
ICC9.  DÉ.i.1& ck 
PROCESSO N° 357/12 ..,  

MODALIDADE DE LICITA ÃO: 	e)5),  •lite..4-2.— C29  0W/)— 
OBJETO: Execução das obras e serviços de engenharia para construção do Prédio da Sala de , 
Concertos, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipament necessários, na Rua Uberaba, 
865, Barro Preto em Belo Horizonte. 	
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Rua dos Aimorés, n° 1697 - Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

CONCORRÊNCIA 09/12 - Processo Interno 357/12 

oas 

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA 
SALA DE CONCERTOS, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
NECESSÁRIOS NA RUA UBERABA, 865, BARRO 
PRETO EM BELO HORIZONTE(MG). 

"DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 
TOMO - II/II 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012. 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

CONSTRUTORA OAS S.A. 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 
José Adelmario Pinheiro Filho Diretor Engenheiro Civil 
Paulo Roberto Venuto Coordenador de Obras Engenheiro Civil 
André Luiz Bastos Petitinga Gerente Obras Engenheiro Civil 
José Flavio Carneiro Mendes Gerente de Produção Engenheiro Civil 
Luiz Fernando Tavares França Gerente de Produção Engenheiro Civil 
Juraci Florencio de Souza Montagem Mecânica Engenheiro Mecânico 
Fell pe Casciano Linhares Instalações e Sistemas Engenheiro Eletricista 
Denise Oliveira Benatti Engenheiro de Planejamento Engenheiro Civil 
Marcus Vin cius Souza Oliveira Gerente Administrativo Ciências Econômicas 
Andrea Ferreira Gerente de Qualidade Engenheira Civil 
Jano Andrade Freire Gestor Ambiental Engenheiro Civil 

Luiz Carlos Drude Engenheiro Segurança do 
Trabalho Engenheiro Civil 

Yossuke Nishimura Médico do Trabalho Médico 
Fernanda Castro Roland Ramon Projetos Arquiteta 

Licitante: 
São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 

Conforme consta do Edital, concordo com a minha indicação para compor a equipe técnica da proponente 
e comprometo-me a jexercer, p 	anentemente as atividades nos serviços objeto da licitação em 
referência. 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: José Adelmario Pinheiro Filho 
DATA DE ADMISSÃO: 01/03/1980 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
01/04/1980 à atual 
Diretor Responsável Técnico 

Jul/92 à Abr/95 
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ARQUITETÔNICO WORLD TRADE CENTER DE SÃO PAULO 
Conj. Arquitetônico com Shopping, Centro Empresarial e Hotel com 
Centro de Convenções. Ac = 177.258 m2  

Jun/97 à Nov/97 
HIPERMERCADO BOMPREÇO BOA VIAGEM - BOMPREÇO AS - RECIFE/PE 
Ac=42.500 m2, serviços de terraplenagem, estrutura, acabamento, 
revestimento, infra estrutura e pavimentação 

Jun/98 à Fev/03 
AMPL.AEROPORTO INT.DE  SALVADOR - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 
Reforma, ampliação e modernização do TPS - terminal de passageiros e 
obras complementares do aeroporto internacional de Salvador - Deput 
Luís Eduardo Magalhães, incluindo projeto, com o aeroporto em plen 
capacidade de operação, além do TECA (terminal de cargas), edifíci 
garagem, subestação principal, finger, reservatórios, pátio d 
aeronaves e pista de táxi aéreo, em Salvador - BA 

Jul/98 à Jun/02 
CONCLUSÃO HOSPITAL VENDA NOVA - DEOP - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE OBRAS 
PÚBLICAS 
Obras Civis Complem. e Inst. para Conclusão do Hospital Pronto Socorro 
de venda Nova - Belo Horizonte - MG. 

Dez/98 à Jun/02 
TST (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) DE BRASÍLIA - TST - TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 
Execução da Terraplenagem, Fundações e Estruturas dos Prédios da 
Futura Sede do TST - Tribunal Superior do Trabalho, com projeto de 
Oscar Niemeyer, em Brasíla - DF 

da s . 
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Jun/99 à Mar/00 
PÁTIO DE AERONAVES DO AEROPORTO INTERNACIONAL DOS GUARARAPES 
INFRAERO 
Reforço e Alargamento do Pátio de Aeronaves Norte do Aeroporto de 
Guararapes - Recife - PE. 

Jan/02 à Abr/05 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA (ULISSES GUIMARÃES) - NOVACAP 
Execução das obras de reforma do Centro de Convenções de Brasília - 
Ulisses Guimarães,com a implantação de um auditório master com salas 
de convenções e área de exposições, loc. no Eixo Monumental, 
Brasília/DF. 

Set/02 à Mar/04 
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIÃO - SP 
Conclusão das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista 
de la Instância da Cidade de São Paulo, com 86.527,41m2,composto de 4 
subsolos e 20 pavimentos - SP 

Dez/02 à Dez/04 
TST - ACABAMENTOS - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - DF 
Obras e serviços para conclusão da construção do prédio do Tribunal 
Superior do Trabalho, com 95.995,74m2, composto de subsolo,3 prédios: 
Bloco dos Ministros, Bloco dos Funcionários e Bloco de Serviços, 
comprojeto de Oscar Niemeyer - Brasília-DE 

Jun/05 à Set/06 
ESTÁDIO OLÍMPICO 
Execução das obras de construção do Estádio Olímpico da cidade do Rio 
de Janeiro (Estádio Olímpico João Havelange) - Engenho de Dentro - RJ 

Out/05 á Jun/06 
CENTRO DE CONVENÇÕES BRASÍLIA - 2' FASE 
Execução da 2a Etapa das obras de reforma do Centro de Convenções de 
Brasília - Ulisses Guimarães, com a implantação de um auditório 
master, salas de convenções, área de exposições, e demais áreas de 
apoio, localizado no Eixo Monumental, incluindo instalações diversas, 
acessos, urbanização e paisagismo - Brasília - DF 

LOCAL E DATA: 19/12/2012 

, 
JJOS, ADELMARIO PINH IRO FILHO 
ENGENHEIRO CIVIL 

I 

RIFO* 

TRUTORA OAS .A. 
DE E OLIVEIRA BENATTI 
RE SENTANTE LEGAL 

oas . Y!S19. 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: PAULO ROBERTO VENUTO 
DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2002 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
Julho/1993 até Setembro/1999 
Gerente do Contrato 
Janeiro/2002 à Abril/2002 
Líder Operacional Filial/MG 
Maio/2002 à Fevereiro/2006 
Diretor Operacional Base Centro Oeste 
Mar/06 à atual 
Diretor Operacional Base Norte / Nordeste / Centro Oeste 

Jan/02 à Jul/05 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA (ULISSES GUIMARÃES) - NOVACAP 
Execução das obras de reforma do Centro de Convenções de Brasília - 
Ulisses Guimarães,com a implantação de um auditório master com salas 
de convenções e área de exposições, localizado no Eixo Monumental, 
Brasília/DF. 

Dez/02 à Jan/06 
TST - ACABAMENTOS - TST 
Obras e serviços para conclusão da construção do prédio do Tribuna 
Superior do Trabalho, com 95.995,74m2, composto de subsolo,3 prédios 
Bloco dos Ministros, Bloco dos Funcionários e Bloco de Serviços, co 
projeto de Oscar Niemeyer -Brasília-DF. 

Jan/05 à Out/08 
CENTRO DE CONVENÇÕES BRASÍLIA - 2° FASE (ULISSES GUIMARÃES) - NOVACAP 
Execução da 2a Etapa das obras de reforma do Centro de Convenções d 
Brasília - Ulisses Guimarães com a implantação de um auditório master, 
salas de convenções, área de exposições, e demais áreas de apoio, 
localizado no Eixo Monumental, incluindo instalações diversas, 
acessos, urbanização e paisagismo - Brasília - DF 

Abr/07 à Dez/10 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Construção da nova sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
incluindo serviços de terraplenagem, fundação, estruturas de concreto, 
estrutura metálica, arquitetura e elementos de urbanismo, além de uma 
extensa praça e um subsolo - Brasília - DF. 
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Out/07 à Dez/10 
TRT CAMPO GRANDE 
Construção do prédio destinado a abrigar o Tribunal Regional do 
Trabalho da 24 Região, incluindo um subsolo, térreo e um edifício com 
cinco pavimentos, na região do Parque dos Poderes, implantado em uma 
área de 11.026,85 m2, em Campo Grande - MS. 

Mar/08 à Mai/10 
CENTRO ADM. - MG - LOTE 2 
Execução das obras e serviços de engenharia, inclusive fornecimento, 
montagem e instalação de equipamentos e sistemas necessários para a 
implantação do centro administrativo do estado de Minhas Gerais. 

Mar/10 à Abril° 
OAS / DIR. OBRAS N/NE/CO 

Mai/11 à atual 
UHE BELO MONTE 
Projeto executivo e execução das obras e serviços referente a 
construção da usina hidrelétrica de Belo monte - Altamira - PA. 

LOCAL E DATA: 19/12/2012 

PAULO R BERTO NUTO 
ENGENHEIRO CIVIL 

.A. 
SE OLIVEIRA ENATTI 
SENTANTE LEGAL 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: ANDRÉ LUIZ BASTOS PETITINGA 
DATA DE ADMISSÃO:05/03/1990 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Politécnica da Universidade Federal da Bahia - UFBA 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
05/03/1990 à atual 
Lider de Projeto 

Nov/90 à Dez/94 
EDIFICIO SEDE DO STJ - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
Construção civil, englobando estrutura e acabamento, dos blocos 
1,2,3,4 e 5 que compõem a sede do Edifício 

Jan/95à Nov/98 
ANEXO II DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF - DF - NOVACAP - CIA URB. 
DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
Obra de Const. do Anexo II do Supremo Tribunal 	Federal ( STF ), 
projetado pelo Arquiteto Oscar Niemeyer 

Dez/98 À Jun/00 
TST (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) DE BRASÍLIA - TST - TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 
Execução das Fundações e das Estruturas dos Prédios da Futura Sede do 
Tribunal Superior do Trabalho - TST 

(JJ 

Fev/01 à Mar/02 
TST (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO) DE BRASÍLIA - TST - TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 
Execução das Fundações e das Estruturas dos Prédios da Futura Sede do 
Tribunal Superior do Trabalho - TS 

Abr/02 à Jun/02 
SETOR C - NÚCLEO 1 - PRESÍDIO DE PAPUDA - SSP-DF - SECRETARIA DA 
SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL 
Conclusão das obras de construção do Setor C - Núcleo 1 do Sistema 
Penitenciário, na Fazenda Papuda, composto de 13 módulos de 
vivência,oficinas,01 

	
hospita1,01 	ETE,subes 	tação,redes 

água/esgoto,drenagem pluvial e demais serviços comlementares - DF 



TORA OA .A. 
.E OLIVEIRA NATTI 
SENTANTE LEGAI 
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Jun/02 à Dez/02 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA (ULISSES MAGALHÃES) - NOVACAP - CIA 
URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
Obras de reforma do Centro de Convenções de Brasília - Ulisses 
Guimarães, localizado no Eixo Monumental, Brasília/DF. 

Já/03 à Fev/06 
TST - ACABAMENTOS 
Obras e serviços para conclusão da construção do prédio do Tribunal 
Superior do Trabalho, com 95.995,74m2, composto de subsolo, 3 prédios 
: bloco dos Ministros, bloco dos Funcionários e blocos de serviços, 
com projeto de Oscar Niemeyer'Brasilia/DF. 

Mar/06 à Abr/07 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA (ULISSES MAGALHÃES) - NOVACAP - CIA 
URB. DA NOVA CAPITAL DO BRASIL 
Execução das obras de reforma do Centro de Convenções de Brasília - 
Ulysses Guimarães, com a implantação de um auditório master, salas de 
convenções, área de exposições, e demais áreas de apoio, localizado no 
Eixo Monumental, incluindo instalações diversas, acessos, urbanização 
e paisagismo - Brasília - DF. 

Jul/07 à Jul/08 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Construção da nova sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - DF 

Jan/11 à atu 
PROJETO EDI 

LOCAL E 	TA: 19/12/2012 

ANDRÉ LU 	TOS PETITINGA 
ENGENHEIS e IL 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JOSÉ FLAVIO CARNEIRO MENDES 
DATA DE ADMISSÃO: 17/04/2000 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Politécnica Universidade Católica de Minas Gerais 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
17/04/2000 à atual 
Responsável de Produção 

Mar/94 à Mar/95 
AMPLIAÇÃO UNIDADE FABRIL - CENIBRA 
Serviços de construção civil de diversos prédios, em áreas para a 
ampliação da unidade fabril da Cenibra, localizada em Belo Horizonte - 
MG 

Abr/95 à Jul/95 
HOSPITAL VENDA NOVA 
Obras e serviços para a construção do hospital Pronto Socorro de Venda 
Nova em Belo Horizonte - MG. 

Abr/00 à Ago/00 
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO (CD) FORTAleza 
Obras de demolições, terraplenagem, pavimentação, fundações, super 
estrutura, 	estrutura, 	acabamentos, 	instalações 	elétricas 	e 
hidráulicas, ar condicionado, alarme e detecção de incêndio, 
sonorização, telefonia, frio alimentar, além de urbanização e demais 
serviços complementares, no Centro de Distribuição 

Fev/01 - Ago/02 
SETOR C - NÚCLEO 1 - PRESÍDIO DE PAPUDA 
Conclusão das obras de construção do Setor C 	Núcleo 1 do sistema 
penitenciário, na Fazenda Papuda, com 13 módulos de vivência, oficinas, 
01 hospital, 01 estação de tratamento de esgoto, subestação, redes de 
água e esgoto, drenagem pluvial, urbanização, acessos e demais 
serviços complementares - DF 

3 
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Jan/03 à Ago/06 
TST (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO ) - ACABAMENTOS 
Obras e serviços para conclusão da construção do prédio do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), com área construída de 95.995,74 m2 , 
composto de subsolos, 	3 prédios: bloco dos ministros, bloco dos 
funcionários e bloco de serviços, com projeto de Oscar Niemeyer 
Brasília - DF 

St/O6 à Set/06 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA (ULYSSES GUIMARÃES) 
Execução das obras de reforma do Centro de Convenções de Brasília 
Ulysses Guimarães, com a implantação de um auditório master, salas de 
convenções, área de exposições, e demais áreas de apoio, localizado no 
Eixo Monumental, incluindo instalações diversas, acessos, urbanização 
e paisagismo 

Abr/07 à Jun/08 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 
Construção da nova sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
incluindo serviços de terraplenagem, fundação, estruturas de concreto, 
estrutura metálica, arquitetura e elementos de urbanismo, além de uma 
extensa praça e um subsolo - Brasília - DF. 

Abr/09 à atual 
PIER PETROLEIRO DE SUAPE 
Obras de construção de um pier petroleiro, com 660 m de comprimento, 
serviços e obras complementares e acessórias, para permitir navegação 
e atracação de navios petroleiros com até 170.000 TBP, Suezmax, com 
calado operacional de 17 m, bem como, tubovia, obras de dragagem, 
prolongamento e reforço do molhe, sinalização náutica do canal de 
acesso e melhoria de acesso viário - Ipojuca - PE. 

LOCAL E DATA: 19/12/2012 

1WWW.  
JOSE 	• 	MENDES 
ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: LUIZ FERNANDO TAVARES FRANÇA 
DATA DE ADMISSÃO: 11/03/2009 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Escola de Engenharia da Universidade de Taubaté 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
11/03/2009 à atual 
Gerente de Produção 

Jan/94 à Fev/94 
POLO ESPORTIVO E CULTURAL GRANDE OTELO - SAMBÓDROMO - ANHEMBI 
TURISMO E EVENTOS DA CIDADE DE SÃO PAULO 
Const da Arquibancada monumental, pista de desfile e serv 
complementarés no polo esportivo e cultural Grande Otelo 

Abr/94 à Jul/94 
PRÉDIO ANEXO AO PALÁCIO DAS INDÚSTRIAS - EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE 
URBANIZAÇÃO 
Const de Prédio Anexo ao Palácio das Ind. destinado a abrigar as 
atividades da Policia Militar de São Paulo - AC=10.000 m2  

Mar/95 à Abr/97 
PROJETO CINGAPURA I - JD. MENINOS, ÁGUA BRANCA - PM SÃO PAULO - SEHAB 
Exec. de obras de urbanização, de favelas e serv de 
terraplenagem,macrodrenagem, 	pavimentação,agua,esgotoem 	Jardim 
Maninos,Agua Branca,Vila Nova Jaguaré, São Remo,Real Parque Panorama e 
Real Parque de Bragança. Unid. Hab. 1.020 um 

Out/99 à Abr/00 
AGROCERES UBERLÂNDIA - GERENCIAMENTO OBRAS - SEMENTES AGROCERES S/A 
Gerenciamento sobre a execução de obras realizadas na unidade da 
Agroceres em Uberlândia. 

Jan/01 à Out/02 
HABITAÇÃO SÃO BERNARDO - URBANIZAÇÃO DE FAVELAS - SHAMA - SECRET. HAB. 
E MEIO AMBIENTE - PMSB DO CAMPO 
Urbanização de Favelas, incluindo Projetos, Construção Unidades 
Habitacionais, 	Remoção 	Famílias, 	Alojamentos 	Provisórios, 
Terraplenagem, Pavimentação, Redes Água e Esgoto, Equipamentos Urbanos 
e de Lazer, Paisagismo, em SB do Campo-SP 

I.» 



LOCAL .E DATA: 19/12/2012 

LUIZ FERNANDO TAVARES FRANÇA 
ENGEN EIRO CIVIL 
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Set/04 à Fev/05 
UHE CANDONGA - CVRD 
Aproveitamento hidroelétrico de Candonga, com a construção da usina, 
incluindo a barragem em CCR, com altura total de 55m, canal de desvio, 
adufas, tomadas d'água, vertedouro, subestação(138KV), casa de força, 
além dos demais serviços complementares. O contrato inclui também a 
construção do distrito de Nova Soberbo, com 123 unidades habitacionais, 
escola, igreja, posto de saúde, etc.- MG 

Ago/05 à mái/06 
CONSÓRCIO AMPLIAÇÃO AEROPORTO DE CONGONHAS 
Execução das obras e serviços.  para a reforma, adequação e modernização 
do Terminal de Passageiros TPS, do Sistema Viário, do Sistema de Pista 
e Pátio de Aeronaves e da elaboração de projetos, do Aeroporto 
Internacional de Congonhas, além dos demais serviços complementares - 
São Paulo - SP 

Mai/07 à Dez/07 
ESTÁDIO BARUERI 
Reforma e Ampliação da Capacidade do Estádio Municipal Orlando Batista 
Novelli - Jardim Belval em Barueri - SP 

Mar/09 à Jan/11 
INFRA VILA JACUI / SP 
Execução de obras e serviços de infra-estrutura urbana, construção de 
empreendimento habitacional de interesse social, acompanhamento social 
e demais obras complementares para realização do projeto pantanal de 
urbanização integrada, Vila Jacuí "BO", no município de São Paulo - SP 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JURACI FLORENCIO DE SOUZA 
DATA DE ADMISSÃO: 01/10/1990 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Faculdade de Engenharia da Universidade de Bauru 
TÍTULO: Engenharia Mecânica 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
01/10/1990 à atual 
Líder de Equipamentos 

Jul/92 à Abr/95 
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO ARQUITETÕNICO WORLD TRADE CENTER DE SÃO PAULO 
Conj. Arquitetônico com Shopping, Centro Empresarial e Hotel com 
Centro de Convenções. Ac = 177.258 m2  

Jul/95 à Set/97 
PROJETO CINGAPURA (II) - (SÃO JORGE, ARPOADOR E UIRAPURU) 
Urbanização e verticalização das favelas de São Paulo: São Jorge 
Arpoador 	e 	Uirapuru, serviços 	de 	terraplenagem, 	microdrenagem, 
macrodrenagem, água, esgoto, pavimentação e edificações habitacionais 

SP 

Dez/97 à Abr/98 
ADUTORA TAQUACE TUBA (GUARAPIRANGA) - SABESP 
Reversão e Adequação das Águas do braço Taquacetuba, com transferência 
de 2,0m2/s p/ o Reservatório Guarapiranga, e Adutora (01.500mm=8.196m 
e 01.200mm=5.950m, com TAU Tanque Alimentador Unidirecional) e Stand-
Pipe - SP. 

Fev/98 à Set/98 
MONTAGEM ELETROMECÂNICA DA ETE PARQUE NOVO MUNDO - SABESP 
ETE com capacidade de 2,5 m2/s, inclusive a pré-operação do sistema. 

Mái/98 à Dez/00 
AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DEP. LUIS EDUARDO MAGALHÃES 
INFRAERO 
Reforma, ampliação e modernização do Terminal de passageiros e obras 
complementares do Aeroporto Internacional de Salvador - Deputado Luís 
Eduardo Magalhães - BA 
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Set/02 à Mar/04 
TRT - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 REGIÃO- SP 
Conclusão da obras de construção do prédio do Fórum Trabalhista de l' 
Instância da Cidade de São Paulo, com 86.527,41m2 de área construída, 
composto de 4 subsolos e 20 pavimentos, incluindo acabamentos, 
estrutura metálica de fachada e cobertura, instalações elétricas, 
hidráulicas e especiais, ar condicionado, subestação, creche, 
urbanização, acessos, paisagismo, além dos demais serviços - SP 

Mai/03 à Dez/04 
HOSPITAL MUNICIPAL DA ZONA NORTE - ACARI 
Execução das obras de construção do hospital municipal da zona norte 
de Acari, com 7 pavimentos, incluindo serviços de terraplanagem, 
drenagem, construção civil, instalações elétricas e hidráulicas, 
instalações especiais, estação de tratamento de esgotos hospitalares, 
mobiliário, urbanização, acessos, e todos os serviços complementares - 
Rio de Janeiro - RJ 

Mar/04 à atual 
METRÔ LINHA 4 - LOTE 1 (PAULISTA) - SP 
Execução das obras da Linha 4 (Amarela) do Metrô, Lote 1 (Paulista), 
incluindo projetos, terraplenagem, infra e super-estrutura, demolições, 
remanejamentos, túneis, 3 estações completas (Luz, República, 
Paulista) e 2 parciais (Higienópolis, Oscar Freire), via permanente, 
poços de acesso, saídas de ventilação, urbanização, acessos, e todos os 
demais serviços complementares - São Paulo - SP. 

Jun/06 à Fev/11 
MODERNIZAÇÃO REVAP - EPC 2/3 
Modernização da Refinaria Henrique Lage 	REVAP, São José dos Campos - 
SP. 

Out/07 à atual 
UHE ESTREITO - FASE 2 
Construção civil da 2a etapa das obras civis de UHE Estreito (potência 
de 1.087 MW), nos municípios de Estreito - MA e Aguiarnópolis - TO. 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: FELLIPE CASCIANO LINHARES 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Instituto Mauá de Tecnologia 
TÍTULO: Engenharia Elétrica 

CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
18/07/2005 à atual 
Responsável de Instalações 

Jul/05 à Mái/07 
PAÇO MUNICIPAL DE PAULÍNIA (NOVA SEDE E THEATRO) 
Execução das obras e serviços p/a construção do novo Paço Municipal, 
em um terreno com área aproximada de 114.100 m2, dividido em dois 
blocos, sendo o 1°  a nova sede da Prefeitura c/19.214 m2 e o 2°  o 
Theatro Municipal c/12.512 m2, incluindo projetos executivos, 
terraplenagem, infra e superestrutura, acabamentos, instalações, 
urbanização e demais serviços complementares, na cidade de Paulínia - 
SP 

Jun/07 Mar/08 
SUZANO PETROQUÍMICA 
Projeto, diligenciamento e inspeções, constr.civil, montagem mecânica, 
elétrica e instrumentação, corais sionamento e testes, para ampliação da 
capacidade de produção da PLANTA com tecnologia Lipp, de 200 kt/ano 
para 300 kt/ano de Polipropileno- Duque de CaxiaS - RJ 

Jan/09 à Fev/09 
WAL MART MORUMBI 
Execução de serviços de construção civil, incluindo demolição, 
contenções, fundações, estrutura de concreto, acabamentos, instalações 
dos sistemas de ar condicionado e ventilação, exaustão mecânica e 
sistema viário interno para o supermercado Wal Mart Morumbi (Conceito 
GREEN BUILDING) - São Paulo - SP. 

Mar/09 à 
Responsável Instalações 
MATRIZ / SÃO PAULO - SP / DIRETORIA TÉCNICA 
Responsável pelo levantamento técnico e orçamentação para propostas, 
na área de instalações. 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: DENISE OLIVEIRA BENATTI 
DATA DE ADMISSÃO: 01/08/1990 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Escola de Engenharia de Piracicaba, da Fundação Municipal de 
Ensino de Piracicaba 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: Curso de Inglês / Curso de Instalação 
Hidráulica em Cobre / O Planejamento de Empreendimentos 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
Ago/90 à Nov/95 
Gerente de Planejamento 
Elaboração de Programa de Serviços para projeção de metas, execução de 
cronograma físico-financeiro e acompanhamento dos mesmos, medições 
(cliente e sub-empreiteiros), contratações de sub-empreiteiros, compra 
de materiais específicos, controle e adequação de equipamentos e mão 
de obra, controle de projetos, AS - BU1LT, controle de custos, controle 
de estoque, atuação esta toda ligada à informática. 

Set/90 à Mar/91 
TEATRO ESTADUAL DA CIDADE DE ARARAS - CDHU 
Execução dos serviços de construção civil, acabamentos e serviços 
complementares do teatro estadual da cidade de Araras - SP 

Abr/91 à Mái/91 
SEDE COMERCIAL BANCO BRADESCO EM CAMPINAS - BRADESCO 
Execução de obras e serviços, destino à Agência Bancária situado em 
Campinas - SP 

Jul/91 à Out/92 
FÁBRICA DE PAPELÃO ONDULADO - KLABIN - JUNDIAÍ 
Construção da Fábrica de Papelão Ondulado, inclusive prédios 
administrativos e infraestrutura da área da Divisão Klabin Ondulado, 
situada em Jundiaí - SP 

  

  

o 



477 
Nov/92 à Fev/94 
DESASSOREAMENTO DO RIO TIETÊ - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Desassoreamento do Rio Tietê, no trecho compreendido, entre a Barragem 
móvel e na Foz do Rio Pinheiros, e a ponte da Via Dutra - São Paulo - 
SP. 
Durante esse período, além do planejamento e acompanhamento da Obra, 
atuação paralela na área comercial, desenvol-vendo os setores de 
saneamento (SABESP, DAEE), energia (CESP, ELETROPAULO) e ferroviário 
(FEPASA). 

Mar/94 à Nov/95 
ETE SÃO MIGUEL - 10  MÓDULO - SABESP 
Execução de obras e serviços que consistem na Construção do Primeiro 
Módulo da Estação de Tratamento de Esgotos do sistema São Miguel com 
capacidade de 1,5 m3/s, situada em São Paulo - SP 

LOCAL E DATA: 19/12/2012 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: MARCOS VINICIUS SOUZA OLIVEIRA 
DATA DE ADMISSÃO: 05/02/2001 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Faculdade Católica de Ciências Econ. da Bahia 
TÍTULO: Ciências Econômicas 
CURSOS COMPLEMENTARES: 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
05/02/2001 à atual 
Coordenador ADM Financeiro 

Set/91 à Jun/92 
RODOVIA REGIS BITTENCOURT (COLIGADA A OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA) 
Execução de obras e serviços da duplicação da rodovia BR-116 - Regis 
Bittencourt, trecho IV, do km 313,90 ao km 328,90, situado em Juquitiba 
- SP 

Fev/01 à Fev/02 
RECUPERAÇÃO DO HOTEL MERIDIEN 
Recuperação do antigo Hotel Meridien (26 pavimentos e 02 subsolos), 
incluindo os serviços preliminares, recuperação de fachadas e 
estruturas, reforma completa dfos apartamentos, suítes e circulações e 
áreas de apoio (03 restaurantes, piscina, salões de convenções, 
foyers, lobby, boate e estacionamento), além dos demais serviços 
complementares - Salvador - BA 

Jun/02 à Jan/03 
FAROL DE MACEIÓ 
Execução das obras de recuperação do molhe do porto de Maceió, que 
servirá de quebra-mar e cais acostável, no farol de Maceió - AL 

Fev/03 à Jun/07 
CENTRO DE CONVENÇÕES DE BRASÍLIA (ULYSSES GUIMARÃES) 
Execução das obras de reforma do Centro de Convenções de Brasília - 
Ulysses Guimarães, com a implantação de um auditório master, salas d 
convenções, área de exposições, e demais áreas de apoio, 	localizado 
no Eixo Monumental, incluindo instalações diversas, acessos, 
urbanização e paisagismo - Brasília - DF 

..Y1.§10 
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Jul/07 à Atual 
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE - BRASÍLIA/DF 
Construção da nova sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
incluindo serviços de terraplenagem, fundação, estruturas de concreto, 
estrutura metálica, arquitetura e elementos de urbanismo, além de uma 
extensa praça e um subsolo, com projeto de Oscar Niemeyer - Brasília-
DF. 

LOCAL E DATA: 19/12/2012 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: ANDREA FERREIRA 
DATA DE ADMISSÃO: 14/04/1998 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Universidade Paulista - UNIP 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: Especialista em Gestão de Qualidade e Inovação 
de Produtos 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
14/04/1998 à atual 
Gerente de Qualidade 

UNE CANDONGA - MG (ISO 9001:2000) 
Aproveitamento Hidroelétrico de Candonga, com a construção da usina, 
incluindo:Barragem CCR(H=55m), Canal Desvio ,Adufas,Vertedouro, 
Tomadas D'Água, Subestação(138KV), casa de força, além dos demais 
serviços complementares - MG 

RIO CIDADE SANTA CRUZ - RJ (QUALIPAV) 
Execução das obras de implantação do Projeto RioUrbe - Rio Cidade II, 
em 	Santa 	Cruz, 	com 	serviços 	de 
reurbanização(praças,calçadas,pavim.,quadras,áreas de lazer,adequação 
sistema viário,etc.) e infra-estrutura - RJ 

FAVELA BAIRRO MORRO DO JURAMENTO - RJ (QUALIPAV) 
Execução das obras de urbanização, infra-estrutura e edificações na 
Favela Morro doJuramento, dentro do Programa de Urbanização e 
Assentamentos Populares do Rio de Janeiro (PROAP-RIO II) - 2 Etapa - 
RJ. 

