredor Barão de Maná - Saracurun& na malha ferroviária da 

Companhia fluminense de Trens Urbanos - FLUMITRENS. 

Os sersiço,: abrangidos neste Termo compreendem. basicamente. remoção,remanejamento 

de vias e AMV's .existentes. assentamento de novas vias, de AMVs e pára-choques, 
pavimentação de PN's. execução de guaritas e de vala para lançamento do Cabo Ferroviário. 

CONDIÇÕES GERAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Para a implantação do projeto deverão 'ser consideradas diversas condicionantes. algumas já 

ocorrentes e outras a serem impleMentadas, tais, como: 

)Aproveitamento parcial das linhas de( BE .xistentes com a concordância entre 

segmentos novos e antigos:

• 

	 . 

Otinúzação do perfil do boleto dos trilhos. obtidos a partir das cotas da plataforma de 
teruplenagem, com sublastro,. adicionando-se a estas últimas cotas a altura da seção . 

Entrevia mi 	de 4,25 m entre linhas de bitola larga: 

EntreNia mma de 5,40 m entre linhas de bitola estreita; 

enção da operação ferroviária no trecho, durante a execução dos trabalhos, através 
linhas de bitola estreita, mediante a implantação de segmentos da linha de BE 

acta e. aproveitamento concomitante de outros segmentos das linhas BE 1 e 

TER1\10 DE REFERENCIA - ( 4 ) 

transversal-tipo da superestrutura da Via Permanente; - 
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• 
Ø. 2.2 	Os quantitativos apresentados nas - laillhas  de Quantida—de do presente Termo são 

.. 	
estimados, podendo sofrer variações para mais ou para menos. sem contudo acarretar 
qualquer alteração no preço contratual. cabendo a Proponente realizar seu • próprio 

e
• 
	 levantamento com base nos projetos e em inspeções técnicas aos locais, para melhor 

-11) 	 aferição das quantidades. 

115 
.p 	2.3 	A CBTUTIITNIITRENS. fornecerão os materiais necessários (novos e/ou usados) para os 

serviços de superestrutura, entregando-os à CONTRATADA. em seus almoxarifados e'ou 
1,  . 	 locais específicos de sua malha. 
..ÁK . 
101114 	A CONTRATADA fornecerá os equipamentos. instrumentos, 'ferramentas e mão-de-obra 

necessários à completa execução dos serviços, bem como os equipamentos de segurança Lio 

. 	
trabalho. sinalização e iluminação das frentes de serviço. de acnrdo com a FISCALIZAÇÃ( i 

'  

o 

2.9 	A.  C; 	kTAD 	obriga-se a manter durante toda a execução dos serviços um 
EkeeE 	enheiro \lega ente habilitado, na qualidade de coordenador, com autoridade bastante 

.a#0~12°11GLAs 
,iDgise4;PMR „' 	. 	orne da CONTRATADA, a fim de garantir a 'boa qualidade dos serviços e 

alho  da FISCALIZAÇÃO. 

e em consonánvia com as nonnas d,. se.gurano vigentes. 

,X FLUNIITRENS providenciará transporte ferroviário para o deslocamento dos materiais 
de superestrutura a serem por ela fornecidos. 

.1 &ido o manuseio de materiais necessarios à execução dos serviços caberá. única e 
exclusivamente a CONTRAIAD 1. inclusive naqueles casos em que forem transportados 

o\ ial ia pela 

lavend(; disponibilidade a CONTRATADA poderá ocupar área da FI_LTMITRE NS para as 
suas instalações provisOlias. a serem construidas integralmente às suas expensas. sendo que a 
citada área deverá ser totalmente desocupada e entregue limpa e desimpedida quando os 
serviços e uu 0m d. estiverem concluídos. 

A C( :NTI:.AT.-1DA será responsável pelo cumprimento de todas as leis federais, estaduais 
e municipais t inclusive todos os regulamentos. norinas. instruções e diretrizes) que lhe 
!orem aplicáveis e necessários ao seu funcionamento como empresa, inclusive a obtenção de 
iodas as licenças, alvarás e autorizações relacionadas direta ou indiretamente com a 
execução dos serviços contr ados e ao exercício de suas atividades nas jurisdições em que 
se. desenvolverem. 

TERMO DE REFERÊNCIA - 4 ) 
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2.10 

2.11 

2.12 

,42.1 3 

2.16 

A FISCALIZAÇÃO da CBTU reserva-se o direito de pedir o afastamento imediato de 
qualquer componente da equipe da CO.N1RATADA que, em sua opinião, seja prejudicial 

ao bom andamento dos serviços. 

A CBTU exercerá ampla fiscalização durante a execução dos serviços, devendo a mesma. 
ou qualquer preposto por ela autorizado, ter acesso às instalações da CONTRATADA a 

qualquer tempo. 

A CONTRATADA terá inteira responsabilidade quanto ao cumprimento das Normas 
Técnicas Brasileiras ( ABNT ). das Normas Técnicas Fel-miá-ias. das Instruções Técnicas 

e Administrativas da CBTU. das especificações. códigos e rc,,,..11amentos pertinentes ao 

objeto desta licitação, 	. 

sçrviços d,:\.crão ser executados. prelCrencialmente sem acarretar qualquer inten-upção 

das linhas em tráfego e dando condições de embarque e desembarque de passageiros nas 
estações. Quando houver .necessidade de paralisação de alguma atividzkde da 

COM RATANTE para a realização dos mesmos. estes deverão ser executados no menor 
prazo possível e condicionados aos horários a serem estabelecidos pela FLUMITRENS. 

Caberá a CONTRATADA apresentar à CBTU, com a devida antecedência para 
en,:uninhamento à FLUMITRENS, sua programação de trabalhos, de modo 'a ser estudada 
a zompatibilização da mesma com ás horários de interrupção de tráfego. visando minimizar 

os problemas operacionais dai decorrentes. 

Os "as built", ensaios, testes e demais provas exbdas por normas técnicas oficiais para a boa 
cxecuyão dos serviços. correrão por conta da CONTRATADA. 

A CONTRATADA obriga-se a corrigir, se por culpa direta e comprovada da mesma ou de 
seus prepoStos. os serviços por ela executados que apresentarem omissões ou defeitos de 
execução constatados pela CBTU. A correção será por sua conta exclusiva. 

