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ANEXO III 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007. 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras e serviços de construção do Novo 

Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves, Edificações de apoio, Redes e Sistemas do 

Aeroporto Pinto Martins em Fortaleza - CE 

LOCAL DO SERVIÇO: Fortaleza - Ceará 

RESPONSAVEL TÉCNICO / No. DE REGISTRO CREA: 
Mauricio José de Queiroz Galvá'o - CREA-PE no 010046-D 
Antonio de Almeida Pinto - CREA-CE no 002301-D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TECNICO: 

O EMPREGADO 
	sôo° 	(X) DIRETOR 

(X) EMPREGADO 
	SÓCIO 	( ) DIRETOR 

(X) RT 

(X) RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 

CAT no 001756/2003 

CAT no 001759/2003 

C 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

LOTES 1, 2 e 3: CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea b - 2: Atende: Construção predial com instalação/montagem dos 

equipamentos compreendendo sistema de ar condicionado central tipo água gelada, 

sistema de detecção de alarme contra incêndio, instalações elétricas e hidráulicas e 

cabeamento estruturado. 

'LOTE 1: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado em até 02 Contratos, obra(s) de edificação(ões), 

fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, 

construção de sistema viário, estacionamento/garagem, terraplenagem, pavimentação, 

paisagismo e urbanismo, com as seguintes parcelas significativas: 
3.1 - Área construída de edificações 	 = 10.000 m2  (possui 36.000 m2) 
3.2 - Sistema viário e/ou estacionamento/garagem 	= 77.000 m2  (possui 60.379 m2) 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÁO S/A 
Av. Rio Branco, 156 / 30°  andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-901 -Te).: (55 21) 2131-7100 - Fax: (55 21) 2240-9367 
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3.3 - Execução de estacas com diam. >= 25cm 

(Pré-moldada Franki ou Escavadas) 

3.4 - Execução de escavação mecânica e carga de material 

de la. Categoria. 

3.5 - Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

3.6 - Sub-base e/ou Base de bica corrida/brita graduada/ 

material granular. 

3.7 - Esquadrias de alumínio com vidros 

3.8 - Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado 

3.9 - Impermeabilizações 

3.10- Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito 

3.11- Cimbramento metálico 

3.12- Conjunto de Subestações com potência de 

transformação >= 1.000 kVA 

= 3.800 m (possui 5.335 m) 

= 370.000 m3  (possui 1.022.302 rn3) 

= 7.800 t (possui 46.946 t) 

= 21.300 ril3  (possui 49.722 m3) 

= 3.350 m2  (possui 5.100 m2) 

= 8.600 m2  (possui 31.303 m2) 

= 7.750 m2  (possui 13.830 m2) 

= 32.100 m2  (possui 37.583 m2) 

= 134.000 rn3  (possui 180.400 m3) 

= 1 conjunto (possui 6.000 kva) 

Item 6.1.4 - alínea c - 4: Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

4.1 - Sistema de irrigação de parques e/ou jardins. Atendido 

4.2 - Isolamento termo-acústico. Atendido 

LOTE 2 CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 2: Ter executado em até 02 Contratos, obra(s) de edificação(ões), 

fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, 

estrutura de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas: 

2.1 - Área construída de edificações 	 = 58.000 m2  (possui 36.000 m2) 
2.2 -Execução de estacas com diam. >= 25cm 

(Pré-moldada, Franki ou Escavadas) 	 = 5.600 m (possui 5.335 m) 
2.3 - Aço 	 = 2.400.000 kg (possui 1.325.537 kg 
2.4 - For-mas 	 = 128.000 m2  (possui 89.000 m2). 
2.5 - Concreto estrutural 	 = 19.000 m3  (possui 17.815 rn3). 
2.6 - Vidros laminados e/ou vidros temperados 	= 14.200 m2  (possui 4.085 m2). 
2.7 - Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado 	= 42.000 m2  (possui 31.303 m2) 
2.8 - Impermeabilizações 	 = 7.200 m2  (possui 13.830 m2) 
2.9 - Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito 	= 78.000 m2  (possui 37.583 m2) 

1 2.10- Cimbramento metálico 	 = 210.000 m3  (possui 180.400 m3  
(2.11- Conjunto de Subestações com potência de 

transformação >= 3.500 kVA = 1 conjunto (possui 6.000 kva) 
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Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

3.1 - Isolamento termo-acústico. Atendido 

3.2 - Sistema de esgoto à vácuo ou estação de tratamento de esgotos. Atendido 

LOTE 3- CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 2: Ter executado em até 02 Contratos, obra(s) de edificação(ões), 

fundações, acabamentos, pisos, esquadrias e vidros, cimbramentos/escoramentos, 

estrutura de concreto armado, com as seguintes parcelas significativas: 

2.1 - Área construída de edificações 	 = 61.000 m2  (possui 36.000 m2) 
2.2 -Execução de estacas com diam. >= 25cm 

(Pré-moldada Franki ou Escavadas) 	 = 6.300 m (possui 5.335 m) 
2.3 - Aço 	 = 2.500.000 kg (possui 1.325.537 kg) 
2.4 - Formas 	 = 136.000 m2  (possui 89.000 m2) 
2.5 - Concreto estrutural 	 = 20.000 m3  (possui 17.815 m3) 
2.6 - Vidros laminados e/ou vidros temperados 	= 14.200 m2  (possui 4.085 m2). 
2.7 - Piso de alta resistência e/ou granito e/ou elevado 	= 43.000 m2  (possui 31.303 m2) 
2.8 - Impermeabilizações 	 = 9.700 m2  (possui 13.830 m2) 
2.9 - Pinturas e/ou revestimento melamínico e/ou granito 	= 83.000 m2  (possui 37.583 m2) 
2.10- Cimbramento metálico 	 = 220.000 m3  (possui 180.400 m3) 
2.11- Conjunto de Subestações com potência de 

transformação >= 3.750 kVA 	 = 1 conjunto (possui 6.000 kva) 

Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

3.1 - Isolamento termo-acústico. Atendido 

3.2 - Sistema de esgoto à vácuo ou estação de tratamento de esgotos. Atendido 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Antônio de Oliveira Alvim 

Eng° Civil - CREA/12.1 no. 22.700-D 

Procurador 

CONpTRUTORA QUEIROZ GALVÃO.S/A 
Av, Rio Branco, 156 / 300  andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-991 -Tel.: 155 21) 2131-7100 - Fax: (55 21) 2240-9367 
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' CW-W.IIPÁNCY-f... .. - -- 	- . '. N-..;:,.„::- P 0.1 75 6/2.09 3 
oiro :•.:c/nosi •e;..s,Poio.S.eM-•-.Che:Pa,:dd -MeSMo...Material dom.  . 	• 
Yg9é,...:de. ,.:16rti.:.;:.::...- 	' '-'s-''', ',..:••••••• :," '''.'. •--,*; •-• 	' . 	. 	. , ..... ' '. 

	

. ••• ••. • _15 I., • 	 • • • • •• 	 ...KG 	 •..55.115,60.  :• 	...-• • ...„ 	• 	._ 	•.•...„ 	. 	 . 	..,. 	 • 	.... 
PintUra c/.:-, 	tint... ,ein 'PC1•iéSte43c.r.. Pródeteo : e letros • 
.:t4tiào• -,.,;•.:::.,,...':,-;.'.....-......: -•-....r.:',:.,:••:',,'":::::',',.::--'.•,:,-,:..,•'...,,:.•.....';:.••ái..:....: ...... -. • 	. KG 	53.363;0 

_•, 	. 	• • 	.. 
- 	- 

telhaS'duPlaS-:.eMalÁlUilá0dOt115:9traPeZOidal•Ou • • 	• . 	.. 	• 	• .. 	. 	•-• 	.. 	. 	•,•,-, 	: 	• .• 
ónduladacciM.::•,--,en_gIáte4-,td,'AAWA, ~ 4.r.d..,àk-WE_2.3., •,_-,.,;-.,,,,,,,,- ...,_ 
12' .. X . .75 , ,.•'ddii::-.deliSideaed'••• k3 • e.:,..,i espessura de 	'. . 	• 	•,-. , 	e • . :12., 	.g/ . .m . 	. . .• . 
.75 nind. -Icoin;. ,•Pefil.- eépaCeddir,,,..ém::.áIumij..,àió ..tipo -2 
.35x25X2mmi•••a.'..dia.*•-.3,;00.M.:.":-:.';',, ,- ' .".• -,•-.' '' . • .' • 	 .. M2 • l•.. 	3.072 ,'' ......._•.•., ........, .• .... ...... 

Estrutura Pianj Apoiada :em.. T.,ad e de *Concreto entre 
Eixos 7-12/A-0-„ 

Est comp. por ri arcos

~  
plaw tre1-1 '.ebre 

apoios fab . a 	 k . •:rtir•.de;.' Ére -i •,,'E'ip 	 lanmirna4-,,Io 
a. frio em aço 6AC • - 41-, .E '6p.• . Cad. ^ ,,,s .- -1\v . 
Pdrte de terça' corr. ' adi 	s de 3-0.,ARNst•--,N '.,-. 

- 

	

'Pintura conv... 1Dn.. fui d anticdprogiWQ 	de 
25 micra ... 	 . 

•."' Telha de aIuriiin, oi ,o  , 	 •••• 	.t. : 	- 
Estrutura Planal Apoiada 	. Laje dé:.,CO. ''entre 
E4---....0S'..1-7/12-81E,-F: -...  

	

4.1Est . Comp. ,por PM.rcos,Ia os ::sobre--,t,„.„. 	pro, faID . 
a partir de Per:fís.  .tipo > " " lanilnado.. a•-fri-C7WILoo 

;..I SACT41, • esp. .a1'.] cada 1j ervindo, --;-SuPo - de . 
tercas. também iireliOadas dm vao.à•-=-< 	_....-7 ....... 

	

. KG 	15:'.200, Q0 

	

KG.. 	 15.200.1;OQ 

	

M2 	2 ...100 ,00 

.1 Pintura , dôrrci.:-.::,.8)ciM f.t.l.rick».. .11 k o s.- . 	. 
25 iiiiô-rá:'..;':. :...,.';''' ''- 	::i. ::'.'s,...*:'::',. '.' :::. 	. 	 KG 	31.370,00 

	

.. 	: 	: 	 , 
'Telha de alumiiodotipor.::traPezOld-46.1 	 M2 	3..54Q-  0O 

Estruturas SemI-A-EsferiCas .0.-6/,» ..., E ã.0 àl'H.a..16-18/D-,C 

	

, 	25....., morp-,,,:,-,,,, ,,,,,r,.,... , 
Arcos Principais, , :sedunde.'riaer,::•..tercasW-,aUrelhos*, . 
e ::apoio em aOo..-SAC.-41.:.'..:.,...:: ,.:....:,. ,, ,-:;-:, .;:•-..v.: .........i 	KG 	3 . 104 á- 

Pintura o/ :tinte em poliéster por:. PrOd.eásd eletrds . 	• 	• , • 	: 	:. 	. 	.-...... 	. 	, •:. ,..• 	" 	- 	. 	. KG 	' 	:820 , G .. 
Jobe rtura em . policarbónato 	 dinz 
Opril fixaQao -em -ao-SAC-41 pintado ifiCandO excluído . 
o vãO inferior da7geodésida na-altura' rde2448,80mm 

i5 	met., 	Átliria4 	a eg e,  • 



't 
1‘,0316z 

• 

• 



, 	. 

	

CETIDAO 	No.. 
que. 	 de.àlinínió. 

ESTRUTIORA..: DE.CONE,Y,A0.:.:DO CbNECO:•••-• ENTRE:-  EIXOS 

Aneià principais, :terdes icoli?Idas e aparelhos de 
apoia 	aça,: SPIQ-41  _ 	 . 	. 	• 	• 

t 

intura c/ .tiOa em poriater 
tático 

	

, 	„ 	• 	•. , 	. 
.Chapa-. --em aça'. 	

- 
no- Material 316,-  acabamento No A 

CliMen6C3e8 de 1 	x 1:20 x.  . 	.. 
jI 

Estrutura;-.de 
• 

Chapa em aço tiox mar,-1 304, 

APlicação -, de . 	.de . Vidro Flábada. aitraVO,s , 	aces 
so de .:ja:teamen fp. .altá 'f.a erente..ipar.a._: ' Off o d' ré 
vestinientci • ,..tertno.  . aRistlido- Pistafitrra';';,,, 	p.ção 
ISOVER . SANTA MINA. Nin•:Idensidade de .50- 	ppá 
sura. -cie .30. mm 	. 	... 	• 	• 	: " .-"'" . s'-'... 

12. -p.1icação:: de 
sá de jat meno alto Ierçnte,...para:: 
vestimenta ". tá*ilo . 
I.SOVER.SANI'A ivIARINA,.cáin'7TcrerieSdade 
Sura de 20 nun 	. 1.379,81 
- 

Désmontagem defdrro • parallnetxJtente.. 
Montagem ' 	 . 
Jateamenta. de trjálluretana.- rialieePeSsura.'7tre 10ám . . 
ateamento de oliuretano ..na.:[eSpesánria. de 30mm 

Fechamento.• 	 ,.in.ox, 
do- seginento reto e -Junçaes. carn,ialera.ça.-~S em aIu 
mínio pára.fusos aço.  io',io1adõre& ere.EPDM e per 
fil.:de .  apoio "para rg)ea-;.- as bandejas de fechamen 
tos superior sobre Ca '.vidrca;:danforme..floya revisão 
do projeto executivo 	. 	- 	......... 

.ornecimento e Montagem:" de: farra ParalinS.. 

ESTRUTURA ESPACIAL ENTRE.EIXOS,..3771.2T1.6/B-C 

g.,01 
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A,  Rà 

eLo 
CNN-0W 

PUICITICP,Ok0 

4 DQU 

•-• 

F.1-03163 
00000 



OEET1DAO . ::p 

Malha esPecial em 	có. Perfi ubj, de 8Qça. _ 	- 	, 	_mp . 
oiré • einpS e..  apoios' 	• erá Chapa 	Mesmo.-::Mat criai com 

	

— 	 . 	. 
-¡•!- Os 'de 25 à..50ã 	'" 	-• 	„. 	 . 

• • 
Pintura 	tinta "em Poliéster -por ..prtibeSSo eletros 	.1 
tático 	• • 

Telhas duplas  
nduladal corir:•6chi. 	;de :Ia 	 FSB 
2x75,: bom den.dadre !r '°- 

	

r 	e 1- "..-kg/M3 • e---; esPeSSura. de 75 
mm,:com. - perfilifspap.a.dpp em- alutainiO tipo, 2 32x.25x 

cada 3,00,p 	--• 	 ... • • • -- 

.1 
COnfeeço e monagem de c)arpbõia!.. ALR.  ...0  bõriát 
EaVè.q..Ip.P•••:...-..-furaé-..kril-...10:11:iXtr. e 	.....e/. 1,0' ... “•Nceda • - 	1,,,• 
.1.:;.05m.•':erá:.. aço ..S&C.--41,:. )::.so.é...56:,,.dél-,-::',0.0."•ii..?. 	ro,jrá 	ci.x"i; 
e...Pintn.ra. ,-•:de•:.:,a,pabe.M.-:::::•Ap:i.p.leciab.::......s .cto• n- 	re/ • . 
•b.0i,,,.fi.:...-•de...e.l..i.b..ahio.,•ti.;.O.E..::,.."'COrtina,": :C/a 	,m •PI-P••: 
tura:: :."•.-.:•:,. ••••''....••.'•:-:::::,.'••••41.• • ,.•::::-.-.,•::•:....;:- ..::•-•.:-..;,:.:.,••••E,•:.:.••,.._ .,;:.:. :' ...- 

- 	 ..:::',".-,:'.: ".••'.''4/,':,:,• !.,-*:, :::.=:•- ••: ,. .--1 - :: ,.• • 	, . éChaMentOdOe:Mitie,r0,4.. ,,,:.,..-4,..„--beih.a.,,:-.:4m 	em.,:ii,. 
.-Cürya-;•.C/P1aC ''. :-.de,:P-áll'11.OarlDOnat.O ,,:..e..14;ree-10. , ---%,.. dr. - 
..10iniit.:••de-,:.espesS.:ta,, ,é./ter.,  11',  z.,0. •tan. 

,., 	
inio.•• 

P/., , fi;t6:00 •,entile!•-  Si.--  tili 

1  Con.j.(into de *PéPfis "H 	eOmm •adicionais ,p/ fei,ha 
.mento da,  estrutura da gpdeical..n. 	: 	• ...-;•••-, -4 . . : 	 .,..t,„..a.„,: 	, .. 	.. . 

—..--.~...' .0,... Fechamento dasWdeflexõee 	trutina . 	.--el I -, 	 vi 	. 	 , 

Peças -especiats, de feohaoeace.bani7ento 5,j 
as calhas .e Platibandas -.dás,. eá r 	 a-s .Iir--U,s I I, 
IV, V;:- VI •,‘: VII•Ye'. X' .-•••• • . ••-••• •;.". • ........L.r!_..-....... 
FECHAMENTO EM ROLIESTER 1 REFORÇADO C/FIBRA DE VIDRO 

:, -,-,,,,,,,,,,,,,-;mr-u-Ns-,=. 4 FeChamento horizontal cm peças em pf5T1.:_etter retor4.  
oado: CQUI , fibra de ..r.id.rci pigmentadas le-Orn gel coat 
iSoftalipO branco ..••••:.•••• ., ..r. ••:.,::, • ....• .., • . ....-..... 