HABITAÇÃO SÃO BERNADO DO CAMPO 	SP (PBQP-H, QUALIHAB, QUALIOP 
HABITAÇÃO) 
Urbanização de Favelas, incluindo Projetos, Construção Unidades 
Habitacionais, 	Remoção 	Famílias, 	Alojamentos 	Provisórios, 
Terraplanagem, Pavimentação, Redes Água e Esgoto, Equipamentos Urbanos 
e de Lazer, Paisagismo,etc.em São Bernardo do Campo 

TRT - SP (PBQP-H, QUALIHAB, QUALIOP HABITAÇÃO) 
Conclusão das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista 
de l' Instância da Cidade de São Paulo, com 86.527,41m2,composto de 4 
subsolos e 20 pavimentos - SP 
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HOSPITAL ACARI - RJ (PBQP-H, QUALIHAB, QUALIOP HABITAÇÃO) 
Execução das obras de construção do Hospital Municipal da Zona Norte 
c/ 	7 	pavimentos, 	incluindo 	serviços 	de 
terraplenagem,drenagem,civil,instalações,e 	todos 	os 	serviços 
complementares -Rio de Janeiro - RJ. 

TST - DF (PBQP-H, QUALIHAB, QUALIOP HABITAÇÃO) 
Obras e serviços para conclusão da construção do prédio do Tribunal 
Superior do Trabalho, com 95.995,74m2, composto de subsolo,3 prédios: 
Bloco dos Ministros, Bloco dos Funcionários e Bloco de Serviços, com 
projeto de Oscar Niemeyer - Brasilia-DF 

Abr/06 à Jun/10 
RODOANEL SUL - LOTE 5 
Execução das obras e serviços de construção do trecho sul do Rodoanel 
Mário Covas, entre BR-116 (Rodovia Régis Bittencourt) e acesso à Av. 
Papa João XXIII, no município de Mauá, Lote 5 - SP. 

Jul/06 à Mar/09 
MODERNIZAÇÃO REVAP - EPC 2/3 
Modernização da Refinaria Henrique Lage - REVAP, São José dos Campos - 
SP 

Jul/06 à Jan/08 
GLPDUTO URUCU-COARI 
Projeto Executivo; Suprimento de Materiais e Equipamentos; Testes; 
Condicionamento; Pré-Operação e Operação Assistida 

Nov/06 á Mar/09 
CSA - BOP PACOTE 7 
Execução Pipe Rack em estrutura metálica e tubulação em aço carbono 
que alimentará as diversas unidades da planta Siderúrgica referente 
aos Pacotes 7 e 9, Interconecting Piping - Gases Técnicos, do Complexo 
Siderúrgico da CSA. 

Out/10 á Nov/11 
COMPLEMENTAÇÃO VALE DO SOL RSC-471 
Execução 	de 	obras 	remanescente 	de 	terraplenagem, 
pavimentação,implantação 	de 	base 	para 	posto 	de 	pesagem, 	drenagem, 
obras de contenção, 	obras complementares e sinalização da rodovia RSC- 
471, 

LO 

trecho:Herveira 

E DATA: 

- Vera Cruz 	(Lote 2) 	e acesso a Herveira. 

12/2012 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA DAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JANO ANDRADE FREIRE 
DATA DE ADMISSÃO: 01/04/1993 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Faculdade de Engenharia de Barretos - SP 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: Curso de Especialização para Engenheiros de 
Segurança do Trabalho / Pós-Graduação "Lato Sensu" - 5 - Engenharia 
de Controle da Poluição Ambiental 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
01/04/1993 à atual 
Responsável de SMS 

Abr/93 à Jul/95 
HOSPITAL VENDA NOVA - BELO HORIZONTE/MG 
Obras e serviços para a construção do hospital Pronto Socorro de Venda 
Nova em Belo Horizonte - MG. 

Abr/93 à Abr/95 
WORLD TRADE CENTER - SÃO PAULO/SP 
Construção de conjunto arquitetônico integrado, da rede WTC (World 
Trade Center) implantado num terreno com área total de 23.473m2, 
incluindo um shopping center especializado em design e decoração, um 
centro empresarial com instalações tipo edifício inteligente e um 
hotel padrão 5 estrelas com centro de convenções, da Meliá, São Paulo 
- SP 

Dez/98 à Jun/02 
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO - TST - BRASÍLIA - DF 
Execução da terraplenagem, fundações e estruturas dos prédios da 
futura sede do TST - Tribunal Superior do Trabalho, com projeto de 
Oscar Niemeyer, em Brasíla - DF 

Set/02 à Set/04 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - SP 
Conclusão das obras do prédio do Fórum Trabalhista de 1 Instância da 
Cidade de São Paulo, com 86.284,51m2 de área construída, composto de 4 
subsolos e 20 pavimentos, incluindo acabamentos, estrutura metálica de 
fachada e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas e especiais, 
ar condicionado, subestação, creche, urbanização, acessos, paisagismo, 
além dos demais serviços - SP 
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Ago/94 à 	 4 83 
PAÇO MUNICIPAL DE PAULtN/A 
Execução das obras e serviços pia construção do novo Paço Municipal, 
em um terreno com área aproximada de 114.100 m2, dividido em dois 
blocos, sendo o 1°  a nova sede da Prefeitura c/19.214 m2 e o 2°  o 
Theatro Municipal c/12.512 m2, incluindo projetos executivos, 
terraplenagem, infra e superestrutura, acabamentos, instalações, 
urbanização e demais serviços complementares, na cidade de Paulínia - 
SP 

0ut/99 à Ago/00 

Ç\  

MONSANTO / AGROCERES - UBERLÂNDIA - MG 
Execução das obras civis, incluindo projetos, para a construção de 20 
prédios integrantes das 3 Unidades de Proceasso (DSIDA, PCL3 e PIA) e 
da Unidade Limite de Bateria(OSLB), da fábrica de herbicida Monsanto 
(ácido fosfonometílicoiminodiacético), no Pólo Petroquímico de 
Camaçari - BA 

Set/00 à Dez/04 
RIO POLÍMEROS - DUQUE DE CAXIAS - RJ 
Execução das obras civis do Complexo Químico de Gás da Rio Polímeros: 
Escopo A - terraplenagem da área de implantação; Escopo B - obras 
civis do complexo (Etileno, Polietileno, Utilidades, terminal 
Logístico, edificações de apoio), em Duque de Caxias - RJ 

Jul/09 - Jan/10 
ESTÁDIO BARUERI - BARUERI - SP 
Reforma e Ampliação da Capacidade do Estádio Municipal Orlando Batista 
Novelli - Jardim Belval em Barueri - SP. 

Fev/10 à atual 
COMPLEMENTAÇÃO ESTÁDIO BARUERI 
Construção de arquibancada sul do estádio municipal de Barueri 
Jardim Belval - Barueri - SP. 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N' 09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: LUIS CARLOS DRUDE 
DATA DE ADMISSÃO: 02/02/1996 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Universidade Santa Úrsula (Convênio com a FUNDACENTRO - órgão 
do Ministério do Trabalho) 
TÍTULO: Engenharia Civil 
CURSOS COMPLEMENTARES: Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Engenharia do Meio Ambiente 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
02/02/1996 à atual 
Responsável de SMS 

Fev/96 à Out/00 
FAVELAS MORRO DO SOSSÊGO E MORRO DO SAPÉ - PM DO RIO DE JANEIRO 
Implantação do projeto Favela Bairro na comunidade do complexo do Sapé 
e Sosságo, incluindo redes de água, esgoto, drenagem, águas pluviais, 
contenção de encostas, urbanização, paisagismo e edificações públicas 
e residenciais - Rio de Janeiro - RJ 

IMPLANTAÇÃO DO LOTE 02 DA LINHA AMARELA EXT. 6,9 KM - S.M.O.S.P. 
Implantação do lote 2 da Linha Amarela, trecho entre o km 8,1 na 
Av.Geremário Dantas e o km 15 da rua Pernambuco, além da implantação 
da praça do pedágio e prédio administrativo, incluindo os serviços de 
terraplenagem, drenagem, obras de arte corrente e especiais (túneis), 
pavimentação, urbanização, acessos e serviços complementares - Rio de 
Janeiro - RJ 

AMPLIAÇÃO LINHA AMARELA - LOTE IV - LAMSA - LINHA AMARELA S.A. 
Implantação do lote IV da ampliação da Linha Amarela, em seu trecho 
compreendido entre o viaduto dos Democráticos e a ilha do Fundão, bem 
como seus respctivos ramos de acessos e saídas 
Rio de Janeiro - RJ 

SANEAMENTO DA FAVELA DA ROCINHA - CEDAE - CIA. ESTADUAL DE ÁGUAS E 
ESGOTOS 
Construção de redes de abastecimento de água, de esgotamento sanitário 
e instalações hidrosanitárias domiciliares na Favela da Rocinha 
situado no Rio de Janeiro - RJ. 

NOVA BAIXADA - MESQUITA - GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Execução das obras de saneamento básico e urbanização integrada do 
bairro de Santa Terezinha/Presidente Juscelino, no município de 
Mesquita, parte integrante do programa Nova Baixada - RJ. 
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HOSPITAL MUNICIPAL DA ZONA NORTE - ACARI - PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO 
DE JANEIRO 
Projeto e execução das obras para construção do hospital municipal da 
zona norte de Acari, contemplando 7 pavimentos, Incluindo serviços de: 
terraplenagem, drenagem, construção civil, instalações elétricas e 
hidráulicas, instalações especiais, estação de tratamento de esgotos 
hospitalares, mobiliário, urbanização, acessos, e todos os serviços 
complementares - Rio de Janeiro - RJ. 

LOCAL E DATA: 19/12/2012 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: YOSSUKE NISHIMURA 
DATA DE ADMISSÃO: 06/03/2006 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: UNIVERSIDADE DE SA0 PAULO 
TÍTULO: MEDICINA 
CURSOS COMPLEMENTARES: POS-GRADUACAO EM MEDICINA DO TRABALHO 
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
06/03/2006 à atual 
MÉDICO DO TRABALHO 

Set/74 à Jul/00 
INSPETOR MÉDICO NA DIVISÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

Ago/90 à Ago/91 
DIRETOR SUBSTITUTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ERSA-6 

Out/91 à Jul/92 
ASSISTENTE TÉCNICO DE DIREÇÃO DA ERSA-6 

Jul/00 à Fev/04 
AUDITOR MÉDICO 

Set/76 à Ago/05 
SECRETARIA DE EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO 

Set/76 à Mar/04 
AGENTE DE INSPEÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO 
TRABALHO 

Mai/04 à Ago/05 
COORDENADOR DA ÁREA DE COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE RELAÇÕES DE 
TRABALHO DA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO 

Mar/04 à Mai/07 
SUPERVISOR CHEFE DA FISCALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRAEM, 
DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Mar/06 à 
CONSTRUTORA OAS LTDA. 
Matriz São Paulo/SP / Segurança / Meio Ambiente e Saúde 
Atuação e Atendimento em diversas Obras da Empresa 
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Set/08 à Jun/09 
MATRIZ SÃO PAULO / SP / PROJETO ANGOLA BENGUELA 
Desenvolvimento e coordenação de projetos de vivendas, urbanização 
hotéis para Angola com dimensionamento de custos e apresentações 

Set/10 à atual 
LIDER ENG. E CONTROLE OAS INTERNACIONAL 
Gerenciamento dos projetos da área de engenharia e controle 
internacional e coordenação de projetos de arquitetura 
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ANEXO VI 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  09/2012. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS S.A. 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: FERNANDA CASTRO ROLAND RAMON 
DATA DE ADMISSÃO: 02/01/2004 

FORMAÇÃO: 

ESCOLA: Universidade Anhembi Morumbi 
TÍTULO: Arquiteta 
CURSOS COMPLEMENTARES: Sistema da Qualidade / 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

(Empresas, períodos, cargos/funções e principais atividades 
exercidas): 

CONSTRUTORA OAS S.A. 
02/01/2004 à atual 
Arquiteta 

Jun/04 à Jan/95 
TIM IBIRAPUERA - AUDITÓRIO 
Construção de Auditório (840 lugares) no Parque do Ibirapuera, com 
projeto de Oscar Niemeyer, incluindo obras civis, instalação 
elétrica/hidráulica, ar condicionado, cenotécnica (acústica/cênica), 
mobiliário, iluminação, e demais serviços São Paulo - SP 

Fev/05 à Jan/07 
PAÇO MUNICIPAL DE PAULÍNIA (NOVA SEDE E THEATRO) 
Execução das obras e serviços p/a construção do novo Paço Municipal, 
em um terreno com área aproximada de 114.100 m2, dividido em dois 
blocos, sendo o 10  a nova sede da Prefeitura c/19.214 m2 e o 2°  o 
Theatro Municipal c/12.512 m2, incluindo projetos executivos, 
terraplenagem, infra e superestrutura, acabamentos, instalações, 
urbanização e demais serviços complementares, na cidade de Paulínia - 
SP 

Fev/07 à Jan/08 
ESTÁDIO BARUERI 
Reforma e Ampliação da Capacidade do Estádio Municipal Orlando Batista 
Novelli - Jardim Belval em Barueri - SP. 
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Atestado de Visita 



/CC9pEMIG 
CoÇ 

49;Q  

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 09/12 - PROCESSO INTERNO: 357/12 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS, COM FORNECIMENTO DE 
MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA RUA 
UBERABA, 865, BARRO PRETO EM BELO HORIZONTE - MG. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: et,"ft4„,"e'drigt- 

CNPJ: /11• WP. ,F../.2t7je_ 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: /14:4"..› C144.?'+;'' 	 Ád/ 

N° CREA: 16.-É9/0 

Atestamos para todos os fins de direito e a quem interessar possa, que a empresa 
acima identificada, por seu responsável técnico, visitou o local, onde será realizada 
consultoria técnica para execução das obras e serviços de engenharia para construção 
do Prédio da sala de concertos, com fornecimento de mão de obra, materiais e 
equipamentos necessários, realizada no dia 05 de dezembro de 2012, a partir das 
11:00 (onze) horas, no endereço: Rua Uberaba, 865, Barro Preto, em Belo Horizonte — 
MG, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o 
cumprimento das obrigações objeto da licitação em referência, bem como de todos os 
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução dos serviços de 
elaboração dos projetos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 
8.666/93, em cumprimento do inciso 6.5.12.2 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 05 de dezembro de 2012. 

( 1/4,‘,4-- iM Jo 	ach do Lopes ançado 
CR A 	170/D 

 

Suely I 	orrea Lima - Presidente 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3207-8900 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  



QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- 
FINANCEIRA 



Balanço Patrimonial e Demonstrações 
Contábeis do Último Exercício 



.0.438.422112-0  
491 

2369.397 
12.191-591  

367.816 

21 

0 .21 
21 
21 

Cr) 

- 

• Em cumprimento ás disposições legais, apresentamos as Demonstrações Financeiras referentes a 

Empresas controladas e ligadas 	' 8 	 134.499 Tributes e contrbulcees a recorber 	 46.689 16.155' 
Estoques 	 7 	71.766 	37.416 monto de renda e contribuição 

343.5.8:44 
Adiantamento a terceiros 
Dividendos 	

121.993 

	

2.793 	
52.794 social a pagar 	 • 	16 

41.765 Despesas arriecipadas 	 10.711 	18.338 Retenções contratuais ' 
235 Adiantamentos de terreiros 	• 14 	111902.5 , 

Impostos a recuperar 	 9 	2.735 ' 	3.246 Recebimento antecipado de crentes 15 	168.550 	13.922:5299"  Outros ativos 	 • 	̂  113.959 	46.572 Dividendas e juros sobre o 

	

1.672.541 	1.284.630 capital próprio a pegar 	 45350 
mantidos para ve.nól . 	10 	2271365 	Total do passivo circulante 	 871.333 	

,442:4600 Ativos classificados pomo 	 Outras obrigações 	 ' 33.717  
701.493 Total do afivo cireulante• 	 2.100.406 	 Não circulante. D 	• 

• Empréstimos e financiamentos • 13 	74.285 	
. 

Tributei e contribuições a recolher 	 9.279 	
177.767 

I .0. 	• • , 	 8.409 • • 	• 	 • 	Imposto-de renda e 	• Não circulante 	 . 
contribuição social, digeridos 	16 	131.720 	108.512 pontas g recebei de dantes 	• 6 

'Empeces controladas 1 ligadas • • •8 	
150.952 Empresas controladas e tigadas 	8 
36.381 Adiantamentos de terceiros 	. 14 	432332 

112.782 
61.322194  

145.796 
• 9 	1764E18.15 

lihNors(ot a recepTeM 
Papos.° de renda • contribuição • 	

70.065 Provisão para riscos fiscais, 
cíveis e trabalhistas 	 18 	2.305 	11.282 .59440-riceiba...... 	*:16 	3.473 	895 Provisão para perdas 

. 4.1117rtatimos compulsórios 
Depósitos judiciais e 

	

7.505 	6.695 Recebimento antecipado de clientes 15 	138.929 
em invesfimentes 	 • 11 	1.178 

-4.417 *Decapas antecipada. • • 	 ' 6.514 	4.935 Outras obrigações 	 29.180  421226~2  • • • : 	 8.391 	9.779 Total do passivo não circulante 	
.717.171444  

399.110 Investimentos 	 11 	265.430 	174.001 Pabincenia liquido 
'meditado 	g nua    • • 	12 	209.499 	151.551 Capital social 	 17 	585.000 	465.000 Intanglvel 	...... 	 3.221 	11.390 Reserva de capital 
Total do ativo não circulante 	 888.827 	616.644 Reservas de reaceliação 

Ajustes de avaliação patrimonial 	
5.823 

	

1.161 	1381" 8741616.1 

54235.'619102  
, 	Total do património liquido 

Reservas de lucros 

	

1.190.786 	
43.8.85.3 

Total do passivo 
Total do ativo 

	

	 2.9B9.233. 	2.025.703 e pabimónio liquido 	 2.989.233 	2.025.703 
. __As notas explicepas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

r 	-DeWonsir-a-ç-ões das Mufações-EidtilitrriPoiiirLidirido EieT-ciProi FPI-NOS-eia 21-di ifecerhiraele 2011 e•2-0-1.2 iErn Tátil-ares de-rears • 	-  
Ajuste de 	Reservas 

	

Nota Capital Reserva de Reserva de 	avaliação de retenção Reserva de 

	

upâg_ailve  social 	caa 1Lel Reavaliação  patrimonial 	de lucros  Saldos em 31 de dezembro de 2009 	 ffiggli 	21.672 	
Lucros 	 

1.161 	 26.153 	- 361.810 695T."'796 Ajustes de mudança de prática 	 821 	 821 Outros resultados abrangentes: 
Diferenças cambiais de conversão 
de operações no Exterior 

LucroliquIdo do exercido 	
(5.421) 	 824 	(4.597) 

	

84.040 	84.040 Contribuições e distribuições 
de/para acionistas: 

Juros sobre capital Próprio 	 17 	 (50.000) 	(50.000) Ougas naufragas patrimoniais: 
Realização de reservas de 
reavatiação liquida dos Impostos 	 (13_262) 	 . 13.262 Realização de impostos diferidos sobre 
decepo dos Investimentos 

	

(960) 	(960) Reafliação do custa atribulei° (deemed cosi) 
liquido dos impostos • 

	

(7.677) 	- 	7.677 Constituição de reservas 
Saldos em 31 de dezembro de 2010 	 mgpll 	,i....9_i -I 	

436.653 	(436.6531 	 
025.100 Aumento de capital-- 	• 	 120.000 	

1,..._ELD, 
.'- 120.000 

	

13.876 	436.653 	- 

Absorção de prejuízo - Sucursal Argentina 	 - 	 (1394) 	(1.394) Outros resultados abrangentes: 
Diferenças cambiais de conversão 
de operações no Exterior 

Valor justo das ações da INVEPAR 	 10 	 461.58:02 	 462f91/0  Lucro liquidado exercido 
- - 150.660 151690 Outras mutações patrimoniais: 

Realização de reservas de reavaliação 
liquida dos Impostos 	 (7.088) 	 7.088 Ajuste da reservada recealiação 
liquida dos impostos 	 4.501 

Realizaceo do custo atribuído 	 (4.501) 

(deemed tost) liquido dos impostos 	 (9.604) 	- 	 - Juros sobre capital próprio 	 17 	 - 	(53 	(53.000) 
Ar,8400  

Constituição de reservas 	 100.537 	(108.537) Saldos em 31 de dezembro de 2011 	 585.000 	 545.190 	
- 

1.161 	5.823 	53.612 	 - 1 190 799 
•As notas explicatvassão parle Integrante das demonstrações fmanceiras. 

Notas explicai-nas as dernonstraçoes financeiras 31 de dezembro de 201'i e 201 á jErn-milliáres de reais) 	 -- 	- 1. Contedo operacional - A Construtora OAS Ltda. COAS.  ou 'Empe- 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis; ICPC 01 Contratos de 
sal é uma Empresa domidfiada no Brasil, com sede localizada na Avenida Concessão:Tais revisõesdos pronunciamentose da interpreceção não impas-
Angélica, 2.346. A Empresa tem por objetivo a exploração da atrvidade de taram as demonstrações financeiras da Empresa. f) Reclassificações - De. 
engenharia riste da indústria da construção civil e pesada, inclusive o ge- terminados saldos do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2010 foram 
renciamento e execução de projetos e obras, e a participação em empresas reciassificados para fins de comparabilidade, conforme demonstrado abaixo: 
de qualquer remo empresarial. 2. Base de preparação - A emissão das Ativo 	 Antes ____Dg.as ernon 	cees financeiras auditadce foi estorvada pelos sócios e cerni- Circulante 	 • nistnadores em 1348 abril de 2012. a) Declaração de conformidade (cem Empresas controladas e ligadas 	 134.499 	134.499 relação às normas do CPC) As demonstrações financeiras foram preço. Outras 	 1.274.560 1.274660 radas de acordo comas práticas contábeis adotadas no Brasil, que com- 	 1.409.059 1.409.059 preendem os Pronatibmentos, Orientações e Interpretações emitidos pelo Não circulante 
Comitê de Promflaciamenfin Contábeis rCPC.). A Sociedade apresentou Empresas controladas e ligadas 	 36.381 demonitfações firiincetias consolidadas para o exercício findo em 31 de Tributos diferidos (a) 	

36.381 
895 cGieririoro de 209•P qáe foram preparadas pela Administração de acordo Outros 	

30.952 

	

579.36B 	579,388 pomar práticas concePS.adotadas no BrasILTais demonstrações apresen- 
tçrice,çrfi separado dessas dernonstracece financeiras foram examinadas Total do ativo 	

646.701 .,j1.1154,1 
2.055.760 '2.025 703 'pelei-  auditores independentes que emitiram seu relatório com marfim- Passivo 

ça.s•- milares i) Gfinliões no prasênte relatório dos auditores, com data Circulante 
P2 13 di abril da 59.12d'istão dieTaiiiivels na sede da empresa b) Base Empresas controladas e ligadas 
413,reeesuração, As demonscecees financeiras foram preparadas com. Outros 	 701 491 	701 4qa base-fio:cesto hi..3&e.ce -aceto pe(acelorização de certas ativos e passrvos 	 701.493 	701.493 :amo InitrumenSs ficeficeiros, os 5-uais são mensurados pelo valor justo. Não circulante 
aj.:Mor& funcional e moeda de apresentação • As demonstrações finan. Empresas controladas e acedas (b) 	 224 	224 ceras de apreseMadas em milhares demais, que é a moeda funcional da Tributos cfrteridos (a) 
Emp.-e-sei Todas ac 5.afarr:acees financeiras apresentadas em Real foram Outros 	 250374 	290,374 21920037.2142  ai rGCc5.5adas para milharfis de reais, exceto quando indicado de puha foi- 	 429.167 - 399.110 'raróbevido aos arocerrikmentos, os mimem apresentados ao longo des.' Património liquida 
te dccumento podem Aãot  perfazer preosamente aas totais apresentados. Total do passivo 	 ---92112'2.055.760 2.022255.7103QQ  d) 	timadfia e'lalgamento - A preparação das demonstrações (a) Reclasstlicaceo dos tributos diferidos ativos e passivos (Ia) Reclassifica- 

	

acerdo com as normas CPC 	e que a Administração laça pão de saldos relativos a terceiros não Nados ao grupo. 3. Principais 

=~premissas 	a aplicação de edificas políticas contábeis - a) Calce e equivalentes de cabia .350 representa- ris h/portados 

	

	passivos, receitas e despesas. dos por fundo fixo de calce recursos ern cantas bendirias& livre movi. 

122W estimafivas. Estimativas e are- mentação e por aplicações financeiras cujos saldos não gerem signifirati-
nua Revisões com relação as estima- somente dos valores de mercado, com até 90 dias da ta da aplicação ou 

no parindo em que elas são ncesadas e considerados de liquidez irradiara ou conversiceis e um montante conhe- 

	

s afetados, As informações sobre Incertezas dito de caixa e que estão sujeitos a um insignifi 	risca de mudança de 
meavas que possuam um risco significativo de valor, os quais são registrados pelos valo 	acrescidos dos rendi- 

dentro do prácerno exercido estão miado mentos auferidos até as datas dos balanços, que • am o seu valor 
intes aspectos: determinação de taxas de de mercado ou de realizaceo. b) Aplicações fie - .-. nas. Empresa das- 

	

das na mensuração de certos ativos e tas. sai= suas aplicações financeinas sais seguintes tegonas 	talco manti- 
provisões para contingénices fiscais. cíveis • dos até, vencimento, ti) titulas disponíveis p 	venda e II) 	los para 

eventuais), custo orçado dos ernpreendimentos e negodação.A classificação depende do propôs' pomo quais In tintos- 
-' 	(os e a elaboração de projeções para reall- to foi adquirido. As aplicações financeiras 	as uivo venci esto são p5o de Imposto de renda e contribuição social diferidos, as quais, apesar menceradas pelo costado aquisição acrescido r juros corre 	monett- 

„undro 001843  U1''! 	de refletiriam o jul 	e 	albor estimativa possível por parle da ACP rla, variação cambial menos rdaS dO ceder 	erave qUan 	. 

	

su, outik1044 O.9R ‘OUi  gatetrente apresentar variações em rotação aos dados e valores ceiras para negociação são mensuradas pelo seu 	.05 jures, cor- 

, 	das à probabilidade de eventos futuros, po- incorridos ate a data das demonstrações ficence 	As a 	pões finan. 

reais..) Pronunciamentos do CPC revisados em 2011 • Em 2011, o co. moção monetária e variação cambial, querida aplicável, assim como as se-mita de pronunciamentos contábeis revisou os seguintes pronunciamentos: noções decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resul. 
CPC/ICPC - Número. Sumário. ORO 00 Pronunciamento Conceituai Bá. todo quando incorridos. As aplicações financeiras disponíveis para venda 
sico; CPC 15 Cornbinapão de Negócios; CPC 19 Investimento em Entrare- são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros, correção monetária a varia-cedimento Controlado em Conjunto; CPC 20 Custos de Empréstimos; CPC pão cambial, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando in- 

-- • 

' 	Demonstrapoes dos resultados Exercidos findos 

20,990 (35.854) 
(51.6041 

• 151.061 
Jal 

75.143 
8.897 

84.040 

(remires) 

150.660 	84.040 

	

(91.250) 	(16.204) 

	

- 	(47331) 

12 
16 

29.774 
37299 	35.186 

(15207) 	51.604 

20.022 
	

21.3a5 
(27.412) 
	

113.547 

	

(20.990) 	35.854 

	

1.178 	(16.043) 

	

109.621 	43.430 
(1.0601 

192.634 309.156 

.200) 
(84.893) 
(64.113) 

(820) 
67-577 

(150.5091 

(107.848) 
•(34350) 

3.995 
6.045 

(23.745) 
(30.132) 
(69.198) 
(15.565) 

123.900 
(85.347) 
27.424 
3554) 

440.469 
(24.157) 

163530 
16.428 
31 48 

34247 
5.410 

(3.384) 
(3.669) 

(19.759) 
5.762 

(29.740 
20.134 

17.230 
(64.100) 

4.521 
(6.985) 

(98.507) 
39.047 
73,055 
8.432 

(153141 
275,236  

(59.9381 
(225.825) 
(172781 
(1.045) 

1303.5971 

4 

4 
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Nota 	317_11 	31/12/10 	 em 31/12/2011 20-10,(EriraCallIfices-d-áráaii, excelolucro. 

	

explicativa 	(reciassificado) 
• Por roce dtrmil goelas expresso animais).  

quivalentes de caixa . 	4 	717.132 	 Nota 
financeiras 	 5 	128.198 	 ' 	explicativa 3171712011 	31(12/2010 

tas a receber de clientes 	6 	 (redes:abicados) 
Receita liquida de aerviços 
da construção 

Custo dos serviços prestados 
Lucro bruto 	• 
Receitas (despesas) 
operacionais - - • 

Despesas administrativas 
Honorários dos 
administradores 

Depreciações e amortizações 
Participações de empregados 1.409.059 
Outras receitas (despesas) 
openacionais liquidas • 

Resultado antes das 
receitas (despesas) 
financeiras liquidas, 

Equrvalência patrimonial 
empestas 

Receitado de equrvalênda 
patrimonial 

Anotado anteS das 
receitas (despesas) 
financeiras liquidas 

Receitas financeiras 
Despesas financeiras 
Receitas (despesas) 
financeiras liquidas 

Resultado antes dos impostos 
Imposto de renda 

e contribuição social 
Corrente 	 16 
Driendo 	 16 
Lucro das operações 
em continuidade 

Operações descontinuadas 
Lucro liquido do exercido 
Lodo do exercido por 
lote de mil quotas 	 (22_L75.  

As notas explicatrvas são pane integrante das demonstrações fin-ar44.2":letra2s. 
5 -miii-t-Stra-Pões dós res.-urre-6d; abaWe-Pic-i• 	Fã.0 -1 "S.  findos 

em 31(12/2011 e 2010 (Ern milhares de reais)  
Nota 

	

exPliceniva 31t12/11 	31/12/10 
(Reapresentado) 

	

150.660 	84.040 

	

Nota 	31/__12 j/1 . 	31/12/10 
Passivo e patrimônio liquido explicativa 	(reccessiticado) 

' Circulante 	. ' 	 . 	. 
327.926 Fornecedores 	 306365 

6.87.099 	' . 603.868 Salários, provisões e central sociais 	• 	121.616 
' • 	5A938 Empréstimos e financiamentos 	.13 . 	10.163 	' 1:23.153,3,21 

os exercícios findos ema-o-020 e 31/12/2010. 