A aceitação final dos servi os somente será concretizada após todos os reparos e correções 
necessários exigidos pel, SCALIZAÇÃO, e mediante a emissão pela CBTU do Termo de 

Recebimento dos Se 'ços. 

. 2.18 , 	É • 	ensável 
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e a PROPONENTE inspecione o local dos serviços e vizinhanças a fim 
e com a natureza e vulto dos mesmos, conhecer as fontes de materiais 
facilidades e recursos existentes, bem como obter quaisquer outras 

nais que julgar necessárias para a preparação de sua proposta. 
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3.1 

• 

1 

1 

•
na 

A CONTRATADA deverá fornecer e colocar 1 placa alusiva à obra, por estação. 
. confeccionada de acordo com Modelo fornecido pela CBTU. 

Deverá ser .reservada área de, no mínimo, 20 in2, por estação, para escritório da 
FISCALIZAÇÃO da •CBTL; proxido de W.C, ar-refrigerado e equipada com duas mesas e 
duas cadeiras. 

•Caberá à CONTRATADA realizar todas as instalações provisórias necessárias ao bom 
funcionamento da • operação da (s) estação (ões), que ao final dos serviços, deverão ser 
desmontadas. 

DESCRIÇÃO DOS, SERVIÇOS 

Serviços Complementares de Infra-Estrutura da Via Entre Campos Eliseos e Saracuruna e 
Parte Superior de Ciramacho e. Lançamento do Cabo Ferram—ano. 

os serviços complementares de infra-estrutura da via compreendendo • obras de 
terraplenagem, drenagem e, obras complementares. estão discriminados nas planilhas de 
quantidades e descritos sumariamente a seguir. 

Estes serviços serão executados segundo o projeto, no que couber, e de acordo com as 
Instruções Técnicas da CBTl 7  para execução de obras de infra-estrutura da 'da, Onde são 
apresentados, também. os critérios de medição a serem adotados. 

3.1 .1 	Serviços Preliminares 

Os serviços preliminares compreendem a demolição e remoção de obras-  existentes e 
alvenaria, concreto simples e concreto armado em locais que interferem com a  implantaça4  
de linhas em bitola larga e estreita, assim como a limpeza de valetas, remoção da camada 
vegetal da faixa lateral da plataforma ferroviária e remoção do lixo e entulho ali acumulados. 

3.1.2 	Terraplenagem e •renagem 

As obras de erraplenagem englobam os serviços de escavação, carga, transporte, descarga e 
ao, necessários ao perfeito acabamento da plataforma de terraplenagem, em locais 

utados anteriormente e naqueles que necessitam de complementação para que se 
,cota final de terraplenagem, bem como a aplicação da camada de sublastro para 

to da superestrutura das vias a serem implantadas. 

TERMO DE REFERÊNCIA: ( 4 ) 
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Quanto a drenagem, prevê-se a execução de valetas de plataforma nas áreas onde serão 
implantadas as novas estações de Campos Eliseos, Jardim Primavera e de Sarac-Uruna. 

Obras Complementares 

Serão executadas duas Guaritas para Manobrador de chaves na altura das -estacas 280 e 315 

c, a pavimentação de duas Passagens de Nível: uma em Campos Eliseos, e outra em Jardim 
Primavera. Junto a estas PN's serão construídas Cabines para Sinaleiro. 

Infra-estrutura na Parle .Superior de Camacho 

Na parte superior de tiiramacho os serviços de Infra-estrutura compreendem basicamente a 
demolição parcial do pminiento da passagem de nível, as • escavações e compactações 
necessárias a implantação da liga •ão do desvio da Plataforma 1 de Grarnacho à BI_ 1

-  e 

'Unção da BI.. 2 entre as esiaea 2000 e 

Com - relação as escavações. deverão ser verificadas as condições de suporte do solo. ao

do 

	nível 

greidc de terraplenagem. o qual deverá ter CBR L 20%, caso esta condição seja atendida 
o material 'deverá ser escariticado e compactado a 100% P.N. caso contrário o material 
deverá ser substituído por outro com as características recomendadas, numa camada k 20 
em de espessura. dek elido o forneviniento deste material.. estar diluído no preç da 

computação. 

Foram considerados. ainda, como serviços de Infra-estrutura, a pa.vimentação da passagem 
de nivel. em concreto asfáltico com espessura de 10 em, abrangendo a travessia das linhas e 
a rampa localizada pelo lado esquerdo (sentido Gramacho•- Campos Eliseos) que deverá ser 
alteada em função da cota da linha de ligação do desvio à BI. 1. 

os serviços de Intraestrutura. estimados. estão discriminados nas Planilhas de Quantidades 

do referido segmento. 

• -3.1.5 	, Lançamento de abo Ferroviária)  ....- 

Os serviços e lançamento do cabo ferroviário de telecomunicação, a ser implantado entre 
Campos •seos e Saraeuruna serão executados antes dos serviços de superestrutura, corno 

seou : 

.ação mecânica em solo, de vala sem revestimento, localizada, sempre que possível, na 
Ia da linha BL 2 e BE com 75 em de profundidade e 60 em de largura. A 

-NS fornecerá a locação do cabo. 
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A cada 243 m, aproximadamente, haverá uma "Caixa de Emendas" em concreto armado de 
fck 15 Mpa, sem fundo, cujas dimensões externas são: 2,00 (comprimento) x 1,05 (largura) 
x 1,05 altura e 0.10m de espessura de paredes, encimada por tampa, dividida em 2 partes. 
em concreto armado, tendo cada uma 1,00 x 1,05 x 0,07. As caixas terão 0,20 m de suas 
paredes engastadas no solo e um furo de 100 mm de diâmetro em cada extremo (parede de 
menor dimensão), para a entrada e saída dos cabos, localizado a 0,10 m do fundo da caixa. 
Após acabadas, as dimensões internas das caixas serão 1,80 (comprimento) x 0,85 (largura) 
x 0.85 (altura). 

O fornecimento do cabo ferroviário de telecomunicação será feito pela FLUMITRENS. 
cabendo a CONTRATADA os seguintes serviços: 

- Antes do lançamento do cabo ferro‘iário será colocada, no fundo, em toda a largura e ao 
longo da vala. uma camada . de areia lavada com 0,10 m de espessura. 