Arremate. c/ -Peças espéciaiS;-éM..poliéster reforça 
dári fibra de Vidro piáMentadás -,Com gel . ooat isofta 

. 	. 	 . 	,• 
ChaPa em poliéster refor0-0. o com fibPa.ei de vidro, . 	. 	 . . 	• 

Calhas de caPtapão • de águas çu41 	de1rei 
reS IV, V e • Xl. bm aço 	n 



24P trIcIn 	NnTAS jOSE Wkari 
Av. Almir-arde Parros.cs, 

rnSirTr 
4Atenticr, a presente c-15pia 
P, ntado, de que dou fe. 
Valeres 	 Ri 
Autentic„.: ,  
Prnr.dades:.,. 
Total,. ....... 

'iR,stfé o nywitei 
, 

hció.,f22n6? 
•,-122 

Filho 

CORIGEDO GERAL 
D JUSTI A , RI 

SELO.  E FISCALCAO 
AUTENTIOÇApi,.. 

ORE 
.f.4::: 	' 

\51§Will
03 

71
64 

EIEW 

• 

• 



. 	„ • - 
CER:Ii  DAp 	 N 991756,?2003  

PI-ÈM611t6ÇeÇO 	 ..dé, 3.050 mm 
.200: 'M.m..x .2,5 mm 	 . . 	... 

:ChaPa em .pálièster..--tedtçadO 	 :de vidro,  
pigmentaao branco, nas .dimn5s.de 0.050 tua 

dhs.P.a:.: e m .:.Poliiréete•IN 	•od do.A•tá--  áttl". .4I1D',-Ms4.....t1,-6„.4.,-idgs, 
-.pigmsátaçág : .•'. fitmp.n.:co.;-:.é-pp.0,.-•-d,ltne.h.s.oeS....:•:de.:.:0.50-.-mra:- X• • - 
.850::mm_:i..2; 5-•'MO ....,-. . --.i.'.''...-..--...'- ,: . ;', .,--''-»-''•:'-;•-• 	- 	 ....-.-.. -: .• . :-. .- 

..chaPa.:• .:.-eM:•p.olí. és.,S,' --et: -reforçado com fibras. .,•.:.  de -vidra, i 
Pigitiettta.eã. 	...b.larido.,..-:::4'ae - '.i.:d4meriee):edel'...3GO . Mm x .- - 
r: 050 • •••eirli .:x .".--;5. 1.01: . '. ' "" •••"'''''.•.:: --'-• .:-•'-' - " :- -.... . 	. 	. _. , . . •.; 	UN 

,..:.,.,.':-,,,...,:,.. 	... 	. 
ede0.,eépee•ie.i ,,...pere,:-..:-- i,fee'liatheát 	a'S'tp-,574:Ws°,..au t o 

ti.Oas', das -..:01.)...e 	 U ri-turaádep-,Iroã'1,,r.o4t~i'"'•'-̀ ,Z, 	 • ..N - 
, ç'cilo•ceçã.d...:de•60..-i.:a6Sel:.-...1-10S 	iet...Wt„ ...„.„'d 	e . 	. . 	. 	. 	. 	. 	 . 	. 

extremidadas,-.4::..-. o obe.pt.:irs.:-.1das.: 0,,sWiOttuo.á 
-.' iè,-. VII  '''.•:b i)..,-f.V.:rioci'44à4tp ;:de:15•X;edreilteifr..= 

:.„.„...,....-. 	, iáloceção., :de.rufge...m.d'OASePp..••nee.':e.e. i',.0 	ie-.:. 
,:ix:i..'ri.4-..: rirl.hoi é.i.,..tá-l1; , s ,-, 1:6.-;,:-   

- 	- :- • • 	:'-''... .., : 
Cciláo à.Q RI ( ,..d&..•ed.k.r.u..tTy.p-se 4e: t.,:tedhali.ioii 	e.,,,eds• •e 

	

1•Q.tiloagti):- -:dé..x.t.04-3,aárq• ii.61-V.Oiratt 	" 

	

,••--..,-( 	%...z.'ee-bi•i:i .:• ' 
elt.iir•  át. ..iI.•/„-',.e.:•:V.:•-:•e_iit‘t_os • :p.  ', 	, '1,.6'-•-e:•.::.2•1-.-1-,¡;: 

, _ g 

01 coo:çaci -  de-,..fe--.',,pro.. :em,...:t, 	'fhaMe'ritO-S.,- ,frOrít 
rüf',rje..1-at-ere.ieVe.••de:::f.":".,1,o- 	1.:ike,1.5 .,•-.:a..*reet.0.~ 
daibee' de-  -eetÉigtura.. I:::.:-•:.:..,... 	 . ,..a.wp.i4ffit'.  
OffiPlefientOóld&,:a'Str4.a  

d.e•:.t..e..l..ha.s. . .-o. ..l
.
.e-d.a...e  .  '... .d... e,  , .te.l.h • - e'-O

,
bOer

,.
t

1
ia - I2as 

tt4tgia6"IV e 	
.. 

	

, 	 .12 .   
......1X:t4. . 

• .- .. 

00.1 O-Oaçã.'dicle..,. ,-petidtataie ,- .-7,xidS..-',.M.re.rité ,-!da.,, striiture, - 
'eSpaálal , I -,.-'1.Pdt-tisive,''matetia$-; .'...•,-,'•-.:.:.::.:'::..'•-....-..... . ., . . .. • ,.. ,- ... : ... . 	. 
oloba.oao de tufos e çoritta.-rti,fos :ep.t 	 s telhas 

e- a estrutura I ..... 	' • 	 . . . . . 
• 

-•latetaisi.".dao: .telhas de .Iumíio.das1ésttituias 
V,VIeVII• • :•• 

•Colocaço de rufos.è ,:,-.•atteMatéS 	 dê,  • 
• . •cobertura, • da estrutura . , 

e Ork0   árg 
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l'-'1.1ffáran'te Bar.r.C€C 137 knEgri 
Putentico2.preaerite ("tpla r. o 

de que dou 
Valores 	

R 

RO 
9.532-C.424  

trfrforme 	or'içi;hal.2.. mi ffi a 
• 

RossO de 2007. 

Ut. 

d.-1403757  

1011110110§ • 

• 



Maleza* ar '383 z£452 (85)g521,880 

1: 

	

. 	. 	. 	: 
. CE RT I.  E-)AQ 	- T - Nb 

ESTRUTURA METAL I.C.A:-  PLANA -- PARA GOBÉTURA .' DA GUARITA 

s.r.b : oárop Por ráirecis "-P1s.fiO S.: Sôbre 0:4' -átdiOs, . fab. a 
.partir. de perfis tipo ..- '':C" --'"am. -.á .1i^:i6 em --açA SAC --- 
3  41 ; . é sP . S. cada :13m servindo ,  de suporte das terOas 
tambSt treliadáS: ..- -':' ' ` 	'-- 	- 	• 	KG 	4.376,0 i 	 . 	 , 

I 

	

' 	 _%--Re,---R.- :_~zt,-.r.u.,-,.L•tgzw,•r-i,g,,,t-rr..,:;r 	 

	

Pintura .00nv.: CD/11 U/1£10 ', ant leo rro s ivp - ep). • aerriaos de 	. 

	

P5 micra 	 KG . 	4:370,0 

	

elha.: de . saiumi4lõ doi,  tipo -trapezpida". 	.. .. ... 	M2 - 	228,20. 

edacãO das . edg.uadriaa frontal ..f¥,...Widgrne.r s 

...,,......4,, rs.rts6ria eubafie— com :¡DérfíI-'ra tá.liRcr7-:,i'e.:: Â41  . . 	 M2 feg,......- • Bancadas -.4e.  grito --.:1,.. - ..- --...,‘Y.N,,,,,.. _ 	 M2 
Déino4o.aã: cip 'atieiiarial,,,-....:',.....,,,:::. .. 	

r\--'". 	
M2 

i  DegraUs, ern':Gr4it.diiriox::',:':.. -:.,',:,-----,,,,„. :. 	 . M :. 
ChaPita..eni::Grai,ito- (EC.--:06 .,:i.'..EQ7)  	M2 

rrefflate, de :Alwenaria; eni Perfil L Aeo- Iriox -1"x1"x 
, 	„•..• .. 	. 11.1111 .1:"...w.. .. ". . %,,,.- 	....:,-. ..;. :';:.,i,...,.. 	-.-: 	.   ,j1 	1 :526,71 , , 

13ánceda8 Cu.rvas em Granito.,"....•:..-.....:., .. . . ... .... 	, r..•5,97 
Sanda,--de Gesso ......;.. ...,::.'.:',..-......-,.:-...........;.., ... 	M ' 	192,20 
Divisória de granito ,p1 bb*.e8: é mictórios  	M2 	386,09 
Balcao :para divisórias,... .. -..-.'„--,:'':-..:'-',..,'.... -,-... . -. .. . .. .. ....... 	M9 . 	15,11 
Cogibogõ de 32,5 x 12:- x 1.00i .---.--1....-, - ......-.-...... .. , . 	.142 	360,00  .„4 
'EVE 

 . 	, 	..- 	........" 	'' 	. 	.. Si'lMÉNTO -DE PISOS 'E PAREDES .. 	. 

	

. 	, , 

. 	r4 	•, 	....: 	 " V 
'til: ara ' 	Oca -Ca° .0:e'' 're.à.0'  .. 	 .1.5s i'-'1-.3: '''>dX-;  . ri- 	 '" 	, 
',-:.:.-.nlY.X 11 41-e. XII-r::,- 	. 	.. 

Fri-'•  
Rufo ; do.Oprie,qr .. - 	 '..':,-, 	

4 	
. • 

-,1 
 

ALVENARIA,- PAINkI S : E .  j51V SORIAS . 

"Vetaria blOcoPde corcrto..- (9*14x20-),M 	amas 
Sétide .bitriento':Etat,éia.-g -:: saibrb.' nó''':- .Nrá  

,regi. paredes .de  -tio. :ve,z., palre4s - externásp 	..R4  evi 
mentos) 	 . %  , 	. ....... 	, 

.' 	 .... ,.., 

Ái Aiven'ax i a bloco de genáretõ ,,, (9x1r,„4,.4-2,W.„.... V .arga 
'massa - :de eimétto ar.ea'ke-Saib.ro : ria.' traco ide 
1:2:6 em Pareci:U-1de a- ,/ 2.385,19 

.971,56 

263,20 
13,34, 



MRIO FIWEIRO FIUTO 
39 - 	 R..--.107(22-3093326 

242 OFICIO DE 1,11J1W7-1 3C9 
Av. Almirante Barmse, 1 

f'À 
(---Éite-dace a preserle 
esentado, de,  que dc-pJ fé. 

AutptI 
Valore. 

" 
Prqc.dadns 	3.421 Adi 
Total. 	.RS  

4:::10E1.451; 
AUTENTICAÇÃO 

r
fii,s' QRB 

758 

• 



112.• • 	36.757..27 
. 	•: 

112 
119 	• 20.225,88  

15.669;62 

2.993.57I4  
2 	6.227 ;;93 

119 	7.719,79' 
112 	13.268 ,.89K.; 
11 	1.179;4

,,  
814- 

UN 	1 

nengin3 0). 

125s 

' C:E.Rer ±P'AC:)::.,-- - 	 "T".:, 
REVESTIMENTO :: pR. plo.S.:.:. 

G:rani:t.te verde..i-itsànêIL 7:11:  ..   :placas.   , ..ole:.: i:l..:,...5 x 1.25cm  
etia• piá0:- • 	.....: ......:•,...•:•-......- .- - ..., :::...z:•:.......:..-.- .:• .:...,... ... , . .,.....,... -..., 	....• 	,.• 	. 	:.•.-. 

1C:ái,'Ogó4::•Pt;rt0:-...J3éltGeà'z'gel)0;àdá, -r-efi16306 .aPli 
Oadw,epbre-:::argarilasea-,:deCIMehto,Haaíbro --e areia• 
t 

..-.- ,,.. 	. 	--, -:. 
àdt-i'..,:1:2:,à,.._dipáb '-dkIT'Zi "2álipipériteêbiIi _ • • - , : - 	• 	•: • .. p.a.,..4. e•,,,z,..m.a...,,z0,--,..--,,,,,,,  	:.••,,,,z,.., ,...., -,-••,-, 

ZTIF-i.-0.0'.:,'.è-  édlagèn11' .finai - '0oitC argarnassa, . 	. 
d..'.e.i.iiiênt.o colahte • . 	- .. 	.....; :..;-, .; .. . 	• • ... - •• 	• 	- 	 M2 •• 

leo ••Industria lí: de. alta resistência  	m?.,- , 

.'Piso ^é le'vadd : ejii : às) o.  •,:,COm... ; CónC rato ' -:1,U1,EF.Ld.. Pi só.  .• , 
.fle...g U-340 '.,.,..:,:..„9,, ,.. .:.:';':'...,:.';...., 	 • M2. • , ,-.,:.':.•.•-;•., , , . 

• 
.. 

. • .het 	.. . 	
-.-, 

jÁo IIttIâ0rád  
 

. . 	
M2

•  1
: .. 

,Revestimento : del.:Piso .:eiXi: :P.  .r.i..t M2 .. .,.. 	. 
'Pisó....diméfitad0;1':. ,..• ,.:', -'..,i.'•.".s .e.,,,-..':-,; .. ... 	4 	 . 	 - M2 
Pisdi•MetáliOd'S- 0..shafinke i i::....',.. ..-. . UN 
• pr (:J.: S.-  BO•I'..do •[-:Érepit o .. • dek 4.-,00,:'• OPIR:',É,L4-0 	 112 
•UoMplementaeãO fOo p.i.áti.t4•1d:o. ;:,040.-", 	. 	M2 

REVESTIMENTO-.  DE PARES 
\ Granito • branco ilustr o em-  placas de 62 	m e • . , 

• 1.273,32 

9.958,74 

14.704,80 
65,66 

902,62 
310,92L.M 
821,57r0 
11,00' 

Emboco tracó 1 24 de 
receber âáabágenta ::Podeeri . alic &ci a 
pisco • 	. 	 - 1WW1;,10 • • 

. - Reboco pronto aplicado sobre mbQco, 	. ... 
Massa. 9r.l-d-..dk .11pricá,dà. sobre 

Pintura plástV:la em tinta latex • a base de PVA so 
bre _massa ôorra. . . . . . . 	: 	. 

ww intura .acrilica de tinta 'a .  base 	acrili 
a sobre massa -Corrida 	. 	 . 

Mosai•có 	 p.o Vidrátil 	 
I Laminado Me laminico 	• • ,• 	- 	 
Pintura plástica no teto
oncretina 

-- 	 . 	 
. . 	 . ..... 

Friso- fachada 	, 	. 	 ........ 
ReVêá-Eilneiito dê pilar. em .aço - lálQX . 	. ... 	 .• . 	. 

• 
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	o oriná.nal a mim aor 
• 

que dcd..1 .1. 	_ 	 riv.- 	-- •V2.0„.• 	---.- 
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1,  

A 

orncecimentO
:  

• e Do lodaáao :de' 'grarii.o.' ::•(Meruoca el.áP 
s io o l' Casablanca) dé.ffacliada..filtado ' bom pinos " de 
acó 	inox.....-... .:. . . ....-. . .: .:,...;;;' . .•,. ,.... ; ,,--. .: . 	". ..,,..... . ,,,. . ,, . ., 	M2 	4.600 , 

FORROS E . REVESTIMENTO .. DE 'TETOS- : 	. 	. 	: 	. 	, 

Forró t . co 	 esiento solamento,M-&—. 
mico em al..mninto cOm ..pen ura.is emaço.: garvanizado -- 

Forro em .  Régua 	 'tipo Luxaloh .-'. • 	 M2 • . 
Forro 	 - 	 112 
Forro --em placad de gesso"••Planc.••. 	• 	• 

FOrrá•-•••tiPÕ 81.1.f 0:er,  erci, '.1 "ariiinas 
,cin e SP = 31 Cm: 

Perf il u: . de aedl 10 X' 36xiÓmn.  

14.783,27 

1.409,35 

706,061." 

Retirada- a.  •recbloCa.C.a 	d 
	-,,, k- - forro • . 'pé. é, Iggde 

ihatalacesi.Pr''.'visóri_a_s 

eqn.adra.Me4to s.rid.o. '..-f roi  ,apiSa ;',•.,eo,l_ta.c 	iná 
rias e .grelhaa ,-zdé a.r 	ridiciona.do  :yie:W. 	•4çt'Iu...gi.i : 
ação'. ', ... -,,•- ...... ;.• 0,-; .... . . 	...: ir,. ::.."',..i...."-•......' .•••:n:..•-.••• 

ontagem : e desrobntagett .. é •-:fOrro .Peatzé., . 	..,,,Uo - da 
infraestrutura eõab]gei do :SITItAX.fedi..ii -kom . 04 

	

" 	. 	..-_;..• :.:;;; 	-‘,4‘.• homens) .. . . . ..- ... ., *Il. . 
• . : - - 	. : ' -. 	I.  ,' • -: M 

ESQUADRIAS ' DE ..gADE IRA -... 	i VE 'çEFiliP.:AGE'  N.6 - 	 .: 	. 	.,.., 	.. 	, 	-4 	
Portas, com. ban-dairola. -... d. •, -.0.1.a. qic 	, niado , • folha.s Ude f, 'cedro:-  

.... . ' ... 	t 	. . '' -. 	: . -.;•   	' 
ESQUADRIAS DE ,ÁntMINIO : ..- 

orta• Antonialt içá. de aceaso -é.o.  Terminal..;-. 

	

_. 	. 
Porta ot. ja.p.6Ia..-.0.-•,1,:splav.o,;:,- 	ano.dio,,,-01,-; 
. „ 

:Porta de aluininio PA-13 ( 7,24 x 9,00)m 
Esuadria E?VO1 	 . 

. 	. 
"S,O.i.iadr ia EFiVE93 -H • -1 	 •-• . .. 