Fl.° de calce das atividades 
operacionais 

Lucro Ilquido do exercido 
Lucro liquidado exercido 

Ajustes para reconciliar o lucro 
líquido do exercido com o caixa 
liquido gerado pelas (aplicado 
nas) atividades operacionais: 

Equicelência patimonial 
e operações descontinuadas 
Ganho na variação 

percentual de participação 
Provisão para crédito de 

fiquidação duvidosa 
Depreciações e amortizações 
IR e contribuição social efrterldos 
Variações monetárias, cambiais 

e encergos liquidas 
(Ganho) Perda do permanente baixado 

Provisão para imposto de renda 
e contribuição social 	 16 
Provisão para perda de investimento 	11 
Provisão para partia nos resultados 
Outros 

Subtotal 
(Aum.) red, nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes 
Estoques 	 • 	 7 
Impostos a recuperar 
Despesas antecipadas 
Conta corrente de consoados 
Tituios a receber 
Adiantamentos a terceiros 
Outros ativos • 

A 	. (red.) nos passivos operacionais: 
Fornecedores 
Salários, provisões e conte. soci 
Impostos a recolher 
Imposto de renda e contribuição 
Adiantamentos de terceiros 
Custos a Incorrer 
Recebimento antecipado de ce 
Dividendos e juros sobre capital 
Outras obrigações e contas opa 

Caixa gerado nas ativid. operam 
Fluxo de cabia das ativid. de is 
Aplicações financeiras 
Aquisição de Investimento 
Aquisição de imobilizado 
Aquisição de intangível 
Resultado pela alienação do permanente 

Caixa aplic. nas atire 
Fluxo de caixa 
Empréstimos 
Emprazamna 
de eme 

Empréstimos 
Empréstimos 
Juros pagos 
Dividendce e j 

capital próprio 
Caixa gerado (apfi 
atividades de financiamento 
Aumento no catou e aquival. de 

Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equicelência de cace 

no inicio do exercido 
Cace e equivalência de caixa 

no final do ceercicio 	 717.132 	322 926  
Aumento no caixa e equiv. decalca 	 jaagal 
As notas explicatives são norte Inrvorante das demonstrao5es financeiras.  

”aCortlinua-. 

Lucro liquido do exercido 
Outros resultados aba/ingentes: 
Variação das ações da INVEPAR 	 70.591 
Impostos diferidos sobre a 
variação das ações da INVEPAR 	(24.001) 	 - Perda em participaçfies acionárias 	 821 

Ganhos (perdas) na cancersão de 
demonstrações contábeis de 
controladas no exterior 	11 	2.830 	15 421  

Total do resultado 
abrangente do moldo 	 ED.,n39, 	22L242 

As notas mak:ativas São parte integrante das dernonceaçõesrtinancetras. 
Demonstrações doi fluces de caias Ecercicios findos 

em 31/1212011 e 2010 (Em milhares de reais). 
Nota 

explicativa 31/12/2011 31h2/2010 



...Cosenuarecr 
condo. As variações decorrentes da avaliação ao valor justo, com a exce-
ção de perdas do valor recuperável, são reconhecidas em conta específica 
do patrimônio liquido quando inopredas. Os ganhos e perdas registrados no 
património liquido são baixados para o resultado do esmoído no momento 
em que essas areicações são reafeadas em caixa ou não recuperável. c) 
Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa • Re-
presentados pelos respectivos valores de realização, podendo incluir, caso 
seja julgado necessário, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, 
cujo cálculo é baseado em estimativa suficiente para cobrir prováveis per-
das na reallreçnn das contas a receber, considerando o histórico de recebi-
mentos, a silvarão de cada cliente e as respectivas garantias oferecidas. 
Estão apresentados nessa rubrica os saldos decorrentes de serviços de 
construção medidos a faturar, relativos aos contratos de construção reco-
nhecidos pelo grau de avança das obras. d) Deterioração de ativos finan-
ceiros - Ativos financeiros são avaliados e cada data de balanço pana iden-
tificação de eventual deterioração de ativos (impainnenti. São considerados 
deteriorados quando existem evidências de que um ou mais eventos te-
nham ocorrido após o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que te-
nham impactado o fluxo estimado cie catre futuro do investimento. e) Imobi-
Idade Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzi-
do das respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método lixe-
ara laxas que levam em consideração a vida útil económica desses bens. 
Um item de knobadado é baixado quando vendido ou quando nenhum be-
nefido econômico futuro for esperado do seu uso ou venda Eventual ganho 
ou perda resultante da baixa do ativo (calculado corno senda a diferença 
entre o valor liquido da venda co valor ameba do ativo) são incluídos na 
demonstração do resultado, no exercido em que o ativo for baixado. O valor 
residual e vida útil dos ativos aos métodos de depreciação são revistos no 
encerramento de cada exercido, e ajustados de forma prospectiva, quando 
for o caso.Ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro são depre-
dados pela vida MI esperada da mesma forma que os adros próprios ou 
por um parindo inferior, se aplicável, conforme termos do contato de arren-
damento em questão. Um hem do imobilizado ri baixado apôs alienação ou 
quando não há beneficias económicos futuros resultantes do uso continuo 
do ativo. Quaisquer ganhos ou perdas na venda ou baixa de um item do 
imobilizado são determinados pela diferença entre os safares recebidos na 
venda ao valor coleteil do ativo e são reconhecidos no resultado. f) Inves-
timentos - 1.1) rovestimentos em empresas controladas - Nas demonstra-
ções financeiras a Empresa reconhece e demonstra os imestimentos em 
controladas através do método de equivaléncia patimoniat 1.2) Outros in-
vestimentos • A Empresa possui Investimentos cuja participação não posei-
bifida controle ou influáncia significativa. Tais investimentos são tratados 
como instrumentos financeiros, dentro do escopo dos CPCs 30,39 e 40.1.3) 
Consórcios ' A Empresa também participa em consórcios em diremos et, 
preendimentos, e os consolida na proporção dos respectivos percentuais 
de participação. ta) Perda de controle em controladas- Quando a Empresa 
perde o controle de uma controlada, o ganho ou a perda na alienação é 
calculado pela diferença entrei g) a soma do valor justo das considerações 
recebidas e do wkir justo da participação residual, e (li) o saldo anterior dos 
ativos (incluindo ágio) e passNos da controlada, e participações não contro-
ladoras, se houver. O valor justo de qualquer investimento delido na antiga 
controlada na data da pontuda controle é considerado cavo u valor justo 
no reconhecimento inicial para contabilização subsequente pelo CPC 38 - 
Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao 
IAS 39) ou, quando aplicável, o custo no reconhecimento inicial de um in-
vedimento em urna coligada ou controlada em conjunto. g) Ativos manti-
dos para venda - Os ativos não circulantes e os grupos de ativos são clas-
sificar:ice como mentidas para venda caso o seu valor contabli seja recupe-
rado principaknente por meio de urna transação de venda e não através do 
uso continuo. Essa condição é atendida somente quando a venda é alta-
oraste provável e o ativo não circulante (ou grupo de ativos) estiver disponi. 
vel para venda imediata em sua condição atual. A Administração está com-
prometida com a venda, a qual se espera que, no reconhecimento, possa 
ser considerada cremo urna venda concluide dentro de um ano a partir da 
datada classificação. Quando a Empresa está comprometida com um plano 
de venda que envolve a perda de controle de uma controlada, quando aten-
didos ce trilados descritos no parágrafo anterior, todos os ativos e passivas 
dessa controlada são classificados como mantidos para venda nas de-
monstrações financeiras, mesmo se após a vendes Grupo ainda retenha 
participação na Empresa_ Os ativos não circulantes (suo grupo de ativos) 
classificados corno destinados à venda são mensurados pelo menor valor 
entre o condor arderiormente registrado e o valor justo menos o áuStá de 
venda. h) Custo de empréstimos Custas de empréstimos diretamente 
relacionados com aquisição, construção ou produção de um atoo que re-
quer um tempo significativo para ser conteúdo para fins de uso sáo capita-
lizados corno parte do custo do correspondente ativo. Talos os demais 
custos de empréstimos são registrados em despesa no parindo em que são 
incorddos Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos in-
corridos por urna entidade relativos ao empréstimo. I) Instrumentos finan-
ceiros - I.1) Reconhecimento inicial e mensuração - Os instrumentos fina, 
cerres da Empresa são representados pelo caixa e equivalentes de caixa, 
aplicações financeiras, creditas a receber, ames apagara fornecedores, 
debêntures, empréstimos e financiamentos e instrumentos derNativos com 
característica de hedge. Os instrumentos são reconhecidos inicialmente 
pelo seu valor justo acrescido dos custos dretarnente atribuíveis ã sua aqui.  
sição ou emissão, exceto os tretrumentes financeiros classificados na cate-
goria de instrumentos avaliados ao valor justo por meio do resultado, para 
os quais os custos são registrados na resultado do orercfcio. r2) Mensura-
ção ;sequente  - A mensuração dos ativos e passivos financeiros depen-
de da sua classificação, que pode ser da seguinte formai Ativos financeiros 
a valor justo por meio do escoado: incluem ativos financeiros mentidos 
para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento inicial 
a valor justo permeio do resultado. Passivos financeiros a valor justo por 
meio do resultado, incluem passivos financeiros para negociação e parei-
vos financeiros designados no resenhar:tinests a valor justo por meio do 
resultado. A Empresa não apresentou nenhum passivo financeiro a valor 
justo por meie de resinado. Passivos financeiros são classificados como 
mantidos para negociação quando forern adquiridos com o objetivo de ven-
da no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos financeiros derivativos 
contratados pela Empresa que não satisfazem os critérios de contabiliza-
ção de hedge definidos pelo CPC 38 (IAS 39). Derivativos, incluídos os de-
rivativos embutidos que não são relacionados ao contrato principal e que 
devem ser separados, também são classificados corno mantidos para nego-
cercã, amenas que sejam designados corno instrumentos de hedge eleti-
vos. Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na 
demonstração do resultado. Empréstimos e financiamentos: apôs reconhe- 
cimento 	empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são mensor 
rados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da 
boa de juros efetNos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração 
do resultado no momento da basca dos passivos, bem como durante o pro-
cesso de amortização pelo método da taxa de juros efetivos.j) Instrumen-
tos derivativos - A Empresa possui Instrumentos financeiros derivativos 
para administrar a sua exposição a riscos de taxa cambio e juras. A nota 
explicativa n 19 inclui informações mais detalhadas sobre os instrumentos 
financeiros derivalivos. Os derivativos são Micialmente reconhecidos ao va-
lor justo na data de contratação e são posteriormente ramensurados pelo 
valor justo no encerramento do exercício. Eventuais ganhos ou perdas são 
reconhecidos no resultado imedatemente, a menos que o derivativo seja 

do são for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão dtsponíveis 
para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo 
é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. Impostos di- 
feridos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no pa-
rindo no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realiza- 
do, coro base nas alíquotas previstas na legislação tributaria vigente no final 
de cada exercido, ou quando urre nova legislação tiver sido substancial-
mente aprovadaL Os impostos diferidos ativos e passNos são compensados 
apenas quando há o direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com 
o passivo fiscal corrente e quando eles estão relacionados aos impestos 
administrados pela mesma autoridade fiscal eu Grupo pretende liquidar o 
valor liquido dos seus ativos e passNos fiscais correntes. m) Outros ativos 
e passivos 'Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que 
seus beneficies económicos futuros serão gerados em favor da Empresa e 
seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo re- 
conhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação legal ou 
constibrida corno resultado de um evento passado, sendo provável que um 
recurso econômico seja requerido para liquida-1o, e dernondrado pelos va- 
lores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos, variapies monetárias e/co cambiais inconidas atos 
data do balanço patrimonial. n) Julgamentos, estimativas e premissas 
contábeis significativas Julgamentos - A preparação das demonstra-
ções financeiras doEmpresa requer que a Administração laça julgamentos 
e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de 
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passi-
vos contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a 
incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resulta- 
dos que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou pas-
sivo afetado em periodos futuros. Estimativas e premissas - As principais 
premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras 
importantes fontes de incerteza em estimativas na datada balanço, envol-
vendo risco significatNo de causar um ajuste significativo no valor contábil 
doe ativos e passivos no próximo exercido financeiro, são discutidas a se- 
guir: L Recannecimente de receita e margem dos contratos de construção e 
provisões para contratos quando a revisão da resultado estimado dos con- 
tratos ladra que os custos Mais do contrato excedem à receita total do 
contrato, a perda esperada ê reconhecida imediatamente como uma despe-
sa no resultado do exercido. O resultado estimada dos contratos é revisado 
mensalmente durante a execução dos contratos e representa a melhor es- 
fimatNa dos beneficias ecordmicos futuros do contrato. bem como os ria-
cose obrigações a ele a. '5'dos.  11. Impostos - Existem incertezas com 
relação à interpretação de regulamentos tributados complexos e ao valor e 
época de rasurados tributáveis futuros Dado o amplo aspecto de relaciona-
mentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e 
a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças enfie  

de 
os resultados reais e as premissas adotadas, cc tuturas mudanças n' 	 
premissas, poriam edgir ajustes firbiros na receita e despesa de impos- 
tos já registrada. A Empresa constitui provisões, com base em estimativas 
cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por panadas autori-
dades fiscais das respectivas jurisdições em que opera_ O valor dessas 
provisões baseia-se em vários fatores, 03171D experiência de auditorias fis- 
cais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários 
pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável Essas diferen- 
ças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, 
dependendo das condições vigentes no respectivo domicilio da Empresa. 
Julgamento significativo da Administração requerido para determinar o 
valor do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido com base no pra- 
zo provável animei de lucros tributáveis 111I.25, juntamente com estrategia• 
de planejamento fiscal futuras. P 	 para riscos 	doas e 
trabalhistas -A Empresa reconhece provisão para causas cReis e trabalhis-
tas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências 
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudánclas disponíveis, as deci-
Mies mais recentes nos tribunais anua relerencia no ordenamento jurídico 
bem cosas avaliação dos advogados estamos, As provieões são revisadas 
e ajustadas para levar em corda alterações nas drcunst3ncias, tais como 
prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou opasi- 
ções adicionais denlificadas com base em novos assuntos ou dera"a  de 
tribunais. o) Reconhecimento da receita - Contratos de construção quall- 
ficados e classificados como servidos de construção: A receita do contrato 
compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de variações 
decorrerdes de solicitações adicionais, as reclamações e os-pagamentos 
de Moerem contateis, na condição em que seja provável que elas resul- 
tem em receita e possam ser mensuradas de forma COfifiâ.I. Tão logo o 
resultado de um contrato de construção possa ser estimado de maneira 
confiável, a receita do contrato é reconhecida no resultado na medida do 
esegio de conclusão do contrato. Despesas de contrato são reconhecidas 
quando incorridas, a menos que elas criem um ativo relacionado atividade 
do contrato futuro. O estágio de conclusão é avaliado pela referência fisica 
ou financeira dos trabalhos realizados. O critério a ser adotado depende 
dos termos de cada contrato e de todos os fatos e circunstâncias relaciona- 
doo. Quando o resultado doam contraio de construção não pode ser medi- 
do de maneira confino!, a receita do contrato é reconhecida até o limite dos 
custos reconhecidos na condição de que os custos inooniclos possam ser 
recuperados. Perdas em um contrato são reconhecidas imediatamente no 
resultado. p) Receitas e despesas financeiras - Representam juros e va-
riações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações linanreires, de-
p601105 judiciais, empréstimos e financiamentos. 
4. Caixa e eqUiValenteS de caixa 	 31/12,2011 31/122010 
Caixa e bancos 	 12.167 	35.172 
Aplicações financeiras 
Certificados de Deposito Bancário - CDS 	439.791 	292.754 
Fundos de investimento de renda foca 	 41.431 
• Aplicações financeiras debêntures 
Outras 	

223.309 

	

434  	 
Total 	 717.132 	327.926 
Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os CDBs são remunerados por taxas 
que variam entre 96% e 104% do Certificado de Depósito Interbancário - 
CM. Os CDBs são classificados pela Administração da Empresa na rubrica 
tato e equNalentes de caixa., por serem considerados ativos financeiros 
com possIblidade de resgate imediatoe sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor. 5. Aplicações financeiras 31/12/2011 31/12,2010 
Aplicações financeiras 
Aplicações financeiras vinculadas/sucursais no exterior 	- 	17.691 
Fundos de investimento de renda Ore 	 528 
Aplicações financeiras ri...Amures 	 122.190 	disto 

TO 	
40

Total 	 128798 52938 
As aplicações financeiras possuem remuneração pela variação=Wb-
ficado de Depósito Interbancário - CD' que está entre 96 % e 104% em 
31 de dezembro de 2011 e 2010. As aplicações em debêntures possuem 
remuneração pela variação do Certificado de Depósito interbancário - CD' 
que varia entre 100,0% e 101,5% as 31 de dezembro de 2011 e 2010.45 
aplicações financeiras em debêntures.forarn classificadas como aplicações 
financeiras, pois diferente das aplicações Classificadas como equivalentes 
de caixa, tais aplicações estão sujeitas à redução significativa de valor no 
caso de resgate anediara 

Circulante 
OVern25 

Privados 
Partes relacionadas 
Total 
Não Circulante 
Governos 	 190.113 	168.945 
Privados 	 4.164 	714 
Provisão créditos de fiquidação duvidosa 	148.4311 	118.7071 
Total 	 145.796 	150.952 	. 
Total Geral 	 832,095 	754.820 
A Empresa tem contas a receber de clientes vinculados aos.  c-=vemos 
Federal, Estadual e Municipal relativos a diversas obras paralisadas, em 
andamento, ou em fase final de execução. A Administração, baseada no 
ceshecimento dos negócios cem experiências anteriores, não prevê perda 
com a realização desses ativos, com exceção dos valores os quais com-
põem a provisão para perda em 31 de dezembro de 2011 e 2010. Em 31 
de dezernbro de 2011 o saldo do contas a receber de clientes registrado no 
ativo circulante e ativo não circulante inclui R$ 101.231 (em 31 de dezembro' 
de 2010 R$ 119212), oriundos de direitos de serviços prestados e despe-
sas incorridas por paralisação das obras, riscos específicos e negociações 
em andaime°, inclusive pelas vias administrativa e judicial Baseada nas 
negociações em andamento, a Administração não prevê perdas na realiza-
ção dessas créditos ao final dos processos, com exceção dos valores os 

quais comprem a provisão para perda em 31 de dezembro de 2011 .2010. 
Aging list do contas a receber 	 31/12/2011 31/12/2010  
Títulos a vencer 	 626.724 	322390 
Titulas vencidos até 30 dias 	 30,304 	121.105 
Tildas vencdos de 31 a 60 dias 	 4.197 	26.907 
rit1)105 vencidos de 61 a gri dias 	 2.50218.770 
Titules vencidos de 91 a 180 dias 	 15.619 • 37.005 
Títulos vencidos de 181 0380 dias 	 2.704 	11.474 
Títulos vencidos há mais de 360 das 	 194.076 	235.876 
Subtotal 	 881.376 773327 
Provisão para creditas de fiquidação cite/idosa 	(4$.4811  _11.6= 
Total 	 832.895  _22,152' 
A provisão para devedores &Melosos é constituída com base errirelise 
situação financeira de cada crente e, em casos de processos judiciais de 
cobrança, em pareceres da respectiva assessoria jurídica. 
Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa 

31h2,2011 31/12/2010  
Saldo no inicio do ecoarcicio 	 (18.707) 	(1E1707) 
Complemento de prodsão 	 029.7741  	 
Saldo no final do período 	 ..„(43)81 _a3Z.40 
6.1 Contratos de construção - Em atendimento ao pronunoarnento oonta-
bil CPC 17, os montantes a serem evidenciados da acqrgo com o moem 
cemento são os seguintes: 	 31.1812015  31.G2/= 
Custos inc. e bm. nscon. (tp. dos valores fator.) 	• ./12-%5  

li  Quantia bruta devida peio contratante 	. 712.555 	filr2.41g 
(-) receita diferida de obras filtradas (notas' 15) :(807•475) 	(143.945) 
1-) retenções cena-atuais 	 (19353) 	(221k) 
(-) adiantamentos recebidos (nota re• 14) 54___f_3553 	0030341  
Quantia bruta devida ao continente . 	_1~ 	 1269.9981 
Saldo liquido contratos de conoruçãoemturso  ..(15282110 	 ).M1136 
A receita bruta auferida no ano decontente dos coltirálãs-de cor ei 64.26 
Matizaram 952,707.145. Em 31 de de...ombro de 2066 • valor era de RS, 
3242.144. Os adiantamentos recebInde dientebiglicgoTados e85.c09, 
tratos de construção em andamento referem-se a valores recebidos não 
aplicados as obras em virtude dos custos ainda não incorridos. 	• • • i 
7. Estoques 	 3)8212015 31/10284  • 
Materiais para aplicação 	 3.0,9,01 	26.814 
Adiantamentos a fornecedores 	 - 	lanW . 
Materiais para revenda 	 • 30,964 
Outros 	 ' . -4.3.11 	Mn 
Total 	 71.765 	27.415 
8.Transações com partes relacionadas .8.1 Empresas controladas e il-
gadas.Aseguir, estão demorotradasasoperações de miduo ecompraeven. 
da de ativos entre a controladora Construtora OAS Ida anuas controladas: 
Ativo circulante 	 31/12,2011 31/12/2010 	
0/25 .1.. 	 13.922 	134.499 
Fonte Nova Negócios e Partidpações S.A. 	442 	- 
Concessionária Porto Novo S/A 
Total 	 ..;= 	134.4ev 
Ativo não circulante 
OAS S.A. 	 , 

	

143.956 	11.995 
CMP Participaçães Ltda. 	 1211 	1211 
LP Participações Ltda. 	 1.701 
OAS Empreendimentos S.A. 	 - 	7.043 
Rcdoanel Sul 5 Engenharia Ude 	 8.174 	8.175 
Concessionária Porto Nono SA. 	 6.638 
Outros 	 5.831 	6255 
Total 	 165.810 _,3,6221 
Passivo não circulante 
Ecovap - Engenharia e Construção 
EPP - Energia Elétrica e Participações Lida_ 
OAS Investirem. Umited 
Edil-ir:ações galgam SA. 

Total , 	 -"In?  _au 
8.2 Transações comerciais - A segar, estão demonstradas as operações 
comerciais entre a controladora Construtora OAS Lida, 
Ativo circulante 	 31/12/2011 31/12/201Q 
Contas a receber 
Coroe/tora OAS Ltda.- Sucursal Solida 	7.108 	1.891 
Construem OAS Ltda.- Sucursal Equador 	 4.287 
Construtora OAS Lidá_ - Sucursal Peru 	 - 	2.990 
Construtora OAS Lida - Sucursal Uruguai 	702 
Fonte Nova Participações SÃ 	 - 	26.808 
Arena Porto Alegrense S.A. 	 - 	60.676 
Unha Amarela S.A. 	 3.703 
Outros 	 lu 
Total 	 ...zum 	96.645  
Passivo circulante 
Contuso pagar 
OAS S.A. 	 1,236 	• rn.,. Engenharia Ltda, 	 125 
Rodoanel Sul 5 Engenharia Lida 	 3.124  
Total 	J•aja 	3.452  
Receitas 
Receita de Locações 
Construtora OAS Ltda.- Sucursal Bolide 	 898 	1.100 
Construtora OAS Lida_ - Sucursal Haiti 
Outros 	 - 	568 
Receita de venda de serviços, bens e insumos 
Construtora OAS Ltda - Sucursal Bolívia 	14.661 	9.889 
Construtora OAS Ltda.- Sucursal Haiti 	 934 	- 
Gonstruiora OAS Ltda.- Sucursal Uruguai 	642 	15 
Construtora DAS Ltda.- Sucursal Peru 	 3.041 
Construtora OAS Lida - Sucursal Equador 	19 	4.339 
Unha Amarela S.A.- LAMSA 	 88.360 
Concessionária Bebia Norte SÃ, - CBN 	87.926 
Concessionária Rota Atente° S.A. 	 5.129 
Arena Porto:Alegrense GA 	 235294 
Arena das Dunas Concessão e Soantes 5A. 	35.078 
Fonte Nova Negócios e Participações S.A. 	26.501 
Concessão Porto Novo SA 	 14.519 
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. 	-7.3.399  	 
Total das receitas 	 6N.76d  
Castos - e 
Arena das Dunas Concessão e Eventos SÃ. 	 ltblii 

Concessimitria Rola Malebo SA. 	_______ 
Total dos eretos 

que contempla a Direção da Empresa, durante o pariodba a seguinte: 

802 
224 	224 

98.300 
12.759 

697  	 

designado e efetivo como instrumento de 'herege; nesse caso, o momento 6. Cost.' ....Der 	 61/12=11 31/12/2010 
do reconhecimento no resurtado depende da natureza da relação de •hed-
ge". k) Arrendamento mercantil - Os arrendamentos são classificados 
corno financeiros sempre que os termos do contrato de arrendamento 
transferirem substancialmente todos os riscos e beneficies da propriedade 
do bem paras arrendatária Todos os outros arrendamentos são classifica-
dos mmooperacionals.1)Treastaçrão - Impostos correntes- A provisão para 
imposto sobre a renda está baseada no lucro til:deve do exercício. O acro 
tributável difere do lucro apresentado na demerstraçao do resultado abras-
gente/demonstração do resultado, porque exclui receies ou despesas tribu-
táveis ou dedutiveis era Outros exercícios, além de ocluir itens não Inbuta-
vais ou não deciuMets de forma perrnanente.A provisão para imposto sobre 
a renda é calculada incfnridualmente por cada empresa do Grupo com base 
nas Pipetas vigentes ro fim do exercida Impostos diferidos - O imposto 
sobre a renda diferido (Imposto diferido.) é reconhecido sobre as diferen-
ças temporárias no final de cada eterced entre os saldos de abetos e pas-
sivos recenhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais cor-
respondentes usadas na apuração do lucro trfiereavel, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos referidas passNos são ge-
ralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáreis e 
os impareis diferidos ativos são reconhecidas sobre todas as diferenças 
temporárias dedutiols, apenas quando for provável que a Empresa apre-
sentará lucro tributável futuro em montante suficiente para que tas dtieren-
ças temporárias redutíveis possam ser utilizadas. A recuperação do saldo 
dos Impostos diferidos ativos  é revisada no final danada exercido e, gama 

- 

Construtora OAS Ltda.- Sucursal Uruguai 	176 - 
Fonte Nova Negócios e Parlicipações„. 	.u247ãg  

	

,• a • . 	o 
linha Amarela S.A.- LAMSA 	5 	a T4 2'ni 	s _ 
OAS SA 	 12,_941, 
Concessionária Porto Novo S.A. 	 11542 	n . •:, 
Concessionária Bahe Norte SA 	 .° 71 4.'.. 	

r.. 

422_80 
420.841 6.3 Remuneração da Administração - A remunereo daAdminienação, 485.055  

	

190.130 	85.382 31/12/2011 31/12/2010 

	

11.514 	9"4̀5  Honorários dos administradores 	 E981 	8.149 

	

637.009 	603.868  9.. 	, 	 31/12/2011  31/12/2018 • 

••C 
Arena Porto-Alegrense DA. 	 v25&995 	scre 
Concessão Metrodána do Rio de Janeiro SÃ. 	34,227 	'aia ir 
Construtora DAS Ltda.- Sucursal Bolívia 	11.021 
Construtora OAS Ltda.- Sucursal Equador 	.. • 2.228 	' • -, e 
Construtora OAS Lida_ - SucuMil Hei: 	0  r.. J9 	o 

ICMS sobre ativo Imobilizado 
IR/CS a recuperar 
'INSS a recuperar 
Outros 
T tal 
Não circulante 

1,209 

	

2.731 	64 
1.671 

4  _Z 

	

2.735 	3.046 

0 o 
Total Geral 	fej• 	) 
FINSOCIAL A Empresa ingr 
renda Nacional (União 
o seu direito ao 	al 
31 de janeiro de 	ré 
que passou de 0,6% p 
rindo compreendido e 
inconslitucionais rialWr 
janeiro de 2007, cio 

c.) 
ndro 	Ei-4y; 3 	 5,,  

,tt.us 	éu 1 61,-..k VALOR =EttL".2 R$ 7,21i 	), 

prole u deo 	os a 

FINSOCIAL 	 74 	70.057 
Outros 
Total 

caem o 1 
rn9cblierà 9 1 5 
majorações-aa 

• a de %p ra 1 
ontem d 

tifloluafiri 
•e 1.  In 
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o 

arção arloceando a Empresa a dar inicio fr compensação do valor incon-
troverso (rcoonhecido pela Fazenda Nacional como sendo devido). Dessa 
tonna, por meio de procedimento de compensação deferido pela Secretaria 
da Receita Fedem' do Brasa a Empresa utiltrou-se da parcela habilitada 
até 30 de junho da 2009 no valor de Rti 52.887.68 opinião do escritório de 
advocecia que patrocina a causa, as chances de êxito na ação são prová-
veis. Atualmenba o processo aguarda no Superior Thbunal de Justiça -STJ 
o julgamento do Agravo Regimental interposto pela Fazenda Nacional em 
face da decisão monocelica do STJ que não conheceu do Recurso Espe-
cial. Osaldo atualizado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 Ide R$ 74.188 
(em 31 de dezembro de 2010, R$ 70.057), que se encontra registrado no 
ativo não circulante, liquido dos efeitos tributerios.10. Ativos classificados 
como mantidos para venda - Grupo está buscando vender seus inves-
timentos nas controladas ababo e prevê que amada será efetuada até 31 

r 	de dezembro de 2012. 
31/12/2011 31/1222010  

Maar - Alimentos e Participações Lida 	 42.431 	42220 
CRT- Concessionária Rio-Teresnoas 	 5.196 
Inana, Invest. e Párlic, em infraesimboa S.A. 	135.763 	65.172 
Marna' Geração de Energia S.A 	 16.525 	15.841 
Unce Arnanlla SAG #a) • 	 34.146  	 
Tp,E1 	• • • 	 227.865 	174 429 
e(ej Gonfortne degrito ria: notas explicativas 11 e 25, corno fato relevan.. 

em 31/12/2010 patrimonial 	investiden Propostos 	societar. em 31/12/2011 

	

59.199 	(2.809) 

	

27.307 
	

(2931) 

	

454.145 
	

(16.837) 

	

31.850 	5.345 

	

37.297 	25261 

	

27.415 
	

1.389 

	

4.228 	13236 

162 
(1.561) 

60 
167 
390 

(1.074) 
1.067 
1227 
(774) 

(59) 
(32) 
21 
79 

1933 
(12) 

7170 
2.128 

____113 	3.706 	9 2015 
...21.499 	,15'.51 	 A partir de 2016 

A Empresa não identificou indicadores que pudessem reduzir o valor de rá Total 
afiação de seus ativos em 31 de dezembro de 2011 e 0310, com base em 14. Adiantamento de terceiros 
suas análises do valor em uso pelos ritmos de caixa descontados prepara- Passivo 
dos de acordo com a projeção orçamentaria aprovada pela Administração Obras de engenharia 
A seguir estão apresentadas es movimentações no ativo imobilizado. Total 

31/12/2010  Mistos Baixas 31/12/2011  Circulante 
Custo 	 Não circulante 
Terrenos 	 , 	2.210 	- 	- 	2.210 . Total 
Máquinas e equipamentos 	192794 79.933 (43.049) 229.678 15. Recebimento antecipado de clientes 
Hardware 	 19.568 3.453 	21) 22.930 Circulante 
Móveis e utensílio. 	13.010 	5.581 	(616) 	17.975 Consórcios ,  terceiros 
Veículos 	 89.205 1.059 (8.903) 	81361 Subtotal 
Outros 	 4.954 16 009 	11.0651 	19.902  Não circulante 
Total 	 ..., ,,7au 106.035 5.1 J2L14 	374.1156 Clientes. terceiros 
Depreclação/amorlização 	 Consórcios. terceiros 	 . mmrstraeao, baseada em interpretações dos assessores judaicos rance- Máquinas e equipamentos 	(101.076) (16.970) 34.309 	(63.737) Outras 	 4.417  sáveis pela defesa das mencionadas achanes, entende que as provisões Hardware 	 (12.959) (2.249) 	90 	(15.1113) Subtotal 	 taa,929 	4,417  constituidas são suficientes para fazer face aos prováveis desembolsos de Móveis e istensilos 
Veiculas 	

(9.542) 	(7137) 	138 	(9.191) Total 	 307,479 	143.94.6  caixa oceforrne demonstrado a seguir. 