Após o assentamento do cabo fèrroviário pela Contratada será executado o seguinte: 

Lançamento. sobre o cabo, de uma camada de 0.10m de areia lavada, 

Sobre esta segunda camada de areia. 3 m de concreto, ao longo e em.  toda a largura 
da vala. 

Sobre a camada de concreto. reaterro '.compactado. com a mesma energia de 
compactação utilizada na camada final de templenagem. até atingir o 	eide de 
terraplenagem.. 

As quantidades e os serviços previstos no lançamento 'do cabo ferroviátio. a serem 
executados pela CONTRATADA, estão discriminados nas planilhas de quantidades. 

3.2 
	

Serviços de Superestrutura da Via 	
f 

Os serviços de su restrutura da \ia para implantação da linha de bitola larga BI_ 2 no 
trecho Campos seos.- Saracuruna, também discriminados nas Planilhas de Quantidades. 
são.  descritos seguir e compreendem., basicamente, remanejamentoie ou remoção de ‘ias e 
Aí\"s exis ntes, assentamento de novas vias e Al\n"s, execução pára-choques etc. 

superior da estação de Gramacho, teremos a remoção de dois  .4M‘"s 1:14 e a 
e um AMV 	1:14,  puxamentos é implantação de sepnentos de via de Bitola 

os mesmos serem executados em conformidade com o desenho 1.1.T 25 Il. 
animétrico do Desvio da BI.. 1 e Ligação da BL 2". 

/ Ri - 67 	TERMO DE REFERÊNCIA -.4)( . 8'19 



NCO 

COInTRUT tA•ERRECIAOLEDES 
re49,11eadarcj.11 

• 



CBTU • 
) , 

0392 

* • 

No segmento compreendido entre as estacas 07 e 64, referidas no Projeto da Tecnosolo para 
o trecho Gramacho - São Bento, a BL 2 está lançada, porém, para que tenha condições de 

.9.. 	 tráfego deverão ser realizados. além dos mencionados anteriormente, os seguintes serviços: 

• . reposição • das placas de apoio tipo Pandrol no segmento sobre a.-"ponte 2" (I40m- 

:9 	 alinhamento, nivelamento e socaria do segmento compreendido entre as estacas 07 e 54: 

• 
e lastramento, com respectivo alinhamento, nivelamento e socaria entre as estacas 54 e 64.. 

111 Cabe observar que a rampa no segmento de ligação do desvio da plataforma 1 de 

• Gramacho à BL 1, deverá ser igual a rampa da BL 1, que está em operação até Campos 

• F.:liscos.. principalmente nas extensões abrangidas pelo AN.W 1:14 a implantar. 	Esta 

• 
observação vale também para o segmento da BL 2 compreendido entre as estacas 46 e 54, 

,40 	
Projeto 'I eenosolo. que deverá ler rampa igual a da BL 1 em razão dos travessões existentes 

9 
no local. 

• 
Para execução do cruzamento, na passagem de nível da ligação, Des-vio'BI. 1.. deverá ser 

.) 	• 	seguido o projeto constante no desenho AT. 89 fl. 11 "Passagem de 'Nivel - 

. 	
Tipo". Anexo 7. 

Intormações mais.  detalhadas e especificas sobre as diversas atividades e operações comidas 
em cada uni dos itens orçamentários relativos a estes serviços, bem como sobre a forma de 

medição dos Il4eS111,). poderão ser obtidas no Caderno de Encargos para os Serviços ds 

. 	 Superestrumra da Via. 

3.2.1 • 	Remoção de' Via Existente 

3.2.1.1

........ 

A remoção de via 	existente compreende a retirada de todos os componentes da 
superestrutura ferroviária. tais como: trilhos, dormentes; dispositivos de fixação. lastro. 

aparelhos de mudança de via. etc. 

3.2.1.2 	Todos os materiais removidos da via deverão ser selecionados e separados. Aqueles não 
reaplicados, deverão ser carregados em veículos rodoviários ciou ferroviários e 
descarregados em locais da FLUMITRENS, de acordo com orientação da 

FISCALIZAÇÃO 

3.2.1.3 	O lastro exis nte deverá ser totalmente removido e o seu reaproveitamento ficará a critério 

da FISC 	AÇÃO. 

amento Transversal de Via em Bitola Estreita (Puxamento) 

ikiste na operação de mudança da posição geométrica atual da via para outra posição 
ntudo. implicar na desmontagem dos componentes da via. • 

TERMO DE REFERÊNCIA - (4)  
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9,• 3.2.3 	Assentamento de vias 

9 •  3.2.3.1 	A superestrutura da via será assentada obedecendo aos elementos do projeto geométrico 

9 horizontal podendo em alguns casos sofrer modificações de acordo com a 

. 01) 	 FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA determinará os elementos básicos do perfil do boleto do trilho (pontos 
notáveis, superelevação. etc.) a partir das cotas de templenagem, constantes do projeto, e da 
seção transversal -tipo da superestrutura da via permanente. 

1). 
103.2.3.2. 	Os trabalhos inerentes ao assentamento de vias não deverão ser iniciados antes da liberação 

'9 	7 	
• do respectivo trecho pela FISC.-‘1,1Z.AçÃ(.). 

'9 . g'  3.2.3.3 	Durante a construção deverão ser observadas as seguintes restrições de velocidade para os 
trens de seniçO: 

3, 
E sTAGi(.) DE CONSTRUÇÃO 	 VEL. MAX. ADMISSIVEL 

Na grade. sem ancoragem de lastro 	 5 Kirrh 

Na ia parcialmente eoncluidas com 
• 15 em de lastro. ombro mínimo de 

20 em. nivelada, mas com serviços 
diversos em execução. 	 1 5 Kin: h 

Ames das lig.ações finais dos trilhos, a via deverá estar perfeitamente alinhada e niNelada. 
apresentando-se o lastro conforme a seção transversal projetada. 

A metodologia de execução dos serviços de lançamento da superestrutura da via não será 
previamente estabelecida pela CBT12, de forma a possibilitar a CONTRATADA escolher o 
método mais condiz te com sua tecnologia e experiência, desde qUe sejam seguidas todas 
as instruções pres tas neste Termo, e as normas técnicas que versam sobre o assunto, bem 
como todos 	procedimentos de instalação e aplicação dos materiais segundo seus 
fabricantes. 

o escolhido para lançamento da superestrutura deverá ser tal que permita variantes 
cesso, de forma que, havendo descontinuidade no andamento normal dos trabalhos. 