• ;squ :.(;),0 	•......., •..• 	••-. • • 	• 	...• • •04  	• 	•••••••:, 	...• •• • 	• •,....• • 	. 	•. 
uTut4.A.T.r.'smoi• -PARA .PORTA. .• • . 	. 

5,00.  

M 	65,16 
•112 	-'183.;72 

.-^ 
• •403-a0 

203301952h3826 
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OW.4pInFlt1 	D 
't14^CiellOWIWARettl 
AGE1,249,11~9,, 
-W-214,3~P 

CR'1" _I D4.2 DA., 	__ 0 (.3 75,  p/2,003 

Epd.uadr ia de alumínio PA-48 ( 24,50 a .24,70 x 3,05, 
ate. 4,03 )ril 	 142-. 174,165-M • 

• • 	: 

'''./.;ked.uadr ia: de-  . ali...f.j?.io-,  P.A .OP,,- .( : 0.-  ..*: ,'P..,:' BR,' r4. ‘) ,--:-. .• :-... • ,.."-.- . 	• ,,:. -.. .,,,.- À . 	. 	 . 
0.,Esquadria de alumínio PA-52- 1(.19,45 x 3,10 m •) r/ 

. 	. 	 . 
k.U.7'•"fej-Tagena Par0.;:4,4t11...r4::k4,14,Pgi..P..9-A0',":------: 	

. .. 	,. 	.: 	.. 	..... 

-, E'e'ãizedria de allamIálió . PA-53 '( 13,79 x 3;10 IR ) c/ 

,120:;59.W 

f.erragens p/ fír,tura autoááção....., .. 	.. . .. 

. 	sloártaão. .par.03,/éè,00.di..14à de vedao entra;-ases - 
rütüree7:.V11,-1.gtIreaX"-'e'V**-66 ê̂TejWkleáiSoMS'.:Ã: 

:refotOO.f /-3..a . intJrfa.ce iSdlider "1~0.;,/.  esquadrÍ- 

Puxadores das 4ortas de.  vedro em a 	ks.l. 04H. CJ 

areriagem em,  Jo inox j/rta eiie$1.1 
É ,2 

142‘ 
, 

• '..1.,100P 

M2' 	. 	93,00ê,,g4  
ek.W.áz 

, 	, , . , 	. • 	. 	 t 	• , 
. 	• 	. . 	Rt.,,,,t,  

	

. 	.... 	. 7,00RS, 
-0;zn- kt4  :at-AbsituiçNo do :eixo da me.oenerta, travameri:to do 

-trinco e adaptaCao.dOrguinfito',.para ao1rnamepto-,:-do.  
fecho eletromeÉriétIco., ... 	.. . : 	. 

X-4 ESQUADRIAS DE. FERRO 

..• 

ahmagartogW-GrearemeMi1444 

4O,0 
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x2" x3/16. 	M2 

	

. 	M2 

	

1/4"xã2ilá. 	M2 

	

x2" x1'4". 	M2' 

CERT I DAC 4 T No 
Esquadria de Ferro .. — 

MConJunto de requardros galvanizado s.2" 
..Grelhas e requadrOS em barras cbatas. 
Grelhas galyanizadaS,-ern:,barra chata 1 

reqUadrâ&I 
Cantoneira ÉalVániÈãdál:'4'"xS/16: 

•CbaPa .Eadrek 	èx'X'gRWP'  1/4", 2,00 x 	 .. 

Grela : em cantottáira: 	com ferro redondo erri 
p.rmaitá 	com . .aiyils.o.„:leve4:J.0:'pintada na. eQl^'• 

C14r14N..0 ;09%,:•41;:unbAclpeë:0V.tê(400: a peça 50x50 cm 

. íepede 
Sdadkeegaliégde 1iga0 

iga.S.:inetálicaãj para su8tr  
lojas . . 	. 

4,2 

Cristal laminado .refIe 

Cristal laminado refletivo acústico lOmm (5+5) cã-1 

Cristal tsuiperado'_ificólOr 
,-546,960'11  

• . 
56-, 42 

sociais aplic 

4às ,•?,,Utw 

jialictkftWr saMT~ 
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•••••.., 

< 	 s, 
d 

cERTT p.c) D- A -No,.- 0017.5,e/2003 _ _ 
cbm feltro directamente no 	 :-•-•••• 	"--142 

Cristal laminado acilSticO -. atm. 	 • 	• '•.:142; 
Guarda corpo pára vigas do 1Q pavimento 	.. 	 M ' 
Guarda dbrPO. -p/' 

•- 	_ 	• 	• 

• -..D•27,12 
• .. -'14T-S,715r" 

•22.,..88111 • ••• 
1.27•310 
172.:40.11 

pt,Pássarela -do -berre() juntoto ás esca 
• 

p4re: escadas EC3/EC1/E:C4/EC5 .  
p cintes de embarqUe ( 01.  •tubo de 

Guarda corpo 
-cla"5 " 0-ãRt•Ce 
uprda- corPo• 

d uarda corpo 

P"rateleira: em qiriffita].  incolorlO mm temperado lapi  , 
dada •colocada cim 04 ci1indrol'-çO7e:,•. 2 • - 

o de 1000.  

eT174 :•.; • • • 172 , 1-1W 

• 

• • 	• 

•:-2944-5g 
_ 

-142idlge 

• ' : 	• 

• ' 	• 	• 	• 	• 	' 

-ERVIÇOS.bià2dd 

Execu9aó  !de- 
Abertura pa..ra:exa.us•tgb .dà 	e 22-  pàI*tixo. • 11/12 	 ' 	• 	' ••• 

Adequa:cão.. dás .itãtalaCfjes da'-aefazipara tender as 
modoficaçes do projeto executivo,.

• 	• - 	, 	, 	. 

. 	 . • AdécjuãoãO dás iriatalaeies da sala vip doméStice.- 
pg;i5- atender as modifice.ces do projeto exeálitiV 	: . 	 . 	. _ 	• 	 • 	_ 	, 

Pau nedng -nerFt -mous, 
,N,4Áf• 

càwlkaUkAm,, IXL -•st\‘ . II 
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• • r•-sn. 

' 	• •• 	. 
• . 	• 	 . • 

. 	 . 	. 

Adequacao  de instalações da sala vip internacional - 	- 
4•?free shop para atender as•rnodifi.ca.o'Ões do projeto 

. 	: 

VEsCadas em alumínio para o Clieck-in..- 	 UN. - 
Protecãà para carros de bagageia— UN . 
Adequação das Illsta.lacões 	 para atender 

• 

ee raodificaçõesTdó projeto executivo 	 UN . 	- 	. 
l 
ÇOORO' •  
esteiras de bagagem c/ cabos 	° : 	UN 

'mecanic dos 
 

, 
LAIT,TAÇA0 

. 	. 	. 	. 
„ . • 

trama 
• ADUBAÇAO 

Cloreto de 
 •• 	• 	• 

- Esterco Èste 't.  : 
O'RQUI,PANENTOS 	' 

• 

leóiamento das 
G4cle----pp:pá PO.  - 

- 

05 

• 7'.áB.:;•:Oefri.?....4  
r.à.y 

- 
, 
9.0 
72 	 Q00 0
1 500,00W 

+0 
500, ONN 

Cinasita 	 

oloca • " - 	. .em. 

Blocos de. quarto............. ..... 
gq Passarelas em. bleco, 	• er_ppdra-~9 40' c 

ELEMENT0S DE SINAãíZAW210. 
,Placas dê porta - 

'Placas po6te externos 
Suporte Suspenso 01 Face 	- 

rug,e,:q.Suporte suspenso-'dupla face........ 	......... 
Placa de sinalizaçao externa das pontes...: 
j.Sin:alização vertical •para as. áreas .tédnicas........ 

. 	, 

.... 

• 
'` • 	• • 	. 

47 

Ktn 
O,60 

85r.M, 

46,11.0 
14, O on:  

PÇ . 	11.6, bola; 

05.g.•;1 

„ 

, 	• 	 •.. 	-• 	. 

ntaãffila é.zw- 
'3te.r,,,à*&"''4JC"'j4:É-ír '2'r:4-1444"74.  
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.CERTri-DA0 DA T  
:Placas Coladas 	- 

. 	, 	. 
Adequácsó: das ,:pIac:asf pare.. atender Dadd.ifideo•ÃO. de. 
projeto 	 ' 	• ." CJ - .. 	• 	 ...... 

r.te .INÈTALAÇAál 	ESOOTCYS- :::-AdO,43 PIAVIA.IS-(TubUlaçã.O.) 

• 2 7 , 9 3. • 
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- • Cobre Classe E 35mm 
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Tubo 	
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" 	
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	 Tubo- 
 - cobre: Ié 	E:.42

1.,à8:Êã:..E
Tubo 	 .:..-66rará. 	

- • ' 	
- 

.,441•Tubo áé
,cobre. 
 Cobre:-.Cla6sg., 	

• .- 	
- 

Tubo"de- 	

' 

11 
asse  de 	

é  
4k.-- Tubo 

Tubo de cob.!. . 	
• . 
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30045,,tz. 

538,40" 
226, 
282,39N 

340,9%0 
119,404 
650,646'f, 

w43,5N 
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Caixa 
OrractOt-  de:bcpb 

pt. 
AsperSor:  e'scarnôt-W`át- 

PAVIMENTO -• 
• • 	• 	, 	. 

°OntrcilsdOit!':ESP.6,...,...-' • 	•-• • 	• • • 

Zoá goltejemeno:,; .. . . 	 . 
"I"lá":4e' 're't.-0 Q.õ.'0 • ..-ire .:tíCál de áSrio . 

• CERT --1; PaC).  

DE IRRIGAM° 

gaTUbo PVC sOld.1-Dsle.ineto =-8.5Èti.pl............ , . .. .. .. . . .. VR : 	, 	. 
Tubo: PVC .sOld:.- D.Várnietro: = 25taig: .: .......... ...... ... 	VR 
Tubo PVC :SOl.d. :‘,W:44.esáÉo.,,,,r,-_-:..4.32,,.;.„È.,-~,-~.:,,,.."..„,,.á•„,-i-ar.„.„,„.„„=„,„.:,,_:VR-...é,,,,,,•,,,. 

rg . 	 .2 Tubo PVC sóld. DDIAitteti4O .= -40iii.it.'....'.'............•-. 
- Tubo  PVC Bold. '',.' iãkétrb-  = :50iiiiir. . . . . - . . .-- r: ......-.., .. 	:vÉ 

Tubo PVC sold. ''.:: 1.4metro --.= soh* 	 vR 
Tubo PVC sold. •±&,nietro = 75,inni.. 	. 	 . .. ... 	 VR 

ubd.'•ded.obie 
Tubo de cobre _rriftU 

Tubo de cobre 5mn 
Tubo 'de .C4r 
•Tübo de cobre: 
Tubo de ocjb.j.• 10404--' 
Tubo de cõb°nn. 
Tubo de cobre, 6mm 

EQUIPAmENTOá' „:. , 	• . 
ontrola.dor ES 

Sensord  áhuj.  
'10(3).teOtOkt de:-.110ibét. 
Valkriaá'. 

,ASPepsor ,:e:Soe'dxg-teS.));e:1,-. 

6 .618,;.00 

• :702;00•F 
• . 558. 0012 
...648; 00 Ni? 

a*Ff-r• 	titn:Oirã'kft 

4. 



0031 41 

*1001%0 

-.52-.7  

o 
tpn.' 	

fiOpal a PÁD 
„„ 

,V e  
•24tArtk-Iste;,-ut  

AU, • 	&filo' 
Jr i zod_ 

121 



165,8 
74,90 

5.750,00g,, 

• -4 	• >••, 

• 4.01VSE-Efak•Gibre5„..RD 
RIftQUIUR 

¡f-Jag OptiatAlg.o.EA 

Ore. 	nAg: 

• CT-'ERT I•pA0 D 	 200:3 

ELSTRI CA 	1 	 - 	 _ 

Condutor flex":1,vei • 1 mm2  x 750-5/  
2 	X 750V . . 	. . 

iEletrcielt,ito erà. 41uMínio, 4 	  
Elétroduto em PVC riÉldo 1., 

	
VR 

Transformador:', 

APARELHOS HIDRO.ULIC08 E SANITARTOS E ACESSORIOS 	•: 
(diversos) 	 • 

• • kg,2 
, • nar.1., 

• 179:, 05 
219,00N, 

1.063,32w,-1 
219,400-j 
290,70M 
5 32W. 
290,94W 
217 

75r, 
Pr' 

2-445, 

 

rje-: 

 

*.g4 \*gv, 



111 

ATO 

EIN03746  

1101fitiallela  n,eekx-itP Ci 
rke 9 c O , 

Valores 
Autentic.. """ 
Pret.darles ...„  

Ãotai. ... 

:E.RklbuGjE:E ";14:01  



n7.7,  8 

Bomba a Dissel, limam = 45 ffléa, vaz o = 35 r.!13/h 

Bomba Jokey, ABS s  40 	an= 45 taca, vazãO=8 -m3/h, 
Potência 5 CV 	 .. . . . 	.. .. 

Tanque de PreaS Jeocur.12-kw.4,0.0. 

VALVULAS E REGISTROS.. ... .. ......... 

Acessórios 'Sart instalação das válvulas 
PPP ,  (di,NrOrácis)?-4--• 

UIPAMENTO 

prinkler -pend 

, , 
M0s • . 	• . 	. 

tessostatd , 	. 	. 

PARA-RAIOS E- A±ERRANENTGS  , 
4,põ,  • r:e.i.k 

Conjunto de 	 rávéiite e 

Cordoalhe..de cc1bre de 35 mm 

Malha  oa a.:,:;em fio de oóbre i16iii2 cola - 
sUbmé..lhaé, 	 Oorh: 

Cabo 	sb 
Cabo cobre nú 70mm2 -  _ 
Barra.. d:Oci15tre ebtakiliada •11/4x20ofri 
Cabo-:dobre 

PVC: pesado 	 . Cabo de cobre 35mm2 • • 	• • • • • • • - 
GAS 



 - 

sADDEFI$
cAUlt4Ão  

WIEwncísçÃo 
 

a% 
-..., ,--,-.....r 	ArVq..e. 

 

Nv. Nlmiranie BarreeDs .,. girT 
NUntico a presg-lie ,...:yp 

Valores 	
‘ kic.',  

iN-I'mrjo-gigina). a mim ap Q'Q:figypte 

trátk 

8 

4o1 



127,50 
441,00kfA: 
142,70 bi 

70 

C),Q 
1{o4 1,00 w,,w 

-1 2G9 
	

CER'TIDA0 D-A.- T - No 	1  6-- 	3 

	

k*Tubo de cobre classe A, 22gtm ..... — ........: ...... 	PC 

	

''AcessÓrios parai tubuIaceto  de gás (diversos),....... 	UN 
Tubo de cobre 54 mm 	. .. 	 M 

Tubo FG:1 1/2 	'  ,
Tubo 	

M 
FG1" 	.. 	......- 	.............. . ..:. . ........... 

Tubo de cobre.  28  mm 	, : ....... . ... . .....*: ....... , . 
Obras civis 'pár

•  a té 	0,ã;c1,641,kbul....e.Agess,,:::ae.ca-- 	* 	 

Renianejamënto dá - tubUlação de gas (mão de obra,  e 
maeriá.l) ..... ti '............... : ..., ............ . .. . .. 

-.0.,.STEMA. I -SiSÁ. -- 2seguranoa Aeroportuária: 

ferramentas de teste e manpa.o 
élé.óão- .-iipeikaçá.'é,.emanutn 1 6 do . 

tri.zaçgo', 

interfaces de ftwaree±a Ternu4&r, 
de 16 canais, tara reze /de contrlodr 

indo kit para cpnex10 'm ,rede ef 

 

e.OntrO bd.:1.40rit de Sofliware para ebô 

, 

,fé:P.réMiità&..d:0-it,éçt''' 

Incluindo placa de omunica 

DesenVolviment 	Sb ftwar:0 -PP.rá  elaboração . -e-- Té 

• •-•- 	• • 	• • • " .Placa :.dé 	 - , 

Treinamento basico para nivelamento do ITIA (P/20 
, 

..éÉábaá.) 

SISTEMA: SCA.É/SIG 	Controle de Ar-Condicionado: : - 
actware da UTR •cOMpostd: de 't :17 CPt.YS xc '.5010B, 
27:mod. de-  entrada: analógica , XF521A com O& entra 



'AP C 
Al  

; prese; 

urçs 
5,1.3r,. S.V: 	r0  

Po..ub.g 

Valores 
Autentic— 
Proc.dados ,. 

,i323CR2452  

o cTiQinal 	ffliffi ap 

de .Agóet..pde. 

cOMOSIWir 
LDO1VE FUSICALIZAÇU 

jTENTICAÇÂO 

-da SE 
1,4d 



,••••• 

• 
"WW;mx% íM.~MÁ 

•( • 

s-~,~ sE GIEESOLO 
oEWWWW"EfEFuR 
49.3-0, 01015), smwt 

3, 	CER.`11 ID.4Q.•••..D..A... -T, No-,....,921_75e./...2-Q,03--: .•••• -.. 