	

(46.365) (14.359) 	5.972 	(54.752) As receitas diferidas referem-se aos contratos de conarnao em curso em Risco de perda provável 	 31/12/2011 3102/2910  Outros 	 (1.2521  (19201 	113 	(2.7591  decorrência de futuramente antecipado, sendo liquidado mediante o pro- Processos tributários 	 2-930 	370 Total 	 1170 1941  135.9851 40922 065.5671  cresse dos projetos, mensurado na proporção dos custos incorridos sobre Pr.... eiveis 	 2.226 	8.174 Saldos liquidas 	 151,551  =ar e ..1110.12 	208.499 os custos orçados. 16. Imposto de renda e contribuição social .00 va. Processos trabalhistas 	 _1202 	2,738  A seguir estio apresentadas as movirnentapóes da:depreciaçao acumulada lotes de imposto de renda e contribuição social correntes que afetaram o Subtotal 	, 	 9.365 	11 752 no período até 2010: Controladora 	 resultado do exercido são demonstrados a seguir 	 Circulante Depreciação Acura81.33210 31/12/2009 
letra'   Não drollante 	 8395 	11 257 

Total 	 ....., J„.305 .....aaM 
Na área tributária, os principais processos são, em suma, Medos a cré-
ditos tribudarics cobrados pelos Municiai., Estados e União, tais comer a) 
Cródtios tributários de ISSON. supostamente recolhidos aquém do devido; 
b) Débitos relativos ao IPTU; c) Créditos Mbutários de ICMS relativce ao di-
ferenciai de aliquota interestadual e decorrentes de Importação indireta de 
meroadorin cl) Débitos tributários relativos à IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; 
e e) Discussão acerca da metodologia de cálculo dos valo 
ao Fator Acidentará de Prevenção - PAR Na área chiei o 
promovidos por lameiros, pessoas físicas ou jurfdicas e 
dos coma a) Indentratóda 'Donos materiais e morais e 
acidente de trabalho: b) Indentratória 'Danos morais e 
renda de falecimento de empregado por acidente dato 
tinia - Danos morais e materiais decorrentes de res 
Execução de obrigações decorrentes de contado de loca 
e e) Cobrança de obrigações supostamente não adiindi 
tratados. Na área trabalhista são apresentadas defesas em 

__11M 151.6041  trabalhistas promovidas por ce-empregados, que englobam ped 

	

.36.197 	(87.458) a) Horas cetras, e seus reflexos; b) Responsabilidade subsidiária pelas 
O saldo do imposto de renda e contribuição sodal acendes atraco e pau- empreiteiras; c) Adicionais de insalubridade e periculosidade; cti Adicional 

	

38.098 	9.337 shos a decorrente basicamente da base negativa de contribuição social, notumo; e) Horas ln Ifinene; O Descanso semanal remunerado; e g) Aviso 
prejuces fiscais, diferenças temporárias, lucros diferidos e reserva de ma- pcerio indenizado. Risco de perda possível 	31/1222011 31/12/2010  vagação, conforme demonstrados abaixo: 	 Processos tributários 	 138.876 	7.408 164.621 Ativo 	 312122011 31212/2019  Processos eiáis 	 29.469 	39.818 Base negativa 	 3.473 	895 Processos trabalhistas 	 __aia 	1.153  Prejuizo fiscal 	 - Total 	 11BA60 2013 	 10.050 Total 
Ativo circulante 

	

- 	1,465  Ativo não circulante 
84.4413 _237.303 Passivo 

como garantidora do 1 ore Diferenças temporárias 
as pela controladora OAS SA Lucros diferidos não realizados 

eanlerna-se solidariamente respon- Custo Atribuido 
agin3atsipt todos os valores devidos nos Reserva de reaáliação 

alii'emissao, Inclusive submetendo-se ao cern- Total 
' 	Fiadora previstas na referida Passivo circulante 

rada emissão de debántures Passivo não circulante 	 131.720 
á máximos de endividamen Baseados no plano orçamentário, e expectativa•"•A=nin mo n 	mirsmod d 	e parcelas a vencer e custos que o 1FVCS Ourices ativo em 31 de dezembro de 2011 e 

Atice desses compromissos financeiros, existem outros compro- realizados até 2014. As estimativas de recuperação dos 

	

.....  r0 rw s.f.f.,. -, eleon. 	.. ...Ia Hautencnração de autortrap5es e rios foram baseadas nas projeções dos lucros tributáveis -.yen 
Nossandro Pere,ra Urag3 

(((OS RECOLH23S i-,Cil vEnA 5/109 Ruim° RS 2,35 

12. Imobilizado 	 Taxas de 
depreciação , 	 . 

	

31/12/2011 	31/12/2010 	a.a.% 
Custo ou reavaliação 	374956 	321.745 
Depreciação eeUrnulade 	(165.5675 	(170.1941 
Total 	 200,490 	151.551 
Terrenos 	 2-210 	2,210 	 - 
Máquinas e equipamentos 	145941 	91.718 	17 
Harchvare 	 7912 	6.609 	20 
Veículos 	 26.609 	42.840 	21 
Móveis e utensílios 	 8.784 	4.469 	1D 
Outros 
Total 

• • 	 (passivo a descoberto) 

	

Parricloacão % 	em 3122/2011 
...cmilazaErei. e Coral?. Vaie ce Padba 	 22,00 

elaihreErnergla Mearia. Promoções • 	 0,01 	 3.006 
4,31P -J54 Senriçoglpg. Comercio. 
Ambuá! Sala Engenhará Lida • e • 	.., 	42,86 
IriaTrttiri Geração 81/ErIbigia SA • 	 51,00 

Coasairsionária Auto Raposo Tavares 	0,0000001 
Foate trava Negócio, g eirlicipações S.A. 	50,00 
Une Energia 5.2. . 
aacitiocesioneria POMO Novo SA 	 37,50 
Afamas Duces Cacerricesão e Eventos 	 100,00 
Edlficegi. Itaigaraffi.  • 	 50,10 
Outros 
Participações no Brasil 

Participação % 
MAC Corporation Lida 	22,00 
Empresa Peruana de Aguas S.A. 25,00 
Sociedade Lince Acedia S.A.C. 25,00 
Sucursal - Bolaria 	 100,00 
Sucursal - Uruguai 	 100,00 
Sucursal- Equador 	103,00 
Sucursal - Chie 	 100,00 
Sucursal- Peru 	 100,00 
Sucursal - Argentina 	100,00 
Sucursal - Haiti 	 100,00 
Sucursal - Colômbia 	100,00 
Sucursal - República Dominicana 100,00 
Sucursal-Costa    Rica 	100,00 
Sucursal -Venezuela 	100,00 
Sucursal -Tririldad e Tobago 	100,00 
Sucursal - Panamá 	100,00 
Participações no Exterior 
Total Controladora 

e 	• • 	• 	• 	
ce S/A roAsn na Lince ~adila Brasil Particecenes S/A dL)NEA AMARILLA  prceas controlados, coligadas e empreendimentos controlados em co Património Líquido 

	

	 Equhalência 	Saldo de 	 Aquisição/ Dividendos Ganho/ Perda 	Saldo de 
Investimentos Equivalência (alienação de Recebidos/ de participação Investimentos 

Sadbtle icem-ama-1aq aa concessionária Inana está representado r 

Património 

	

Liquido (passivo 	 Equivalência Saldo de 
a descoberto) Resultado em Patrimonial em invest em 

	

em 31/12/2011 	31/1222011 	31/12/2010 81/1222010 
1.387 

	

9.863 	. 	154 

	

165.941 	(3.723) 

	

10.936 	2.663 

	

5.641 	764 

	

35.983 	24.302 

	

11.910 	(1.020) 

	

52.060 	36252 	. 

	

3.709 	(2.835) 

	

9.533 	(25.637) 

	

904 	(587) 

	

665 	(185) 

	

(615) 	(2.027) 

	

(549) 	(744) 

	

42.611 	40.473 

	

(14) 	(475) 

	

(015) 	 (615) 

	

(549) 	 (549) 
42911 

	

(14) 	 (14) 

	

11.1781 	 134 1461 	176 731. 	11170) 

	

...,(22.2_25 _Lr= 	 •  (34.146)  265.430  (1.178)  
licenças; • Não cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado: adereça° diversas premissas financeiras ele negócios consideradas na 
• Redução do capital social que não para absorção de pequices; • Traste- data de preparação dos balanços. Essas premissas são revisadas periodi-
remas ou cessão de controle acionário; e • Atterações na estrutura sociece cemente pela Administração. 17. Patrimônio liquido - Capital social - O 
ria, tais como fusões, cisões e incorporações mediante disposição de ativos capitai social subscrito e integralizado pela sua única controladora OAS 
relevantes. Para 31 de dezembro de 2011 e 2010, não foram identificados S.A. (antiga denominação OAS Engenharia e Participações S.A) em 31 
eventos que possam resultar no não-cumprimento das referidas cláusulas de dezembro de 2011 passou para RS 585.000 (em 31 de dezembro de 
reshithras. Os montantes de longo prazo de empréstimos em 31 de afazem. 2010 P0460000) através de aporte de RS 120.000 de saldo eastente em 
bre de 2011 tem a seguinte composição, por alado vencimento: 	conta de adiantamento para futuro aumento de capital, e está representada  

31/122011  Por 5E15.000.000 de quotas de valor nominal R$ 1,00 cada. Reserva de 

	

2013 	 14,910 receai-ração 	própria e de controladas - Representa a parcela não ma 
2014 	 30.5, lizada da reavafiação de terrenos, obras civis, máquinas e equipamentos 

7.423 e veículos. A parcela realizada da reserva de reavaliação baseada na de-
12978  preciação e alienação dos ativos reavaliados trensferida para prsjuizos 
74285 acumulados, juntamente com os respectivos impostos diferidos registrados 

31/122010  Pela Empresa Reserva de lucros - O saldo de lucros acumulados cuja 
proposta de dividendos e destinação está. sob decisão da Administração 

103.0,  foi transferido para a caiba de reservas de lucros. Ajuste de avaliação 
103.004 Patrimonial - Cementem., basicamente, os ajustes oriundos da aderirão 

41765 Inicial das alterações das praticas contábeis adotadas no Brasil, a exem-
atm g  pio do custo atribuído, bem conto as nerenças cambiais de conversão de 

103.084 operações no exterior. Dividendos e taras sobre capital próprio - Em 
5=-2010  31 de dezembro de 2011 a Empresa pagou a seus sócios o montante de 

RE 53.000a titulada juros sobre capital próprio, em conformidade como ar-
139.529  figo 9° da Lei rif 9.249. 18. Provisão para riscos tributários, Meeis e trá 

agace balhistas 'A Empresa possui autos de infração de ICMS, ISS e processos 
de natureza eiva e trabalhista. Esses autos de Infração e processos estão 

. 	sendo contestados pela empresa nas esferas administrará° judicial A Ad. 

Investceento em ações da referida Empresa Na aplicação do CPC 38. Ins- BRASIL.), titular de 75% das ações representativas do capital social da 1.1 
tomentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, a Empresa revisou nea Amalia SAC. (LAMSAC). A transação foi realizada em conformidade 
sua prática contai:111 e passou a classificar esse irnocernento na categoria cern os pacemetros de mercado para o valor das ações da LiNEA AMA-

. de ativos financeiros raspordás para atenda mensurada ao seu valoraste RIMA BRASIL Foi contratada empresa especializada em avaliação de 
Nair tatue). A classificação no curto icem reflete a intenção datando da etim. e qual deSenvolverl OS estudos necessários it obtenção do valor de 
Empresa curso referido ativo. O ganho ou paria proveniente de alteração mercado da referida empresa e emitiu lauda que confirma que a operação 
do valor justo de um cevo financeiro'disponhol para venda reconheci- foi realizada em condições estritamente comutativa; circunstãnda essa 
do como outros resultados abrangentes (ajuste 'de avaliação patfirnonlal), Indispensável ao atendimento das normas tributadas brasileiras e ao cum-
exceto no caso de perdas no valor recuperável ode ganhos e perdas de primento dos requisitas regulattaloS e bibutárioS da República Peru, pais 
varinha. cambiais, até que o ativo financeiro seja receado (vendido ou em que está sediada a LAMSAC. A parlicipapão de HM das ações re. 
transferido), momento em que o ganho ou perda cumulativo, anteriormente presentativas do capital social da LINEA AMAR1LLA BRASIL detidas pela 
recOnheeido, deverá ser reconhecido no resultado. Os dividendos resultan- Construtora OAS Ltda. e pela OAS Investimentos SA, furara adquiridas 
leu de um instrumento pcemonial disponivel para venda são reconhecidos pelo valor de RS 362,390, nas seguintes condições: pagamento Ia vista de 
no resultadd quando o direito da entidade de recebê-los • reconhecido. 0 RO 174.061, pagamento de R$ 152.081, por melo de compensação de má-
valor de mercado das ações foi obtido através de recentes apories.dos tua em 11 de fevereiro de 2011; e RS 36.238 com vencimento ern 11 de fe-
demais acionistas da Ircepar (partes isentas, conhecedoras e dispostos vereiro de 2012.0 resultado gerado por essa venda está destacado abaixo; 
a tanto), os quais foram efetuados em julho de 2011.11, Investimentos - Valor datando 	 336.247 Lince Alltdrill8 Brasil. Em 28 de dezembro de 2010,8 Adrhinistração do Valor do investimento 	 (100.491) Grupo OAS, dando prosseguimento à estratégia de segmentação de inves- Ajuste de avaliação patrimonial 
timentos por remos de atuação (Engenharia, Empreendimentos 	Valor ganho bruto 
e Investimentos em Infraestartura), a OAS S/A fOASPI, holding do Grupo Imposto de renda e contnbuição social 867 
OAS, adquidu por meio de instrumento de compra e venda as parlicipaçõ. Valor do ganho liquido 	 012 detidas pela Constelara OAS Lida. dC0A.3.) e pela OAS Investimentos O quadro abaixo apresenta um sumário das Informações 	miras e em- 

Aquisição/ 
Equivalência (alienação de 
Patrimonial  Investidas) 

- 

	

26 	1.260 	39 	1.00. 

	

(871) 	36.108 	(401) 

	

(25.1326) 	4.190 	2,681 	4.025 

	

174 	4.707 	765 

	

11.756 	11.293 	24302 

	

(13.406) 	7.092 	(1020) 	6.92E1 

	

14.376 	13.940 	36252 

	

(1.187) 	2.830 	(22.1v) 	2.48; 

	

38.117 	35.942 	(25.637) 

	

551 	721 	(5137) 	833 

	

(164) 	861 	(185) 

	

(425) 	518 	(1.411) 	872 

	

(40) 	213 	(195) 	(97) 

	

171 	40.473 	334 

	

- 	 (462) 	474 

	

23 031 	120.117 	71 779 	16.954 

	

16204 	174,001 	91.250 	55.652 

Res-ultado 
em 

31/122011 
15.832 

PaIrknomal 
em 31 /12/2010 

15.405 

(25.528) 
(5.572) 

201 

8.617 
(6.8-rn 

31/12/2011 

543953 
543953 
110.721 
432.832  
543,553 

168.550  
168.550 

5.659 
133270 

93.884 

124 
26.577 
2,887 

3201 
4.518 

16.577 

Dividendos Provisão 	Ajuste 	 Saldo de 
Recebidos / 	para 	acumulado Transferência investimentos Provisão 
Propostos 	perdas de conversão 	de ativos em 31/12/2011 para perda 

305 
2.466 

3.459 (312) (18.429) 	(13191 

(124) 
(1204) 

994 

2.673 10.086 (1384 e 
(4.518) 

9.473 6.597 (20e4 
1,309 26.026 
4.126 50 (2.058) 
(4591 

16.471 3E1.799 (23.4551  

(34.146) 
10.936 
5.639 

35.985 
11.918 
52.059 
3.709 
9.531 

908 
664 

25973 
3.881 

15.926 

13.986 
27.415 
2.118 

68,699 

6,50%aa, 
pré fixada 
lorA CD; 
até 
15.91%aa. 
TJLP +340% 
a.a. 9,70% 
ea, pró fixada 
18,86% ea. 

5 E ere [95 - ~IAS - SP 
es-Ele 

enterites -Can 

garantido USD 	 2019 

garantido R$ 	 2012 

a Pe • 
Degracinão Acumulada em 31/12/2010 
'13:Eiripréstimori•tfirlanciarcentos 	31/12/2011 
• ~e nacional Opa. 	 24.388 
afgagaastrangeira 	 313993 
Leasing financeiro 

_farfafidamento dg 'gê% frao 	.:‘, 	21.9E2 
"Berivalivos 	.• • • 	 5  
s_..4^2,5,• 	...• • 	• 	84.448 
circulante 	. • • 	••• 	'=.117.3 
-Não circtilante • 	it • 	 74.285 
To.1 • 	 84.64e  o • • 
o • • 	'' 	 Acode 
se • • • • pag.a., i., 	vencimento 31/12/2011 31/12/2010  Imposto de renda e contribuição social -ErTpTest 	a  Crax, 118% 	 Taxa efetiva 
bancário 	e ars.P.COLCERP 	 Corrente 
garantido RS 	cio 121)6% 	2011 	24388 	51.820 Diferido 
Empreat '- 	 Total 
bancário 

Emprést_ 
banc, não 

Emane R$ 

de esc 
anti ri 

(142.946) 
1272491 

(1 0.1941 
31/12)2010  

216.441 
9295 
1.465 

10.060 

337.380 
69.536 

237,393  
Valor contábfi 

Lucro contábil antes do imposto de renda 
e contribuição social 	 114964 	163601 

Aliquota combinada do imposto de renda e 
contribuição social 	 34% 	34%  

Imposto de renda e contribuição social às 
aliquotas da legislação 	 (39.054) 	(55,2134) 

Ajustes no lucro liquido que afetam o resultado do exercido: 	• 
Adições permanentes. 	 . 
Dcepesas não dedutiveis 	 (1.492) 	(18.477) 
Equivalência patrimonial 	 31.025 	5.509 
Juros sobre capital próprio 	 35.020 	• 
Tributação das investidas no exterior 	 5.111 	(22.000) 
Realização de reserva de reavallação 	 4.795 	- 

49 
4.060 

131.720 

• 3,473 

	

792 	2,794  .29i97  187458)  
31,51% 53.79% 

	

7.0 .990 	(05,854) 

CO, 

895 Conforme classiricação 	 °ida pelos assessores IM'ilotna 
Empresa, as contin 	 -o dividas em trós grupos: citei, 
trabalhista e tributa 	 ores remetem aos processos 
de desamua' 	 morais, ações de cobrança e 
indenizações 	 referem-se aos processos 
com cobrança de o, aviso prévio, FGTS e jor- 
nada de trabalho, 	 principais perdas classifica- 
das como possive 	 S, INSS, compensação e rei  
colhimento de PIS 	 e recolhimento do IRPJ e d 
CSLL, constituição de 	 e execução fiscal, entre outros.lftJ  
InstromentoS finance 	 de risco de capital - A Empresa 
ministra seu capital para assegurar que suas investidas possam contai 
com suas atividades normais, por melada otimização do custo de cap I, 
retomo das aplicagres financeiras e cerni:Taça 	soloP8s,ãirnOnla A 
estratégia geral da Empresa não considera 	 caros, a 



:a RS 2,3b 

. 	_ 

eo - são ,au(o, 122(79) Diário" Oficial Ernpresare! quinta-feira, 26 de abri: de 2012 
xxacoasfio 

não soros restritos ao financiamento de suas atmdades pnncipais. A estrre não estão suscetíveis a sofrer significativas variações, resultantes da cola- Despesas Financeiras 

2.749.790 
17.355  

2.767.145 
(39.243) 

2.55n397 
31/1 212511 
(2400.344) 

(164.902) 
(8.991) 

(62989) 
(37.299) 
114.668 

(2564.345) 
(2.181.581) 

(3832651 

2975 	4.354 
12828 	12798 
13.366 
	

10.371 
7.786 

215 
203 

215 
4.653 	3285 

26.645 
	

1.866 	
"Contador 

	

73.671 	32.899 

sua °animadora direta por RS 335.247 mil, Te-selando amuam ganho registrado no resultado do exemiCiá liquido 
SERnsr&YOUNGTERCO Audilores Independentes 0/5 	 Luiz Carlos Marques. SÓ. 

santação das demonstrações I'. nanceiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida Ltda, elaborou um conjunto completo de demonstrações financeiras consofidadas Esmo exercfcio findo em 31 de 
é suficiente e apropnada para fundamentar nossa opinião com resDalva. Base para opinião com ressalva sobre dezembro de 2011 de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brast apresentadas separadamente, sobre 
as demonstrações financeiras - Conforme descrito na nota samticativa rf 11 , durante o exercido findo em 31 as quais emitimos relatório de auditoria independente separado, contendo as modificações sim-ores às descritas 
de dezembro de 2010, a Empresa radiou a condado subsicfiána Lince Armee Brasi• Participações SA para neste relatório, com da. de 13 de abri. de 2012 São Paula, 13 de Abril de 2012 

dos efeitos tributários, de 00 155.012 mil. Por se tratar drama operação realaceia entre empreses sob controle 	orearariartsered 	CRC-2SP015199/0-6 	 Contador CRC-15P147693/0.5 

fraude ou erro. Nessa ~ação de riscos, o auditor considera os contraries internos relevantes pare a elaboração e de abril de 2011 contendo ressalva e parágratos de ênfase similares aos descritos acima. Adicionalmente ênfase 
adequada apreseneção das demonstrações financeiras da Empresa, para planejas as procedimentce de auditoria acerca do reconhecimento do montante de RS 105.973 mi. (RS 69.942 mil, liquido dos afetos tributários) em 
que Suo apropriados nas circunstincias, mas não para fins de expressar urna opinião Sobre a eficácia liasses resultado do exercício de 2006 de crerão de Rosadal recolhido a maior pela Construtora OAS Lida em função 
centrares reemos da Empresa. Uma auclaona indui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis da majoração de suas eliquores a qual bi declarada inconsEtuCiOnal pela Resolução do Senado Federal n• 49/95, 
utiandas es rasada:idade das estimativas contábeis ferias pela Administração, bem como a avaliação da ame. conforme descrito na nota explicativa n° O. Demonstrações Financeiras Consolidadas 'A Conencera OAS 

tração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstraçõce financeiras de os aspectos relecentes, a posição patrimonial e financeira da Construtora OAS lida_ em 31 de dezembro de 2011, 

sérios para permitir a eíaboração dessas demonstrações financeiras bares de distorção relevante, independente- as práticas contábeis adotadas no Biasé Enfases - Conforme descrito na nota explicativa n•  6 às demonstra-

de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados ente as partes. Outros assuntos - Auditoria dos valores correspondentes ao exercido anterior - Os odores 
nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecirreados dependem do julgamento do auditor, incluindo a correspondentes ao exercido findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram 
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por anteriormente examinados por outros auditores independentes que emitiram relatório de auditoria datado de 8 

notas explicetivas. Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras - A Adminis- demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras asma referidas apresentam adequadamente, em todos 

acordo com as predicas cone:reais adotadas no Brami e pelos contrates internos que era determinou como secas. o desempenho de suas operações aos seus fluxos de cata para o exercício findo naquela data, de acordo com 

.vmr, se causada porfraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes. Nossa responsabifidade pões financeiras, a Empresa possui registrado, no ativo circulante e não casula., contas a receber de clientes 
tia de expressar urna opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em rosna auditoria, conduzida oriundos de direito de serviços prestados e despesas incorridas devido à paralisação de obras rrD =Mente do 

:devei da que as demonstrapbce financeiras estão livres de distorção terevente. Uma auditoria envolve a execução Empresa tem operações relevantes com partes relacionadas que levam em consideração condições específicas 

Aos Adindistradores e quotistas da Construtora OAS Ltda, São Paula .5P- Examinamos as demonstrações finan- comum, as práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que tal transação seja registrada como transação de 
caras da Construtora OAS Ltda. FErnprese), que compreendem abalanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 capital com respectivos editos registrados dretamente no património liquido. Estamos resscerando a classificação 
800 rereactvas demonstrações do rasurado, do resultado abrangente, das mutações do pare.nb liquido e dos no patrimônio liquido sobre esse assunto. Opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras- 
fluxos de caixa, pomo exercido findo nessa data, assim oarno o resumo das principais praticas contábeis e demais nossa opinião, exceto pelos eleitos do assunto descrito no paragrafo Base para opinião com resseNa sobre as 

de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exi- RS 101.231 (R$ 119212 em 20101,0 recebimento desses creditas é esperado como resultado das negociações 
ceceias étcas pelos auditores e que a audiaria seja planejada e (ondulada com o objetivo de obter segurança ra- em andamento, inciusive petas vias administrativas e judiciais e conforme mencionado na nota Oçoricraliva n•  8. a 

Relatório dos 	auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

Em 

o Comitê considere o ralara oas instituições financeiras e o comporta- 	taxas de juros dos empresemos e  goatiaiettjaotos tereoea, estão viooa. Juros pagos (Consórcios) 

pais poéticas contábeis -Os detalhes a rcepeito das principais políticas aos riscos de mareado, monllorando-os constantemente, operando apenas 
°Ideraddea de Sada contribeis e métodos adotados, inclusive o critério para reconhecimento, ketreatemos que  loa permitam o controla e a rokgação da  tais riscos. 	Variação monetária/cambial passes a case para mensuração e a base na qual as receitas e despesas são 2o.  neaaita  liquida 3verzoil 31,121201 o  Ranças bancárias reconhecidas no receitado em relação a cada classe de ativos, passi- 

Receita bruta: vos e instrumenãos financeiros, estão apresentados na nota expticaliva , 
n• 3, rias demonstrações financeiras aucfcedas de 31 de dezembro de 	md  
2011 e 2210 	 Mercado externo 
Categoria de instrumerdos financeiros 	31/12/2011  av_i_gaow Tata' 

Devoluções e cancelamentos 

	

717.132 	327.926 Impostos incidentes sobre as vendas 

	

128.198 	cagan Receita liquida 

	

gama, 	754.029  21. Demonstração do resultado por natureza 

	

1.67827_5 	1.142.684 Custos de vendas e cios serviços prestados 
Despesas administrativas e gerais 

Passivos financeiros 	 Remuneração dos administradores 
Fornecedores 	 305.955 	193.769 Despesas de benefícios a colaboradores 
Empréstimos e ftriandamentos 	 84 418 	237e353 Encargos de depredação e amortização 
Total 	 ..1,121 	431.072 Outras receitas operacionais 
Gerenciarnento de risco financeiro - A Empresa apresenta exio=rao Total 
aos segure. riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: risco de Custo das vendas e dos serviços prestados 
crês., risco de fiquidce e risos de mercado. Estrutura do gerenciamento Receitas d espesas) operacionais 
de risco- As eximes de geme:lamento de risco da Empresa são estatele- Total 
ddas para identificar e analisar os riscos enfrentados peta Empresa. P.e 22. Outras receitas (dcepceas) operacionais. Liquidas 
dedal' erice e controles de riscos apropriados, e para monitorar riscos e 	 31/12/2011 31/1212010 aderéncia aos dates. A Empresa, por mero de suas normas e procedimen- Perdas de contas a receber 	 (28.01/9) 	(5.195) tos de centena. e gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de Geohoffieree oora,eeoes  oc,ieja,ies 	(892) controle dsciprinado e construtivo, no qual todos os empregados entendem Resultado c/ venda de imobfirtado e investimentos 27.412 

	276.618 os seus papéis e obrigaçõe' s. Os valores constantes nas contas do ativo e Provisão (jjotaoat pata  peto. investimentos 	 2.356 pasract, corno insburnentras financeiros, encontram-e-e atracados na fori °teres  
21.376  _125.3.1 ma contratada até 31 de dezembro de 2011 82010 e correspondem, apro- Tata, 
19.887 ._264.826 ximadrirnente, ao seu valor de mercado. Esses valores estão representados 