Ia soluções alternativas com os recursos disponíveis. 

RJ -67 	TERMO DE REFERÊNCIA ( 4 ) 
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1.0 

• 3.2.4 	Manuseio e transporte de materiais 

.111 9 

	

19 	
3.2.4.1 	A carga, descarga e estocagem dos dórmentes poderá ser manual. Qualquer que seja o meio 

empregado no manuseio dos dormentes, deverá ser cercado de cuidados especiais para não 

	

gge 	danifica-los. 
Cá 

	

(10 	 Os acessórios metálicos deverão permanecer, sempre que possivel, em suas embalagens 
oriánais até o Momento de sua aplicação na via. 

09 3.2.4.3 	A descarga de trilhos deverá ser efetuada com cuidado, sempre evitando-se quedas e 

110- 	
choques.' 

le • 
3.2.4 . 4 	o recebimento. estocagem. guarda. manuseio. carga c descarga de todos os materiais que 

serão apLados na superestrutura da via ou utilizados como apoio para este laneamento. 
I" 	fazem parte dos serviços de remoção e assentamento de vias sob responsabilidade da 

CONTRATADA.. Deverão ser tomadas todas as precauções para que estes materiais não 

• sofram quaisquer danos que possam alterar as tuneões que irão desempenhar na via. 

	

) 	3.2.4.5 	Eventual transporte. de materiais pui via rodoviária desde o local de estocagem ai é as 
frentes de seniço e vice-versa. será de responsabilidade da CONTR.AT.A.D.A. conforme item 
2.25 da Planilha de Quantidades. 	• 

3.2.5 	Lastrainento 

3.2.5. 1 	O lastro será fornecido e transportado pela CBTI''FILMTRENS. respectivamente. 

3.2,52 	A espessura de lastro sob a face interior do dormente é a indicada pelo projeto podendo ser 
alterada segundo orientação da Fiscalização. 

.A carga e a descarga dos vagões de lastro na via bem como o respectivo acabamento será 
executado pela CONTRATADA, conforme especificado no Caderno de Encargos. ficando a• 
socalia mecanizada a cargo de equipamento da FLUMITRENS. 

Nós locais • de houver necessidade de socaria manual. esta será executada pela 
CONTRA 	A com socadoras portáteis tipo "JACKSON" ou similares. 

a do lastro deverá ser feita de forma cuidadosa, de ambos os lados do dormente. 
o-se dos seus extremos até 300mm no mínimo e 500mm no máximo 'para o lado 

o dos trilhos. Na parte central dos dormentes não será admitida socaria, sendo o lastro 
de enchimento. Ambas as extremidades dos dormentes, bem como os lados interno 

dos trilhos, deverão ser socados simultaneamente. 
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i . 
! 9, 3.2.5.6 	As vias deverão ser alinhadas e niveladas com o número necessário de passagens de socaria. 

;.á 	 até que permaneçam firmemente assentadas em suas posições geoménieas 

3.2.6 	Dormentes • 

C1P 	3:2.6.1 	Os dormentes deverão ser assentados perpendicularmente aos trilhos. 

(1) 
Em todas as vias a serem implantadas serão utilizados '-lonnentes de madeira.  7Yas \ias de 
bitola estreita o espaçamento dos dormentes de eixo a eixo será de 55 cm e nas vias de bitola 
lama de 54 cm. 

4,  • 
3.2.`t 	1 nlhos 

.4 3:2.7.1 	Serão utilizados trilhos lom2.os soldados cri St. ou barras de 1 2m do tipo TR -57 para a 
implantação das xias nova'.. 

3 
Os trilhos serão assentados de iorma que suas extremidades sempre venham a situar-e 

• ...rine dois dormente. • a fim de. posteriormente. permitir a soldagem de fechamento. 

dormentes das juntas dex.erão ser posicionados de sorte a assegurar uma distánja 
mininta de 25,111 entre a ponta do trilho e o eixo do donnuli, 

3.2.7.4 	1 ou.o apás o lançamento dos '11._S barras sobre os dormentes. ern suas posições na via. É 
procede-se a aplicação das fixações e o reinstro da temperatura para posterior controle .  de 

. deslocamento das mesmas. 

3.27 5 	Preliminarmente. na  implantação das vias. os trilhos serão ficados por meio de talas de 
. junção para. posteriormente. proceder-se a soldagem alurninutérmLa dos mesmos. No caso 
de bitola mista o trilho interno não será continuamente soldado, podendo. contudo. se  
constituido por barras de 60m ou outra extensão à critério da FISCALIZAÇÃO. 

Quando a solda eléti a ou- aluminotermica coincidir com a zona de aplicação do p.ampo 
elástico, deverá ser •rovidenciado o adequado esmerilhamento da respectiva solda no patim 
do trilho. 

3.2.7.7 	As juntas di trilhos soldados deverão ser alternadas e cada. junta de um trilho deverá 

&7;486. 	
est rdefa da no mínimo 6 metros da junta do outro trilho, exceto na reão dos AMVs. 

*o £ \ 
4n„Q 	ç , ções dos trilhos aos dormentes deverão ser aplicadas segundo as recomendações do 

.-40 
e de acordo com as normas tc'enkas que versam sobre o assunto. 
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As soldagens das barras e as de fechamento, deverão ser realizadas. preferencialmente, na 
faixa da temperatura neutra. 