Uá' :Idas de 0...10V 47 mod. XF522A com -  3..saídas - .ana.3:15gi  
AnCas, 26 mod.- de entrada digital XF-523A com 12 en.  
Atradas digitais, 43 Mode aè saída :digital XF 624A 

com seis saídas a ralés; 85,,É0USIS(XJ-1561,'::X1-1562,, 	 . 
X65-68), -17 mod.. de :comunica-C- 66.. • xt--- .5-ogA - para rede: 

	

0, C -_ B u s . Todos os equipamentos montados- em painéis, 	• 
cuil\cabos de conexã.à e brones. 	 ... 	CJ - - - - --. "" -.' -.: - - : 	- - -..,-.. ._ 	,•---..-•:,,,,,,,,,,,,,„-_,...,,,...--,- r 	--,, 	••,,,,,, 2., ...--,,t~,,,,,,  ,-, -...:2,.1'7,7,,,,,,m•tt.-  

----Estação Remota g/0 eletrônica, modelo XL 10 insta  
alada na Caixa VAV 	 UN- . ,-. /23, 00 

,tá 

l'.'esenvolvimentO de Software -da UTR,.baseado :em. apli • 
atiVo ;CAIE 	 ÇJ•  

4-.nÉitalacãC -,.:...te-S: eS: ,e-:,:Comir-Saicia 
,:-.....--;:,;.,-•:, SénSár.- dá•-:krogt,dio:  4.4&;-,,Ép 	•0-.:•;'::' 

.., , ...Teilsiiiteepii' :de 	ão 

	

á., á ...'de'.-1; 	.." 
R.W.--SOiedp".  de .tettipred.pe.pt,'.4.,~6(W:rfiqçie:'-  . 	: 	áïgx,t,e;,:i . 

,S,'Oriscir -d.e --6-enie..tig'e..:-:igYee'..4Zeiã'ff,riEdg-, ....% , . 	 :-' -  .. 	. 	. 	.... 	.. 
elie'6±,: de n.Y.'§'4.1::-"iik.b1r,:P.,,4--?;:,2N,T, 

,---,,":',,!,-..:. --,:,...0 w:-0. , _, 	'..;:':-7: - ,- - 	'-:','-': . -: - . 1.,̀ "1:,:'..' P:- " •'. - •• - -A,Ctr4 .:.,.,,,:e.noot,l çl:P,A": ,:„.:1-....::., -g. -,..' nt•Id-W'.telP•gua.;':''R949 ':' '''2.-,..pfis 4p's x.., *(401'...iti, ,...10..g.R„a. cii:..,•-',.': ,0,..:,3, 	 g-1,   	mo é 	1  
15-,eesostato dizePenci , . Mydelo 	 :,-, 
,;:i•,.,é.átà - 4.to:,:...,cuv . txg•• t..,4r,.. i  

RP1é:magn&b1c0144t5IA:::11.P41. .. 
'..Séhéói—de- áttkst..de'ãiáVálcil:55CÃk tt;ó1-1.ám4.asOt:Y.45R0:-.Ár:;:-MODT'.0.00PW., 
.Sensor cl..ó-:: . 100-ãÉttii4.á-5::,9.X.,-).L5k2,0'.14,''',,,;,4,,,,  
•:SenáQr de preáélãos.  estática-lál,k .;.à~-'1,0 

.ÁTk!Ofiãffli'Os.01.--'•.:°- ..: . 	‘ 	N5 ' ...-'-''' bíêátê','-'•  Atttás',2tétti5A14..,...- 
c1b.p: Ijr;cit.,0:te-Jirfàl':- 'W(51:01).Ã'S'Ai".0 

FiE.g.áddr, PrOPgji2 ,&iôiãr. ISÁV2 
At4d 

	

	
.iláódSlf•R9g..4.117....ff: .,. 

- frfidb.iiiperO jr1P9 , .'‘ • , , 	:•_•:1,  •-d.;,65:ty,,I;e:, 
.'it 

4  
V. 01; :::' ..ê.püs.e-,±,4,t.t.., ::::,lalbjent. ,-mQ.  ti.  ''.1i' 70-- 
T 	

, - ••• • - 	, , . 
,-,,.,„„ã,t0--d,,Q6iiii.o.le P/ aguo de condenSP-9No mod. ,. 

. 	.:. 	„ 
, 	 f,675a1466 -.-- 15"::`k,--7.M.t.,33;:o-5=E:---Áz.n.-, ,e-----~,---- - -,-Jr-i- 	"'-'-'- 

- 	• 

Povos de imersão mod. --112622AA Para.Os.':;-áensorea.. -. 
Chaves dê- nivel para-água mod.. 

Transformadores de tensão ,220/240V 	60 hz,' 
',9monta.dos eM:ba.se metálica co protec 	. 

- iInsta.le.ção de .,t4DA ....... . 	. . 	7,  • - - • • • .• 	•., • 7 

.. 	• 
. 	• 	• • • 

-• • -'.- 	• 	• .. 

	 iliqrtik- 

; • L-,-4 
• N.. 

24, 0O 
, 

0.,C0.0f4.1 

• f--;20 
• 

4,001;5 



242 OFICJO DE UlTAP: JCEE 	PINUETF.51 Friff0 
Av. Almirante Samiso, 139L 	- Fuer:332-0LN N2:0709230WA53 unrr r.  
Autentico a weEente rpia 
eçontadm, 

 
d€ que dru 

V8lores 	 R ib 
1 

Proc.dados:.... 

CORREGEDOR* GERAL 
DtJUSTIÇA 12.), 

âg1.0 E FICALIZAÇA0 
AUTENTICAÇÃO 

-PIC . 

EIN03751 ?: 
IIMII 1 IIIII 1111011111 

421 g011so! 
4..4!  1 

á'T4cl'tc-rtc! 	n criminal a mim ap- 

:411rljt'd/4 

'2 7 

2007. 



1211 

7 

C-ERTI.DAO D A - -No - 	1-..75 6./ !::•.3 • 
Complemento ao hardWare 	UTR 
los de entrada-digital XF522A 
da digl.tal • . 	• 
l'èrriioétáto.  de controle :para ,  6:kiaa gelada mod T675A.: • 
14665-15° CB 	 . 	.. .. 

r4I.POC:013 -de imerSa@e''. 	 • 	 U20 	 

Chaves de: niiren -  pól-a "água LLC31111e41 	 

eoMposto dé 31 módu 	- 
e_ 14 módulos de sai 	, 

• 

Vkl Válvula de solenóide c/. acionador 1_,111Q3 mod. 7222 
1G131400 .... • 

Brula -Sbien64e para tanque de a".i,ngâ-k .';:è'--i 
— 

• , • üg".: 1,00 

• A:55 2-;-00g 

elQcaoão'•de snsores das,  
3,-4d,  10  1D'o.y.• 	. . . . . .  

- 	6 	 - .1 	:e • • 

UE6:k40..:0i.':;--d0. ,',.S'é.g...t;.5.-'0, -e: '--.C. -éds":.,::•-,..•:'''; 
fifibeli. ".iit0..:•.'.:j5ã'kái. ..4e...fáli4 ^ x)- .$,Li:i0:•:'.4.4 

... -- =-..;,,•:-! ,,,,•-•.,--,::::...:.:•: ,:,•:,...::40:,•,:.;::.-;,,.;:..,2:=-:,:::-2:,.:, ...--.,,:2.: ,..••;,..--...,e,,•,.,:,,,..,-;_, 
1:-rifÉ.!.:4,eáti'..ii-t:gi?al0',:!.:41::-....' -6' .'.a..ilaCati:-Idti,..-.0./1.s.p 

ik.)2.,,ã:ãi.p..a.;-•,tailát".44.- ',.:4.40...áféfaiza4a.i:;.•:',--.0..44;.iâ• - 
- -b. :4-,..,,-v.à-r,v,,OIV..,,,f-,,,,-:.-4y.,,,:,;-,.,  --- 	. 

,,,;: Oj'STEMA .SQBE/S,:-GU. 
,.. 	

,.: er'enciament9., 4.- 
.'..trie.a-c • - .....-.... -...::' • 	' •.—„•,. 	-,-- , • ,.:-.,:.;y:::-.A:,.--,,,,,.1- .. 	•-- • 

1 

	

;;;À:,.i.e1SSOOlv,Eiméxit - 	 Bófb)..a• lX.•''''.'::•-•.:63. 417•.,  
daE.iliti :.CARE':.•".: .......':: •.,-.:....:::...- . 

40W,4-4ed40.T.'&04400.11~0 

	

't.E;;;2:::.jed .0:,.gii .4.d 	analogióa j -CR , • 	
,•. 

.1tX" 

:re1els:,40::BC.iisinÉS.."(X.B531-:',,--.4í$8.2.--, 	. 
-‘,•A mo d de com ç  5Q5 	rCBu
Todos os equipamentos montados em pats, com ca 

 
• 

bos de  • ••••••••• • 	••• 
. 	... 	• 

,•••••.. • • . •.• • 	•conexão e . • ... 

U

Complemento ao hardware da UTI. composto de 03 

 • 

CPUs XC5O1OB4O1 módulo de saída  analógica XP52. 	• 
*25 módulos de entrada digital XF523A, 09 Mó.;03.110-S' . *saída -digital.  X ...-.5.24A:03.....inódultiS.,:de 'oMunic.a.0 • 

u 	SOIRM e 	-re}1160414-1 nEarteir(85y452: 	ag-(8 

„~* k•;.. 



11111111 11 lvi 1 II I MIII 

CORRÊGEDOPXOTAL 

¥1.0 EM ALIZAW 
0 2JUSTI A;ft 

TIKnif02 

4 Q1j 

-E1N03750 

41) 1 

242 OFICJO 1E 1,-UTAS jOSE rARIO mmERD PINTO 
Av. Almirante ParrAo„ 139 - 1Dia - For,A225=',2-(A74 Nü'JO7W2309-2A53 

Frente 
Autentico a presente cópia 	''''''S'ronlbrffe o original a ndm ap 
E...e:fitado, de que dou fA. 
vdifi 	 Ri etty.dett2uu/. 
Antentic .. . 	 Re 1 -' 	  , 
prp, hdn.. 	.ps 	Pr-n.  

Total 

	

! 	- 	 • 



. 	. 	• 

fl-r,  • •W..,L-• ' 
.,...........,..,...,.., 	 ,-....?-4-... 

SSELNOSI O 1-2-ilk, -,,- 
_,...,,a.m..- 	',.....g-,••••j."4-fiF 

"*4 	 - NOENIIA.AFil '4'Aft€101,  

Ám,0:im::',.•::g:IWW 

çERT. pAo 	Nç 003:756/2063 
XB505A e 07 housinigs 	 .... 	• 	::CJ. 	1,00N 
Acoplador ótico 	 . 	.. 	...... 	- • 	'UN 	1, 00 

~SISTEMA ETEE/SIGUE-Controle de .Elevadores, .Escadas, 
ef,Rorahtes: 6 Pontes de. Embarque 	. 	 . • • • -• 

hatiardware da dm;  comPosto_de: 2 CPU's XC5.010B, 11 • 
ONDIod—de 

aitais, 2 mod. Te :e-a.iêtã'''''"4.dreKrXr-52-4A-7-bosr`S'"Wa..].=5 	. 
reles, 6 Houngs ( - 	XH561, Xn5-62, XS563)., • 

de: comunicaoao N XD505A para. rede C-Bus. Todos os ' 
- tf", .,quipp.meritos maptados em painéis, PDM cabo de cone- 

PO:v, 
',TA= 

aplicativo °ARS: • 

vAyo 

f 

:trada'..digijte.r.'•;r1X5232;,, 05,:houein. 

,Materia.i.s/En.gelkharia.-' CEL LINK Ft) 
SLC 5/03, INCLrND07, 

0; :.daughter rom 

gargnP ...120. -Vn14.503B994002B "Geherál s' PurposP-,'enc-toauri•'..-145' 
.06:635-002-  Cielier,ial . -.PUÉ.Posé door 14500636-7002 FU.11 

,sub Panelf4.450662801.  Operator terminal des 
ItoP XI582AH  	49Ft,.~157566 Cabia pe 	- 
To- 	B. Por t XW56'17--ÉtUffiaarie.'''cre'""C`cp,fliffget3.----'4  
comissionamento. 252 Po  

OPen .tradiey  
01 Q920' '"ZM 5002",'N6Ofttkái: 

50' :Bus Coram Da441-iter.'.--...B 

Módulo isolador para acoplamento de dispositivos 
a rede DH-485 	. : • - - • • • 	° 
Adaptador de comunicaçâ'.o para rede DH-485 ......'.. 

vgl Cabo para rede MI+ e Remote 1/0 	  : 

. 	. 

• . 	 - •Pm.n 
• •:'..••'••• 1;00410 

:14 	6Q00 • .14f4 

frraMMTglit,W8 
4*-teM1 geN"  .• • • jj 	n,f4f2 

:0mA, 



cer,  

Valeres 
íutentic ....... 
Proc,dades: .... 
Total 	• • 

S ket5', 

res 

CORRGEDO URAL 
D JUST A 

r 
 - R 

SELO iE FlgAUZA 
.-AunwricaçÃo 

PIH 
ATO 

alle 

R2T,0 

• 



vákow, 

,••• 	. 	. 	 . 	• 	 • 

• 

	

. 	 • 	- 

	

Ortirrlà, o --'géeiox'' 	4ism•Éw.0 .5 61,1_061i  

• • •• 	• 
-,'s%-:,t,..,-k-:$•..0;:-,--t:&••,-.z,fi..:.`:ek,._ •-•. ?•••.'sy.Q.-.~- "--._,.• --‘%--,-.•-.1*-:. :,••.------W-4"-Ws •ss---ss--  — 	..s.',  •,•C; ,. 

1 

Frpe4.50Tri 	 2T31 

p-:.;:,-,- '-: s :,:'r,:: :,;;: :;-;f:;:-:'gs..: g: :::-. :'.':.• ':':•:. •;',. 
"---- 
:  

ROíO CD 
4, 

k4 
-ti, .4'.... 	4- 	 3, 	alfi4"r Ril'aDieg£ . '~....:â=W.a= 

1 	CERT I.PAO 	A „, No 0.0 17,$ 6./200 
U 	

; 
Servico de 6611figuraçao da controladora Allen Bra. 

'SISTEMA :-: SICA/AISA-.- Controle de Aces0 .Cóya estacao:  • -.- ,' f, 
.de - Cadastram- janto:- .. - - -- -- .: : - 	-: " - : 	: - 	: ••• 	.. 	: -"' ' 

Licença de uso :da Software  	- CJ. 	.. • 1,0.0",,,''' 
Manuais e Doeu 	4p -  .Á.,.:. 	 .1,00 0 

.. 
Software e Inc¥er para Gravação de Cartões... ... . 	• CJ 	1,0O LI Leitor de Código de: barras BR 700/PCSC ..... , ., 	CJ 	49,00 ri 
Leitor de código, de barras adicional BR 700/PCSC 	CJ 

".Conjunto de.  20,0p. cartões de PVC código de barras 	CJ 	
49,..00 
1;29,  

. 	-- 

.„,, , . , 	...... 
Seladd[. ±5 iii:'' .13'a: :..'• niodelo.:'J ":' - 	. 	-. 	... 	; . 	*:- 	:1.  „ -s.::. 	• ---- 	::',',,- 	'••••• . 
..0',,itiãe,.ã6:.-:,-dá  
t?/"..1t:0.6-::-Do:-? -PTP.4

i

- óãfil.,:,fèbi";(5gPAüio.g*9°,,,, , 	' 
6rnêbinléi-ita-:•-do:MtabiiiadOr -:..-dé.;.'ki-o]..-t agem marca Mi 

- drpaol -0/antrali,"•-de" .220V--  e:::-s-áid.-.c1.0'.,-.1.0V-!4.,:ii)0,0VA.,  

ã 

	

Filtro de • 1 inhOkap&J,WonvgagAlt.561,-Áà•yEd-- ;ar : ac5113-AP.;;ZREQ'" 	  das 	no ni'ini.ino,..',..;.:f....-;.,, .-,..- . 	. . : ,-........ r. , '".,,.:,.... ,:...,., 
• . 

na:mós para, 1ingii,4éásão- Cie crag4álpUi,nta, e película 
- 	."..-.7 : - - .:' .-'• •:- •• • - .• - -- - 	.• - - ,--- , ,. - - - : . . , - .. .... 

'... 	 . 	• 	" . , , 	- . 	'- 	 . s' 

 

MSISTEMA SDAI '-' Sistema • de Detaccã.0 a Alarme- de In  
4 cêndio/SISA 	', '',:•:••" r• - • 	, 	• :, • 	: , 	' 	• 
Central ' de elètecçao e-  alarme de, incêndio !microprd 

dley após acionamento do SITIA .. 7 . 4 	...... . . . U.N 

eaeiivoI'vlMenticpr:?da•SõftWarS:.--- -V•iartM"-:"É'i  
'.e•!)- 	 . 

, 
ramara:,..,para:,:iVISSõ:tEir'id
RX-210 completa com est 

Interface com &SA(nu 
cabo : e 
staçâo de cdstreinntocom SO'ff,ta;41,  

•••-éln0:8; p/ até 5etaçôs od R,B,M130.  
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cessarias : p/ :in4tei:I;R:0.6- 	:entrada- 
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j.Instalação de -boiada para raio x da- . policia fede 
'.ral -e reco1ocaien0,da tomada do tp:tóm' 	 

liMentação.1:dosúsj:SteMaSYde eiaàâ 
. 	 _ 

• al..990ãVd0S-'ffle. 'f 	
. 

• g 	" 
	 (,. tiN 

. 	 . 
UTEmA' ÈTEL''7...1P1S044 4.-1T.EUMATW 

s, rede dado em. C 5.00.e-044 
1P.4. 