23 Resultado financeiro Podido 	 31/122911 31/12/2010  subreanoSrriente por disponefidades e vaiares equivalentes, empréstimos _ ' . 	. 	' • ri 	das Financeiras e fmanciamerrios e fornecedores. Os principais riscos de mercado aos oadd  
quais a Empresa está exposta na condução das suas atividades são: Risco -,..nf a 	_ _ 
a. 	Ccirttab a receber -O rdco surge da possa:a:idade da Empresa "arda abrase ‘rieinaairdaa 
ara incorrer em perdas resultantes da dficuldade de recebimento de valo- •airds ad'aaddea finaddeeaa  res faturados a seus dentes. Caixa e equivalentes de caixa. Instrumentos 'arda 5/ impostos a recuperar 
Financeiros que optem:erice. sujariam a Empresa a risco de méd. con- dates gaPeaada iud.tdaia 
ahten,. primariamence, ern caixa, bancos e aplicações financeiras. Essas oPaindas Had9a 
operações são reajcedas com brincos de reconhecida solidez, minimizara- Ocerações de Suma 
do as-rim os risos.. Risco de tara de arribai ' Este risco é oriundo da pcs. Variação monetária/cambial ativa 
sã:lidada da Empresa vir a incorrer empestas por conta das flutuações na Remuneração de dentes 
câmbio que aumentem as despesas linancejres reativas a empréstimos e Outros 
financiamentos contratados em aceras moedas. Os resultados da Empresa Total receitas financeiras 

os nancedos 
Cava e equivatantes da caixa 
AN-cações financeiros 
Contas a receber de afiances 
Total 

iod'iaNded alt.0°Fras nas gales a EaMmaa ai-adea aell °aia. e (e) 90  seus empréstimos atrelados a taxas de juros flutuantes (majoritariamente 

lura de capita da Emprece é formada por empréstimos e financiamentos tidade da taxa de cambio do dólar norte-americano, pois a parcela relativa Comissões e despesas bancárias 
delatnados na nota explicativa rd 13 (deduzidos pelo caixa e saldos de aos seus empréstimos em moeda estrangeira está protegida por operações IOF 
bancos) e o património liquido da Empresa (que inclui capital, reservas, de tiedge e/ou por ativos atrelados à mesma moeda. Risco de taxa de juros Descontas concedidos 
reserva de lucros e participações de não controladores conforme apre- -Esse risco é oriundo da possibilidade da Empresa vir a incorrer em perdas Juros passivos 
sentado na nota explicativa n• 17), A Empresa não está sujeita a nenhum por conta das flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas Juros s/ fornecedores 
requerimento externo sobre o capitai. o comité de mesmo de Riscos Fi- financeiras relativas a empréstimos e financiamentos contratados com m. Juros si obrigações fiscais e sociais nanceirus da Empresa revisa periodicomenje  os 	

relacionadas (i) ces variáveis. A Empresa possui aplicações financeiras es maior parte da Juros s/ empréstimos e financiamentos às 

risco de cambio associado às suas operações. Como parte dessa revisão, vinculadas à variação do CCM, conforme disposto na nota explicativa n° 13. Raaataao tidea dalatial PrOPoc 

mento das moedas às quais a Empresa está ou estará exposta. Princi• ladas às variações da TJLP. A Empresa tem como prática não ficar exposta 

2.32772.19.19,4'19') 

22.201  
3242.144 

(97.541) 
(201.6011  

2,943.002 reawn 
(2.727215) 

(222.995) 
(8.149) 

(43.430) 
(35.186) 
264.826 

(2.772 1401 
(2.760.168) 

_(11.9811  

	

(467) 	(821) 
(3287) 

	

(1.057) 	(1.345) 

	

(2.073) 	(7.237) 
(1.135) 

(970) 

	

(24.044) 	(21.648) 
Juros s/ capital próprio 	 (50.000) 

• 50.000 
(4.477) 

Operações de Hedge 	 (174) 
(289) 

	

(6.988) 	(3.524) 

	

(13.624) 	19.2321 
	17751 

	

Total de despesas financeiras 	 (55.009) 	_l_45,45.6.1 

	

Resultado financeiro liquido 	 18.652 	_15.5. 59 
24. Seguros 'Riscas de engenharia e outros- n'51 de de.o do 
2011 e 2010, a Empresa possuía diversos seguros cobrindo dierentes ris-
cos, dentre eles riscos de properly (incêndio), !isca eis engenharia, res. 
ponsabilidade civil e danos materiais a veiculas a equipamentos próprias. 
O eguro contra risas de engenharia visa cobrir danos materiais ã prójari: 
obra e o segura da responsabilidade cid. visa orá. Rima qjdao.P.4ces.ce 
de execução das obras ocasionem involuntariamente Mercaras. °escape 
dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opine:ladra 
suficiência da cobertura de seguros, a qual loi determinada pela Administra-
ção da &nora. e que a considera wyqienle pagicillanr (ventualttsirijstro4 
25. Eventce subsequentes - Fato relevante • [mamara Em 21 ele maça 
de 2012, a INVEPAR incorporou a spciedade deposipada V.P.R. lRAtL 
PARTICIPAÇÕES S.A_ (1/PFO), sociedade anónima fechada, carereada de 
OAS 5A., (incorporação"), que deitai% 100% (cer11158rtento) dasjseçõdtitla 

U sociedade denominada NEA AMARIUA BFUkSiL PARTICIPAÇOES 
sociedade anônima fechada, que, por sua vez,.peoplpntora de 1510ril (tarar 
por cento) das ações representativas do controle aniondio da UNEKAIJA 
RICA SAC., sociedade anónima fechada sonsa/Wh%te acordaereanné 
Leis da República do Peru, cujo objeto social ia onammção. manlcenção e 
exploração da via expressa denominada Linea Amarp,Sttuada na Cidade 
de Uma, por prazo de 30 anos a partir da celebração, em 12 de novembro 
de 2009, do perfinente Contrato de Concessão Com a Municipalidade de 
Lima. Em 21 de março de 2012, foram realizados todos os atos societá-
rios necessários à formalização da Incorporação, incluindo o instrumento 
de Protocolo e Justificação da Incorporação ("Protocolo.), e a aprovação, 
pelos acionistas das sociedades envolvidas, da operação de incorporação, 
peia INVEPAR, da sociedade VPR, cujas ações eram detidas integralmente 
peia OAS SÃ,, nos termos do Protocolo. A formalização cie incorporação e 
a transferência indireta de 100% das ações de emissão de LAMSAC para 
INVEPAR contaram com todas as aprovações exigidas pelo pertinente 
Contrato de Concessão.Os atos societárias e documentos pertinentes à 
Incorporação submetidos pela INVEPAR e VPR aos seus acionistas serão 
divulgados ao mercado, observando-se os procedimentos Nados na regu-
lamentação da CVM aplicável às operações da espiais 

A Administração  

Marcelio Oliveira Pericinoto CRC1SP224311/0.5 

CAS Tecnologia S/A 
CNPJ NP 00258.378/0001-00 
Damon 	- ..• - 	Financeiras 

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2011 - RI Demonstração do Resultado -9$ 	 2010 _21111 2011 	2010 1 	 2011 	2010 Receita operacional Onda 	 28.973.182 	24.314.056 
Receita Bruta Produtos 	 14.92E1.025 	13.097.825 
Receita Bruta Serviços 	 14.045.157 	11216.232 
Deducoes de Receitas 	 (4.529,027) 	(3.473.371) 
Trioutos e devo:uções ceendas 	 (4.529,027) 	(3.473.371) 
Receita operacional liquida 	 24444.155 	20.840.685 
Custo dos produtos e servvereficlos 	. (5`xilà.097) 	(4.554.1380) 
Lucro Bruto 	 '.5t039.158 	16.985.805 
Despesas operacionais 	 (141.45.372) 	0.552.733) 
Administrativas e gerais 	 4141145.372) 	(5.55:1,733) 
Lucro arece das outras receitas/daaprivre• 	'4•.8%5.785 	6234:972 

(nanceiradnão 

Ativo Circulante 	 13.151.301 	16.148.572 
Caixa e bancos 	 1.559.006 	5395.973 
Adiantamentos 	 267.555 	842.747 
Clientes 	 5.831.998 	6210.927 
Estoques 	 5207.901 	3.538.168 
Tributas a me cuperar 	

284'78' 	159757  Ativo Não-Circulante 	 785277 	533.111 
Imob cedo técnico 	 1.361.834 	990.950 
Depreciação 	 (653723) 	(522.557) 
Intangível 	 433 

	

. 	.505 

	

196 	161 
Amortização 	 (118257) 	(95.797) 

Total do Ativo 	 13.937579 	16,681.683 

Paaalea Cimuemle 	 5.059.335 	7265.102 
Fcadeddd're'd 	 1.303.051 	2.614.981 
Salários e Encargos 	 395.06E1 	257.655 
Provisões trabalhistas 	 534.160 	336.195 
Dividendos 	 690.431 	1.279.487 
Obrigações ficeNs 	 713.807 	1.279.852 
Outras obrigações 	 1.421.819 	1.436.919 

Passivo Não Circulante 	 895.325 	1.543.710 maojanio  Liquido 	 7.982_918 	7.632.672 
Capital social 	 636.748 	404.885 
ações araTedeueria 	 - 	(54.416) 
Reservas de Capitel 	 11.472 	11.472  Reserva Legal 	 127.350 	80.977 
Reserva de Lucros 	 7257.348 	7.189.952 

Tonal do Passivo 	 13.937.579 	16.681.683 

Receitas 	 operacionais 	542.799 	277l722.t 
Despesas financeiras 	 . 	1578.005) 	(120,432) 
Resultado operacional antes das pra:i1-ões 	• 4.849.580 	0.721.43? 
Imposto de renda 	 i 	4't'.4-52.613) 	(1(57.069) 
Contribuição social 	 0  (53 t.373) 	.440.3t3E. a Lucro Gerido do exercido 	aa 	" 2J339.A95 	5095311, Demonstração das Mutações do Património Liquido 2011 '9$  

evada' Saciei 	 Reservas DEC - Demonstração de Fluxo de Caixa - Feriado Janeiro a dezembro 

	

Capital Social 	Açõce em 	Reserva 	Reserva 	Reserva 	Lucro 

	

Subscrito 	tesouraria 
Método direto 	 2011 	' 	01C 

	

__Iãcei. 	50,0401101de I tic 	_EAre_r.Mcia 	Total  Satao mima em 01/01/2011 	 404.885 	(54.416) 	80.977 	11.472 	7.189.952 	 - 	7.632.871 Açãe_s em tesouraria 	 - 	54.416 	 - 	 - 	 - 	54.416 Aumento de capital 	 231.852 	 - 	 - 	 - 	231.852 Lucro ;Mudo do ceercida 	 - 	 - 	- 	2,806,095 	2.800.095 Reserva Legal/Capei 	 - 	 - 	- 	(46.372) Reservada Lvcros 	 - 	 - 	2.071.291 	(2071.291) Dividendos 	 - 	 - 	(2.053.896) 	(690.431) 	(2.744.337) Saído ern 31/12/201/ 	 635.748 	 O 	127.350 	11.472 	7207.348 	 (1 	7.982.918 
CapireL$_celal 	 Reservas de Capite j  

‘i'.. Fluxo das atividades operacionais 	ri .„afri.-19S 	"" 	R5 Recebimentos de dientes 	 .28a..9.095 	2,i2.41.802 
Pagamentos a fornecedores e empregados 	1r26.905.780) (17.790.549) 

Calda gerado pelas operações 	 4 1233.318 	4.143215 
Juros Pagos 	 ' 	(395.721) 	(76.8E19) 
Imposto de renda e adi pagos 	 (1.957.1,7) 	(1.088.109) 

Caixa lig. gerado pelas ativ. operacloceis 	(681.520 	a 960.217 
Fluxos de celsa das afiv. 	

.9nXtRB' Compra de ativo imceificed 	 .... 
• Recebimento pela venda d 	iiiparnNe 	• Re 
Juros recebidos 	 7, 	' 

Caixa liquido consumido Pelas °S7 • ' 
Fluxos de caixa das ativ. 	ir( 	Ore jta '" 

Recebimento por empe, 	dá 	bricadbraiii' 	 "i 2.5 	
..

11 	• 
Recebimento por venda a 1.64. i 
Diddendos pagos 	 326'a-'  Carita liquide ...ceda ire 	 .. n. 	 lei 	I, Variação do cace e equivalentes 	 (3.837.2. 	2,900.8 8 

Saldo deceisa e equiv. do inicio 	 5.393073 	2.490.095 . 	 do 	_rabio  Saldo de carire e acera do 	do- 	-a-461'4013G 	6.090.078 

Saldo inicial em 01101/2010 	 328.976 	(15.35i) 	65.795 	11.438 	5.695.422 	 - 	2085272 Ações em tesouraria 	 - 	 - 	(38057) 	- 	 _ 	 _ 	(38.557) 
Aumento. capital 	 75.910 	 _ 	 _ 	 _ 	25.910 Lucro Paseo do exercido 	 - 	 - 	- 	5_099.311 	5.099311 Reserva Legal/Capital 	 - 	 - 	15.182 	34 	 - 	(15216) 	- Reserva Lanas 	 - 	 - 	3.804.608 	(35104.602) EM/Mancos 	 - 	 - 	(2.311.078) 	(1_279.487) 	(3.590.565) Saldo em 31/12/2010 	 404.805 	(54.416) 	89.977 	11.472 	7.189.952 	 (0) 	7.632.872 

Notas Exptecatves das Dernonstraçoes Contábeis 	34 4.695 ações preferenciais. 05-As demonstra.. financeiras são canso- 
Encerradas em 31 de dezembro'. 2011 	 lidadas entre Matriz e Filiai 

01-A empresa CAS Tecnologia S/A atua na induceialização e cornerciali- 
nção de p.rutos de informam. prestação de serviços na área de desen- 
volvirnento e licenciamenre de software. 02-As demonstrações financeiras. 
foram e:ceoradas de acordo com as práticas contábeis aceitas e emba. 
sadas asas tais n° 6.404/76, n° 11.638/07 e rd 11.941/09, atendendo as 
normas  tramtinas pertinentes. 03-F-mpreSa optou nesse exercício pelo 
Lucro Presumido oe-o cortel soda] subscrito e integralizado em moeda 
corrente é de RS 636.747,80, cfiddido em 1.250.000 ações ordinárias e 

Diretoria 
Welson Rege JDCOmend -.Diretor Presiderne/Comercial 

Odor Marcondes Alho - Diretor de Serviços 
Sueli AP. Ossuna Gonçalves - Diretora Administrativo-Financeiro 

Jose Domingos Cacedel lorio - Diretor de Operações 
Mauricio de Souza Naaardh regarei. caba - Diretor da Marketing 

Contador Stiney dos Santos Silva - CRC . 15P205.672/0-4 

Demonstração 	teMeittleir4CentehlieS 
RS 	cio 	5N,PS StC.!..n•25 g.i.itdrit 	V,we. Saldo inicial do 
Lucro liquid• • • 	ercido 	 2.808.095 	5.099.311 
Constituição da Reserva Legal 	 (46.372) 	(15.182) Dividendos Propcetce 	 (2.744.327) 	(3.590.565) 
Reserva de cadm 	 - 	(34) 
Saldo Reserva de Lucros 	 7.207.348 	7.189.952 
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Relatório 

Demonstrações Financeiras 

Construtora OAS Ltda. 

31 de dezembro de 2011 e 2010 
com Relatório dos Auditores Independentes 
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Construtora OAS Ltda. 

Demonstrações financeiras 

31 de dezembro de 2011 e 2010 
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Relatório dos auditores independ e s sobre as demonstrações 
financeiras 

Aos 
Administradores e quotistas da 
Construtora OAS Ltda. 
São Paulo - SP 

Examinamos as demonstrações financeiras da Construtora OAS Ltda. ("Empresa"), que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido 
e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das 
principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

A Administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e 
pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante. 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações 
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor 
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação 
das demonstrações financeiras da Empresa, para planejar os procedimentos de auditoria 
que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião 
sobre a eficácia desses controles internos da Empresa. Uma auditoria inclui, também, a 
avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação 
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião com ressalva. 

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras 

Conforme descrito na nota explicativa n° 11 , durante o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2010, a Empresa realizou a venda da subsidiária Línea Amarilla Brasil 
Participações S.A para sua controladora direta por R$ 336.247 mil, resultando em um 
ganho registrado no resultado do exercício, líquido dos efeitos tributários, de R$ 155.012 
mil. Por se tratar de uma operação realizada entre empresas sob controle comum, as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requerem que tal transação seja registrada como 
transação de capital com respectivos efeitos registrados diretamente no patrimônio 
líquido. Estamos ressalvando a classificação no patrimônio líquido sobre esse assunto. 

Opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito no parágrafo Base para 
opinião com ressalva sobre as demonstrações financeiras, as demonstrações financeiras 
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Construtora DAS Ltda. em 31 de dezembro de 2011, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

Ênfases 

Conforme descrito na nota explicativa n° 6 às demonstrações financeiras, a Empresa 
possui registrado, no ativo circulante e não circulante, contas a receber de clientes 
oriundos de direito de serviços prestados e despesas incorridas devido à paralisação de 
obras no montante de R$ 101.231 (R$ 119.212 em 2010). O recebimento desses créditos 
é esperado como resultado das negociações em andamento, inclusive pelas vias 
administrativas e judiciais e, conforme mencionado na nota explicativa n° 8, a Empresa 
tem operações relevantes com partes relacionadas que levam em consideração 
condições específicas entre as partes. 

2 
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Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, 
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente examinados por outros 
auditores independentes que emitiram relatório de auditoria datado de 8 de abril de 2011 
contendo ressalva e parágrafos de ênfase similares aos descritos acima. Adicionalmente, 
ênfase acerca do reconhecimento do montante de R$ 105.973 mil (R$ 69.942 mil, líquido 
dos efeitos tributários) em resultado do exercício de 2006 de crédito de Finsocial recolhido 
a maior pela Construtora OAS Ltda. em função da majoração de suas alíquotas a qual foi 
declarada inconstitucional pela Resolução do Senado Federal n° 49/95, conforme descrito 
na nota explicativa n° 9. 

Demonstrações Financeiras Consolidadas 

A Construtora OAS Ltda. elaborou um conjunto completo de demonstrações financeiras 
consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil apresentadas separadamente, sobre as quais 
emitimos relatório de auditoria independente separado, contendo as modificações 
similares às descritas neste relatório, com data de 13 de abril de 2012. 

São Paulo, 13 de abril de 2012. 

ERNST & YOUNG TERCO 
Auditores Independentes S/S 
CRC-2SP,A 99/• 

Luiz Carlos Marques 
Contador CRC-1SP21e6.93/0-5 
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Construtora OAS Ltda. 

Balanços patrimoniais 
31 de dezembro de 2011 e2010 
(Em milhares de reais) 

Ativo 
Circulante 

Nota 
explicativa 31/12/2011 31/12/2010 

(reclassificado) 

Caixa e equivalentes de caixa 4 717.132 327.926 
Aplicações financeiras 5 128.198 59.938 
Contas a receber de clientes 6 687.099 603.868 
Empresas controladas e ligadas 8 16.155 134.499 
Estoques 7 71.766 37.416 
Adiantamento a terceiros 121.993 52.794 
Dividendos 2.793 235 
Despesas antecipadas 10.711 18.336 
Impostos a recuperar 9 2.735 3.046 
Outros ativos 113.959 46.572 

1.872.541 1.284.630 

Ativos classificados como mantidos para venda 10 227.865 124.429 
Total do ativo circulante 2.100.406 1.409.059 

Não circulante 
Contas a receber de clientes 6 145.796 150.952 
Empresas controladas e ligadas 8 165.810 36.381 
Impostos a recuperar 9 74.188 70.065 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 16 3.473 895 
Depósitos judiciais e empréstimos compulsórios 7.505 6.695 
Despesas antecipadas 6.514 4.935 
Outros ativos 8.391 9.779 
Investimentos 11 265.430 174.001 
Imobilizado 12 208.499 151.551 
Intangível 3.221 11.390 
Total do ativo não circulante 888.827 616.644 

Total do ativo 

4 



Passivo e patrimônio liquido 
Circulante 
Fomecedores 306.965 193.769 
Empréstimos e financiamentos 13 10.163 59.536 
Salários, provisões e contribuições sociais 121.616 97.342 
Tributos e contribuições a recolher 46.689 43.684 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 16 8.509 35.854 
Adiantamentos de terceiros 14 110.721 41.765 
Retenções contratuais 19.353 22.968 
Recebimento antecipado de clientes 15 168.550 139.529 
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 45.050 42.500 
Outras obrigações 33.717 24.546 
Total do passivo circulante 871.333 701.493 

Não circulante 
Empréstimos e financiamentos 13 74.285 177.767 
Tributos e contribuições a recolher 9.279 6.409 
Impostos de renda e contribuição social, diferidos 16 131.720 108.512 
Empresas controladas e ligadas 8 112.782 224 
Adiantamentos de terceiros 14 432.832 61.319 
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 18 8.365 11.282 
Provisão para perdas em investimentos 11 1.178 
Recebimento antecipado de clientes 15 138.929 4.417 
Outras obrigações 17.744 29.180 
Total do passivo não circulante 927.114 399.110 

Patrimônio liquido 
Capital social 17 585.000 465.000 
Reserva de capital 1.161 1,161 
Reservas de reavaliação 5.823 8.410 
Ajustes de avaliação patrimonial 53.612 13.876 
Reservas de lucros 545.190 436.653 
Total do patrimônio liquido 1.190.786 925.100 

Total do passivo e patrimônio líquido 2.989.233 2.025.703 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Construtora OAS Ltda. 

Demonstrações dos resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil quotas expresso em reais) 

Nota 
explicativa 31/12/2011 31/12/2010 

(reclassificado) 

Receita líquida de serviços de construção 20 2.569.397 2.943.002 
Custo dos serviços prestados 21 (2.181.581) (2.760.168) 
Lucro bruto 387.816 182.834 

Receitas (despesas) operacionais 
Despesas administrativas 21 (281.930) (222.995) 
Honorários dos administradores 8-21 (8.981) (8.149) 
Depreciações e amortizações 21 (2.620) (2.233) 
Participações de empregados 21 (109.621) (43.430) 
Outras receitas (despesas) operacionais — líquidas 22 19.887 264.826 

Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas, 4.551 170.853 

Equivalência patrimonial e impostos 

Resultado de equivalência patrimonial 11 91.651 7.307 

Resultado antes das receitas (despesas) 
financeiras líquidas 96.202 178.160 

Receitas financeiras 23 73.671 32.899 
Despesas financeiras 23 (55.009) (48.458) 

Receitas (despesas) financeiras líquidas 18.662 (15.559) 

Resultado antes dos impostos 114.864 162.601 

Imposto de renda e contribuição social 
Corrente 16 20.990 (35.854) 
Diferido 16 15.207 (51.604) 

Lucro das operações em continuidade 151.061 75.143 
Operações descontinuadas (401) 8.897 

Lucro líquido do exercício 150.660 84.040 

Lucro do exercício por lote de mil quotas 0,2575 0,1807 



As ri. 	explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Construtora OAS Ltda. 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 

• 

Nota 
explicativa 

Capital 
social 

Reserva de 
Capital 

Reserva de 
Reavaliação 

Ajustes de 
avaliação 

patrimonial 

Reservas de 
retenção 
de lucros 

Reserva de 
Lucros Total 

lados em 31 de dezembro de 2009 465 000 1.161 21.672 26.153 381.810 895.796 

,justes de mudança de prática 821 821 
)utros resultados abrangentes: 

Diferenças cambiais de conversão de 
operações no Exterior (5.421) 824 (4.597) 

.ucro liquido do exercício 84.040 84.040 
:ontribuições e distribuições de/para 

acionistas: 
Juros sobre capital próprio 17 (50.000) (50.000) 

)utras mutações patrimoniais 
Realização de reservas de reavaliação 

lio: 	-los Impostos (13.262) 13.262 
Re t 	D de impostos diferidos sobre 

dos Investimentos (960) (960) 
Realização do custo atribuido (deemed cost) 

liquidados impostos (7.677) 7.677 
Constituição de reservas 436.653 (436.653) 

:aldos em 31 de dezembro de 2010 465.000 1.161 8.410 13.876 436.653 925.100 

kumento de capital 120.000 120.000 
1bsorção de prejuízo - Sucursal Argentina (1.394) (1.394) 
)utros resultados abrangentes: 

Diferenças cambiais de conversão de 
operações no Exterior 2.830 2.830 

/alar justo das ações da INVEPAR 10 46.590 46.590 
.ucro liquido do exercício 150.660 150.660 
)utras mutações patrimoniais 

Realização de reservas de reavaliação 
liquida dos Impostos (7.088) 7.088 

Ajuste da reserva de reavaliação liquida dos 
impostos 4.501 (4.501) 

Realização do custo atribuido (deemed coso) 
liquidados impostos (9.684) 9.684 

Juros sobre capital próprio 17 (53.000) (53.000) 
Constituição de reservas 108.537 (108.537) 

Saldos em 31 de dezembro de 2011 585.000 1 161 5.823 53.612 545.190 1.190.786 
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Construtora OAS Ltda. 

Demonstrações dos resultados abrangentes 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 

Nota 
explicativa 31/12/2011 31/12/2010 

(Reapresentado) 
Lucro liquido do exercício 150.660 84.040 

Outros resultados abrangentes: 

Variação das ações da INVEPAR 70.591 

Impostos diferidos sobre a variação 
das ações da INVEPAR (24.001) 

Perda em participações acionárias 821 

Ganhos (perdas) na conversão de 
demonstrações contábeis de 
controladas no exterior 11 2.830 (5.421) 

Total do resultado abrangente do 
exercício 200.080 79.440 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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17.230 
(64.100) 

4.521 
(6.985) 

(98.507) 
39.047 
73.055 

8.432 
(15.614) 

123.900 
(85.347) 
27.424 

(35.854) 
440.469 
(24.157) 
163.530 

18.428 
31.485 

275.236 581.704 

(150.509) 	(303.597) 
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Construtora OAS Ltda. 
S03 

Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 

Nota 
explicativa 	31/12/2011 	31/12/2010 

(reapresentado) 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro liquido do exercício 

Lucro liquido do exercido 	 150.660 	84.040 
Ajustes para reconciliar o lucro liquido do exercício 

com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
atividades operacionais: 

Equivalência patrimonial e operações : 
descontinuadas 	 11 	 (91.250) 	(16.204) 

Ganho na variação percentual de participação 	 (47.931) 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 	 6 	 29.774 
Depreciações e amortizações 	 12 	 37.298 	35.186 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 	16 	 (15.207) 	51.504 
Variações monetárias, 
cambiais e encargos - líquidas 	 20.022 	21.395 
(Ganho) Perda do permanente baixado 	 (27.412) 	113.547 

Provisão para imposto de renda e contribuição 
social 	 16 	 (20.990) 	35.854 

Provisão para perda de investimento 	 11 	 1.178 	(16.043) 
Provisão para participação nos resultados 	 109.621 	43.430 
Outros 	 (1.060) 	4.278  

309.156 

34.247 
5.410 

(3.384) 
(3.669) 

(19.759) 
5.762 

(29.740) 
20.134 

Subtotal 	 192.634 
(Aumento) redução nos ativos operacionais: 

Contas a receber de clientes 	 (107.848) 
Estoques 	 7 	 (34.350) 
Impostos a recuperar 	 3.985 
Despesas antecipadas 	 6.045 
Conta corrente de consórcios 	 (23.745) 
Títulos a receber 	 (30.132) 
Adiantamentos a terceiros 	 (69.198) 
Outros ativos 	 (15.565) 

Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Fornecedores 
Salários, provisões e contribuições sociais 
Impostos a recolher 
Imposto de renda e contribuição social 
Adiantamentos de terceiros 
Custos a incorrer 
Recebimento antecipado de clientes 
Dividendos e juros sobre capital próprio 
Outras obrigações e contas a pagar 

Caixa gerado nas atividades operacionais 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Aplicações financeiras 
Aquisição de investimento 
Aquisição de imobilizado 
Aquisição de intangível 
Resultado pela alienação do permanente 

Caixa aplicado nas atividades de investimento 

9 
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Construtora OAS Ltda. 

Demonstrações dos fluxos de caixa--Continuação 
Períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Nota 
explicativa 31/12/2011 31/12/2010 

(reapresentado) 

Empréstimos tomados de terceiros 39.642 
Empréstimos tomados de empresas ligadas 1.267.761 964.330 
Empréstimos pagos a terceiros (235.672) (13.243) 
Empréstimos pagos a empresas ligadas (1.088.073) (791.182) 
Juros pagos (25.647) (21.502) 
Dividendos e jurog sobre o capital próprio pagos (7.500) 
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de 

financiamento (41.989) 130.903 

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 389.206 102.542 

Caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercicio 4 327.926 225.384 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercido 4 717.132 327.926 

Aumento no caixa e equivalentes de caixa 389.206 102.542 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Construtora OAS Ltda. 

 

505 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

1. Contexto operacional 

A Construtora OAS Ltda. ("OAS" ou "Empresa") é uma Empresa domiciliada no Brasil, 
com sede localizada na Avenida Angélica, 2.346. A Empresa tem por objetivo a 
exploração da atividade de engenharia civil e da indústria da construção civil e 
pesada, inclusive o gerenciamento e execução de projetos e obras, e a participação 
em empresas de qualquer ramo empresarial. 

2. Base de preparação 

A emissão das demonstrações financeiras auditadas foi autorizada pelos sócios e 
administradores em 13 de abril de 2012. 

a) Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC) 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os Pronunciamentos, 
Orientações e Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis ("CPC"). 

A Sociedade apresentou demonstrações financeiras consolidadas para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2011 que foram preparadas pela 
Administração de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Tais 
demonstrações apresentadas em separado dessas demonstrações financeiras 
foram examinadas pelos auditores independentes que emitiram seu relatório com 
modificações similares às contidas no presente relatório dos auditores, com data 
de 13 de abril de 2012 e estão disponíveis na sede da empresa. 

b) Base de mensuracão 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, 
exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos 
financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. 

c) Moeda funcional e moeda de apresentacão  

As demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais, que é a 
moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras apresentadas 
em Real foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado d 
outra forma. Devido aos arredondamentos, os números apresentados ao longo 
deste documento podem não perfazer precisamente aos totais apresentados. 
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CPC 00 
CPC 15 

CPC 19 

CPC 20 
CPC 26 
1CPC 01 

Pronunciamento Conceituai Básico 
Combinação de Negócios 
Investimento em Empreendimento Controlado em 
Conjunto 
Custos de Empréstimos 
Apresentação das Demonstrações Contábeis 
Contratos de Concessão 

Tais revisões dos pronunciamentos e da interpretação não impactaram as 
demonstrações financeiras da Empresa. 