3.2.8 	Soldagem aluminotérmica 

- A soldagem aluminotérmica pelo processo THERMIT. deverá observar a seguinte 
sequência: 

a) Liberta-se o trilho de sua fixação na via; 

h) Executam-se o nivelamento e alinhamento das extremidades dos trilhos a serem soldados. 
. 	empregando-se para isso. calços apropriados: 

e) Exccula-se um cone. de preferência a disco. para produzir a folga especificada para o 
perfil de trilho em função da qualidade do aço. 	. 

d) Após o cone. aplicam-se os moldes ou formas. rejuntando-as • com areia refratária 
apropriada. As formas são pré-fabricadas e próprias para cada perfil de trilho. Devein 
estar secas ou no máximo com pouca umidade. Monta-se também o cadinho para a 
fusão da porção aluminotérmica sobre um supone metálico, com ú.o no plano-
horikuntal. Antes de lançai a porção aluminuténnica nu cadinho. este deve ser secado 
aplicando-se o maçarico em seu interior por alguns segundos: 

e) O pré-aquecimento é feito por meio de um maçarico próprio. de bico largo. Na operação 
• de pré-aquecimento o topo dos trilhos deverão ser- aquecidos uniformemente até a 
temperatura de 900 a 1000 C. que o soldador deverá . identificar pela cor, não devendo. 
entretanto ocorrer fusão no topo dos trilhos: • 

1) Acende-se a porção aluminotérmica no cadinho. espera--se a conclusão da fusão. 
aproximadamente 20 a 40 segundos, e inicia-se o vazamento Sobre o molde até que a 

• seção do trilho tique coberta pelo liquido do aço fundido escorrendo-se o excesso do 
• óxido de al Mio na concha de escória. 

g) Aguar. .e o resfriamento superficial da escória e o parcial endurecimento do aço 
fiincf , iniciando-se o processo de remoção do molde, destruindo-o; 

ecuta-se a rebarbagem do excesso de solda do boleto do trilho; 

.Após resfriar até a temperatura de 150° C. inicia-se a operação de esmerilhamento do 
déto e acabamento da solda. 
!RÉ 

3 

kiárc 
'age aro 
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4 ) 1, 
. 	- A CONTRATADA será responsável pelo fornecimento de todos os materiais e 

utensílios para a realização da solda aluminotérrnica bem como pela boa qualidade de . 
execução da mesma. 

Assentamento dos aparelhos de mudança de via CAMV),.. 

Serão empregados Aparelhos de Ik1udança de Via tipo AREA. 

Constituem elementos básicos para a montagem dos .-k1k1Vs, as plantas de assentamento 
fornecidas pela CBTI e a locação de seus pontos principais definidos pelo projeto 
geométrico. 

Antes do a,.zsentamento dos Aparelhos de Mudança de Via, o sub-lastro deverá estar 
regularizado e dekidamenie compactado na cota estabelecida pelo projeto. 

3.2.9.4 	
.CN dormentes esp,:ciais serão distribuídos na região dos .-k1kf\"s de acordo com o 

• 0 	 espaçamento e forma indicadas nas plantas de assentamento do respectivo .AMV. 

3. )..5 	
• Deverão ser cuidadosamente examinadas e ajustadas a posição do jacaré. a posição das 
agulhas em relação ao trilho de encostn. a bitola das vias direta e desviada, assim como o 
assentamento correto dos contra-trilhos. 

3.2.9.6 
As placas de deslizamento das agulhas deverão ser cuidadosamente limpas e lubrificadas 
com graxa apropriada. 

.As agulhas deverão ser montadas de modo a permitir seu deslocamento sobre as placas de 
deslizamento sem nande esforço. 

Á socada dos AiMV's sera executada mecanicamente pela FLIALITRENS. 

Para o nivelamento, alinhamento e bitola, prevalecem as tolerâncias adotadas para as kias 
os detalhes indicados no plano de montagem do AMV. 

to aos materiais a serem empregados na implantação da Superestrutura da 

Os do entes serão de madeira e novos. 

rilhos serão TR-57 novos para a BL e TR-45 usados para BE. 

xayeies serão elásticas e rígidas. 
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Os componentes • metálicos dos .A1v1Vs com trilhos TR-57 e as vigotas (dormentes 
especiais) serão novos. 

• - 	O lastro complementar será novo. 

11, 
3.2.11 	'Tolerâncias geométricas 

1, 9 	3.2.11.1 	Será exigido o cumprimento das tolerâncias geométricas estabelecidas, quando da vistoria 
recebimento dos serviços de implantação da superestrutura da via. 

(11° 	" 11 ' Após os serviços de acabamento final da via. a CONTRATADA deverá comunicar à CESTU 
para: conjuntamente. efetuarem as medições de verificação das condições geométricas da 

(19 	 ia. antes de sua liberação para o tráfeQo. 

e ,4  

	

3.2.11,3 	.1s tolerâncias geométricas admissíveis para o as -ias. serão

3.  

	: 

Platlin)gitien . 

A tolerância na bitola será 4rrun a -2mm, não podendo. todavia, existir uma variação 

. 	• 	
superior a 21fl.in entre dois dormentes consecutivos. 

As tolerâncias para o alinhamento nas retas e curvas deverão ser conforme segue: 

Para o alinhamento nas retas, a tolerância será de ± 6mm..Divergências 	3inm até - 

3rrun não poderão ocorrer dentro de um comprimento de 10m, tolerando-se neste caso 
um afastamento máximo de 4mm entre o eixo projetado 'e o executado. 

. Nas curvas circulares simples a diferença de flechas medidas no centro de uma corda de 
10m deverá ser inferior a 6mm. A divergência máxima tolerável entre o eixo projetado e 
o executado será de 4mm. não sendo aceitas divergências de - 3 a - 3nun em 10m. 

• A tolerância admitida para a distância entre os dormentes será de ± 20inm. permitindo-

se ainda u. eslocamento angular de ± 10mm. 

Altimétric  

erância máxima admissivel entre o nivelamento longitudinal e o teórico 
'ciado) será de 5mm. Divergências de 4mm a - 4mm não poderão ocorrer dentro 

um comprimento de 10m. 

MN cuia 
irENTIC 
11):  iPesieenfetfeir  
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Para o nivelamento transversal a tolerância será de ± 4mm, não sendo aceitas 
divergências de - 3mm a - 3mm em 5m (TWIST). 

Soldagem de trilhos 

. A geometria das soldas será verificada através de 1 (um) metro padrão com precisão de 
0,1mm, e deverá atender as tolerâncias de nivelamento (superfície de rolamento) e 

• alinhamento (superfície interna do boleto) a seguir apresentadas: 

• Nivelamento 

Tolerâncias: • 
Empeno vertical convexo = 1,5mm 
Empeno Vertical cOricavo O 

Alinhamento 

Tolerâncias: 
Empeno horizontal convexo = 1.5rrun 
Empeno horizontal c:enleava = 0.75mm 

Aparelhos .4e.  Mudança. de Via 

As tolerâncias de bitola. dos ANIN"s serão de - 2mm e - 2mm não podendo. todavia. 
existir urna variação superior a lmin entre dois dormentes consecutivos. 