25,38 P'‘.  
1,00 

INTERNO  

ai,.xa-'4-X',4 e o -esmaltado . EletródiltdPVU.: 
Eletrodutd-TVC- 

cabo de "Da.g -4ranaktIO'(0:4--  pares) *.ca 
bO 41P6 24 AWG na0  blindado,com 4 :pares : cat.. 5:; per 
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de engate rápido 'e de CoMiltaçad ou corte incluindo ..  
também elemento de aterramerito ... . ... . . . . .... , '.. . . . . . 	• UN 	2, 152,00 

Fornecimento     .. e' - • instai,a00..ci ide :Módulo porta   e t íguè •••';•• - .- 
	• 	.• • 	• 	... 	.  
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qi100O peQas de êada digito (p/:tiO- COm..bitO•]A..#0'; 7,5 

mm2)••••,;•'.- 	•;• 7 	- 	•• • 	- 	 1- 	•:":•L r 	" 

Marcadores  sie.tr. '  
cada-  Sinal' - o (para',  fio .com bitola #0,75rL&12) 

rFixadôr óóra . ãdès3.-siô dupla face tipo T...KCS/A pa• 
••. fml-r.amarra.cão; de Cabo 

Borne 	

. 	 •, 	PP,  

tipo .4K2 	 •.; 	. 	- . . 	: 	• 	, 
Trilho de fixacã:Cr- de born.e T5-15. • M 
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. 5P0 POSI 

270,00E4 
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.450, 0Off,*,  
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• •.:"N"P. 
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CERT I DAC; D A 
Identificacao de ...orhes .tipo FWZ,. .impressão - hori 	. 	_ 
zontal em „carteia de - 	 . CT 

• 

.:P.oste-,  para: 
E -1 trádi4o 

:'-,2E•letroduto 
Eletroduto• 
Elêtr:odirto 

j Eletrodnt‘Q 
r4„WE1etrodhto 

fiao.ã,i'Oi.:•;c1O.s- born,eS EW-15..-_-............ , .. •• - 
6M-'::..,,41hiiiih-jíO ;  I", .....:, ...., ........,....-........- ..... • 
éhi-  ál'it'aJ..n1O -314"'" - - - - -- .- - - .. • .... .. - - .. 	: 
PVC .  3/4" .. , •.•...... .. .1... .. , .... • • - - - • - 
de_.Q... 	

: ....-
,0...... ..,„ ....,,,... .........,,,,...~. 	. 	 ,,,.., 

de 	 .tininô 2". , 	.......,.... ...... •... . fle.kvel metálico' 2" ... . . ............. 

;105 -, oop 
• .• • 

: 70,00 
I. , 

• •  
• • m• 103, 00 

• 15-f.L.0.0,41 
• .'•• 

•:. 	• 20...',a1 .:00 

-ServiQos de .-ac)pg.i3..p.,ÇãO -das •infraeOtrutui'a "do SDA: 
elpara: atendimento, -.45QS pontos comer9j.e4a mãõ de obra 
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• f 
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ISTEMA DE POT 
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;•.13dStidór::::de 13b-Rendj.:a. 
Amplificador d Potência 

iStEivI4 
> 4  

saia •,adtÁtiOalde".:-•:-.Madeire.': 
Sohofi,etOr'd., -ireUVo,....:...,.--, 
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' 	 w-éséters -..de 3" 	.-•:-..,."............ -. 	..., '..: - .,.... 	-, -, - '— -.. 
•.:,•,• 	. 
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SEENGARtGle - 	- NgENIOREAgM, • 4s:-. 
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kk.1 LânIpad.a Vapor metálico 70W.. 	. . . . .. . . 	UN 	510,001 
1:,á'rapad.a Vapor metálico '159W. , 	, .......... 	UN 	22.3,00 si 

e•-•-!:5'1‘44 LArapada incad.eááente 269W. 	 „•-. 	„ 	_ ON. 	. 	.5 r, 000 

cER..i. DAo 	r-Tc,„ - 0.0 	 , • 
LATrtpada Vapor ;metálico. tubular 400W. 	 •UN 	' . • 180,O0 

"ft  Lâmpada Vapor de sódio_ de 400W. . 	 UN 	62; 00i 

co„saká, 

Embutido em . alumínio no forro c/ vidro temperado 
rts!.f 20 • EM 1007/...M„abh,..-,bjerpwiLP/ lâmp,ada vapor me 	- 

.•piRO.Ékip 4 fab . , d 	rr. 	. 	.,....y:.re 	. ? 4.i.,_,..s:6 ,7sze,,ral.6.1 ,3,,..._ _• „.•,•.,.,_.:. -•, r- 
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• • 	• 	 . •is GERTIDAO D 	- tTn).  001756-/-20,03,  , • , 	. 
•• 	Bomba

ItSB Plegan 
de ág1À•• gelada 'lic.rlineT.ria",' 'Com.selo mecânico, 

	

rmotor • classe "É' alto. rendimento Marte" ' - 	• 	• . 	• 	. 	; ; 	, 	. . 
680/660V 	 UN 

	

- 	• 	. . 	, 
:Rotibk 	 , 

iiiibtop • claSSe'F...::'alto rêtiditaêiitá "marca "KS15-,1:46-áãi•itirit,"-'"  
30-315,. 360/660V 	 ljg 
: , 	• 	. 	. 	, • 	• 	. •-: • 	• 	• 	' 	• : 

y4
..:- 

Bomba de água. -dp- éctp-deilactdo, com 'selo mecânico, 
dialótor classe :2 141to rendimento marca KSB Mekárlorm 
W1q0-315, 380/60V 	. 

-DTPUPAO: DE - ARA:: 	- - 
: 	- 

relha de insukainento Ou' _re 	0.;  ar 
nio extrudadd-4.ptadad', de aupla:-'.de 	è- 	- 

.1:arcarias cántergehtes ás d--men 
seguir M 

" 

"à 'Ti'61±,,à1,  :•152Èi425 	
—b$Wakr. 

4 

arep.  
Grelha 
	

DG 
VATDG -'825x225 .,....

UN  
1.irSR---.,.guuk.._ 	 UN .9 

ifuOJP. ém1nioanO
elos Arquitets,com caixa 

 

ropicaL 

CaixaS de Volume: de ak,  variavél (VAV) .com sensores 
e,  reáulagem eletrônicos, cdnfornie exigido no memó 
•rial descritivo, com -j  carcaça em chapa de aço ga.lva. 

cóni aténuadorêà• - - de,  ruído, • fab. YORK.; nos' 
Se átlint es modelos e tamanhos 	. 	. 

Registro de "regtilagem de" vazao em. Chapa de ao gal 

-•:75W-W2v-7 .aula.gRosittg 

'Wêriwn.N.Ww~i. - 

" 	• 

' 'arellial/AT.D:- f, 	, 
i'i-01h4'5/At4W:-  542".5M0.4t,~00J':' 
uelm,-...VATP:::' 5x5diii':loetèo-2tOtOe
ln'to..6;,ii:-et..,_-2-ADLQit'47Z.4:"4:fgá:tvõ•T.,i'09 '4•W-,:' 
•Y1 .0.i.5.i. :: :. 'AtiOr'..tii$2-10.64Ài.:,:e41.1t4•60-•'6.6):J::•.' 
i 

,T-1).0.6.d.1-ADQ57.4iiirdi0.. S, ,' Troie-41-ã.,,,,ej.i. :\c 

i.leor..-10Q-.-.S7.1g32.9000Má-ca Tropi , 	,car '-.. • .... 
- Difusor:.  ADQ67.1,frt,28,4rdiA ma da Trapi4 

..tiIflisbi.- ADQ.-,47, 264MM:târ4aTrOpl.da",..::',-  
..f.-04DWfUSor-:A.Dtreà7IN205MM • arãe -TroW:i.a,•.-t.- ,  
i0.ghaór ApQH8.71&260im mar a: .rópr-t''' ,-._ ; • .. 

1 e 
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,, , • • 

ÉsgiStrd 
Yanizda 
conforme 
eal e a : 

de reu1agem de vazAo em chapa de aeó'.:.áal 
90M ,I.'d̀;injnaë;• CmiVerrár,entes,fabrlcada TROX • 

çilá O 

. 	• 

4 00 

4,00W? 

VI 

4.00 

4,00 

r7r4 
•128 , 001-5•54 

Os, 
Wswg1 / 2% 
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CORReNttRAL  

â.P.D0 E FI$CAliZAOk0  
A enincAçÁo 

1c,rr 
4 odO 242 CFICIO PE MTPS 	

51.1 PirFEIJ FTiU A.  

Av. Paffárante Barros-o, 139 - Loja. 	
—..j.....,32-05,24 1,12:,070923D92450 

TICWA? 	,, l'rente 

klEfvhcp4 

PreseOR có2 41-erv-cq,-''CiaTforg- o original a 
ffliffi apr 

esentAdo, de que dal 
	'-' 

Valores 	
1 R., 	

Ae Ploosto- de 

Rutentic— .... Fl:$ 1..09  1.1,,',:-..te:  

Total.. , 

• 
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ja • 	-rtERTIDA0 
Avani7a.da doni'lâminaa convergentes, fabricace. _ o  TRO. 
'..APICAL, conforme memorial; .descritivo s. nas seguin 

tes dimensões... .........-... ... . 	 PC 

1.000*1000 mm. ... . 	... 	 - 
.4 1570x 700 	 . 	. . 	_ :UN 

,-.--0'1340x 700 mm 	 - 	 •  	• pP4 
9,01.200x 800 mm 	 -• 	tJN . 	r=7 2000x 700 	. 	. 	 . 	UN 

e".  

' •K.-"•.R 
04  50 5- 
! 

, 

• 

.1;0010 
3;00K 
2,000 
1,00P 

'-'ágRede.  de Dutos 	• . 	 . 

DUtos par -.-12aika..s presaao seo 	 em 
chapa gaivanizaia.; • 'bitolas r omefidadas pela ABNT., 

hapa#26  
hapa# 24...-. 	:...... 
a.pa. # 22.... 	. ... 
ate, #.20. 

--- --- .........................1 ..
••- • 	

4-• 

IPICO: (DUTOStESPEd 
• D'iftmetrá .  1000mi 	• 

't Dutos' flexiveiq elW1 álu4r1j-0  .jecia-A 
ges,QQm .  la de- vido 25mnfe revestimec 	cOrt 

papel kraft 	 ini2 
•iê.metto -•250 

çaáriplios semtregistro;011 nt ge;i1 

' 
i4istró 250mn  

• - ,, ._ 	' 	. 	. 	_••,,,, 	s 	. 	 . 	 . 	 . 	. 	. 
•••,•. 

Pita adesiva • CokstituLda,;„.1;1‘e•-,f...4,ke„..de 	 .,-.P.,„;,22,...--,1-:.-,,,,,,....,,,,,,,,,,,,-_-_,,..,-...~:,  _ 
•-_- _0,-,--,-31,, leno - ai] iininado com -- .:ade adesivo acr.frico, s 1:5",-Wil_ton--:  
Km tiletalfix, largura Minima de: 	. 	• 	g ' . - ' • • 	 ' • 

	

. 	. 

:Pita. plástica 'pára .c.intagám doa dtitba aPOS d.  rei'rea -
,-ktimentO dos mesmos coin -.painal isolante .termico, mo-

delo Toliband-08, com largura e eepessura.a rmlnimas 
- 	• 

• . 

.21j2.0ü.;1- 
- 12 336,69 

1:15:,4274...691* 

•• 
• 422, 

rg 

.388, 70k 
' 

024 

396.928, 92p. 
, 	• .. 

. 	.. 	• s 	.' 	- 

•-•-.2,...._-,-,.....m.~...r:_e.-- 	-0•„..., _.,  •_ ., -~- 

	

imPaulajla 'á 	- aézç,leea ,...--,..w. 	l....4.,...0  "Sk, , V, ,,.• 
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PO-FIlfrOV41 - Frerae 
r• '-ur-ife c,original 	mim ar 

- 'UfQrA  
,Annode• s,,,oste,(02 M7: 

: tinharesihá':!a2., 
 

Autentico a presE4d2 cupi 
esen+ad- de 	dnu f6  

Proc.fiwinç:. 	,.421 H1311, 

• 



, 
212,00tà,  

Valvula glObo. eta' brbnze, classe 150, c/rosca, ref. 
. 	 _ 	. 

"" 	 • -O 
$:§,k"", 
ks, 

„ 

:". • 	: 

„.:•,,Rer-.W2-4,f4L4W-M4z- 

•CER:TIDA 

9mm X : P-'4"•  

FIXAÇAO 

, 

6 . 2 2 2
•„ 
0 0 1 

Dispo t ivo d 	aç 
etc) em ferro cantoneira 	 KG 	13.369,39 •k

.*4,;

,

,§.  

9 . 6 29 0 6  

.. 	• • 	. 	. • 	.. 	,•••• 
Selos de f1xaça0  

• • 

	

	 ref-érêndiá.'Thé.kitax.-::-',.:FleX..' Tf-32:•-Banta:•Marina*-•Espee 	 :••• 	• 
Lu  r eidua-fac vesta nMa- 

leve e IfleXível de: 	de, rocha baSáltica, 

	

Rd.s 	c 	 õn um folha 	 umínio 	
••••• • at'•4 • 

• . 	. 	• 	..... 	.,.. 	• •„ 	. 	. 	. 

•-• 	• 
..• 

	

PE.HWRAUI:J0- 	
7-, 	• 	 • 

kg Tubo.. gaIvaniZa. 
rdááS.: 133F.  

	

,• • ......; :••• •,•,..•,„ ,,. ., 	• .... • • : . 5 , • ' •••• 	' - 	' 	

r"....:,'^':'' - 	
''.' '.•:‘ '' '7. 4i 

--,.:,..-_,-;& 	 ... 	• • -  
•• •:•:18--'-69,, 

-.9764-k,,-K, 

--_, -,...-'.,..-:•.‘k:.•,,..:"-..-::--::.•:-..., .-,,......i'f''' 
, 	:,,;4,./..4..,,,,,_,..:v..,,-;,,,,:::,±......:::::..5.,,:..::0:,,:',........,.,:::-W'..:17.  ''';..-..7;::..:.".:'..1.7/'''''''':” ....'"•':"7"'"•• •;:. 	 .: ...' -.:i.'122:0:29f.'10°Pcj'N.L9: 

',. 1/V... ---: •---.• -- -•-•' -.".-P-•-•-: • - 	7  

.', 

	

2...'   ..-... ....- 

..' 

,...'.' ..,, '.

•:

..• 
..•-  .- .,.

'- 

,.-- ..4
..
'.,.'',• 

. 	
.•

•

-i.:-
i
...

--....-
--: -:

,.
•
,1
,'.;::. ."  

1

t-

•.: 

... 	: .,;-.,....,.v:g.....,,;,,.

•  

:',-::,•,,‘  

	

. 	 • . M'... 	.: 

' 

	 4

..„.

1
.
.
.
.-9

..;.

.

:.
»

..

. 

..  

:

..,7.

.  .

. 

.

. ..Ó.  . . .É 
. 	 1 : 	 46,20 

2 1/2 	 4 	, 	
i  	

"226
;00 

É13 	
. 	

U 	 .  	 4 	 21,?3 
.W 	 3440

!
F

,
h

f

,

t

,,,

i

0
,

'-:

,

'  r-.,--,2i

4, 

 •'5  ,.,

,' 

 

---,..5.gp,,,,,..... -..• 	.... ,..,7.„.J..,, 	 - - 	•• ..- • 	--. 
CO4Q0...: 

, 	• 
• 266,.,31.534 

Válvulas, Filtros- e Amortecedores 

Válvula gaveta • em bronze classe Niagara haste fi - - 	" 
.. xa, com rosca ,de 1/2 a '4 ..............-.. .-.... 	UN 
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CERT ID-.A.0 D AT 	•--7.5 ;(209Z3 
Niagara de .2" a 4-  . . . 	 • 'utf 

Válvula borboleta em FoFo dá tipo gafar, ..acionamen 
o c/volante e caixa de reduçau_ ref. leystone-F-1 

12". . ... 	 . . . 
10" . . 	. . 	. 	. 	. . . . 	. 	. 	. 	. . . 

. 	. . . . . . .. . . . ir— 	- . ..... . . . , . . - 6 	 . . . ... . . . . . . . . . . . . . 

	

19: . : 	: 	. 	, 	 . 	- . 
Válvula ' de refeição em - aço fundido , classe 150, com 
portinhola e conexões flangeadas,ref. . Niagara fig. • 
75 

iltro Y em açç fundido, elaPse 15 , 
geadas, :ref Negara  -/FYg. 77 

Diâmetro 10' 

Filtro Y DiMettc.  
Junta de expfl oaxj1fc/fo1es: 

a -  i-":ref"- -  'Niagará''MA 
WrRo. AYST.-.4W/R11.-»' • . 

Dimetro 10 

,0  1/2 . -. • 7 	• 7 '07 	... 	". • 
„ * TSOLLOIE.Oai-i?ARAj.TOEPLAC.,40- 

, 	• 
Calha ',4des.-'.::-Pol 

:aplicada 
vapor  

1..1/4" . 	.. • 	. . . 	. . . . 	. . 
X" 	 ... . 	. 	. . 	• 	• 	••••••:. 	• 	. . 

9 	2.1/2" : ... . . . . . ... 	. 	.. .. . 
. 	.•. 	. 	. 	. . 	. . . . 	• - 	• • - — • - 	• 

x 	: 	. . „ 
2 1/2 X fj." : . 	. ... . . . . . 	. 	. 

2 -0 , 0 
16,000 
I2,00P1 
2400IJ  

287,.  
20'2,0 

3ã9:, 4 
226 , 00 
310 ,-40 
442= 1.0k-
306,000j 
182,78Pa 
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Ay„ Almirante Barroso, i39 .1.-.m....C., Erne.2532-0424 N20-7...WY/773326 

te 4o.tentico a presoite (....n0 	,áffehre m'oridinal a mim Eil3F Pssntado, de que dcm fé.., 	 . 	., 
: 

.Ares Filho 
t 

ialores 
I 	 é. AgostcaP 9007. 