O TABELIÃO DE NOTA 
. 	Pr3u1oRnber:D Fcrrw 

Rua Meireorri 
presvreefeepiar 

g:nal 3 rani apresentada. fl 

5 Peala, 	1 11 w£91.iávozol,  

- Tabelião 
1 24 

„cgraleacen!arree 
arte'reareaOre3  

NeSSar.ar0 Pereira kl  

snos K-1'0111-105 P tgl o RS 2,3 
'"•• 	.sick 

jel.ieioN °I -1 	-- -1:0  • 
ReA v tOn 

Construtora OAS Ltda. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
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2. Base de preparação--Continuação 

d) Uso de estimativa e julgamento 

A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as normas CPC, 
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam 
a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação 
às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que elas são revisadas 
e em quaisquer períodos futuros afetados. 

As informações sobre incertezas quanto às premissas e estimativas que 
possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do 
próximo exercício estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: 
determinação de taxas de desconto a valor presente utilizadas na mensuração de 
certos ativos e passivos de curto e longo prazo, provisões para contingências 
fiscais, cíveis e trabalhistas (passivos eventuais), custo orçado dos 
empreendimentos e contratos de construção, garantias e a elaboração de 
projeções para realização de imposto de renda e contribuição social diferidos, as 
quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte 
da Administração da Empresa, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, 
podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados e valores 
reais. 

e) Pronunciamentos do CPC revisados em 2011  

Em 2011, o comitê de pronunciamentos contábeis revisou os seguintes 
pronunciamentos: 

CPCIICPC Número 	 Sumário 

12 
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Construtora OAS Ltda. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

2. Base de preparação--Continuação 

507 

f) Reclassificacões  

Determinados saldos do balanço patrimonial de 31 de dezembro de 2010 foram 
reclassificados para fins de comparabilidade, conforme demonstrado abaixo: 

Ativo 
Circulante 

Antes Depois 

Empresas controladas e ligadas 134.499 134.499 
Outros 1.274.560 1.274.560 

1.409.059 1.409.059 
Não circulante 
Empresas controladas e ligadas 36.381 36.381 
Tributos diferidos (a) 30.952 895 
Outros 579.368 579.368 

646.701 616.644 

Total do ativo 2.055.760 2.025.703 

Passivo 
Circulante 
Empresas controladas e ligadas 
Outros 701.493 701.493 

701.493 701.493 
Não circulante 
Empresas controladas e ligadas (b) 224 224 
Tributos diferidos (a) 138.569 108.512 
Outros 290.374 290.374 

429.167 399.110 

Patrimônio liquido 925.100 925.100 

Total do passivo 2.055.760 2.025.703 

(a) Reciassiticação dos tributos diferidos ativos e passivos 

(b) Reclassificação de saldos relativos a terceiros não ligados ao 

3. Principais políticas contábeis 

a) Caixa e equivalentes de caixa 
A:essandro PCrair3 Brap 
SELOS RECOLHIDOS POR VE.ROA VALOR RECEBIDO RS 2.2h 

São representados por fundo fixo de caixa, recursos em contas bancárias de livre 
movimentação e por aplicações financeiras cujos saldos não diferem 
significativamente dos valores de mercado, com até 90 dias da data da aplicação 
ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido 
de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor, os 
quais são registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou de 
realização. 
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Construtora OAS Ltda. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

b) Aplicações financeiras  

A Empresa classifica suas aplicações financeiras nas seguintes categorias: i) 
títulos mantidos até o vencimento, ii) títulos disponíveis para venda e iii) títulos 
para negociação. A classificação depende do propósito para o qual o investimento 
foi adquirido. 

As aplicações financeiras mantidas até o vencimento são mensuradas pelo custo 
de aquisição acrescido por juros, correção monetária, variação cambial, menos 
perdas do valor recuperável, quando aplicável, incorridos até a data das 
demonstrações financeiras. As aplicações financeiras para negociação são 
mensuradas pelo seu valor justo. 

Os juros, correção monetária e variação cambial, quando aplicável, assim como as 
variações decorrentes da avaliação ao valor justo, são reconhecidos no resultado 
quando incorridos. 

As aplicações financeiras disponíveis para venda são mensuradas pelo seu valor 
justo. Os juros, correção monetária e variação cambial, quando aplicável, são 
reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações decorrentes da 
avaliação ao valor justo, com a exceção de perdas do valor recuperável, são 
reconhecidas em conta específica do patrimônio liquido quando incorridas. Os 
ganhos e perdas registrados no patrimônio líquido são baixados para o resultado 
do exercício no momento em que essas aplicações são realizadas em caixa ou 
não recuperável. 

c) Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa  

Representados pelos respectivos valores de realização, podendo incluir, caso seja 
julgado necessário, a provisão para créditos de liquidação duvidosa, cujo cálculo é 
baseado em estimativa suficiente para cobrir prováveis perdas na realização das 
contas a receber, considerando o histórico de recebimentos, a situação de cada 
cliente e as respectivas garantias oferecidas. Estão apresentados nessa rubrica os 
saldos decorrentes de serviços de construção medidos a faturar, relativos aos 
contratos de construção reconhecidos pelo grau de avanço das obras. 

14 
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509 Construtora OAS Ltda. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

d) Deterioração de ativos financeiros  

Ativos financeiros são avaliados a cada data de balanço para identificação de 
eventual deterioração de ativos (impairment). São considerados deteriorados 
quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após o 
reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado o fluxo 
estimado de caixa futuro do investimento. 

e) Imobilizado  

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido das 
respectivas depreciações acumuladas calculadas pelo método linear a taxas que 
levam em consideração a vida útil econômica desses bens. 

Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum beneficio 
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda 
resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre o valor 
líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na demonstração do 
resultado, no exercício em que o ativo for baixado. 

O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no 
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o 
caso. 

Ativos mantidos por meio de arrendamento financeiro são depreciados pela vida 
útil esperada da mesma forma que os ativos próprios ou por um período inferior, 
se aplicável, conforme termos do contrato de arrendamento em questão. 

Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefícios 
econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 
perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela 
diferença entre os valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são 
reconhecidos no resultado. 

Investimentos 

f.1) Investimentos em empresas controladas 

Nas demonstrações financeiras a Empresa reconhece e demonstra os 
investimentos em controladas através do método de equivalência patrimonial. 

15 
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Construtora OAS Ltda. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

5 1 O 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

f) Investimentos—Continuação 

f.2) Outros investimentos 

A Empresa possui investimentos cuja participação não possibilita controle ou 
influência significativa. Tais investimentos são tratados como instrumentos 
financeiros, dentro do escopo dos CPCs 38, 39 e 40. 

f.3) Consórcios 

A Empresa também participa em consórcios em diversos empreendimentos, e 
os consolida na proporção dos respectivos percentuais de participação. 

f.4) Perda de controle em controladas 

Quando a Empresa perde o controle de uma controlada, o ganho ou a perda 
na alienação é calculado pela diferença entre: (i) a soma do valor justo das 
considerações recebidas e do valor justo da participação residual, e (ii) o saldo 
anterior dos ativos (incluindo ágio) e passivos da controlada, e participações 
não controladoras, se houver. 

O valor justo de qualquer investimento detido na antiga controlada na data da 
perda de controle é considerado como o valor justo no reconhecimento inicial 
para contabilização subsequente pelo CPC 38 - Instrumentos Financeiros: 
Reconhecimento e Mensuração (equivalente ao IAS 39) ou, quando aplicável, 
o custo no reconhecimento inicial de um investimento em uma coligada ou 
controlada em conjunto. 

Ativos mantidos para venda  

Os ativos não circulantes e os grupos de ativos são classificados como mantidos 
para venda caso o seu valor contábil seja recuperado principalmente por meio de 
uma transação de venda e não através do uso contínuo. Essa condição é atendida 
somente quando a venda é altamente provável e o ativo não circulante (ou grupo 
de ativos) estiver disponível para venda imediata em sua condição atual. A 
Administração está comprometida com a venda, a qual se espera que, no 
reconhecimento, possa ser considerada como uma venda concluída dentro de um 
ano a partir da data de classificação. 

g) 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

g) Ativos mantidos para venda—Continuação  

Quando a Empresa está comprometida com um plano de venda que envolve a 
perda de controle de uma controlada, quando atendidos os critérios descritos no 
parágrafo anterior, todos os ativos e passivos dessa controlada são classificados 
como mantidos para venda nas demonstrações financeiras, mesmo se após a 
venda o Grupo ainda retenha participação na Empresa. 

Os ativos não circulantes (ou o grupo de ativos) classificados como destinados à 
venda são mensurados pelo menor valor entre o contábil anteriormente registrado 
e o valor justo menos o custo de venda. 

Custo de empréstimos 

Custos de empréstimos diretamente relacionados com aquisição, construção ou 
produção de um ativo que requer um tempo significativo para ser concluído para 
fins de uso são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos 
os demais custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que 
são incorridos. Custos de empréstimo compreendem juros e outros custos 
incorridos por uma entidade relativos ao empréstimo. 

h) Instrumentos financeiros  

h.1) Reconhecimento inicial e mensuração 

Os instrumentos financeiros da Empresa são representados pelo caixa e 
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, créditos a receber, contas a 
pagar a fornecedores, debêntures, empréstimos e financiamentos e 
instrumentos derivativos com característica de hedge. Os instrumentos são 
reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo acrescido dos custos 
diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão, exceto os instrumentos 
financeiros classificados na categoria de instrumentos avaliados ao valor 
justo por meio do resultado, para os quais os custos são registrados no 
resultado do exercício. 

17 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

i) Instrumentos financeiros—Continuação  

i.2) Mensuração subsequente 

A mensuração dos ativos e passivos financeiros depende da sua 
classificação, que pode ser da seguinte forma: 

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: incluem ativos 
financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no 
reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. 

Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado: incluem passivos 
financeiros para negociação e passivos financeiros designados no 
reconhecimento a valor justo por meio do resultado. A Empresa não 
apresentou nenhum passivo financeiro a valor justo por meio de resultado. 

Passivos financeiros são class-  ificados como mantidos para negociação 
quando forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Esta 
categoria inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela 
Empresa que não satisfazem os critérios de contabilização de hedge 
definidos pelo CPC 38 (IAS 39). Derivativos, incluídos os derivativos 
embutidos que não são relacionados ao contrato principal e que devem ser 
separados, também são classificados como mantidos para negociação, a 
menos que sejam designados como instrumentos de hedge efetivos. 

Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na 
demonstração do resultado. 

Empréstimos e financiamentos: após reconhecimento inicial, empréstimos e 
financiamentos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e 
perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da 
baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização pelo 
método da taxa de juros efetivos. 

1) Instrumentos derivativos 

A Empresa possui instrumentos financeiros derivativos para administrar a sua 
exposição a riscos de taxa câmbio e juros. A nota explicativa n9  19 inclui 
informações mais detalhadas sobre os instrumentos financeiros derivativos. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

j) Instrumentos derivativos--Continuação  

Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de contratação 
e são posteriormente remensurados pelo valor justo no encerramento do exercício. 
Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado imediatamente, a 
menos que o derivativo seja designado e efetivo como instrumento de "hedge"; 
nesse caso, o momento do reconhecimento no resultado depende da natureza da 
relação de "hedge". 

19 

k) Arrendamento mercantil  

Os arrendamentos são classificados como financeiros sempre que os termos do 
contrato de arrendamento transferirem substancialmente todos os riscos e 
benefícios da propriedade do bem para o arrendatário. Todos os outros 
arrendamentos são classificados como operacionais. 

I) Tributação 

Impostos correntes 

A provisão para imposto sobre a renda está baseada no lucro tributável do 
exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado abrangente/demonstração do resultado, porque exclui receitas ou 
despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não 
tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto sobre 
a renda é calculada individualmente por cada empresa do Grupo com base nas 
alíquotas vigentes no fim do exercício. 

Impostos diferidos 

O imposto sobre a renda diferido ("imposto diferido") é reconhecido sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais 
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são geralmente 
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os impostos 
diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a Empresa apresentará lucro 
tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser utilizadas. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis--Continuação 

I) Tributação—Continuação 

Impostos diferidos—Continuação 

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada 
exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do 
ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no 
período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, 
com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no final de cada 
exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido substancialmente aprovada. 

Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o 
direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e 
quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma 
autoridade fiscal e o Grupo pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e 
passivos fiscais correntes. 

m)Outros ativos e passivos 

Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios 
econômicos futuros serão gerados em favor da Empresa e seu custo ou valor 
puder ser mensurado com segurança. 

Um passivo é reconhecido no balanço quando a Empresa possui uma obrigação 
legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que 
um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo, e demonstrado pelos valores 
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço 
patrimonial. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

n) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas 

Julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras da Empresa requer que a 
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os 
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as 
divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações 
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia 
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo 
ou passivo afetado em períodos futuros. 

Estimativas e premissas 

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e 
outras importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, 
envolvendo risco significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil 
dos ativos e passivos no próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir: 

I. Reconhecimento de receita e margem dos contratos de construção e provisões 
para contratos quando a revisão do resultado estimado dos contratos indica que 
os custos totais do contrato excedem à receita total do contrato, a perda 
esperada é reconhecida imediatamente como uma despesa no resultado do 
exercício. 

O resultado estimado dos contratos é revisado mensalmente durante a 
execução dos contratos e representa a melhor estimativa dos benefícios 
econômicos futuros do contrato, bem como os riscos e obrigações a ele 
associados. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis—Continuação 

n) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas--Continuacão 

II. Impostos 

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários 
complexos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo 
aspecto de relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza 
de longo prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, 
diferenças entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras 
mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e 
despesa de impostos já registrada. A Empresa constitui provisões, com base 
em estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte 
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor 
dessas provisões baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias 
fiscais anteriores e interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela 
entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de 
interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo 
das condições vigentes no respectivo domicílio da Empresa. 

Julgamento significativo da Administração é requerido para determinar o valor 
do imposto diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo 
provável e nível de lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de 
planejamento fiscal futuras. 

III. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Empresa reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação 
da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a 
hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes 
nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação 
dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, 
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

3. Principais políticas contábeis--Continuação 

o) Reconhecimento da receita  

Contratos de construção qualificados e classificados como serviços de construção: 

A receita do contrato compreende o valor inicial acordado no contrato acrescido de 
variações decorrentes de solicitações adicionais, as reclamações e os pagamentos 
de incentivo contratuais, na condição em que seja provável que elas resultem em 
receita e possam ser mensuradas de forma confiável. Tão logo o resultado de um 
contrato de construção possa ser estimado de maneira confiável, a receita do 
contrato é reconhecida no resultado na medida do estágio de conclusão do 
contrato. 

Despesas de contrato são reconhecidas quando incorridas, a menos que elas 
criem um ativo relacionado à atividade do contrato futuro. 

O estágio de conclusão é avaliado pela referência física ou financeira dos 
trabalhos realizados. O critério a ser adotado depende dos termos de cada 
contrato e de todos os fatos e circunstâncias relacionadas. Quando o resultado de 
um contrato de construção não pode ser medido de maneira confiável, a receita do 
contrato é reconhecida até o limite dos custos reconhecidos na condição de que os 
custos incorridos possam ser recuperados. Perdas em um contrato são 
reconhecidas imediatamente no resultado. 

p) Receitas e despesas financeiras  

Representam juros e variações monetárias e cambiais decorrentes de aplicações 
financeiras, depósitos judiciais, empréstimos e financiamentos. 

4. 	Caixa e equivalentes de caixa 

31/12/2011 31/12/2010 

Caixa e bancos 12.167 35.172 
Aplicações financeiras 

Certificados de Depósito Bancário — CDB 439.791 292.754 
Fundos de investimento de renda fixa 41.431 
Aplicações financeiras debêntures 223.309 
Outras 434 

Total 717.132 327.926 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

4. Caixa e equivalentes de caixa--Continuação 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, os CDBs são remunerados por taxas que 
variam entre 96% e 104% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI. 

Os CDBs são classificados pela Administração da Empresa na rubrica "Caixa e 
equivalentes de caixa", por serem considerados ativos financeiros com possibilidade 
de resgate imediato e sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. 

5. Aplicações financeiras 

Aplicações financeiras 
31/12/2011 31/12/2010 

Aplicações financeiras vinculadas/sucursais no exterior 17.691 
Fundos de investimento de renda fixa 528 
Aplicações financeiras debêntures 128.198 41.316 
Outros 403 

Total 128.198 59.938 

As aplicações financeiras possuem remuneração pela variação do Certificado de 
Depósito Interbancário - CDI que está entre 96 % e 104% em 31 de dezembro de 
2011 e 2010. 

As aplicações em debêntures possuem remuneração pela variação do Certificado de 
Depósito Interbancário - CDI que varia entre 100,5 % e 101,5% em 31 de dezembro 
de 2011 e 2010. 

As aplicações financeiras em debêntures foram classificadas como aplicações 
financeiras, pois diferente das aplicações classificadas como equivalentes de caixa, 
tais aplicações estão sujeitas à redução significativa de valor no caso de resgate 
imediato. 

31/12/2011 31/12/2010 

485.455 420.841 
190.130 86.382 

11.614 96.645 
687.099 603.868 

190.113 
4.164 

(48.481) 
145.796 
832.895 

168.945 
714 

(18.707 
150 

6. Contas a receber de clientes 

Circulante 
Governos 
Privados 
Partes relacionadas 

Total 

Não Circulante 
Governos 
Privados 
Provisão créditos de liquidação duvidosa 

Total 
Total Geral 

24 



NOSS3rtfo Pr5fOIN.1 Drap 
SEIOS RECOLHIDOS PCR VIRA VALOR RLCLRIUC È À 

 c,..):J 
. 	. 

o 

519 Construtora OAS Ltda. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) /f<f 

6. Contas a receber de clientes--Continuação 

A Empresa tem contas a receber de clientes vinculados aos Governos Federal, 
Estadual e Municipal relativos a diversas obras paralisadas, em andamento, ou em 
fase final de execução. A Administração, baseada no conhecimento dos negócios e 
em experiências anteriores, não prevê perda com a realização desses ativos, com 
exceção dos valores os quais compõem a provisão para perda em 31 de dezembro 
de 2011 e 2010. 

Em 31 de dezembro de 2011 o saldo do contas a receber de clientes registrado no 
ativo circulante e ativo não circulante inclui R$ 101.231 (em 31 de dezembro de 2010, 
R$ 119.212), oriundos de direitos de serviços prestados e despesas incorridas por 
paralisação das obras, riscos específicos e negociações em andamento, inclusive 
pelas vias administrativa e judicial. Baseada nas negociações em andamento, a 
Administração não prevê perdas na realização desses créditos ao final dos 
processos, com exceção dos valores os quais compõem a provisão para perda em 31 
de dezembro de 2011 e 2010. 

Aqinq list do contas a receber 

31/12/2011 31/12/2010 
Títulos a vencer 626.724 322.390 
Títulos vencidos até 30 dias 35.354 121.105 
Títulos vencidos de 31 a 60 dias 4.197 26.907 
Títulos vencidos de 61 a 90 dias 2.502 18.770 
Títulos vencidos de 91 a 180 dias 15.619 37.005 
Títulos vencidos de 181 a 360 dias 2.704 11.474 
Títulos vencidos há mais de 360 dias 194.276 235.876 
Subtotal 881.376 773.527 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (48.481) (18.707) 
Total 832.895 754.820 

A provisão para devedores duvidosos é constituída com base em análise da situação 
financeira de cada cliente e, em casos de processos judiciais de cobrança, em 
pareceres da respectiva assessoria jurídica. 

Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa 

Saldo no início do exercício 
Complemento de provisão 
Saldo no final do período 

	

31/12/2011 	31/12/2010  

	

(18.707) 	(18.707) 
(29.774) 
(48.481) 

D 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

Contas a receber de clientes--Continuação 

6.1 Contratos de construção 

Em atendimento ao pronunciamento contábil CPC 17, os montantes a serem 
evidenciados de acordo com o pronunciamento são os seguintes: 

Custos incorridos e lucros reconhecidos (liquido 
31/12/2011 31/12/2010 

dos valores faturados) 712.565 403.196 
Quantia bruta devida pelo contratante 712.565 403.196 

(-) receita diferida de obras faturadas (nota n° 15) (307.479) (143.946) 
(-) retenções contratuais (19.353) (22.968) 
(-) adiantamentos recebidos (nota n° 14) (543.553) (103.084) 

(870.385 (269.998) Quantia bruta devida ao contratante 

Saldo liquido contratos de construção em curso (157.820) 133.198 

A receita bruta auferida no ano decorrente dos contratos de construção totalizaram 
R$ 2.767.145. Em 31 de dezembro de 2010 o valor era de R$ 3.242.144. Os 
adiantamentos recebidos de clientes relacionados aos contratos de construção em 
andamento referem-se a valores recebidos não aplicados às obras em virtude dos 
custos ainda não incorridos. 

7. Estoques 

Materiais para aplicação 
Adiantamentos a fornecedores 
Materiais para revenda 
Outros 
Total 

31/12/2011 31/12/2010 
30.901 26.814 

10.162 
36.554 
4.311 440 

71.766 37.416 
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8. Transações com partes relacionadas 
8.1 Empresas controladas e ligadas 

A seguir, estão demonstradas as operações de mútuo e compra e venda de 
ativos entre a controladora Construtora OAS Ltda e suas controladas: 

31/12/2011 31/12/2010 
Ativo circulante 
OAS S.A. 13.922 134.499 
Fonte Nova 442 - 
Concessionária Porto Novo S/A 1.791 

Total 16.155 134.499 

Ativo não circulante 
OAS S.A. 143.956 11.995 
CMP Participações Ltda. 1.211 1.211 
LP Participações Ltda. 1.701 
OAS Empreendimentos S.A. - 7.043 
Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 8.174 8.175 
Concessionária Porto Novo S.A. 6.638 - 
Outros 5.831 6.256 
Total 165.810 36.381 

Passivo não circulante 
Ecovap — Engenharia e Construção 802 
EPP — Energia Elétrica e Participações Ltda. 224 224 
OAS Investiments Limited 98.300 
Edificações Itaigara S.A. 12.759 
Outros 697 
Total 112.782 224 

8.2 Transações comerciais 

A seguir, estão demonstradas as operações comerciais entre a controladora 
Construtora OAS Ltda.: 

31/12/2011 	31/12/2010  
Ativo circulante  
Contas a receber 

Construtora OAS Ltda. — Sucursal Bolívia 
Construtora OAS Ltda. — Sucursal Equador 
Construtora OAS Ltda. — Sucursal Peru 
Construtora OAS Ltda. — Sucursal Uruguai 
Fonte Nova Participações S.A. 
Arena Porto Alegrense S.A. 
Linha Amarela S.A. 
Outros 

Total 
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8. Transações com partes relacionadas-Continuação 

8.2 Transações comerciais-Continuação 

31/12/2011 	31/12/2010  
Passivo circulante  
Contas a pagar 

OAS S.A. 
Coesa Engenharia Ltda. 
Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. 

Total 

Receitas 
31/12/2011 31/12/2010 

Receita de Locações 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Bolívia 898 1.100 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Haiti 644 
Outros 568 

Receita de venda de serviços, bens e insumos 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Bolívia 14.861 9.989 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Haiti 934 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Uruguai 642 15 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Peru 3.041 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Equador 19 4.339 
Linha Amarela S.A. - LAMSA 88.360 
Concessionária Bahia Norte S.A. - CBN 87.926 
Concessionária Rota Atlântico S.A. 5.129 
Arena Porto-Alegrense S.A 235.894 
Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. 35.078 
Fonte Nova Negócios e Participações S.A. 26.601 
Concessão Porto Novo S.A. 14.519 
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. 93.899 

Total das receitas 604.760 19.696 
Custos 

Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. 12.200 
Arena Porto-Alegrense S.A. 198.965 
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. 34.227 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Bolívia 11.021 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Equador 2.323 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Haiti 49 
Construtora OAS Ltda. - Sucursal Uruguai 176 
Fonte Nova Negócios e Participações S.A. 24.728 
Linha Amarela S.A. - LAMSA 74.233 
OAS S.A. 12.941 
Concessionária Porto Novo S.A. 11.646 
Concessionária Bahia Norte S.A. 71.487 
Concessionária Rota Atlântico S.A. 2.905 

Total dos custos 443.960 12.941 
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8. Transações com partes relacionadas—Continuação 

8.3 Remuneração da Administração 

A remuneração da Administração, que contempla a Direção da Empresa, durante 
o período é a seguinte: 

Honorários dos administradores 

31/12/2011 	31/12/2010  

8.981 	8.149 

9. Impostos a recuperar 

Circulante 
31/12/2011 31/12/2010 

ICMS sobre ativo imobilizado 1.309 
IR/CS a recuperar 2.731 64 
INSS a recuperar

-  
1.671 

Outros 4 2 
Total 2.735 3.046 

Não circulante 
FINSOCIAL 74.188 70.057 
Outros 8 

Total 74.188 70.065 

Total Geral 76.923 73.111 

FINSOCIAL 

A Empresa ingressou com Ação Declaratória contra a Fazenda Nacional (União 
Federal) no exercício de 1993, visando assegurar o seu direito ao crédito de 
aproximadamente R$ 105.973 (atualizados até 31 de janeiro de 2006) relativo às 
majorações da aliquota do FINSOCIAL, que passou de 0,6% para 1%, de 1% para 
1,2% e de 1,2% para 2% no período compreendido entre setembro de 1989 a março 
de 1992, declaradas inconstitucionais pela Resolução do Senado Federal — RSF 
n° 49/95. 

Em janeiro de 2007, o Juizo de 1 a  Instância proferiu decisão nos autos da Execução 
autorizando a Empresa a dar início à compensação do valor incontroverso 
(reconhecido pela Fazenda Nacional como sendo devido). Dessa forma, por meio de 
procedimento de compensação deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
a Empresa utilizou-se da parcela habilitada até 30 de junho de 2009 no valor de 
R$ 52.887. 
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O saldo de investimento na concessionária Invepar está representado por 
investimento em ações da referida Empresa. Na aplicação do CPC 38 - Instrumentos 
Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, a Empresa revisou sua prática contábil 
e passou a classificar esse investimento na categoria de ativos financeiros 
disponíveis para a venda mensurada ao seu valor justo (fair value). A classificação no 
curto prazo reflete a intenção de venda da Empresa para o referido ativo. 

O ganho ou perda proveniente de alteração do valor justo de um ativo financeiro 
disponível para venda é reconhecido como outros resultados abrangentes (ajuste de 
avaliação patrimonial), exceto no caso de perdas no valor recuperável e de ganhos e 
perdas de variações cambiais, até que o ativo financeiro seja realizado (vendido ou 
transferido), momento em que o ganho ou perda cumulativo, anteriormente 
reconhecido, deverá ser reconhecido no resultado. Os dividendos resultantes de um 
instrumento patrimonial disponível para venda são reconhecidos no resultado quando 
o direito da entidade de recebê-los é reconhecido. 
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9. Impostos a recuperar--Continuação 

Na opinião do escritório de advocacia que patrocina a causa, as chances de êxito na 
ação são prováveis. Atualmente, o processo aguarda no Superior Tribunal de Justiça 
- STJ o julgamento do Agravo Regimental interposto pela Fazenda Nacional em face 
da decisão monocrática do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 

O saldo atualizado em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é de R$ 74.188 (em 31 de 
dezembro de 2010, R$ 70.057), que se encontra registrado no ativo não circulante, 
líquido dos efeitos tributários. 

10. Ativos classificados como mantidos para venda 

O Grupo está buscando vender seus investimentos nas controladas abaixo e prevê 
que a venda será efetuada até 31 de dezembro de 2012. 

31/12/2011 31/12/2010 

Alipar - Alimentos e Participações Ltda. 42.431 42.220 
CRT - Concessionária Rio-Teresopolis S.A. 5.196 
Invepar - Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. 135.763 65.172 
Inambari Geração de Energia S.A 15.525 11.841 
Linea Amanha SAC (a) 34.146 
Total 

(a) 	Conforme descrito nas notas explicativas 11 e 25, como fato relevante. 

227.865 124.429 
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10. Ativos classificados como mantidos para venda—Continuação 

O valor de mercado das ações foi obtido através de recentes aportes dos demais 
acionistas da Invepar (partes isentas, conhecedoras e dispostas a tanto), os quais 
foram efetuados em julho de 2011. 

11. Investimentos 

Línea Amanha Brasil  

Em 28 de dezembro de 2010, a Administração do Grupo OAS, dando prosseguimento 
à estratégia de segmentação de investimentos por ramos de atuação (Engenharia, 
Empreendimentos Imobiliários e Investimentos em lnfraestrutura), a OAS S/A 
("OASP"), holding do Grupo OAS, adquiriu por meio de instrumento de compra e 
venda as participações detidas pela Construtora OAS Ltda. ("COAS") e pela OAS 
Investimentos S/A ("OASI") na Linea Amanha Brasil Participações S/A ("LINEA 
AMARILLA BRASIL"), titular de 75% das ações representativas do capital social da 
Linea Amanha S.A.C. (LAMSAC). 

A transação foi realizada em conformidade com os parâmetros de mercado para o 
valor das ações da LINEA AMARILLA BRASIL. Foi contratada empresa especializada 
em avaliação de ativos a qual desenvolveu os estudos necessários à obtenção do 
valor de mercado da referida empresa e emitiu laudo que confirma que a operação foi 
realizada em condições estritamente comutativas, circunstância essa indispensável 
ao atendimento das normas tributárias brasileiras e ao cumprimento dos requisitos 
regulatórios e tributários da República do Peru, país em que está sediada a LAMSAC. 