Alinhamento 

Será de -ri— 2 mm. diverriéncias•de - 2mm até - 2mm não poderão ocorrer dentro de um 
comprimento de 10 m. 

A diferença existente entre o eixo de projeto e o executado, obtida através de mediçõ 
em relação ao marco topográfico será no máximo de 3 mm, não sendo toleradas 
divergências de 'r 3rrun a - 3mrn.  em 10 metros. 

o nivelamento transversal de cada via a tolerância será de 	2mm. não sendo 
leradas divergências de + 2mm a - 2mm numa extensão de 5m (twist). 

A tolerância adotada para o nivelamento longitudinal será de +1- 2 mm em 5m. 

TERMO DE R.EFERt'-: 	4 ) 

Dey ......... 
• Flavi Rosemeire F 	Saia F. °freire ....Mirem 12. d 

vAtijR 	

a 	,.500i..100:Ç C,  S0va 
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• CBTU 
• 

e. 
• 1. 

A divergência máxima admissivel em relação ao nivelamento teórico da via será de 5min. 

	

e 	4. 	RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
À• dill 

le 

	

1 11 	4..1 	Todos os serviços de infra-estrutura (complementar) e superestrutura (remoção de Vias. 
assentamento de Vias,ANÍV's, etc) serão vistoriados antes de serem recebidos parcial ou 

	

(e 	 definitivamente, cabendo a CON 1 	RATADA tomar todas as providências necessárias para 
(*AL- 	 essas vistorias. 

ill,  

	

03 	4.2 	os recebimentos parciais serão eferuados após a conclusão de cada etapa dos serviços de 
• cada trecho da obra. cabendo a COl\TTRATADA solicitar, em tempo hábil, que a 

	

e 

	

	• ., 	 FISCALIZAÇÃO os efetue. O trecho considerado em recebimento terá seus limites 
representados por pontos, determinados de comum acordo entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZ.AÇ.ÃO e de fácil identificação. para permitir eventuais conferências posteriores e 
facilitar a delimitação quando do futuro recebimento dos trechos adjacentes. 

O.s serviços de mira-estrutura da via serão recebidos segundo os procedimentos esiabelecidos 
nas Instruções Técnieas da Companhia para este tipo de obra.. 

Os serviços de superestrutura da via serão recebidos após a apresentação • pela 
CONTRATADA. em planilhas apropriadas, dos levantamentos e controles iealizados para 
cada serviço especifico e das inspeções, medições e cálculos planialtirnétricos que atendam 
às premissas e tolerâncias a seguir estabelecidas. Excluem-se desta obrigação os serviços que 
anteriormente foram da responsabilidade imediata da CBTUFLUNI.ITRENS. 

Geometria 

- Nas retas, .os alinhamentos e o nivelamento longitudinal deverão ser examinados Com 
visor ótico. 

-• O exaine nas curvas será feito conforme as tolerâncias do item 3.2.11. 

A bito e o nivelamento transversal serão examinados a cada 5m, com medidor especial. 

os de Mudança de Via 

Os dormentes deverão estar assentados rigorosamente de acordo com os desenhos 
eç.ificos de assentamento. 

Ii0 " 

3 

il 

. 
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l 4.4 

4.4.1 

$.P8 

Devanir Catim 	Flav Dual . Rosemeire F Guedes 	Sonha F. P OIi,esr Márcio R..O. Silva. . Fabiano C C Silva 
Veldenii(Souza 

' '\/AliOR RECEBO° POR AUTENTICAÇÃO R$ 1,7$ 
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I
. gruiç• 11n1. 317,  

R.1 - 67 	TERMO DE REFERÊNCIA - ( 4 ) 
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As dimensões dos A1\1"\."s deverão obedecer rigorosamente aos desenhos - de 
assentamento. 

- Para o nivelamento e alinhamento, deverão ser respeitadas as tolerâncias estabelecidas no 
item 3.2.11. 

Deverão . ainda ser verificados os ajustes de fixação aos 	dormentes. o 
funcionamento do aparelho de 'manobra, e a proteção anti-ferrunosa de acordo com as 
instruções do fabricante. 

4.4.3 	Soldas 

9 
0 
3 

As soldas deverão formar Uma superfície continua e homogênea com o boleto dos trilhos e 
serem isentas de rebarbas. depressões. elevações, .falhas e defeitos nas superficies de 
rolamento das mesmas. Além das soldas propriamente ditas, as laterais c a parte inferior do 
patini do trilho deverão também ser convenientemente rebarbadas. 

4.4,4 	Plataformas e áreas Adjacentes 

Deverão estar completamente limpas. regularizadas e desobstruídas. 

4.5 	Até o recebimento definitivo das obras. a CONTRATADA será a responsável. sein qualquer 
'JMUS para a CBTU. pela conservação e manutenção dos serkiços por ela executados, mesmo 
que já xistoriados e recebidos parcialmente pela FISCALIZAÇÀ. (T.). 

4.6 	Todos os defeitos letectados. seja nos recebimentos parciais. seja no definitivo. deverão ser 
corrigidos pela CONTRATADA. igualmente sem ónus para a CBT1". num prazo máximo 
de 10 (dez) dias. a partir de sua comunicação. 

4.7 	As obras somente serão consideradas como concluídas, após o seu recebimento definitivo 

• emissão do respectivo Termo de Recebimento, por uma Comissão de Engenheiros a . 
designada pela CB 

vez rec idas em definitivo, a manutenção das obras ficará a cargo da FLUMITRENS. 
entretanto, a inteira responsabilidade da CONTRATADA quanto a eventuais 

cutivas não detectadas na fase de construção. 

TABELIA-
'," FIEL Dou 
FAUTEVT2ATO 
Cópia repro§rafic 
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5. "AS BC1LT" 

Ao final dos serviços, deverá ser apresentado pela CONTRATADA à CBTU, "as built" 
de todas as partes da obra que tenham sofrido modificações em relação ao projeto orinal, 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

• O piazo de execução dos serviços oWelos deste termo de' referência é de 9 (nove) 
meses. contado a partir do recebimento da primeira kdem de Serviço. 