Proc:dadeç.., 



4.* .14tt-a, • kg?` 

1295 

1:51E11001014ACD 
ROIWOOK11 

ire gr atiteW 

'.Fita•- de alumínio de 1/2" de largura e'0,5 . Mm de e . . 	 . 
pessura ........ 	 ...... 	..... 

SUPoites .Métét'11. 

,..,ÀVALVULA MOTORIZADA DE BLOQUEIO TIPO BORBOLETA ON-- 
OP'F 

mOtprgb4a,••-•bpribOleta(0_00g). 

Tanque .• de Expar a0  com capadÇ 
.e.: -CorÁt1.- u•iplOQ•eeitj • íbroOíien 

QUADROP-..EUTRI

1 	LI 

 
-•.WUSTA0 , ;:SUJ3S0,  

Ventilador a- 	 639Oih  

RtIDO  

cOM: :Q13 • cél asNe- dimeneee,W'l  15m...À11  

ISOLAMENTO TÊRkf-CO-DO-••TAI\IQUEDE. 
. 	 . 

PROJETO: EXECUT 

eeeriVP.'1V.4Miebto dos projetos 	9itivos, rerraple . 
• '-ed.nPretõ 

talaes de Deico, Alarme 

 ..• 	• 

:e:•1OPffibáte .  a ',Incêndio, 
Instalações 

	

--". 	"4-4"- 	" 	• . 

Desenho AO. _ .... . 	. .. ........ 	 UN• - 	1.7,41,00
Desenho 	

; 
.. 	.. . 	... . . ... . • • . 	UN 	. • 105,00 . • 	. • 	. 	_ :Desenho 	• 	 • ..:52-;00, 

Desenho 	 • 3.250,.00F 
Desenho ASSUILT  ▪ 	•• 	

•:„ • ••••, .. .. .• 
Cj 	i,00p 

(ffitasff 	EarrsOM 

L.• 	• w45'. 
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242 OFICIO W. NOTAS 303E MARÁn PPI-FIM priqn 
Av. Abairante Rarroso, .1:5' - Loja. C - Forii,n2532-iT.A24 1,2:07(k2Wi„-_,,já-_, 

PUTENTKX4.3 - Frente 
kderrticu a presade C''' ' ,'', retiráfiCa CrfifOrge C

,  orioinal a. ffd.P.1 8.pr 

esentado, dique deu 
 

Dutenkiç..,,,,41 14 
4w4riiir: 	

, .. 

r'roc.H205; , ...:KtiiàMik 	- ,aresinina ,,, o 

••• 

Total ..... 

1 



.1296 

•CERT IDA0  

4 Fornecimento e .  Montagem de unidade de Incineracao  
Modelo R GL 350 SE da LUFTECH.. 	; 	..... 

STMA DR TRANSPORT.E -MANUSEIO 1).E BAGAGENS( ESTEI 
ERAS .E CARROSSEIS DE BAGAGEM) 

	

I Epteiras 	 , 

Esteira Transp k-tadora 'de Correia, com 1.000 mm de 
comp. -com ha.1a4a eletrônica incorporada,completa, . 
conforme : especkficacces e desenhos "dg projetõ.". 
• . 	_ 
Esteira Trandp*.tadora de Correrarnom,-.24;Q„,007-: 

1 -CoMpr. (2g segmento, 9114:-;-fP.k`engorine • .e oPP. 
cões • 	 .:• 

Conjunto • de.'• Botheirasy. 	 meêspe  

.ESTEIRAS "-COÉETO .• 	• 	•-• 	• 	"•••• „.. 	. 
ãtetra,.,TxánãPo.trtadõ 

forme desenhose 	 de 

forme desenhose ePecjiacescom. 
•••••••:,,,,, 	• 	• 	• 

• 
_ -• 	• 	- 	.• 	• • 	•• 	• 	• 	• • 	• Stãiira.'.:•:TranáPoirtadora.2.d:•:,kC4kr 

0.:_..,..ei..g.ijaret.Eiui.-?m40,,daterais i eMa.60lri.dx:t.01,6.Vel•-•:::.,CO.p.:.: • 

• • 	,• 

	

. 	• 

sTRz4.5:.•1r• LIGAQ'AO' • 

Esteire_ Traneportadora.-deCorreia„"..apabamentó late 
.ré.1•:e:.guarda malas laterais em. ao  carbono, confor 
•Me desenhoé, e_ -:.eéPéCifiCaçfjea--,'., elf3111 .• . dófaPriineritd de 
7.000 mm (EL-01e EL-.04) 	• " 

,1W44,~ 



• 

• 

242 OFICIO DE WITAR Jr6F." WRIO PNETRO FINTO 
Av, Almirante Barroso, IJ' 

Aubmitícp a presente ci 
eseptado, de que dou fe„Y 
Valnref 
Aotentic,— 
Pror , dRde=.:— 	- 
Total-- 

,17a L 	 ts2:0170F:l23093:25 

4,44 

T,_Fr 	eiite 
orininal a mim apf. 

41, :ktp de 2G07. 

CORIGEDO AOSRAL 
D JUST AtR 

LO EFIStAUZAÇA0 
AUTENTICAÇÃO 

NA 
, 

;ATO 

19111111VÈÈ1111111111NIIIE 



gallikPRÉGVNIAL 
ENGENHAFilkARGUILLEMR:ACE' 

in,j10151,1P9kC"“ 

CERTiDAO:D A - ri" - 	_ O ;.0 17,5. e„---oo2.., 
si Esteira Transportadora de Correia, acabamento "late 	• 
*A,,Aral e guarda mala.s. .laterais em ao carbono, °oiti in 

' . • . 	. 	 . 	• 	• 	. 	" 	•• • • 	, . 	, • ." 	. 	 • 	. . 	• • 

rr..50é1inacao(decliviclade), completa, conforme desenhos 
NA-e especificações com comprimento de .3.900mm (El..7-02.. 

2,O0 

' R steira TranspOrtadbra de Correia, acabamento - 	- 	- 
lateral e ..guarsde.,,:..„malas,,,..-Late,Re4S..,,,-z,,,_eM,,,aaó;glantlàno,,,,,,H...,;_w, 	 	 m com in.clinaoáo( decilvidade ),. completa, - conforme 	 M 

10desenhos e espêicificações com comprimento de 4.000  5,ffi. 
mm (EL-03 .e EL-406)........ ........ .. .... ....:...... 	UN _ 

mE$TEIRAS DE TRANSTÇA0  
étéira '.Transp&tadora . dee0/,'-a•-';.  li„ári..„on-tal';... (-: 'Emento--  - ,Iater %."1 ,- "dbmbletâ. '. cOtl›.;- 	a 1  

_ ..  t.....„,:com 'comprimento) de 3.200 	.1..-  
., 

ateira Trans -0-,  t-ãdorarcre°Trela,-  

hó é esP ls 	'e-Olf.P:ià..deá,:M.1:óo misi-IIIi'610,e0g-' 
tf.oPYÉ 

á 
transferencia 	:.:",bagageM: . coliaple-t .O„, 

—01 

, ., 
..--f„P-?.! comprimento de .... 6 .5 0 01 ..k...  
.. '4."---A.CARRÔSSEIS DE M.  STTIVI 	E. BACT.ArGRI;•,4--;,.,---- ---,. 

leta 	- 	es n :,Comp 	_c nfir 	. 	Ofebt 

Twi Sistema de Coto1e e Supervisão, conforme Item. 
;7:4̀kt 4 5 ;3:: das .Espedif 	 . . 	. 	; á : 	UN 

• Balança  Eletrônica p/ Bagagem fora doro 1 000 • 
UN 

	

DiájDositivoS e: ..Iri.s- r,unlntoe Espeçie.is:-; , 	: 
pán.f.::: Item 7 . 1 1 4es .- .éÉêctif.j-A5Ét.C.ões.. (Cotar em Plani 
lha 	 . . . 	 , 

Pe°as de Reposição p/ um Período-de 05 anos, conf. 
item..7.2 das especificações ( Cotar em-  Planilha a 

completa,  

- 	f•I ' 
ARROSSEIS :DE TRIAGEWDE BAGAGEM 

Eet -eira:',.Transsrp.rtad&sfalde- -- -Plap4sfl 
acabamentt ,latgrall 	che.p 4e....¡ivq- 

Esteira .  TransPortadóra - 
Lua  

""' acabdmenta .lateral .en, 

comprimento de 144 400 mm 
•raf.64, 

. 	• 	 
000 

• "f1-4  
. 	• 	• 

• • no 

• 

01N.rf.  

_ 	. 	. 
oné.'748W45213 

,j'ek-AXWC 
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200,0011- 
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1298 

,ONSEEEOIREGÁO • 
EgON(t1MR/Afteíretilikyllt. 

• -- 

No 001756/2003 
rParte) — .. 	. . . . . 	 -1,1N 

Acréscimo referente -á altera-coes na posição .do eis 
tema de transporte e manueeib_. de bagagens 	 TJN 

ELEVADORES E ESCADAS.  ROLANTES 

ELEVADORES : 

Elevador elétrgco-p/20 pessoas 	deeolda. Portes,. 
Painêle : e corrXináo em açoinoxidável. Sinalização 
e chamada indicador dos -. pavimentos, indicador de 

".aProRIrap.çaci. . 'dag ',payimentOs;: -alarfile-e:_`int,ercorginics... 
.r 	' 	"..'. 	• 4: 

SOADAS'. ROLANTR 

Soada rolante-  Ide 48 p01 1, 3m -1a+ 
eiherdencia,. sexg-SCr'-'de: 	c ire'pip 

freio serVi,' 
-3áitedor 	eIp6i.de: 	- _ senso!, c 

Viantainehtb'..de'2 

FOrnec.inaentO'e.- 	5,.g. 	e .. ont &à: 
lescápicae , mOdelIO:,TE:. 345-2 

0.Ii5.-AMENTOS.:;TEILEFONA 

istema Digitaí de do-  ra-412.).:'oa%e..,:e5 
, VnPLEX: totabiente 

3O TIE-LINE DIITAIS, 02 !Mgr,-,,t 7:ff Onle - 
	 ta(s)  

Correio de Vozpara'450-'unáir 
açeeede- 'M'' 	• 	r '' 

	

4:Materiais deMdage 	 
tos ofertados, inclusive barras do DG' ra o jact:?
da central 	- . 	, . 	. 
erefOne'. SIEMENS 3, 419 com se1Oçap.:.debold1cainiultí. 

frequenCia1.;L6-r,teCIas adicionais , p i - acesso direto 
ae 

 
. facilidades .-dá sistema 

Telefone digital OPTISET . ,'STANDART ;300E:..-91:4 - v1•Va 
voz e d.tePlay alfanumérico, 12 teclas de ftuicao 

"-VA3p 
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242 OFICIO DE NOTAS JOSE MARTMÃNWIRn F1NTn 
Av. Almirante Parrosn 139  "ATfrig,t)EWÇÁ56;2532- A24 N2g07CE23093325 

AlliEwt1-',541. 	" • 141,Wik'n 1-, n,_ 
NAteintim a prEsente cópa 	4,5rffl," „ ..-(-Pg .,  
eEs-fitado, de que dém fé. 	nte,,,,,, - „, 
Valores 	i p 	P:5, /de:NuE;.p 'de 2N7. 
Autentic........m. •  
Prer.dados:,. 	- 	4Li Will. 1 Lin ,,res rilho 



2,5CY 
• 2,0014. 

299 

• CERTIDAO DAT Nc 001.756 
com c(.5tà T;FD  	 UN 

Mesa de telefonista de Central.  telef5nica Modelo 
AC-.2 SIEMENS. 	  

. 	. 	 . 
EQUIPAMENTOS AR -CONDICIONADO •E - EXAUSTAO - 

Resfriador de lig_ 
pacidade 410 T, re'ffigerante ;7.1t:-I23-", retrr. "380V---
com quadro elêi-rico de partida e painel micropro 
cessador de codtrole 	  

arre "KWOr ., ilpdelo . NV17  -150/1500/1-6D -ST-F19, pai 
néls autoext$*guívej,6,:rdótot.:-..380- 4e6bvi-:bt2,5ed t.  - PC 

2ÉRI:ÉgÁri DE .  cÁgbA .  PV)VISORIP 

ESCRITORIG DA IESCALIZAM' . 
CERCA • DE ALA~Q,:.,PAD 	NERAE n  

, 
mplanteetó -dê edé elétrAca ¡Dáj-a;. -4 

:INSTALACOES'EfilT4.'iááSS-IGALPOÉS:, 

uad.r.O de distiibuiq i  baixa tenjo 	Liste  
,ema luz e -  forea _Ref.).QLk 	equl 	 dis 
"untor tripolaa a sedo, -,, 	 •ur4à.: iàjún. 
or mpricspedarseco 	Ak - ICC--  :1 

Lâmpada Vapor,mêtálibó .5Qx&N 
Lâmpada Vapor áetálico 1-5'Qw 	 

abo --.1kv Omm2.11. , 	 - • 	, 
-abO'-sikv -16=2, 	. 
41D.O.;.i1ltY.,25.1r91112 	- 
ra-6,16tor.7,06nib& rsif M5 NA 	; 	• - • • 

Cabo de aluminw ,ágp de 25mm  
Poste pára telefone D150.  •h=10m. — .. ......... 
:PO St e,, de 	 • - 
Cabo de telefone 'eh-a---5- 

MONTAGEM DE GALPÃO (TECA) , 
- indaÇa:43-.- Fornecimento- -de cbumbadores e concreta 

'Estrutura -. Montagent e repintura da estrutura— 
Coberta -7- Coberta e fechamento. do SansuY 	 
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Ava:entico a. presente c 
esentado, de que 	

- 

Valeres 

ProcAlad- . 

fOrffe,: 	
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EIN0-3-719 
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1,GV 
48 0072,  

1300 

RecUperarao  do Teca II incluindo reforma e fixação 
da lona, fabricação e montagem de portão e fabriCa 
Cão, 'montagem e- pintura em divisOriad:-inetálicas,-,...-

RecuPeração da:- TECA i* incluindO 01 •Portâ'o estrutu.  - 
estruturado :em tubo com. tela (h=1;80m) (144 m2), 
ColocaçãO-  de • 04 pé-,, ,z*i.asrzie:z.e.e.,,W4a-giz.g,çnklçí.na.,-41e-àneutr 
recuperação da abo. do galpão sensu:Y.e 04 recortes 
del lona para ,cOloCação de portas... . , ... . :. ... ...... 

Montagem compleMéntar TECA I compreandendo .:fixa.ção 
'0:4: lona; _ alinbent.o...daér -terças; »revisLO de,SOldai, 
-reparos ; na ,; IO 	 rafdirçOS: .k.-daap"n - 	' a 	terMe;.1  ,.. , 	. 
diárias..'.......,„-  .•••• 	• 	- , 4': Éâ 	 "!e-". '",...Z.S.,z 

4on 
 > 

•  tagerei comPl mentar  
ição da lona, r paroa na - lona/ ret 

InterMediáriaa -J. .. ,...?°.(,./.-...;.. 	
, ."-J,-..-. 

--/-,:-.' 
pritagéM..cOMPlementar 1ECA III,.coprernant,io for _ 

iieciMetitO.:e,.CPICcaçg . 	oba, fórned ima 	ef.para 
. fuSbe -, córrantaf.de  'C' r ventainento.. e, 1;c1~str, ntO. 

, é..álPd.à(ÃO'cl-  eetru reUnia a loa , 	 : 

-!ornecimentã.' d mate 	- compleMent 
tagem do TECA. 

do p sista 	fiXaçã 
TECA da n.fraego:-. 

REDE DE ÁGUA. 

Tubo de FOFO 5 MM
Tubo de PVrJ 6Omm 

-: 

Tlib6-,3de_'PVG:  32iim.......... 

REDE DE' ESGOTO - - 
ahilhe.-de cOncre 	e 8-0"Umm.:, . 	 , 	 • 	.•- - • • 
-Libo PVC esgoto -SR 150 

1,00át-5 • 

Pavimenta0aO acesso ao TECA III incluindo moVimen 
to .:de terra ,(dOrté.e :aterro compactado),,. alvenaria • 
Obrada 'para ContençãO da" talude natural, ekecuçãO: 

-canaletá de drenagem e meio fib.:é . pavimentação 
etini bloqUate 

• 
W 
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offstãosRffff,  Ãífer,' 
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• D... A 
BALI.ZÁMËNTO.-  DO P4TIO DE AERONAVES : 

- 
Construçao  de 'linhas de dirtoS.  Para elettdduto: ken°. 

r.
. - - - - 	- "-- 	- - 	- - 	- -• - 	- 	- fiex -3" . 	.. . - • 	,  

. 	 •  
Construção de linhas de dutos para eletrodUto de 

" ferro galvanizado • 2"  

CCo°nn:ttrrullC d  çZ dee.  4.%çixs  o:éle •aterraMento 

lumin,ar 	- • UN . 	. 

attë-±,t±' 	P • 

'Fornecimento e >1-Instara "aO e 1-UMin 

f1aky4".. (4x)  

-.14- 

rSTUST 	 • 
Eletrodu-to. • PVU

1,
4 

U3tré':- de : Contraia 
	4de,  tütkii g..8t-,  

rckscav.e .":. 	- 
X 
	• 

ibra ótica 	FibrasMult • modoz,,,pr 	 

pstranti a 

M. 
1 	 . 

de inspeçao . 	. • .. 

Fornecimento ffi.  e instalação cle.  caixas e bases para 
. 	. . 	 . 