A participação de 100% das ações representativas do capital social da IAEA 
AMARILLA BRASIL, detidas pela Construtora OAS Ltda. e pela OAS Investimentos 
S.A., foram adquiridas pelo valor de R$ 362.380, nas seguintes condições: 
pagamento à vista de R$ 174.061; pagamento de R$ 152.081, por meio de 
compensação de mútuo, em 11 de fevereiro de 2011; e R$ 36.238 com vencimento 
em 11 de fevereiro de 2012. O resultado gerado por essa venda está destacado 
abaixo: 

31 

Valor da venda 	 336.247 
Valor do investimento 	 (100.491) 
Ajuste de avaliação patrimonial 	 (889) 
Valor do ganho bruto 	 234.867 
Imposto de renda e contribuição social 	 (79.855) 
Valor do ganho liquido 	 155.012 
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4.126 
(469) 

19.471 
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11. Investimentos-Continuação 

Linea Amanha Brasil--Continuação 

O quadro abaixo apresenta um sumário das informações financeiras em empresas controladas, coligadas e empreendimentos 
controlados em conjunto: 

Patrimônio 
Líquido 	 Ganho / Perda 

(passivo a 	Resultado Equivalência 	Saldo de 	 Aquisição/ Dividendos 	de 	Saldo de 
Participação descoberto) em 	em 

	
Patrimonial em investimentos Equivalência (alienação de Recebidos / participação Investimentos 

31/12/2011 	31/12/2011 
	

31/12/2010 	em 31/12/2010 Patrimonial investidas) Propostos 	societária 	em 31/12/2011 

Ecovap - Eng e Constr Vale do Paraiba 
EPP Energia Elétrica e Promoções 
SDP - 154 Serviços ind e Comércio 
Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda 
élnambari Geração de Energia S.A. 
roncesslonaria Auto Raposo Tavares 
FM° Nova Negócios e Participações S.A 

151e4le Energia S.A. 
.i,icessionária Porto Novo S.A. 

a das Dunas Concessão e Eventos 
cações galgara S/A 

Inações no Brasil 

çç6 



91.250 	55.652 23.455 	1.178 2.128 	34.146 Total Controladora 265.430 	1.178 
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11. Investimentos-Continuação 

Patrimônio 	 Equivalência 	 Aquisição/ 	 Ajuste 

	

Líquido (passivo Resultado Patrimonial 	Saldo de 	 (alienação Dividendos Provisão acumulado 	 Saldo de Partido a descoberto) 	em 	em 	investimentos Equivalência 	de 	Recebidos/ 	para 	de 	Transferência Investimentos Provisão 
ação % em 31112/2011 31/12/2011 31/12/2010 em 31/12/2010 Patrimonial Investidas) Propostos 	perdas 	conversão 	de ativos 	em 31/12/2011 para perda MAC Corporation Lida 	22,00 1387 	 - 	271 	 - 	 34 	 305 .  

Empresa Peruana de Aguas 
S.A. 	 25,00 	9.863 	154 	26 	1.260 	 39 	1.005 

Sociedade Linea Amanha 
S.A.C. 	 25,00 	165.941 	(3.723) 	(871) 	36.108 	(401) 

- Sucursal - Bolivia 	 00,00 	10.936 	2.663 	(25.826) 	4.190 	2.661 	4.025 	
(1.561) 

60 
Sucursal - Uruguai 	00,00 	5.641 	764 	174 	4.707 	765 	 167 
Sucursal - Equador 00,00 	35.983 	24.302 
Sucursal-Chile 00,00 11.918 

	

(1.020) 	(13.406) 7.092 

	

(1.020) 	6.920 	 (1.037940) 

	

11.756 	11.293 	24.302 

Sucursal-Peru 	 00,00 	52.060 	36.252 	14.376 	13.940 	36.252 

	

3.709 	
1.867 

Sucursal-Argentina   	00,00 	 2.830 	(2.835) 	2.487 
Sucursal - Haiti 	 00,00 	9.533 	(25.637) 

	

(2.835) 	(1.187) 

	

38.117 	35.942 	(25.637) 	
1.227 
(774) 

Sucursal - Colômbia 	00,00 	904 	(587) 	551 	721 	(587) 	833 	 (59) 
Sucursal - República 
Dominicana 	 00,00 	66 	(165) 	(164) 	861 	(165) 	 - 	 - 	(32) 

Sucursal - Costa Rica 	00,00 	61 	2.027) 	(425) 	518 	(1.411) 	872 	 (615) 	21 
Sucursal-Venezuela 	00,00 	( • 	744) 	(40) 	213 	(195) 	(97) 	 . (549) 	79 Sucursal -Trinidad e Tobago 00,00 	42.61 	 3 	 171 	40.473 	334 	 -. 	1.633 
Sucursal - Panamá 	00,00 	(14 	 (462) 	474 	 (14) 	(12) 	 - 
Participações no Exterior 	 23.081 	120.117 	71.779 	16.853 	 (1.178) 	2.128 	(34.146) 

162 	 2.466 

(34.146) 
10.936 

5.639 
35.985 
11.918 
52.059 

3.709 
9.531 

908 

664 
(615) 
(549) 

42.611 
(14) 

176.731 	(1.178) 



12. Imobilizado 
Taxas de 

depreciação a.a. 

31/12/2011 31/12/2010 

Custo ou reavaliação 374.056 321.745 
Depreciação acumulada (165.557) (170.194) 
Total 208.499 151.551 

Terrenos 2.210 2.210 
Máquinas e equipamentos 145.941 91.718 17 
Hardware 7.812 6.609 20 
Veículos 26.609 42.840 21 
Móveis e utensílios 8.784 4,468 10 
Outros 17.143 3.706 9 
Total 208.499 151.551 
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A Empresa não identificou indicadores que pudessem reduzir o valor de realização de 
seus ativos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, com base em suas análises do valor 
em uso pelos fluxos de caixa descontados preparados de acordo com a projeção 
orçamentária aprovada pela Administração. 

A seguir estão apresentadas as movimentações no ativo imobilizado. 

Custo 
31/12/2010 Adições Baixas 31/12/2011 

Terrenos 2.210 - 2.210 
Máquinas e equipamentos 192.794 79.933 (43.049) 229.678 
Hardware 19.568 3.453 (91) 22.930 
Móveis e utensílios 13.010 5.581 (616) 17.975 
Veículos 89.205 1.059 (8.903) 81.361 
Outros 4.958 16.009 (1.065) 19.902 
Total 321.745 106.035 (53.724) 374.056 

Depreciação/amortização 
Máquinas e equipamentos (101.076) (16.970) 34.309 (83.737) 
Hardware (12.959) (2.249) 90 (15.118) 
Móveis e utensílios (8.542) (787) 138 (9.191) 
Veículos (46.365) (14.359) 5.972 (54.752) 
Outros (1.252) (1.620) 113 (2.759) 
Total (170.194) (35.985) 40.622 (165.557) 

Saldos líquidos 151.551 70.050 _(13.102) 208.499 

g, 
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12. Imobilizado—Continuação 

A seguir estão apresentadas as movimentações da depreciação acumulada no 
período até 2010: 

Controladora 
Depreciação Acumulada em 31/12/2009 (142.946) 
Depreciação do período (27.248) 
Depreciação Acumulada em 31/12/2010 _1170.194) 

13. Empréstimos e financiamentos 

Moeda nacional 
Moeda estrangeira 
Leasing financeiro 

31/12/2011 31/12/2010 
ELIÃO 	NOTAS 

PauÉ0 Robert. 
Flua 	Mar 
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012 
24.388 
38.093 

216.441 
9.295 
1.465 

Financiamento de ativo fixo 21.962 10.060 
Derivativos 5 42 4!essandro Po,erra Braga 

Subtotal 84.448 237.3 if 	LILCOtHIOOS FOR VEREA 	VALOR REOL.8100 R 

Circulante 10.163 59.536 
Não circulante 74.285 177.767 
Total 84.448 237.303 

Moeda Taxa 
Ano de 

vencimento 

Valor contábil 

31/12/2011 31/12/2010 
Empréstimo bancário R$ CD! + 118% a.a. / CDI_CETIP 
garantido a 120,5% 2011 24.388 51.820 

Empréstimo bancário 
garantido USD 6,50%a.a. pré fixada 2019 38.098 9.337 

Empréstimo bancário não 
garantido R$ 100% CD' até 15,91°Áa.a. 2012 164.621 

TJLP + 2,40%a.a. até 
Finame R$ 9,70%a.a. pré fixada 2013 21.962 10.060 
Leasing financeiro R$ 18,86%a.a. pré fixada 2011 1.465 
Total 84.448 237.303 
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31/12/2011 

2013 14.916 
2014 38.970 
2015 7.423 
A partir de 2016 12.976 

Total 74.285 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

13. Empréstimos e financiamentos—Continuação 

 

"Covenants" contratuais 

 

    

A Empresa figura como garantidora do fiel e pontual pagamento das Debêntures 
emitidas pela controladora OAS S.A. (Emissora). Como Fiadora, a Empresa torna-se 
solidariamente responsável, com a Emissora, pelo pagamento de todos os valores 
devidos nos termos previstos na escritura da emissão, inclusive submetendo-se ao 
cumprimento das cláusulas restritivas aplicáveis à Fiadora previstas na referida 
escritura. 

O instrumento particular de escritura da emissão de debêntures possui cláusulas 
restritivas determinando níveis máximos de endividamento, bem como níveis mínimos 
de cobertura de parcelas a vencer e custos a incorrer. Além desses compromissos 
financeiros, existem outros compromissos assumidos, dentre os quais: 

• Não-renoVação de autorizações e licenças; 
• Não cumprimento de decisões judiciais transitadas em julgado; 
• Redução do capital social que não para absorção de prejuízos; 
• Transferência ou cessão de controle acionário; e 
• Alterações na estrutura societária, tais como fusões, cisões e incorporações 

mediante disposição de ativos relevantes. 

Para 31 de dezembro de 2011 e 2010, não foram identificados eventos que possam 
resultar no não-cumprimento das referidas cláusulas restritivas. 

Os montantes de longo prazo de empréstimos em 31 de dezembro de 2011 têm a 
seguinte composição, por ano de vencimento: 
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14. Adiantamento de 

Passivo 

terceiros 

31/12/2011 31/12/2010 

543.553 103.084 Obras de engenharia 
Total 543.553 103.084 

Circulante 110.721 41.765 
Não circulante 432.832 61.319 
Total 543.553 103.084 

15. Recebimento antecipado de clientes 

Circulante 
31/12/2011 31/12/2010 

Consórcios -terceiros 168.550 139.529 
Subtotal 168.550 139.529 

Não circulante 
Clientes — terceiros 5.659 

Consórcios - terceiros 133.270 
Outras 4.417 
Subtotal 138.929 4.417 

Total 307.479 143.946 

As receitas diferidas referem-se aos contratos de construção em curso em 
decorrência de faturamento antecipado, sendo liquidado mediante o progresso dos 
projetos, mensurado na proporção dos custos incorridos sobre os custos orçados. 



Passivo circulante 
Passivo não circulante 
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16. Imposto de renda e contribuição social 

Os valores de imposto de renda e contribuição social correntes que afetaram o 
resultado do exercício são demonstrados a seguir: 

31/12/2011 31/12/2010 
Lucro contábil antes do imposto de renda e contribuição social 114.864 162.601 
Aliquota combinada do imposto de renda e contribuição social 34% 34% 
Imposto de.renda e contribuição social às aliquotas da legislação (39.054) (55.284) 
Ajustes no lucro líquido que afetam o resultado do exercício: 
Adições permanentes - 

Despesas não dedutiveis (1.492) (18.477) 
5.509 Equivalência patrimonial 31.025 

Juros sobre capital próprio 35.020 
Tributação das investidas no exterior 5.111 (22.000) 
Realização de reserva de reavaliação 4.795 
Outros 792 2.794 

Imposto de renda e contribuição social 36.197 87.458 

Taxa efetiva 31,51% 53.79% 

Corrente 20.990 (35.854) 
Diferido 15.207 (51.604) 
Total 36.197 87.458 

O saldo do imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos é 
decorrente basicamente da base negativa de contribuição social, prejuízos fiscais, 
diferenças temporárias, lucros diferidos e reserva de reavaliação, conforme 
demonstrados abaixo: 

Ativo  
Base negativa 
Prejuízo fiscal 
Total 

Ativo circulante 
Ativo não circulante 
Passivo  
Diferenças temporárias 
Lucros diferidos não realizados 
Custo Atribuído 
Reserva de reavaliação 
Total 

31/12/2011 31/12/2010 

3.473 895 

3.473 895 

3.473 895 

7.275 
118.495 92.953 

4.060 6.511 
1.890 9.048 

131.720 108.512 
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16. Imposto de renda e contribuição social--Continuação 

Baseados no plano orçamentário, a expectativa da Administração é de que o IR/CS 
diferidos ativo em 31 de dezembro de 2011 e 2010 sejam realizados até 2014. 

As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram baseadas nas projeções 
dos lucros tributáveis levando em consideração diversas premissas financeiras e de 
negócios consideradas na data de preparação dos balanços. Essas premissas são 
revisadas periodicamente pela Administração. 

17. Patrimônio liquido 

Capital social 

O capital social subscrito e integralizado pela sua única controladora OAS S.A. 
(antiga denominação OAS Engenharia e Participações -S.A.) em 31 de dezembro de 
2011 passou para R$ 585.000 (em 31 de dezembro de 2010 R$ 465.000) através de 
aporte de R$ 120.000 de saldo existente em conta de adiantamento para futuro 
aumento de capital, e está representado por 585.000.000 de quotas de valor nominal 
R$ 1,00 cada. 

Reserva de reavaliação própria e de controladas  

Representa a parcela não realizada da reavaliação de terrenos, obras civis, máquinas 
e equipamentos e veículos. 

A parcela realizada da reserva de reavaliação baseada na depreciação e alienação 
dos ativos reavaliados é transferida para prejuízos acumulados, juntamente com os 
respectivos impostos diferidos registrados pela Empresa. 

Reserva de lucros 

O saldo de lucros acumulados cuja proposta de dividendos destinação está sob 
decisão da Administração foi transferido para a conta de reservas de lucros. 

Ajuste de avaliação patrimonial 

Compreende, basicamente, os ajustes oriundos da adoção inicial das alterações das 
práticas contábeis adotadas no Brasil, a exemplo do custo atribuído, bem como as 
diferenças cambiais de conversão de operações no exterior. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

17. Patrimônio líquido--Continuação 

Dividendos e juros sobre capital próprio  

Em 31 de dezembro de 2011 a Empresa pagou a seus sócios o montante de 
R$ 53.000 a título de juros sobre capital próprio, em conformidade com o artigo 9° da 
Lei n° 9.249. 

18. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas 

A Empresa possui autos de infração de ICMS, ISS e processos de natureza cível e 
trabalhista. Esses autos de infração e processos estão sendo contestados pela 
empresa nas esferas administrativa e judicial. 

A Administração, baseada em interpretações dos assessores jurídicos responsáveis 
pela defesa das mencionadas autuações, entende que as provisões constituídas são 
suficientes para fazer face aos prováveis desembolsos de caixa, conforme 
demonstrado a seguir: 

Risco de perda provável 

31/12/2011 31/12/2010 
Processos tributários 2.930 370 
Processos cíveis 2.226 8.174 
Processos trabalhistas 3.209 2.738 
Subtotal 8.365 11.282 

Circulante 
Não circulante 8.365 11.282 
Total 8.365 11.282 

Na área tributária, os principais processos são, em suma, relativos a créditos 
tributários cobrados pelos Municípios, Estados e União, tais como: 

a) Créditos tributários de ISSON, supostamente recolhidos aquém do devido; 

b) Débitos relativos ao IPTU; 

c) Créditos tributários de ICMS relativos ao diferencial de alíquota interestadual e 
decorrentes de importação indireta de mercadorias; 

d) Débitos tributários relativos à IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; e 

e) Discussão acerca da metodologia de cálculo dos valores referentes ao Fator 
Acidentário de Prevenção - FAP. 
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31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

18. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas—Continuação 

Na área cível os processos são promovidos por terceiros, pessoas físicas ou jurídicas 
e contemplam pedidos como: 

a) Indenizatória - Danos materiais e morais em decorrência de acidente de trabalho; 

b) Indenizatória - Danos morais e materiais em decorrência de falecimento de 
empregado por acidente de trabalho; 

c) Indenizatória - Danos morais e materiais decorrentes de responsabilidade civil; 

d) Execução de obrigações decorrentes de contrato de locação não adimplido; e 

e) Cobrança de obrigações supostamente não adimplidas com subcontratados. 

Na área trabalhista são apresentadas defesas em reclamações trabalhistas 
promovidas por ex-empregados, que englobam pedidos como: 

a) Horas extras e seus reflexos; 

b) Responsabilidade subsidiária pelas empreiteiras; 

c) Adicionais de insalubridade e periculosidade; 

d) Adicional noturno; 

e) Horas "in itinere"; 

f) Descanso semanal remunerado; e 

g) Aviso prévio indenizado. 

Risco de perda possível 

Processos tributários 
31/12/2011 31/12/2010 

88.875 
Processos chieis 29.469 29.818 
Processos trabalhistas 116 1.153 
Total 118.460 38.379 

Conforme classificação de risco fornecida pelos assessores jurídicos da Empresa, as 
contingências possíveis estão dividas em três grupos: cível, trabalhista e tributária. 

Chie!: os principais valores remetem aos processos de desapropriação, danos 
materiais, danos morais, ações de cobrança e indenizações. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
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18. Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas--Continuação 

Risco de perda possível--Continuação 

Trabalhista: os principais valores referem-se aos processos com cobrança de horas 
extras, férias, rescisão, aviso prévio, FGTS e jornada de trabalho, entre outros. 

Tributária: as principais perdas classificadas como possíveis são relacionadas ao ISS, 
INSS, compensação e recolhimento de PIS e COFINS, compensação e recolhimento 
do IRPJ e.da CSLL, constituição de créditos do 1RRF e execução fiscal, entre outros. 

19. Instrumentos financeiros 

Gestão de risco de capital 

A Empresa administra séu capifal para assegurar que suas investidas possam 
continuar com suas atividades normais, por meio da otimização do custo de capital, 
retorno das aplicações financeiras e otimização do valor do patrimônio. A estratégia 
geral da Empresa não considera assumir riscos financeiros, a não ser os restritos ao 
financiamento de suas atividades principais. 

A estrutura de capital da Empresa é formada por empréstimos e financiamentos 
detalhados na nota explicativa n° 13 (deduzidos pelo caixa e saldos de bancos) e o 
patrimônio líquido da Empresa (que inclui capital, reservas, reserva de lucros e 
participações de não controladores, conforme apresentado na nota explicativa n° 17). 
A Empresa não está sujeita a nenhum requerimento externo sobre o capital. 

O Comitê de Gestão de Riscos Financeiros da Empresa revisa periodicamente os 
riscos relacionados (i) às instituições financeiras nas quais a Empresa aplica seu 
caixa e (ii) ao risco de câmbio associado às suas operações. Como parte dessa 
revisão, o Comitê considera o rating das instituições financeiras e o comportamento 
das moedas às quais a Empresa está ou estará exposta. 

Principais políticas contábeis 

Os detalhes a respeito das principais políticas contábeis e métodos adotados, 
inclusive o critério para reconhecimento, a base para mensuração e a base na qual as 
receitas e despesas são reconhecidas no resultado em relação a cada classe de 
ativos, passivos e instrumentos financeiros, estão apresentados na nota explicativa 
n° 3, nas demonstrações financeiras auditadas de 31 de dezembro de 2011 e 2010. 

a O TABELIÃO DE NC.%•TA‘,.;=;.? 
PoROb 'eS,I~Wè 

AUTENTICO 
. 	 O 

gmala 	 n1D, F C 	ÓJã 

012 

,e,ega C; 
RLCCLHCDS PCVLII" VA 

• 

536 



nbi 
Il." 124 

,;,,,,r•f•c.4cOrtd 
1,2 .FA 

Assr'd-ara Cragâ 

,t;US 	it•LJS POR VtInfl VFi0 RIC 

Construtora OAS Ltda. 

 

537 
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 

 

19. Instrumentos financeiros—Continuação 

Categoria de instrumentos financeiros  

    

31/12/2011 31/12/2010 
Ativos financeiros 
Caixa e equivalentes de caixa 717.132 327.926 
Aplicações financeiras 128.198 59.938 
Contas a receber de clientes 832.895 754.820 
Total 1.678.225 1.142.684 

31/12/2011 31/12/2010 
Passivos financeiros 
Fornecedores 306.965 193.769 
Empréstimos e financiamentos 84.448 237.303 
Total 391.413 431.072 

Gerenciamento de risco financeiro 

A Empresa apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de 
instrumentos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. 

Estrutura do gerenciamento de risco  

As ações de gerenciamento de risco da Empresa são estabelecidas para identificar e 
analisar os riscos enfrentados pela Empresa, para definir limites e controles de riscos 
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites. A Empresa, por meio de 
suas normas e procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva desenvolver 
um ambiente de controle disciplinado e construtivo, no qual todos os empregados 
entendem os seus papéis e obrigações. 

Os valores constantes nas contas do ativo e passivo, como instrumentos financeiros, 
encontram-se atualizados na forma contratada até 31 de dezembro de 2011 e 2010 e 
correspondem, aproximadamente, ao seu valor de mercado. Esses valores estão 
representados substancialmente por disponibilidades e valores equivalentes, 
empréstimos e financiamentos e fornecedores. 

Os principais riscos de mercado aos quais a Empresa está exposta na condução das 
suas atividades são: 

43 



A Empresa tem como prática não ficar exposta aos riscos de mercado, monitorando-
os constantemente, operando apenas instrumentos que lhe permitam o controle e a 
mitigação de tais riscos. 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
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19. Instrumentos financeiros—Continuação 

Estrutura do óerenciamento de risco—Continuação 

Risco de crédito 

Contas a receber 

O risco surge da possibilidade da Empresa vir a incorrer em perdas resultantes da 
dificuldade de recebimento de valores faturados a seus clientes. 

Caixa e equivalentes de caixa  

Instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Empresa a risco de crédito 
consistem, primariamente, em caixa, bancos e aplicações financeiras. Essas 
operações são realizadas com bancos de reconhecida solidez, minimizando assim os 
riscos. 	- 

Risco de taxa de câmbio 

Este risco é oriundo da possibilidade da Empresa vir a incorrer em perdas por conta 
das flutuações no câmbio que aumentem as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos contratados em outras moedas. Os resultados da 
Empresa não estão suscetíveis a sofrer significativas variações, resultantes da 
volatilidade da taxa de câmbio do dólar norte-americano, pois a parcela relativa aos 
seus empréstimos em moeda estrangeira está protegida por operações de hedge 
e/ou por ativos atrelados à mesma moeda. 

Risco de taxa de juros 

Esse risco é oriundo da possibilidade da Empresa vir a incorrer em perdas por conta 
das flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos contratados com taxas variáveis. A Empresa possui 
aplicações financeiras e a maior parte de seus empréstimos atrelados a taxas de 
juros flutuantes (majoritariamente vinculadas à variação do CDI), conforme disposto 
na nota explicativa n° 13. As taxas de juros dos empréstimos e financiamentos 
também estão vinculadas às variações da TJLP. 



20. Receita liquida 

31/12/2011 31/12/2010 
Receita bruta: 
Mercado interno 2.749.790 3.219.943 
Mercado externo 17.355 22.201 
Total 2.767.145 3.242.144 

Devoluções e cancelamentos (39.243) (97.541) 
Impostos incidentes sobre as vendas (158.505) (201.601) 

Receita liquida 2.569.397 2.943.002 
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21. Demonstração do resultado por natureza 

31/12/2011 31/12/2010 

Custos de vendas e dos serviços prestados (2.400.344) (2.727.215) 
Despesas administrativas e gerais (164.902) (222.995) 
Remuneração dos administradores (8.981) (8.149) 
Despesas de benefícios a colaboradores (67.989) (43.430) 
Encargos de depreciação e amortização (37.298) (35.186) 
Outras receitas operacionais 114.668 264.826 
Total (2.564.846) (2.772.149) 

Custo das vendas e dos serviços prestados (2.181.581) (2.760.168) 
Receitas (despesas) Operacionais (383.265) (11.981) 
Total (2.564.846) (2.772.149) 

22. Outras receitas (despesas) operacionais — Liquidas 

31/12/2011 	31/12/2010  

Perdas de contas a receber 
Ganho/perda de participações societárias 
Resultado com venda de imobilizado e 

investimentos 
Provisão (líquida) para perda de investimentos 
Outras 
Total 

(28.009) 
	

(5.195) 
(892) 

	

27.412 	276.618 
2.366 

	

21.376 	(8.963) 

	

19.887 	264.826 
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O seguro contra riscos de engenharia visa cobrir danos materiais à própria obra e 
seguro de responsabilidade civil visa cobrir danos que o processo de execução d 
obras ocasionem involuntariamente a terceiros. 
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Receitas Financeiras  
Descontos obtidos 	 2.975 	4.364 
Juros ativos e Consórcios 	 17.828 	12.798 
Juros s/ aplicações financeiras 	 13.366 	10.371 
Juros s/ impostos a recuperar 	 7.786 
Juros s/ depósitos judiciais 	 215 
Operações de•Hedge 	 203 
Operações de Suwap 	 215 
Variação monetária/cambial ativa 	 4.653 	3.285 
Remuneração de clientes 	 26.645 	1.866 
Outros 
Total receitas financeiras 	 73.671 	32.899 

Despesas Financeiras  
Comissões e despesas bancárias 	 (467) 	(821) 
IOF 	 (3.287) 
Descontos concedidos 	 .(1.057) 	(1.345) 
Juros passivos 	 (2.073) 	(7.237) 
Juros s/ fornecedores 	 (1.135) 
Juros s/ obrigações fiscais e sociais 	 (970) 
Juros s/ empréstimos e financiamentos 	(24.044) 	(21.648) 
Juros s/ capital próprio 	 (50.000) 
Reversão juros s/ capital próprio 	 50.000 
Juros pagos (Consórcios) 	 (4.477) 
Operações de Hedge 	 (174) 
Operações de Swap 	 (289) 
Variação monetária/cambial passiva 	 (6.988) 	(3.824) 
Fianças bancárias 	 (13.624) 	(9.232) 
Outros 	 (775)  

Total de despesas financeiras 	 (55.009) 	(48.458) 

Resultado financeiro líquido 	 18.662 	(15.559)  

23. Resultado financeiro liquido 

31/12/2011 	31/12/2010  

24. Seguros 

Riscos de engenharia e outros 

Em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a Empresa possuía diversos seguros cobrindo 
diferentes riscos, dentre eles riscos de property (incêndio), riscos de engenharia, 
responsabilidade civil e danos materiais a veículos e equipamentos próprios. 
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Os atos societários e documentos pertinentes à Incorporação submetidos pela 
INVEPAR e VPR aos seus acionistas serão divulgados ao mercado, observando-se 
os procedimentos fixados na regulamentação da CVM aplicável às operações da 
espécie. 

E NOTAS - SP 
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Notas explicativas às demonstrações financeiras—Continuação 
31 de dezembro de 2011 e 2010 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
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24. Seguros—Continuação 

 

 

Riscos de engenharia e outros--Continuação 

    

O escopo dos trabalhos de nossos auditores não inclui a emissão de opinião sobre a 
suficiência da cobertura de seguros, a qual foi determinada pela Administração da 
Empresa e que a considera suficiente para cobrir eventuais sinistros. 

25. Eventos subsequentes 

Fato relevante — Invepar 

Em 21 de março de 2012, a INVEPAR incorporou a sociedade denominada V.P.R. 
BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. ("VPR"), sociedade anônima fechada, controlada da 
_OAS S.A., ("Incorporação"), que detém 100% ecern por cento) das ações da 
sociedade denominada LINEA AMARILLA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade 
anônima fechada, que, por sua vez, é detentora de 100% (cem por cento) das ações 
representativas do controle acionário da LINEA AMARILLA S.A.C., sociedade 
anônima fechada, constituída de acordo com as Leis da República do Peru, cujo 
objeto social é a construção, manutenção e exploração da via expressa denominada 
Línea Amarilla, situada na Cidade de Lima, por prazo de 30 anos a partir da 
celebração, em 12 de novembro de 2009, do pertinente Contrato de Concessão com 
a Municipalidade de Lima. 

Em 21 de março de 2012, foram realizados todos os atos societários necessários à 
formalização da Incorporação, incluindo o instrumento de Protocolo e Justificação da 
Incorporação ("Protocolo"), e a aprovação, pelos acionistas das sociedades 
envolvidas, da operação de incorporação, pela INVEPAR, da sociedade VPR, cujas 
ações eram detidas integralmente pela OAS S.A., nos termos do Protocolo. 

A formalização da Incorporação e a transferência indireta de 100% das ações de 
emissão de LAMSAC para INVEPAR contaram com todas as aprovações exigidas 
pelo pertinente Contrato de Concessão. 
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PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 1050973/12-4 	 CONV.: 023 

CERTIFICO, QUE AS INFORMAÇÕES ATUALIZADAS ABAIXO TRANSCRITAS CONSTAM DOS DOCUMENTOS 
ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL. 

1-',iADDS DKÊNIPRESK: .- 	, ' 	- ..;. ---..,£v"«-'...' "`: 	• e-i,''' :IN 
MIRE 

35217263011 
REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

21/03/2002 
INICIO DAS ATIVIDADES 

28/12/1976 
PRAZO DE DURAÇÃO 

INDETERMINADO 
NOME COMERCIAL 

CONSTRUTORA DAS LTDA. 

C.N.P.J 

14.310.577/0001-04 
ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 
NÚMERO 

2346 
COMPLEMENTO 

7 SALA 720 
BAIRRO 

CONSOLACAO 
MUNICÍPIO 

SÃO PAULO 
UF 

SP 
CEP 

01228-200 
MOEDA 

R$ 
VALOR DO CAPITAL 

584.999.000,00 

. 	 " OBJETO SOCIAL 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

,' ••.-i : 	-',- r, 	., 	- ,'•-:'. 	-:•'''- 	-' 	4 	'' 	:' 	 ONIINISTRADOk:'-''. 	, 	•  
NOME 

CESAR DE ARAUJO MATA PIRES 
ENDEREÇO 

RUA WALDEMAR FALCAO 
NÚMERO 

759 
COMPLEMENTO 

AOTO. 502 
BAIRRO 

BROTAS 
MUNICIPIO 

SALVADOR 
UF 

BA 
CEP 

40296-710 
RG 

NI 
CPF 

056.377.245-04 
CARGO 

ADMINISTRADOR 
QUANTIDADE COTAS 

, 	 . 	.. 	..., 	,. 