7. ANEXOS 

Ancxo 1- Etapas de Implantação da Bi 2 de Campos Eliseos - Saracuruna e dois 

Desenhos Esquemáticos. 

• Anexo 2 -Instruções Técnicas para Execução de Obras de lnfraestrutura CBTU 

Anexo 3 - Caderno de Encargos para os Serviços de Superestrutura Ferroxiária:CBTU 

Anexo 4 -Manilhas de Quantidades 

Anexo 5 - Projetos Executivos: TECNOSOLO S.A e CBTU 

Anexo 6 -Desenho 1 T 25 fl. 1.1 "Projeto Planimétrico do Desvio cia BL 1 e Liaação da 
BL 2". 

Anexo 7 - Desenho AT 89 fl 1 "Passagem de Nível-Tipo". 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 

ESTA ;5,0 DE CAMPOS ELíSEOS 

ELETRIFICA ÃO DO TRECHO CAMPOS ELISEOS - SARACURUNA 

IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE BITOLA LARGA 6L2 NO TRECHO C. 

EUSEOS / SARACURUNA, LIGAÇÃO DO DESVIO DA PLATAFORMA 1 

DE GRAMACHO À BL1 E LIGAÇÃO E.RECUPERAÇ O DA BL2 NA 

PARTE SUPERIOR DE GRAMACHO. 

8 2.1,Vi ,ÃO,tiÉ,ftitoXttÁV6V77- metajowt:  

cosia rep4ralica, canierme e , • AuLeAlico a 
apfesenthOo 00 que IN fé. 

11.'':• j,8-EI 20117 SP 	•' 

Devanir Cafdirn 	Flavia ;  Rostmeite F Guedes 	Saia F. P Márcro R. da Silva 	Fabiano C C Silva 
Valdema Souza Ribeiro 
VALOR RECEB100 POR AUTERTICAÇA0 RS 1,75 
11. XV nF moinam 1Q 	3101• 3179 

.013 	.• 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 

3.014 

0404. 

LICITAÇAO RJ -67 - OBRA: ESTACA° DE CAMPOS ELISEOS 

6. Passa em Su erior Funda "o/Estrutura 

10 -Reservatórios Funda "o/Estrutura 

13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 

23 -Diversos Bilheterias, Torni uetes,... 

Sá.%  
SP 

4i
.... ....... 

0e22,_ Caliii"••• 
Polát-j;;"e r allede Kiklernif,' da Si48 

"wza Ribeé 1 CRE EB% ° ° xv 

S.A. 

ktivgém„ 
113 t,o2 Santos 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 	 015 
LICITAÇÃO RJ -67 - OBRA: ESTAÇÃO DE JARDIM PRIMAVERA 

- 	 PLANILHA DE PERCENTUAIS 
- 	 ITENS DE COTAÇAO % BASICO ( " ) % DA LICITAÇAO 
-1 	 • Preliminares 2.00% _§.2.n.219os 2.20% 
2:2err_Loj.i9ões/Remoções 1.50% 1.65% 
4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 10.10% 11.00% 
5 - Mezanino (Fundação/Estrutura) 24.20% 24.67% 
6- Passagem Superior (Fundação/Estrutura) 2.40% 2.40% 
8- Escadas (Fundação/Estrutura) 2.20% 2.20% 
9- Rampas (Fundação/ Estrutura) 4.20% 4.20% 

10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura) 0.30% 0.30% 
11 -Alvenarias 0.20% 0.22% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 3.90% 4.20% 
14 -Esquadrias e ferragens em geral 7.60% 7.50% 
-15 -Divisórias 0.10% 0.10% 
16 -Forros 0.10% 0.10% 
17 -Vidros 0.10% 0.10% 
18 -Pintura 1.90% 1.90% 
19 -Louças e Metais Sanitários 0.20% 0.20% 
20-Impermeabilização 0.10% 0.10% 
21 -Telhas 3.80% 3.80% 
22 -Outros 0.20% 0.20% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 0.60% 0.66% 
24 Instalações Hidráulicas 3.10% 3.00% 
25 :Instalações Elétricas 15.80% 15.00% 
26 -Sistema de Teleco 	fcgõe 1.40% 1.40% 
27 -Sistema de Sinaliz 	-, 	a  4(:)TAS DA 	", 01 0% 0.10% 

ntus°' 30 -Urbanização 	uTENR 	. 	' °""sa 13.90% 12.80% 
iten t 	10%-wfé. me  ° e' .8'irirr 	 TOTAL 100.00% 

0405 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 
. .rH p 

0406 
DA LICITAÇAO 

LICITAÇA0 RJ -67 - OBRA: ESTAÇAO DUQUE DE CAXIAS 
PLANILHA DE PERCENTUAIS 

ITENS DE COTAÇAO 
1 - Serviços Preliminares 
2- Demoli ões/Remo ões 
4 - Plataforma (Fundação/Estrutura) 
5 - Mezanino Funda -o/Estrutura 8.00% 

% BASIC° ( * )  
4.90% 
5.20% 
7.50%  

15.70% 6- Pass em Superior ( Funda -o/Estrutura 
8- Escadas Funda -o/Estrutura 

17.00% 

9- Ram  • as (Fundação/ Estrutura) 
10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura) 
11 -Alvenarias 
12 -Vadações (_Elementos vazados, brisas, venezianas) 
13 -Revestimento em geral Pisos e Paredes  
14 -Es uadrias e ferra ens em eral 
15 -Divisórias 
16 -Forros 
17 -Vidros 

0.80% 
6.50% 
0.80% 
0.40% 
0.40% 
5.50% 
1.80% 
0.10% 
0.10% 
0.10% 18 -Pintura 

19 -Lou s e Metais Sanitários 
20 -Im ermeabiliza o 

22 -Outros 

• 0.30% 
0.30% 	0.30 
0.30% 
3.60% 
3.80% 23 -Diversos Bilheterias, Tomi uetes,... 