.- Qrnec impt o -.e linátaiaeg-0 	Os de 
• • 	 .:•• .:•;;:•",'0,  

• .. 
Resiani asr„-p 

".. 	O 

;••••.5, • 

 

• 

 ,Bgc.avaçaci:, 	déábarga; --t1;itiãport e: e. e spálháihêntO.,:.
988  material' 1P_.- datègoria.:-. . 	. 	. 	. 	- 	. 	• 	, 

I. -*U• 

- Compactaça 
colchão - ch,enante'. cOm 	.•. 

- Base de solo-brita.... . 	 . 
---L:PáviMento asfaltico em. 	.*: 

,Ba.se/Sub-base de brita graduada: . . 
- Pavimento 	5..14Pa - 38cá. 

Pavimento .r igido 	5 MPá . 24cm. . 
Base pré-ÉiSturado a quente ... 

_!Estacas tipo .Franki 6000m.. . 
- Estacas tipo Franki 400mm.. 

	

. 	. 	. 
35 	 •39Q:  • • .... 	- 	 a .• 	. 	• 	• 

	

. 	 883,850 m3 

	

... ..... 	• • - • .• 19: .• 561,210; tá3 
• . 	• • • 	" 	•• 	 - 49 722-'550 • Éá3 . 

	

. 	. 

	

..... 	. 	• • 	• 	• 

.4:•17.9i, 4G : 
1.. 156 	à • 

T41:ã 

41:07' 452 

- 

54.556. 	r.2 k:FA 
5 843,47. - Ét2 E,;¥ 

. 	 : 	: '7 :'468 ,G1G • 

, • 	• 	 ' • . 	 ' 	. 

,Ca.k 
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CaRTIDAO P-A-T-  
- Concreto -  Magro.....;.„..:........ . . .............. 

Concreto fck = 
Concreto fck = 25 MPa 
Concreto fck = 30 MPa. „ .... . .. 	 . . 
Concreto. fck = .34.-MPa 

ast4 Aço 	 . .... 	 1.325.537,620 kg 1'X-g 
Forma comum/c~:a„mj„. 	 „,„ 	000 , 64 m2 r0.4 

É 	Estrútura Met-á:116a 	 70,410 kg t'4:'s24; 

.. ... 	• • s,  a s. 	• 	a a 

••1:1- . :Sistema,  de 	 ' • ••'-ÇJ. 

, 	Bal.-coes_ de014,.'ack--in,•.: 

— Sistema SICA4pISE 	:trele de mcaãe0-  
• . 	. 

Sistema SISA- Segurança AeroporEtJ • • 

Sistema • cté te/least iba-,STEZ:"›,'• 	 • 
Sistema 	gerenci4npaii, t 

dadastramentOh - 	 • - - 

•
- 	 • 

Sistema  

H':SiãteRiá:-''.da'adn'Cria.--40.d.-„-, •:::::-•-•.Á.:':.,;.::,..,-..., i'..p,.., 
Terminais: de %Vídeo pa:r.  inforMaçqe.t-,d' 	 2,-;. • -,--.:-- r 	 .„ ' 	.0 Okg ' I' 	,--- Elevadores ege:triCdp pare. 20:. peeWaé:o 

E 	4.4 -f Escadas  - rcladte•S: ::::.'„,‘. ".\- 
,
l
- teg

g
r

yi.9••• 	 g 	s
..„ 	 4 

	,.
...

„, 
:/ 

•POrte de enbrweiegséjtiepgble; 	I 
 	

: 

-.1ki,,,-.:cohdj,Ción4d0-centmg.. .,. „ , 	 \-  

	

* 	' -',"--„„_..........,--r----sw• 5urbeatuao delenergia. Elétsr,ica%;,.,•-  
:Çlr-Upo gerádog,..., -..,...,‹ ::•::,.-, P-7:---.:•• ...s r. _,:: : . : 5"...: . • , 

	

_ 	W -0,  
t01,7,-..-....,;„,.-,......, . ,. 	.. 	, 

• - 	••••••.'5•,.: - 	 • 	 - 	• 	 - Li ler 31; dezIttlpro-• -••dS.2003 	. 

DIEI'Z_CH NETO' . 	 
SUpértn-raiik7efr'tej.'".. d'a-S-11,

CREA-
á-:-e-é:,114g,,,sul5,:nrIto -de •C,./1,  

********;-14*;*.  **:*:. ;*'.**. -**.•*'*' **à;',4.  .*.*. 4,1, .**:*.*=4%K*f **.g0.14.  :••.f. .**.:"4:t*:i=***4•',1,,g,rs.  ,. -.)..r.,  . . ... • ,,s .... ,  
. 	. 	• 	. - 	. 	. ,... 	.-, .:, 	•. 	-..... 	- .,. 	.-.....• • 	,.: • .• •• ..,,.....--,.. 	• 

•... 	• 	. 	- 

	 Mfi , 	. 	.. 	, .. . 	. ... . .. 	. 	. . 	. 	. • .... 	, 	. ., 	.... . 	.. 
. .• . OBSl•O.ONBIDEB•AR'1•1',]»::.:4TESTAD..0.:,:ÃCIMA'.1:1TRANSCRITO, 1:-.SOM- ENTE• AS-ATIVIDADE ..:05  
• ••. •••,-:.•-• • : ,.•:-REFERENTES:-.A''UGEWARI4.::::ZIVIL.COMPATXVEIÇON',ATRIBUIÇOEp:• - DM . 	... 	. 	..... 	. 	..... 	. 	. 	. 	. 	. 	.. 	.... . 	. 	. 	. 	. 	.. 	. 	 - 	• 	•• 	• 	••. 	• 	. 	• 	'-,:,,.. - • .••••: ••. - ... :PRC.V.I.SSICNAI.1....:-.-.„... ::.::••....:.:-:•:•,....,".•:.„----.:..•.•'..'::; :.---..,...•:-..-."..: 	•••^'.,::-:-•-.••:-•:•::;-:', :.:-.,',....-...- -.•:•-•••.,--• .•-•..-...•,•...• :-:-.7k,•.a,  

• . 	 • 

5,~V 

361,180 m3, 
3. 313 , 070-  m3 r1-., 
1.936,420-m3 •-,0 
5 . 353, 372 m3•03 

20 . 723,862 m3 in 
. 	8,b15-,1,...Q ma- .F.5„.  

- Re Vest imentó o

lliv

iâõ • é -Detedé:,.:co.nr..grailito. 	 • • 	• ,• 274 851 ; 	• 
' - •%1-•rEsquadria• de ffiliaminio.'„ 	 ... 	. ..... . • .. 

-autômatico:. 
.51 100,50 1112:- . 

•” 	• 59A un :rn - • -- 

i. 
 : • 	. 	- 1 	31 un 

:.•!; 
.1. 228 	••. 
1.024 pt 024: 

•3.12.65 
11, 	• 	- 

f-92 

 pt 
•i 

- 
, 	• 	. 

. 3 . 300 w• ••• 
.69 -un 

, 	: 10 un 
08 un 

a,  • 	07 -1.2r1. 
mo5:4 r4  6 000 kva,'4,0,  • - 	14.,-âf••3 1.350 kva 

' 	,••2--15,d; 

iàã‘aitd;~ 
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O QUE ME CUMPRE CERTIFICAR EU, ERNANPES.;:MOREIRA 
ÇERT-ID40;.,,QuRivALDEVIDAMENTE .ASSINADAEVIp04,* qcjOgpiwE 
-PRES. DE 26 DE ABRIL DE 2003. 	, 	- 

. 	_ 	- . .. 	. 	'..• 
• • 	

. 
. 	 • 	. . 	 . .. 	 .. 

• - 	 • 	. 	 • 	- 
• • 	

. 	. 	. 	. 	. _. 	. 	. 
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- - . - 	E 
:DIGITEI A 'PRESENTE 
PORTARIA 024/2003 

..'FORTALEZA, 1,9 DE DEZEMBRO DE 2003 
	 VISTO: - • - 

,73 

aâ 	JA 
• Eng° M;,- ', 

Coo . RegiOtio e-tádãi 

V,•42N 

" 

• ÇOIF.N.p,403 
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• ATRIBUIÇOES .: DEC 23.569.,AET 32, 11.12.33 	 
	 -REgr 	9  Q., 	 
ENDERECO:RDC O 	Itai -lESG-' GUA-PEákruterAterrâle00  4:4 

e 
ART No 0000374 4 	 DE: 23/10/2000—BAIXA POR MOTIVO DEICONCLUSAO 
DESCRICAO OBRA ERVICO. 	  
CONTRATO: 051E./.96/0010 - PRAZO.DE. EXECUÇAO: 360 DIAS CORRIDOS. BJETO:- 	 ... 
EXECUÇAWDAS O4RAS E SERVIÇOS.DE.G8NST Aq-lip NOVO TERMINAL DE 
PASSAGEIROS, PIO. DE.AERONAS~DfFICAÇ SLDE0 OIO, REDES E 
AEROPORTCY:PINT*MARTINS'EM,FgRTALEZA- 

4VALOR DO CONTRATO: 	 1-0950  
LOCAL:OBRA/SERVO: AEROP9RTV INTO 
EMPRESA EXECUTANTE: CO4STRUXORA QUE 
CONTRATANTE: I 	RO EUP,INFRA.E~ 
ENDERECO: AERO•RTO PillropARTINshr„.F 
APRESENTOU - NA IXA: DECIsARAÇA0 FONEÇDO?Rg 

FINS DE ACERVO TECNICOi QUE.NOS ARQUIVOS DESTE CREA-CE CONSTAM 
ABAIXO EM NOME DO - PROFISSIONAL- 

.  
ANTONIO DE ALMEIDA PINTO- 	  CARTEIRA CE002301D 
TITULOS: ENGO. MECANICO 

CERTIDAO D. A T Nc> 001'75972003 
CERTIFICO CONFORME RESOLUCAO No 317 DE 31 DE OUTUBRO DE 

;„--r 
RESA ORNSIL.c.IRA.pE(INY2A72  

FEROPORTO INTERNWOI.  
RETORTA DE ENGEN 
kGERENCIA-Dr_AOPE 

r` „ 

FóRTALiZA-CE 6041G 

"TuARa 	 
E 6o0p000 	 
INFRAER0'.A 	 

	 , 
AERO4RTUAR 

DOTO MARTTNS] 
NUTENW-J 

11. 

1986, PARA*4 
AS ART'SR„ 

• N 

CF N:' 12904/DMEP12003 
N- 

Assunto: Atesta 11,41„,,~9,M94.  

Ref. 	: Termo de Contrato ri*.051-E/96 

Anexo : Planilhas com quantitativos executado 

Atesto, para os devidos fins, que a Empresa CONSTRUTORA 	OZiW 
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AtfliWELWAO - Frente Autentico a preseite rfriA 	 ça confr , o eriginai a mim apr 
Valores 
ea6,ft,do, de que dcm f'-', fr'fijek,,'' 1 

) 
Aufen t i c 	 4ii de 2007, W  
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CERTIDAO I)...A..'T ... No_ 001.759./2003 
GALVAO S.A:,com sede na Rodovia BR-101, Km 07, n° 7123- Dois imsos, Recifek 
-PE, inscrita no CGC/MF sob o- n° 33.412.792/0001-60, executou a contento ew!g.. 
dentro da programação prevista,para.a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURAW 

4AER0P0RTUARIA - INFRAERO, com sede. em Brasília-DF, inscrita no CGC/MF sob-o 
Ihn* 00.352.294/0001-10, por .empreitada integral sob o regime-  de contratação 
'*por preços unitários,a construção do novo Terminal de Passageiros, Pátio da-
MAeronaveS,Edificações dá apoio, Redes e Sistemas. do Aeroporto Internacional -
" PintoAlartins,ep.Eáxáeag~~1.,:,,ap-,,,, gegjAgggiR1 e montagemogti  

de materiais ekequipatentos, execução de estrutura de concreto armado e proni 
"tendido em ed4cação com -execução-  de subsolo, rebaixamento de Lençol freájig 
tico-,'revestimtpto. interno e'externo em granito, instalações der condicioF 

orlado central, eaustão, instalaebes elétricas, telefonia e lógi*, detecção', 
„Ig e alarme de inOndio, 50110riZaÇãO e smpfrvisão - predial, mais ei trabalhoslç 

Fade forneéiMentdle implantação -  do-OITIA (S.115' ma Integrado de T tamento deW 
Informações) Opposto-pelos-kft A6,2Seates súb-si eiããe,incluindo re , projetos erm 'Tffilógicos, execuXivos e 	‘ 

	

r 	S140ma de Segur ça Aeropor,  
Ontuária (SIGA -Wistema deeÀãeestr 	íd.aZ.p de,CaAstramento e SDAI - Siso- 
O tema de Detecçãb e AlarmOde/Incândlà ^i!G È.,,-- aptOpa .de  Gere4' lamento dek, 
ntinidades e Enehj.a (SILUM 7'.Sistema . dé,,,ó-  le de\Il nação S AR- Sist~ 
4a 

	

ma de Controlei de Ar-,,ondicionado~ 	'xauè, 	SEBAG 4 Sistema deâr 
IPPControle de Eateiras,jeaf.'rosséisimkW ,R1N - 	 .ip Bal 	a letrôn a, ESTEL -P- 

	

nrSistema de Cont:pole de - Elevadores4scad 	Untes e ente de Evilparque, SGUg;- 
ASistema de GerOiciaméntoide Uti1i4dee r , 	e Bom 	SGE 1 Sistema 
'1 .G 	 Ode-En9,214a.): SisteM, ad:i 	ao do Ae o rto (U)0 - Sistek 2,1 erenciamento 0, 	

12'. 	 de0 

Ima de Docagem de Aeronaves, SIV - SIstt' 	rmativb .dd Vôo Painel Eleg4 
'trônioo eSISQN SIRWma , de. Som) ;J Ek istema de-elem11ca, com osN 
quantitativos -# seguip l.stados:eANNO5e, 	ecutadol^akcontent , no perlo' 
do de 30 de abgi de1996 eté - 26•~eí'A:,. de 1999 dettro dQ padrões e 

4normas técnica Á exigiãs em contc- a' 	ticipporda execObão dos trakt 
rbalhos os engenheiros Ahtis io,0 Queiroz Galv 	N ão En ' 	vil, CR$. ri'. 730-D/ 

n.9.. 10.046-D/PE1 Urbano Ramos4- e 	5 ,--Eng-  Opril, Respor&a el Técni: 
N.Ç  1PE, Mauricio Jdsé de ~ro Ga.ÃNr kr 

co, CREA n° 8.69-D/PE-Vikto:CIUJA/ 
9

-E.
'-
TV " • 

	

"r  '' 	
Ru,iç  'ovais Dias i E g° Cvil, 

	

CREA n° 3.433-fl/CE, Antoniords'Alke&der - 	, Enk( ecânico, CnA °'" 01-D 

PRINCIPAIS CARACTERISTICAS. 

-Ezwexvisw~áraPmmusawrz=.2.;,-,; 	Á 1~anew,'"tr:"41  a) Terminal de Passageiros - 
1 

- Arca do 'Sitio Aeroportuário: 500:000 mz 

- Arca Construída: 36.000 m9  

- Capacidade: 2.500.000 passageiros / ano 

1b)'Area Externa 

gRaulaifiparigupson1/4 	ez 	 ANIN,g 85 k452ã8Qhf 	5r45088005 ' 
'Wk145kitSrd 

esRpsável Tábnico, CREA 
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_ 001759./2003 •CERTIDA0 I)..A.,'W-.. No  

- Pátio .de=manobras e piStaláteral 

- Estacionamento de veículos:  e vias laterais. 

- Redes externas de telefonia, energia elétrica, água.e esgoto 

- Terminal 4 ..lip,§,Pgsg..elgo ._ãa,_rq,,,,Ç,,, ,-,.........,-... 	.9 
Subsolo . '• k 

Central Ti efônica pública 
P 

- Subestaçe de Energia Elétri,  aJ - 3-...,,r-t, 

	

Geradores ¡ide Energia 	 "..,,,..:,-;,,-,--..;:::::: 

	

.- Central d 4  Agua Gela 	ara 

- Galeria Té. nica p a,D (nove) i4110 . 

	

,. 	.1  
• . 	TN i;  kl  -to 

	

Térreo 	.,;1 	
rJ 'i 	-, 

	

- 	-4 	 , '04,4 • 

	

.- Ch6ck In H 	j i f   
kl  - Desembarques Doffiésticoe internacmq 
IN 	,t k.. 	: . - • „,.-4-,2,-1 - Lojas de gómpanlUsyiéreas;.:40tda 

1' PaVimenti'i , 	! 
- Embarque ,oméstico e 	WC.--1=-:Z% 1 .-... 	, il 1%,.. Ji.,-;rN.,..,•-• 	,? - Salas..-VIP§DoMéstica.e  

- Tax- fréé drip émbarque-I -:-Impro utos nacionais 
exportSCad.  é sem incidência de. impostos) g- 	. 	. g . 	_ 

- Infra-est4itura.de  Lojas; Fast Foods, Restaurante, Agência 
CorreiosenlQáftaltt - .., 4.~4g_ Rg2m&daqmaft~11,„44, 

Of§ 

e 

-^ 

- Administração da INFRAERO » 	T 

Centro de Olperacões Aeroportuárias (COA) (Responsável pelos 
e operacão do terminal) 

Administração das Companhias Aéreas 

Controle de Embarque Internacional (Polícia. Federal) 

:RN ra~gUlr Ararêl (8, ardi', 
"Ign1W.atágalra4r.Zii00,20.4.£5' Wik4lálátlit:Ke;-% 

'4"ji 

8400WWWWWW1 
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Proc,dados. „  
TetRI.., 

a o original a mim R 

4- 2007, 

CORROEU° 
O JUSTI 

ELO EfISCALIZA 
TINTIC,40  
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EFICIO DEHIMS JOSE rfIO 1-1,r1EIRO FTO 
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Fren_e 
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o 



UNXDIA 
• - 

UNXDIA 

DES@RIÇA0.(..  

s, PAINCIPAIS SEOWN45CUTAD0S 

oRLafaà acesso à futura Agea Terminal 
período dt,et de junho de • j 97 a 08 de 

r ção. 