NOME 

CMP PARTICIPACOES LTDA 

ENDEREÇO 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 
NÚMERO 

251 
COMPLEMENTO 

FUNDOS S 18 
BAIRRO 

GRACA 
MUNICÍPIO 

SALVADOR 
UF 

BA 
CEP 

40150-130 
RG 

NIRE 

29202775989 
CARGO 

Sócio 
QUANTIDADE COTAS 

2,00 

ADMINISTRADOR ---,: 	- - 	• 	. : ,:.- 	' 	•-•- 	'. 
NOME 

JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO ... 

ENDEREÇO 

AVENIDA OCEANICA 
NÚMERO 

1545 
COMPLEMENTO 

APTO. 204 
BAIRRO 

ONDINA 
MUNICÍPIO 

SALVADOR 
UF 

BA 
CEP 

40170-010 
RG 

80 4D 
CPF 

078.105.635-72 
CARGO 

ADMINISTRADOR 	• 	P-nlb ;-Rrro 	- rr.3riel=_)s -t~ 
QU 	EÈ0 

, 



ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 
usais op 

le!MoN 

MUNICÍPIO 

SÃO PAULO 
RIO 

NIRE 

35300380011 
CARGO 

sócio 

QUANTIDADE COTAS 

584.998.996,00 

SÓCIO- t  
= P B ra rallProd."  

RICOS POR VLREA 	LOA RECO O 

4 -Ll S-Páf . .1 ' 

rTi!92:IVOnt 
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NÚ 

2330 
COMPLEMENT 

2346/ 364- 9 
BAIRRO 

CONSOLACAO 
UF 

SP 
CEP 

01228-200 

OAS S.A 
NOME 

• OUTROS ATOS 
DATA 

04/05/2012 
NÚMERO 

183024126 
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PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 1050973/12-4 

	
CONV.: 023 

_ 	 --_, :e- . 	, 	 r... OCIO ,  
NOME 

LP PARTICIPACOES E ENGENHARIA LTDA 

ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 
NÚMERO 

2330 
COMPLEMENTO 

2346 E 2364 
BAIRRO 

CONSOLACAO 
MUNICÍPIO 

SÃO PAULO 	 9  C TAi2ãO.:\ 
UF CEP 

tifÈ2à:22-ff - 
RIO 

SP 
NIRE 

35222433000 
CARGO 	 '-' 	 ,..:. 	" Rua 	..mar 
Sócio 	 Atjar; TICO a ;nres. 	,_ cepa 

'" '"'"'"'... 124  
,Icacon,...9.M 

4i1ARDADE COTAS 

g.nal a men .2,,,  

• gn.' 
repran 

OUTROS:.ATOS . 	 .. 	 -? 
DATA 

04/05/2012 
NÚMERO 

183023122 

APROVACAO POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS SOCIOS PRESENTES SEM QUAISQUER 
RESSALVAS, AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES; O BALANCO PATRIMONIAL E DE RESULTADO 
ECONOMICO; A DEMONSTRACAO DE MUTUACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO; E A DEMONSTRACAO 
DE FLUXO DE CAIXA, TODOS RELATIVOS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2011. 

DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 26/04/2012. OBS: PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL 
REFERENTE AO EXERCICIO DE 2011 E 2010. 

	

_ 	-  

	

. 	. 	. '-1-..1LTNIO DOCUMENTO ARQUIVADO  
DATA 

04/05/2012 
NÚMERO 

183025120 

D.C.I. (DIARIO COMERCIO E INDUSTRIA), DE 26/04/2012. PUBLICOU ATA EM :31/1212011. OBS: 
PUBLICACAO DO BALANCO PATRIMONIAL E DE RESULTADO ECONOMICO; DA 	

i 
DEMONSTRAC DE 

MUTUACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO; E DA DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA, TODOS 
RELATIVOS AO EXERCICIO FINDO EM 31/12/2011. 

DO QUE DOU FÉ. 

SÃC::í PAULO, 11/05/2012 . EU JAIME NUNES MENDES, CHEFE DA SEÇÃO DE CERTIDÕES CONFERI E 

ASW :. 	 An. 	 ,_ 	 Nv" , ii- TO ECONõmico.CIL(.;;F, E 7,-CNOLOC,t, . 	i ,.. 	_ 	 !......P..J L,':-. SAE) PAULO 
VISfO, SECRETARIO GERAL. 
1050973/12-4 	RUBS 

Al 

sh,"CESC-rN.SEC.P.2:45i-r., GERAI. 
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ikiIRE'No 35.2.1726'301*-T 

CNPJ/MF No k4:313.577/0001-04 

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS 

544( 

 

1. Data, hora e local: aos 27 dias do mês de abril de 2012, às 10:00 horas, na sede 
social da CONSTRUTORA OAS LTDA., sociedade empresária do tipo limitada com 
sede na Avenida Angélica, nos 2.330/2.346/2.364, 70  andar, sala 701, Bairro 
Consolação, CEP 01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, que é 
seu Foro, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo —JUCESP, sob o NIRE 
no 35.2.1726301-1, por despacho de 21 de março de 2002, inscrita no CNPJ/MF sob o 
no 14.310.577/0001-04 ("Sociedade"). 

2. Convocação: dispensada na forma do artigo 1.072, § 20, da Lei 10.406/2002 
("Código Civil"), em virtude da presen`ça da totalidade dos sócios. 

3. Presença: sócios representando a totalidade do capital social, a saber: (a) OAS S.A., 
sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Angélica, nos 
2.330/2.346/2.364, 90  andar, sala 904, Bairro Consolação, CEP: 01228-200, na Cidade 
de São Paulo, no Estado de São Paulo, que é seu Foro, registrada na JUCESP sob o 
NIRE no 35.3.0038001-1, por despacho de 31 de maio de 2010, inscrita no CNPJ/MF 
sob o no 14.811.848/0001-05, neste ato representada por seus diretores Cesar de 
Araújo Mata Pires, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, 
engenheiro civil, portador da carteira de identidade profissional no 8.745-D, CREA-BA, 
e da carteira de identidade RG no 611.452 — SSP/BA, inscrito no CPF/MF sob o no 
056.377.245-04, residente e domiciliado na Rua Waldemar Falcão, no 759, 
apartamento 502, Bairro Brotas, CEP: 40296-710, na Cidade de Salvador, no Estado 
da Bahia, e José Adelmário Pinheiro Filho, brasileiro, casado sob o regime da 
comunhão universal de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 
profissional no 8.004-D, CREA-BA, e da carteira de identidade RG no 918.407-40, 
SSP/BA, inscrito no CPF sob o no 078.105.635-72, residente e domiciliado na Avenida 
Oceânica, no 1.545, apartamento 204, Bairro Ondina, CEP: 40170-010, na Cidade de 
Salvador, no Estado da Bahia; (b) CMP PARTICIPAÇõES LTDA., sociedade 
empresária do tipo limitada com sede na Rua Humberto de Campos, n° 251 (fundos), 
sala 18, Bairro Graça, CEP: 40150-130, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, 
que é seu Foro, registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia — JUCEB sob o NIRE 
n° 29.2.0277598-9, por despacho de 07 de março de 2005, inscrita no CNPJ/MF sob 
n° 42.187.138/0001-91 ("CMP Participações"),  neste ato representada pelo seu 
sócio administrador Cesar de Araújo Mata Pires, já qualificado; e (c) LP 
PARTICIPAÇÕES E ENGENHARIA LTDA., sociedade empresária do tipo limitada 
com sede na Avenida Angélica, n° 2.330/2.346/2.364, 10° andar, se a 1.020, Bairro 
Consolação, CEP: 01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado 	ao Paulo, que é 
seu Foro, registrada na JUCESP sob o NIRE n° 35.2.2243300-0, pr -spacho de 18 
de junho de 2008, inscrita no CNPJ/MF sob n° 09.720. 	01-41 ("LP 
Participacões"),  neste ato rprsa' 0.sócio a 	ador José 
Adelmário Pinheiro Filho, já qálifi Wcberto Fer, 

Rua A4,,,,o,„ 	124 
CO pres,Vo cop 	affu conto 

a 	.ES^ PrOd.rld 

..ssandro Poro, 	rega 
„ LEIAS Ri:COLHIDOS POR VERBA VALOR RECEIO t'L¥ 
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São Paulo (Sp);e27 de abril de 2012. 

\ 
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Me o 

Cesar e Ara 
P esident 

e. 

g *s. 

Sócios`piesentes:  

ata Pires 
esa 

José Ailelmário Pinheiro Filho 
Secretário 

<C- , 
ik7.),Cesa de Araújo 

• 
t  

'Çr  

• 

( OAS S.A. 
ta Pires! José Adelmário Pinheiro Filho 

4 
CMP ARTI P 

Cesar de Araú JE NO 
Fornané: 

Oni f 

f 	 "-PARTICIPA OES E ENGENHARIA LT 
iMENT a 	José Adelmário Pinheiro Filho 
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CONTINUAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO ORDrNÁRIA dnôcios DA CONSTRUTORA OAS LTDA., NIRE 
N° 35.2.1726301-1 — CNPJ/MF N° 14.310.577/0001-04. 

4. Mesa: Cesar de Araújo: Mata Pires (Presid4ntel:e José Adelmário Pinheiro 
Filho (Secretário), ambos fá. qualadá. *. • .:. 

5. Ordem do dia: deliberações sobre 	contas dos administradores; o balanço 
patrimonial e de resultado econômic0; a•Clemonstração de mutaç'ão do patrimônio 
líquido; e a demonstração de fluxo de caixa, todos relativos ao exercício findo em 
31/12/2011. 

• • 	 • 	• • • 	. 	. • • • 	• • • 

545 

6. Deliberação: instalada a reunião, foram aprovadas por unanimidade de votos dos 
sócios presentes sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores; o balanço 
patrimonial e de resultado econômico; a demonstração de mutação do patrimônio 
líquido; e a demonstração de fluxo de caixa, todos relativos ao exercício findo em 
31/12/2011, conforme Anexo I da presente ata. 

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da 
presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando cópias 
autênticas para os fins legais. 
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Sondagem dO.CM áponba que, após sãs MEses de queda, produçeficatíem•54;6.pont?s, anied553,3 ponfoi em igualpdflododh011.. . , 

Ag

produção industribl vol- dústria brasileira operou, erdmé." 
• tou a crescer ern MOA. die, COM72% da cipacidadeins12.-•  

• apás seis meus de que- leda em março. O indiosdore. 
da, embora os estoques mental 1 ponta percentual enfte 

de produtos finais cordlnuem aci- fevereiro e março, e ficou 1 ponto 
me do planejado, irdomnou Con- _nen:entrai abaixado apurádo ern 
federaçào Nacional da indústria igual mês do ano when.; 41,rando 

• IC.0.0 rateldevtEraçãodocapa- voais 0023%. 
- 	/cidade Instslada, porem, mente- O nivel dos estoque deprod. 

vaseebaboo da usuatpara ama to-sfinals ficou as-CAVEI na comua- 
- 	Segundo e pesquisa Sondagem ração corn o mês antarior:91 iptfl.. • 

industrial da Clii,emmans,a pro- oadortern oscilado emturnade50 
dução ficou em 544 pontos ante -ponhas desde novembro-de2011. 

. 	os 53,3 pontos registrados no Em fevereiro, o'Indbcador 
mesmo período do ano passado. trou 5L1 pontos e ern ma.rçocalu • 
Em fevereiro tinte ano, o indica- para 49.13.pontos. Em março de 
dorficou ern 46.5 Pontos 	201.1.ficou e050.5 pontos. 

O Indicador da UNI bana de 00 A CNI destacou também que 
100 pontos, sendo 50 pontos ali.. combinam es dificuldades pana - 
nhe divisória. No mó do ramere ajustarus ostoques,-prind pal- • 
de empregados nosetor,o Indico- mente nas grandes empresas. ti 

. 	dor passou de 49,3 pontos para indicador de estoque efetivb em 
.49,5 pontos de fevereiro para relaçãoaoplanejadosituoii-seem•  
mar0ceficou abaixo do registrado 51,6, pontos em merço,..contra • 
em março do ano passado, com 52,1; pontos em fevetálro.:Em 
51,3 Pontos-  - 	MeNgdo enogassado, foram ia- 

. • 	CNI informou ainda:que e In- gistrados 50.1 pontos (AO • 	Aindratrieggsau,osedoregago77%ducepecirkelalesisdadbearrxr..Eroismilegsdompanierior,e..~7.2%. _ 

60S' svg•  ome 	 2. 1 1-• • 	"Z 
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".5•••• 	2.212 	frn,',
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'Bens de capitai 

28a nisig 
ncresclánento dum:paria- 

ções nos trèsfirfrneiros 
rneses diãste ano fez o faturg-
mento brutu'r,a1 da indústria 
de bens de capital Puna-altar 
orno aumetun 6e5.1%ern com-
paração e lguaipefodo do ano 

. pessado,alcançando R$ 19,48 
bilhões. Em março, o /atura-
mento bruto do setorchegou a 
94 7,45 bilhões, valor18,11% 
superioraornikanisiore3.1% 
maior que março de 2011.0s 
dadosforam divulgedosontem 
peta Assodação Brasileira de 
Indústria de Máquinas e Equi-. 
Fomentos (Abirneq). 

Na primeiro trimdstre de 
2012, segundo a Ablinaq, as 
exporções de máquinas e 
equipamentos alcançarem • 
U54 2,96 tillhões, oiro cresci-
mento de 16,1% sabre igual 
período de 2011. Em março, 
as exportações chegaram a 
US$ 1,15 bribfio, com aumen-
to de28,2%ern comparação a 
fevereiro e de 29,4% em sa-
tã. março de 2011 As Im-
portaç5es, no entanto. mnti-
nuam crescendo. No primeiro 
trimestre deste ano, elas so- 

•meiam 115$ 7,39 bilha/a, a. 
mento de 10.0% sobre Igual 
peorio do ano passado. Em 
março, as importíoSestotafl-
geram US$ 2,02 bilhões, o.es-
cimento de3,6% ernrelação a 
fevereire,equedede1.5%ern 
comparação a março do ano 
passado: 
• Apesardo crescimento das 

exportações neste ano, a ba-
lança comercialdoseborcoM. 
nua "apresentando déficit No 
primeiro trimestre,-o déficit 
chegou ar/544.4 bilhões, 
lar 7.5% superior ao primeiro . 

mestrede2C11.1. 
O consumo aparente, que 

representa oconsurnototaide 
máquinas eequipamentos no 
mercado nacional, acumulou 
6$26 bilhões no primeiro tri-
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - (ILC) 
Exercício Encerrado em 31.12.2011 

(Em milhares de Reais) 

AC = 

PC = 

ILC = 

ILC = 

ILC 

AC  
PC 

2.100.406 
871.333 

2,41 

Ativo Circulante 	 = 	2.100.406 

Passivo Circulante 	 = 	871.333 

C 
DE 

ENG.a Cl 
RE 

MARCELIO OLIVEIRA PERICINOTO 
CRC N° 1SP224311/0-5 

CONTADOR 

tá I finzirmla 
N U 

E OLIVEIRA 	TTI 
— CREA N° 0601671780/SP 
SENTANTE LEGAL 



Índice de Liquidez Geral (LG) ( 

s 



gp:411  

MARCELIO OLIVEIRA PERICINOTO 
CRC N° 1SP224311/0-5 

CONTADOR 

CO 
DEN 

ENG.' CM 
REP 

UTORA 	.A. 
OLIVEIRA BE TTI 
CREA N° 0601671780/SP 

E ENTANTE LEGAL 
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - (ILG) 
Exercício Encerrado em 31.12.2011 

(Em milhares de Reais) 

AC 

RLP 

PC 

ELP 

ILG 

ILG 

ILG 

ILG 

= Ativo Circulante 

= Realizável a Longo Prazo 

= Passivo Circulante 

= Exigível a Longo Prazo 

(AC + RLP) 
(PC + ELP) 

2.100.406 
871.333 

= 	2.512.083 
1.798.447 

1,40 

2.100.406 

411.677 

871.333 

927.114 

411.677 =( 
927.114 



Índice de Endividamento Total (IET) 



-‘111r5~ 
AS S.A. 

MARCELIO OLIVEIRA PERICINOTO 
CRC N° 1SP224311/0-5 

CONTADOR 

ità 
W11~ 
--- 	eitl/f VF:f 

co - • 
TORA OA .A. 

	

DEN 	OLIVEIRA BENA TI 

	

ENG.' CIV 	CREA N° 0601671780/SP 

	

REP 	ENTANTE LEGAL 
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ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL ( IET) 
Exercício Encerrado em 31.12.2011 

(Em Milhares de Reais) 

PC 	= Passivo Circulante 	= 	871.333 

ELP 	= Exigível a Longo Prazo 	= 	927.114 

AT 	= Ativo Total 	 = 	2.989.233 

IET 	= 	(PC + ELP ) 
AT 

IET =( 	871.333 	 927.114 ) 
2.989.233 

IET 	= 	1.798.447  
2.989.233 

IET 
	

0,60 
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CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DO(A) COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL 

CERTIDÃO N°: 6236840 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - 
Capital, no uso de suas atribuições legais, 

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de PEDIDOS DE 
FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, no período de 10 
(dez) anos anteriores a 30/11/2012, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em 
nome de:  * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

CONSTRUTORA OAS S.A, CNPJ: 14.310.577/0001-04, conforme indicação constante do pedido de 
certidão:  ir** * ir** **** *Yr* **** * ** **** **** ** ***** *** * ****** * **** ****** **** ** ****** ** ***** ** ** ** **** *.*** **** **** ** 

De acordo com o item 47.3, do Capítulo VII das Normas de Serviço da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado de São Paulo, esta certidão só tem validade no seu original, ressalvado o 
teor do Artigo 32, da Lei 8666/93 (Lei de Licitações), e mediante a assinatura digitalizada do 
responsável pelo expediente da Diretoria Técnica de Serviço de Informações Cíveis. 

Esta certidão não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa, cujo nome 
foi pesquisado, figura como autor(a). 

As custas no valor de R$ 14,00 foram recolhidas na forma da Lei. 

São Paulo, 4 de dezembro de 2012. 



Eu, 	 ISABEL CRISTINA B. DE M. LEME)--Escrevente  

	(SUSANA RYCBCZAK LOPES)-Chefe de Seção Jud.conferi- 

	(MARINELE FEITOSA GUIMARÃES PAVÃ 	ora do - 

Secretaria da Primeira Instância, subsc Departamento Técnico de Apoio da 

Custas recolhidas na forma da Lei. Q o TABELIÃ() DE NOTAS - 
I. PauloRobertoF=nd 

flua 	rconi 	124 
AUTENTICO a pre:,,n:e CP 	C cun; 
genal a ntrn 	 pane (eprodo,21 

S Paulo, 

Nessanclro 

SEIOS RECOPIO R REGEM R 3 

50.18.025 

PODER JUDICIARIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE APOIO DA SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA 
SPI - 3 
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MARINELE FE1TOSA GUIMARÃES PAVÃO,Diretora de 

Departamento da SPI-3 — Departamento Técnico de Apoio 

Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça, 

CERT I F I C A, atendendo a solicitação de 

que na Comarca da Capital, a Divisão Técnica de distribuição, Protocolo e Informações Cíveis, foi 

integrada pelos seguintes Cartórios de Distribuição Cível: 1° DISTRIBUIDOR E 2° PARTIDOR, ao 

qual competia distribuir ações cíveis processadas perante os Juizos de Direito das Varas Cíveis, 

Acidentes de Trabalho e Registros Públicos, inclusive Falências, Concordatas e Recuperações 

Judiciais e Extrajudiciais; 2° DISTRIBUIDOR E 3° PARTIDOR, competente para distribuir ações 

processadas perante os Juizos de Direito das Varas de Família e Sucessões, inclusive Interdições e 

Tutelas; 3° DISTRIBUIDOR E 6° PARTIDOR, competente para distribuir ações processadas perante 

os Juizos de Direito das Varas das Fazendas Estaduais e Municipais, ora denominadas Fazendas 

Públicas. CERTIFICA AINDA que, face à unificação dos Cartórios de Distribuição Cível, as certidões 

passaram a ser expedidas unicamente, pelo Serviço Técnico de Informações Cíveis, em impressos 

próprios, nos termos da Portaria 2098, de 26/6/1984, da Presidência do Tribunal de Justiça. 

CERTIFICA FINALMENTE que, o Serviço Técnico de Informações Cíveis passou a denominar-se 

Diretoria de Serviço de Informações Cíveis e Certidões - SPI 3.21, nos termos da Portaria 8444, de 

29/11/2011, localizada no 2° andar do Fórum João Mendes Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n°. 

NADA MAIS. O èferidc é verdade e dá fé.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



e-se de 01 folha 	 apenas no 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 
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CRISTIANE ANGELI MANZI, Supervisora de Serviço, DICOGE 1.3, da 
Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo, CERTIFICA, em virtude de solicitaçã 
formulada por: CONSTRUTORA OAS S.A. inscrita no CNPJ sob n° 14.310-.577/0001-04, 
protocolizada sob o n° CG 6719/2012, para fins de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, a existência na 
Comarca de São Paulo das seguintes Unidades: 

OFICIAIS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JURÍDICA 
DELEGADO ENDEREÇO 

1° - Paulo Roberto de Carvalho Rego R. XV de Novembro, n° 244 - 9° andar 
2° - Gentil Domingues dos Santos R. Senador Paulo Egídio, n° 72 - conjunto 110 
30 - José Maria Siviero Pça. Padre Manuel da Nóbrega, n° 20 
40 - Graciano Pinheiro de Siqueira R. XV de Novembro, n° 251 - 2° andar 
50 - Artur Veneroso Max Ferreira R. XV de Novembro, n° 244 - 8° andar 
60 - Radislau Lamotta R. Benjamin Constant, n° 152 
7° - José Antonio Michaluat R. XV de Novembro, n°251 - 5° andar 
8° - Geraldo José Filiagi Cunha R. XV de Novembro, n° 251 - 4° andar 
9° - Alfredo Cristiano Carvalho Homem R. Boa Vista, n° 314 - 20  andar - conjunto A 

100  - Eduardo Kuhlmann Junqueira Franco R. XV de Novembro, n° 244 - 6° andar 

TABELIÃES DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
DELEGADO ENDEREÇO 

1° - José Carlos Alves 	. 
2° - Antonio Augusto Smith Junqueira 
3°.. Cláudio Marçal Freire 
4° - Thomaz Clóvis Marchetti 
5° - Rubem Garcia

—  
6° - José Mário Bimbat. 	_ 	' 

ai O T" _LIA° ..,E N 
wber 	o man ri 70 - Carlos Albegb 	'0,•la 	,- 

	

R Is.. 	CO/lk 	kl " 

8° - José Robe-Kr0:1" cSN'E'f"' 
9° - Benedi 	oSi , 	i .0rFli ..- 	! '" 	2O 

10° 	José Ot- 	- - 	• 	e - - - 	4 	Pinto 

4 
.4 

4. o .
,_ 	, 

PU 	''': ,,,,iri. 
- 	,., 	Cl 
, 	;'-'1-  

q2' 

., 	,4--R. 

Av. Brigadeiro Luis Antonio, n° 371 - sobreloja 
R. Boa Vista, n° 314 - 1° andar 

Largo São Francisco, n° 34 - 1° ao 3° andar 
Av. Brigadeiro Luis Antonio, n°319 

R. da Glória, n° 162 

R. Francisca Miquelina, n° 325 

R. da Glória, n° 152- 1° e 2° andares 

XV de Novembro, n° 331 
Pça. João Mendes, n°52 - 2° sobreloja 

(X.".  
Pça. João Mendes, n° 39 - sobreloja Alessandro Pere.ra Blaga .. 

CERTI 	FINAEIViÊNteCjiie% R i{ i 	dos Feitos da Fazenda Nacional pertence à Jus 
Federal e está localizado na Avenida Paulista n° 1.682, nesta Capital.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--. 
NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 07 (sete) de dezembro de 2012 (dois mil e 
doze).-.-.-.- . - . ... - . - . 
Eu, CRISTIANE ANGELI MANZI, Supervisora de Serviço, DICOGE 

Esta cedida 
anverso. 

1.3, conferi e assinei. .-.-.- . - . - ... 

Desta ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo: 12$ 14,00 - Custas recolhidas por intermédio de guia  



DOCUMENTAÇÃO RELATIVA Ã 
HABILITAÇÃO GERAL 



Declaração de Conhecimento das Espe-
cificações técnicas e de Concordância 

com os Termos do Edital e Anexos 

g, 



.E OLIVEI'' L'L ATTI 
CIVIL - CREA ° 0601671780/SP 
SENTANTE LEGAL 

CO STRUTORA OAS S.A. 
CN /MF: 14.310.577.0001/04 
End reço: Av. Angélica, 2.330/2 346/2.364, 8° Andar - Consolação 
São Paulo - SP 
CEP.: 01228-200 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
DE CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E ANEXOS 

São Paulo (SP)- em Data: 19/12/2012 

Assunto: CONCORRÊNCIA 09/2012 

OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO 

PRÉDIO DA SALA DE CONCERTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA RUA UBERABA, 865, BARRO PRETO 

EM BELO HORIZONTE - MG 

Após tomarmos conhecimento de todos os documentos do Edital desta 
licitação, declaramos, sob as penas da Lei e para os fins de 
participação, que todos os documentos foram examinados, e que 
assumimos total responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na 
preparação da proposta. 

Declaramos a disponibilidade de equipamentos e da equipe técnica 
necessária à execução do objeto licitado. 

Na execução das obras e serviços, observaremos rigorosamente as 
especificações da normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma 
que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e 
instruções da fiscalização da CODEMIG, assumindo desde já, a integral 
responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de 
conformidade com os projetos executivos. 

Estamos cientes dos termos do Edital e de seus anexos, inclusive da 
minuta de contrato, manifestando concordância irrestrita com os termos 
dos mesmos e de que não poderemos alegar desconhecimento para 
alteração dos preços propostos ou par descumprimento do objeto da 
licitação. 

Declaramos aceitar todas as condições exigidas nesta CONCORRÊNCIA, e 
concordamos com os termos dos documentos que fazem parte integrante da 
mesma 

No caso de adjudicação do contrato, concordamos em assiná-lo no prazo 
e forma estabelecidos. 



r -6 
Declaração 

(ausência de impedimentos)( 
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ANEXO VIII- DECLARAÇÃO (ausência de impedimentos) 

DECLARAÇÃO 

A empresa CONSTRUTORA OAS S.A., CNPJ n° 14.310.577/0001-04, 
sediada..., por intermédio de sua representante legal a Sra DENISE 
OLIVEIRA BENATTI, portadora da Carteira de Identidade Profissional - 
CREA n° 0601671780/SP e do CPF n° 110.163.938-57, DECLARA, sob as 
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos 
para sua habilitação, no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

DECLARA, ainda, sob as penas de lei, que não se encontra inscrita no 
Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a 
Administração Pública Estadual - CAFIMP, instituído pela Lei Estadual 
n° 13.994/01 e regulamento pelo Decreto n° 45.902/12. 

São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 

CO 
DE 
EN 
RE 

"Kgrffillr 
1..A. 

E OLIVEIRA =.NATTI 
CIVIL - CREA N°  0601671780/SP 
ENTANTE LEGAL 



Declaração 
(Inciso V, ART. 27 Lei 8.666/93) 
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO (INCISO V, ART.27, Lei 8.666/93) 

DECLARAÇÃO 

A empresa CONSTRUTORA OAS S.A., CNPJ n° 14.310.577/0001-04, declara, 
sob as penas da lei, que na mesmo não há realização de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização 
de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de 
aprendiz, na forma da lei 

São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 

TORA OA 
OLIVEIRA B ATTI 
IVIL - CREA N' 0601671780/SP 

SENTANTE LEGAL 



Declaração 
(Decreto Estadual 44.903/2008) 

cl) 
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ISE OLIVEI BENATTI 

E G a  CIVIL - CREA N' 0601671780/SP 
PRESENTANTE LEGAI 
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ANEXO X - DECLARAÇÃO (Decreto Estadual 44.903/2008) 

Em conformidade com o disposto no Decreto n° 44.903/2008 de 24 de 
setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle ambiental 
para a utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem 
nativa em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de 
Minas Gerais: 

Eu, DENISE OLIVEIRA BENATTI, RG 12.497.750, legalmente nomeada 
representante da empresa CONSTRUTORA OAS S.A., CNPJ N° 14.310577/0001-
04, para fins de qualificação técnica no procedimento licitatório de 
n° 357/12, na modalidade CONCORRÊNCIA 09/12 que tem por objeto a 
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 
DA SALA DE CONCERTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E 
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA RUA UBERABA, 865, BARRO PRETO EM BELO 
HORIZONTE (MG), declaro, sob as penas da lei, que para a execução da 
referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de 
madeira de procedência legal, decorrentes de exploração autorizada, 
certificada, ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental 
competente, integrante do sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
com autorização de transporte concedida pelo Instituto Estadual de 
Florestas - IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, tendo ciência de que o não 
atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato 
poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos arts. 86 a 
88 da Lei Federal n° 8.666/93, e no art. 72, § 8°, inciso V da Lei 
Federal n° 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal 
contempladas na referida lei. 

São Paulo (SP), 19 de dezembro de 2012. 
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MERCADORIA NO ATO 
DO-RECEBIMENTO 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔNOMICO 
DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
Rua dos Aimorés, 1697, — Bairro de Lourdes 
Belo Horizonte - MG 

CONCORRÊNCIA: 09/12 — Processo Interno 357/12 

:C1 
09  OBJETO: EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA SALA DE CON-
CERTOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS NA RUA 
UBERABA, 865, BARRO PRETO EM BELO HORIZON-
TE(MG). 

"ENVELOPE DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - A" 

PROPONENTE: construtora oas .a. 
CNP.): 14.310.577/00Ô'1-04 
Av. Angélica, 2330/2346/2364, 70  Andar, Sala 720 
Consolação - São Paulo - SP 
Cep. 01228-200 
Telefone/Fax: (31)3222-6655 / 3226-2400 

ESTA FITA É A SUA 	 oas 
GARANTIA. SE  HOUVER,..,, 
VIOLACÃO CONFIRA A ( 

V!.§111} 
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