24 -Instala ões Hidráulicas 
25 -Instala ões Elétricas 

0.30% 
3.60% 
3.50% 

26 -Sistema de Telecomunica ões 
27 -Sistema de Sinaliza -o 
28 -Sistema de Eletrifica 
29 -Modifica -o 
30 -UrbanizaçãoA RICA 

1.40% 	1.54% 
1.00% 
5.60% 
1.00% 
1.00% 
0.30% 
2.90% 

.M.00% 

S.Paulçrj'  

1.00% 
5.60% 
1.00% 
1.00% 
0.30% 
2.90% 

21.80% 
100.00% 

Devanir Cardini 
Rosemeire F Guedes,  
Merco R. da Silva 
Vardener Souza Ribeiro 
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO Ri 1,15 
A. XV Af NAVf11041 101. tnia• 1101. 3179 

.A. 

dos San:os 
Dep!o. Técnico 

CR2.t. CC.520533/5/D 

5.38% 
4.98% 

0.10% 
0.10% 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 

i LICITAÇAO RJ - 67 - OBRA : ESTACA() DE SARACURUNA 
PLANILHA DE PERCENTUAIS 

ITENS 	DE COTAÇAO % BASIC° ( * ) °Á DA LICITAÇAO 
os Preliminares 21._Svi 

0.80% 0.88% 

2- Demoli 	es/Remo oes 2.40%  
4 - Plataforma Fundação/Estrutura) )) 9.60% 
5 - Mezanino (Fundação/Estrutura) 22.50% 22.50% 
6- Passagem Superior (Fundação/Estrutura) 2.50% 2.60% 

8- Escadas (Fundação/Estrutura) 4.20% 4.20% 

9- Rampas (Fundação/ Estrutura) 8.30% 8.20% 
10 -Reservatórios (Fundação/Estrutura)  0.50% 0.50% 

11 -Alvenarias 1.20% 1.20% 
12 -Vadações ( Elementos vazados, brises, venezianas) 0.10% 0.10% 
13 -Revestimento em geral (Pisos e Paredes) 	. 13.70% 14.02% 
14 -Esquadrias e ferragens em geral 4.00% 4.0^ 
15 -Divisórias 0.30% 0.30% 
16 -Forros 0.30% 0.30% 

-Vidros 0.20% 0.20% 
-Pintura 

ik7 
2.10% 2.00% 

19 -Louças e Metais Sanitários 0.40% 0.40% 
20 -Impermeabilização 0.40% 0.40% 
21 -Telhas 4.20% 4.20% 
22 -Outros 2.90% 2.80% 
23 -Diversos (Bilheterias, Torniquetes,...) 3.40% 3.70% 
24 -Instalações Hidráulicas 3.60% 3.50% 
25 -Instalações Elétricas 7.90% 7.20% 
26 -Sistema de Telecomunicações 1.50% 1.50% 
27 -Sistema de Sinalização 0.10% 0.10% 
30 -Urbanização 	 ------ 3.00% 3.00% 

t ago 	.. 	 TOTAL 100.00% 

C NSTF.UTO R h. 
„ . . v 

Rosemeae F Guedes 	sozawa DuSib 
vaia e r n if Souza Ribeiro 
Márcio R. da Silva 	EaDieraFÔPC Si/vaai VALOR 

R. 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 	 .218 

RJ -67 	- OBRA: Eletrificação do trecho C. Eliseos - Saracuruna 
LICITAÇAO  • PLANILHA DE PERCENTUAIS 

ITENS 	DE COTAÇAO " % BASICO ( 	) % DA LICITAÇAO 
. 	 •  

Materiais 
67.00% 70.00% 

1- 	  

Serviços de Campo 
33.00% 30.00%  

2 - 

-- 
.4141 	 TOTAL  100.00% 

Dom Cardim 	Flavia Dualibi Rosemeire F Guedes 	Sonia F. P aVaelaa 	/ Márcio R. da Silva 	Fabiano C C Sifva 
Valdemir Souza Ribeiro 
VALOR RECEBIDO POR AUTENTICAÇÃO RI 1,75 
R. XV 	NRVFIIRRfl 10. max. 3101. 3179 
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Construtora Ferreira Guedes S.A. 	 -019 

,••••••• LI CITAÇAO RJ - 67 - OBRA: "Implantação da linha BL2 no trecho C. Eliseos/ 
Saracuruna, Ligação do desvio da plataforma 1 de Gramacho à BL1 e lig. 
e recuperação da BL2 na parte superior de Gramacho" 

PLANILHA DE PERCENTUAIS 
* 	 ITENS DE COTAÇAO % BASICO ( * ) % DA LICITAÇAO 
-.1 - Serviços complementares de infraestrutura da via entre _ 
C.Eliseos e Saracuruna: 
-1.1 - Serviços Preliminares 12.00% 13.00% _ 
1.2- Terraplenagem e Drenagem 31.80% 33.40% 
1.3 - Obras Complementares 3.50% 3.60% 
2- Serviços de Superestrutura (implantação da BL2 no 
trecho C. Eliseos/ Saracuruna) 
-2.1 - Remoção de Vias existentes 4.10% 4.00% 
2.2 - Assentamento de Vias existentes . 37.70% 35.00% 

.-3 - Vala para lançamento de cabo Ferroviário 6.20% 
/ 

6.50% 
4- Serviços de infraestrutura (parte superior de Gramacho) 
PN da rua Roberto Harley 1.40% 1.50% 
5- Serviços de Superestrutura (parte superior de'61-"anac o) 1 	3.30% 3.00% 

TOTAL 100.00% 
111 71--- , 

Arnv2ndo Rodrtgues dos Scntos 

Chefe Dzpro. Técr-ilco 
CREA 0652.054315/D 
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CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

t-. 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Rua Bela Cintra, n2  24- 12  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2216 



• 

• 



CONSÓRCIO CONSTRUCAP - CONVAP - FERREIRA GUEDES 

0411 
A 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMIO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
AT.: SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
BELO HORIZONTE - MG 

REF.: CONCORRÊNCIA N2  05/2007 
PROCESSO INTERNO N2  265/07 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Informamos que este Volume I, contendo documentos de habilitação possui 411 

folhas rubricadas 'e numeradas sequentemente de 001 a 441. 

São Paulo, 20 	2.007. 

Susaria Cabarcos PaWlette 
RG N° 6.816.967-X 
resentante do Consórcio 

Rua Bela Cintra, ng 24- 1(2  andar - Consolação - São Paulo - SP - CEP 01415-000 
Telefone (11) 3017-8000 	- Fax 11- 3107-2,216 
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