" 	 
• I UNIDADE  ,:tr• 	,,.. 

Resumo da principais 
"ginas,eanexo, con, 

4771)bEPNDERCJ2000, 
o Sérgio Rámos 

M QUANTIDADE 
./ i 

/ 1  
1  

Átilq Olkir., 	 W ".." 
‘.1 Mobilizaç4o. e..Oesmobilizasção \-, 	1.1. ,, e • • ,,,,, ..„, 

,.. 

(" 12' ÀMobilização e i?esmóbilizaçào. J/TeSsOal: .. , . ,..--:.,,,,,,k • 
'Mobilizaç.ÃO - é•-.4esmobi1izagão deE4uffiámegals.1 	 

NgLimpeza dePisà, e Revestimentos (Piso e Parede) 	 
MiLimpeza e manu'aehção do Aeroporto 	  
tN 

EQ 
CJ 
M2 

h/dia 

r- 

oun „ :toont,t""roWt"Tr.9„  5RTFenzx 
-1-,-- 	s 

1 	,grw,of 

	 ft-r~.1gP 
, 	â ge'lj 

Riam 

.,i 

••• 

r-; 
cvs 	 - 	!,i1fixrd, 

001759/200,3 

n , 
0 E 	“ertgi  '” "kARdÉrrird, ... 

InPRYW 

CERT I DAC) D. A- 	No 

- Central telefônica.Privada•:.  • 

2° Pavimento 

- . Terraço Panorâmico (Mirante) 	. 

- .Infra-estr4tur,e.,„para -LepA~.  

- Casa de M4tquinas para o:SiStema - de Ar Condicionado sob a ertura 

  

  

Ir 

	

.1 	 . 	R . . 
As obras de,iconstruçao  dos  mo .111 Ndo Aeroporto - 43ram executad'e' 

agosto de 1994om a pista,d .ponácie-~, 

	

-, 	 ,.., 

	

m 	 'A  
. Fazem partes integrant 4..sta.CF  

característica do Con l'." -boltotaligan 104 ,  tendo os quantgbativos-xe6utados.  

0110°'4  
Ms - Esta CF anila e substa.tui o.Átssta 41  

,1 
.,--4  i. 

j— • 0_1 

-!K,,, do e assinado, rem 27 r•e4e• puno de 20.00, -̀ t 1,1,;2,1 

	

1N51 . 	 Ot 	t 	i 	'• i 	,,,-, - • -k..,„n  ...Ng 

	

MI 	 rg 	e— 

	

W 	 
=n0 

	

4ki 	 

	

40 	 

	

4W 	Ti- ip 
NOACANTEIRO DE OBRAS 

1,00 
1,00 

23.548,03W 
3.548,03er 

010 madeira 	  
• 

UN 

"iServiços. de  ajustes de equipamentos 	 

14 Serviços de fec ''ameya,templ_azgomeatont4Q.Q. ch.g0.4,7.2,4P2Warimimmingramog- 

111LOcaçao de banheiros 

	

:i 98 a 20/02/98 	. 
• 

'1,Ocecao de banheiros 

	

. 098 a 25/03/98 	 eal 	- 

ritt 

01r 

químicos no período de 28/01/ 

químicos. no período de 20/02/ 

""~:MITMWelb` einWerilrfiffge T5j‘ 'r '.."'"V"  
àsk46133513210.2411Eald-M1Wfigal.;~ •WabLiartik"L*4 
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CORTEDOSIA GRAL* 
D 	JUSTIÇA. 11 ./ 	: SELO E FISCALIZAÇO --47;: 

.-,-, 
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PRIRL.5,R ftk - 
tgENtikiEl 5,N .11ElliRAIE 

AnojpJoqcgA  aosi 

397,09 

322,56 
122,99 
209.40e 
128,90
200,00 
101:88 

3.539,50 

112 232.030,00 

UN 	1,00 
MES G 	6.00 

112 

'USER  

.1308 

22iTekmR 

CERTIDAO D.A 001759/2003 

INSTALAÇOES DO CANTEIRO 
• 

Escritório daTiscalizacao  - - 
Escritório Administrativo da Construtora ...... _.... 
Edifício da Segurança do Trabalho 

Médico 	 
Almoxarifado,.~. 	 . 	...-  
Guaritas com S4hitários 	: 	• 112 

N,Aloiamento,Bágpo dos Operários 	112 , 
40Alojamento.paressoal Qualificado 	'112 

A .,¡.Refeitório 	12J• 	 112 
gNSanitários e VOtiários. , 	

.. 
. 	112 

112 
112 
112 
UN 

112 
112 
112 
112 

'10ficina de CarÉ1ntaria 	•112 u • 
'Oficina - e ArméiS 	,-. . 	• L.jr"-Lr,„). 

Oficina Mecâniéé ...... ..... 	,t-:..:„, -1,-,  
Laboratório e 4blos e Con retod:-..-r---:::',N, 
Balança:Rodovi4k,ià:para 5 t/ R, 

462,18 
523,95 
25,00 
36.30 

.200,00 

1 r 
N 
Rede •e Luz et orçaIiniolusive Subeàt 

IlAterramento 

Rede e Agua Pq ável, tacI 	4/4z. para 

Rede e Esgotoinclu i  vérFossa e umidmilip, 
Rede de Drenagém-......J. ..... :,...4 ,N.44Y. 

1,00 
1,00 
1,00 

1,00 

Rede e.Telefoné. incluSve 
N 

SERVIÇOS PRELIÇIINARES 	› 

Placas .da. Obrar, inclusive\Y5st;;Ita 

1 	‘ 	N......_ , 

Rede de•Ilumineipão EXt-arnã 	•• 	. '-,;,,._ 	 
Aterramento..... .... à.. 

k - 

erte..... 

1,00 
1,00 

556,80 
1.265,68 
2.887,00 

6,86 

-1 .. iv, 
aTapUme Fixo coN.Compensado,  
'Pitas de .Serviad torradas comApritãfbIl PiedUsco... 

1"'RemoCao é Camails13etuminOsaSi'DMT até-5 km 	- 
0 

Cerca com 7 fiab de arame farpado com-poste de con , ereto 	 
Ro 	 - w• N1Desmat: Deslocamento de Jazida dom•botqfora .., -,"15km 	 
J„Centro de visitas 	 
i'; 1  Torre Metálica (Centro de Visitas) 

Cerca especial em tela. galvanizada estruturada em 
tubo 2" fio 12 modulo 2 padp aó :Cald 	 

=-Fr'k". .(as Midergin-k mr63~-- 8 
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41.1rA59 Brairk %.n.4,
-"Wri6WhQter,Ar144,4 .ty.5-xrp,rrfr, 
u. • 	• 

,or,u.opree,,,49r' Joe-  jriw2,14 
40.4-5,4RMO 

R~WIR" 	CE-Te I Al‘'  

.5 

CERTIDA0 LL.A ..T- Nc 0017.59/2003 

46I-Cerca gradeada em metalon 40-  x 40 fechada em barra 
- Offichal"x1/4 pintado 'em esmalte sintético 	 

Frete aéreo  	- 	 
: ii:;•2,11 . it, 	. 
. 	

- 
',41M Treinamento-  e Mentegehl-  de; ..Quiosque Eletrônico Mui 
igíA timídia em gran:15- ,•APAA2‘.1-~TAA.415:2 199,4.§-1Yag==ffiramm 
ONtela toque sengvel .-. .. -.- .' .. , ..- ... -.'......_ .-..,.- 	 
Milw 	t, . 
003 Wpintura e coloaheão de - placas Com logomarca da In 
r---.1raero i,,,,ts-s, _ 	2 	UN 

'.?.;;,,, 

WOli Serviço de conáhltoria para adeq~(1-9clairlicjeto 
• 4 da CAGECE 	O 	-,.."1„--• 	.. 	4.-..rsy. 	UN 	1,00 

• =1[11111 OldN. 	 0 • -.  -----  "."-,,,•\ 
Serviço de ligOleão água/e0otoZ:. /"..,;'.±.... 

	

. , ,..-.,- - - 	UN 	1,00 
Mi Remoção • e reCoÊocação de. cereá' ... 	,t --=2.41-:;\ . 	M 	A n 1.064,40 
,-,- 

Cerca móvel • ii 	.."' / 	'''' 	G, . 	\ 	M 	rí 	251,00 

' 	. 	0 	• 	N) 	../ - 	t.-- 	,l'.1. N 
Cerca em tela a, .-al4mbpáqó malheNI wmuumi. so \\ 
bre  alvenaria d tijogló feerâmico4phal,gétfrált  pin 

• m tado com supéMal fi~o em mouro de 6W-24•pin X 4-- 	.À. 	•,..,• . À 	,-, 
• F,I,,,, tado com supereal; ccIfi rês fios de 	..k4s0pado 
dwIlnas -extremidades .. , t ... : .. .: ..... ...I. ..:zomN.4.x... . . 

1,..: 	, 	,,,,,,,,,..„„\ • -Wa 
MTERRAPLENAGEM:p ..  

. 4.--, 	-.4N N ,, • 

, Nu Desmatamento e p Destocâmeto de àimíndLgah diâme 
wiN tro maior que X5cm e mehork.que 80cm para bota-fpra 
01W1  com DMT até 15Km - \„,.. • N 	 

M 
Escayacád,-  carga, descarga,,,Wahmport%  
to de : material de 1A- cat . pray , d'~„glom'' destei 

	

'-' no ao bata-fora •,com DMT até lgm-,..-. 	- 	...".,2 	M3- 	33.723,514 

ow 
r:i 	' - • 	• 	- - . . 1.,.....ri 	ru . ,. . . 

Escavação, carga, 'descarga, transp. e espalham. De 
1 lAmat. De 1§-. cat , g -proveniente de jazida, com desti r__, 

-0:no a obra, -com wMT até 25Km  • 	 M3 Á 884.078,35 J.'..4ã 
oz? 	 '''...aro22~-~T~rest 	o' -•'14.''-'-- 2fi2222=imma-° • el...mmaOr  
km Compactação de Aterro a 95.% do PN, co -h-Abet. prov. 

,j Ws . .  . k(É: 
 

ide jazidas 	 

- tia Escavação Mecânica de Solo Mole, 
wun Escavação Mecânica de Valas. 	 
Wh2 

. MO VA Demolição e remoção de rev. 
: ate. 15 km 	 

-rd 

,akálocto uis 	Égirtiàg 76,,70~Ptf,140 	L.1_, , ‘, ,„ ,_ . EIM „,„, '"ag9Tfeítiir 
1 

betuminoso c/bota-fora 

M3 	3.630,34 
M3 	5.780,97 

M3 



ORROE7 
4.41DA0JEUFS,Ti ALAin.GRS: 

AUTE 
• O 

11111111111111WRE
8 31 

1111111111111 • 

• 

242 FFICIO DE WOTAS 3RBF 	
rt VIWEIRD ?Duo 

Av. Almirante Barroso, 'lã— ---:f.--ç-rfr:;52-0494 W2:ci7W23092447 
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OD.tg-itiC0 a presente cóp"' 	
:cat-rn'fOvie'r

éioinal a mim g 
.. 	. 	. 

Mores 	
1 R 	

3'0e Nost'de 2007. 
esentado, de quel'é. 

Rutentic... 	
'R$ 1,421  

Pror—dados:. 	"' 	
.on unharPs Filho 



IRMA 4r:'á 
re4 • 

J3,10 

---.7ffimpTAnmrpwgier .• 

40§1r,EG-2, 'eõ-t ,Oekti - 
GRONfrAtO, EA „ 

.311L.~ gtrim—get,-406.~ij 

ORE° riggesiO3 	W4Fddlie 	ráT, 	151150. 2-3,840110,UnP111.0vW31„Y 
l'Etiferfg404it 	 o 

CER.TTDA0 	0011.759/12Ó0:3 

Escavaçao, carga, desc., tránsp. pat, cat. .com DMT 
100 a 200m 

4 
Escayaçao, .carga,descarga e. transporte de material 

Ade 1A-categoria, com DMT -=1,1Km . 	 
;W- 	• 
d  Transporte e.  espalhamento de .jmaterial de LEI cat. 

com .DMT -= 
• %. 

Carga e transpàrte de materiaL-com DMT = 0,60km 	 
,.7311„Co1chão drenante com areia de duna 	 

PAVIMENTAÇÃO.' 

Regularizaçab d Subleito 	 
411 	,-,)111101. 

, 

Base de solo-bta, com 
ate 30 km 	h  

,Imprimação. com-£M-30 
1Pavimento Asiágtico emJCBDQ - Faine,M, 
41.Pintura de liggção cociM RR-1C 
1Base/Sub-base-40 	Gpaduada S4pleg, 

,J I. 	• 
kBase/Sub-base ae Brita [Graduada'Tretad . 	• 
isto -(.3%) 

M2 	Eí° 232.780,15 

td 
ã 

F

. 
113 m 7.833,85M 

112 	" 59.281,74M 
N." 

 
113 	11  19.561,21W, 

r'M3 
142 	399.418,08 

40.892,98 S,  
N 

(11  

M3 	49.685,5 

M3 	54.814,96 

6.859,58 

2.199,00 
35.520,39 

,055 

f 

. - 	3 -' 	‘ k - Pintura de Impnimaçaà coM -CM30  m 
(kl, 

 
.-iPayimento.Rigi b de C9ncreto de Cimento Portl d, 
:hm Placas, domfiResistêáqia\a Tr ;k.;  --rra---F-1~ 5 . i449 
Mpa (Fck=34 Mpã) esp.=3801, IncliliSib wami~i _ 
com Tricuring .4 Similar  

. 	.- • •sY' - 	- 
PaviMento. Rigi4o de 'ConcretCAre9imento'Portila0P, • 
em Placas, 	a Tra~Elebta.ãe 4,5 

$ is 
	, 	 

- Mpa (P 	Fp ck=S0 Mp - esp.-24cm . ináluindo Mara química 
,4com Triduring ti Similar 	 
•.-to 	*t. JMBarras de Ligaçãcelemb~~591ázArm¡wx, 	 OM -14ê.Barras de Transferência em Açó , 	 .CA-95 1.0- 	 wal 	 "II 	 :0,1Armadura-em Aço CA-50
• 

	

	• 	 
'Armadura em Tela de Aço Soldado(Tipo'TeIcon 

Serragem de Juntas do Pay. Rígido com Serra Diaman 
tada 	  

Lençol de Polietileno- . 

Q-283) 

8.829,57 

73.397,06' 

M2 	54.536,48W 

112 	5.843,47
effi 

8.882,19,  
57.289,56 
19.524,17 
26.541,67 

M ..<;" 27.458,66xd 

112 	60.066,4 
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242 OFICIO E WUS JOSE WRIO 
Av. Pdffárante Rarroso, 139 

AUffIn 
Auténtico a prevent2 cópi 
esentado, de que dce fé. 
Valores 	 9,  
Aut2ntic ,,,, .R$ 1.07 
Procdo.. 	9' - 
Total... 

de 2i.g..‘.7. 
te,4, 

o Lionares 

PINHEIRO FIWO 
'A. C - Fcce2532-C424 W..r.:07082W92447 

Frente 
'f'g4j.c5rribug,,  e nridinal a mim ai 

411 
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CERT I DAC) D - A - T No.. 001759/2Õ03 
,Belagem de Juntas com Mástique Betumino6O com Elas 
:Ytômeros  	28.538,74 

M3 	16.134,79 
45.1 

7.468,011 
7.607,71 EV 

/ 
Meio fio de. Co4crsto 'semi linha d'água"i" 

.Junta-ElásticaFugenbjnc": -'Tipo.0.4„. 
Caixa Boca de 140o 

,Fornecimento, *eparb-le-lcolocação deja 
't tMeio fio com.14hha d'dg-ds.  	,-.. --.1. 

	

. 	- 	e 	 . 	. 	, Lastro de areid, grossa B)MT até  
• -__-• ,.,....›' ---,_ 

Reaterro mecanâzado de)valas eill mat. de lã cat go 
Iria. 	• 	-- O - .. 	:‘. ,: . 	. 	§,,,,, 	 

	

M3 	4.723,00 

. 20 Dreno -poroso .:.D7ri200mm .:...: .:....•,',4,•:.,' ----'"— 	 ''° • 

 114 Forma Comum ... 'á  . 
Escavaçáo mecsAica .de valas • ....,:t.-J-7"--1 .C-71 	 

Corpo de BSTC -.6am.. = 0,6 	.+'•••p; ..1E.1,01, 'N1Corpo de BSTC 	0,80m ..... ... 

9,'It d1.2Concreto magroQ 	 
'Concreto 18 1,11:4 	 
Corpo de BSTC dl-Pork~r.1:15,QQinw,,,,,,,r.er 	=RMCWO~JMZMWOM Corpo de BDTC-.diametro 1,20m • - 	 M. 
Gabiao.tipo manta-  esp =.30Cm-  	'M2 

.Concreto ciclopico. com  30% de pedra de mão  	M3 

	

IN
%

Lastro'de brita  	Ma 
mdCorpo de BSTC diâmetro =-.0,40 m 	 
Corpo de BSTC diâmetro = 0,60 m 	 
Corpo de BSTC diâmetro = 0,80.m 	 
Escavaçao Manual de valas em Material de lã Cat 	 
Escavaçao Mecanizada em Valas de lã Cat 	 

Reforço ..de Sub-leito em SolO.Estabilizado com CBR> 
-=20% e - DMT até 30.  Km 	  

Base Pré-misturado a Quente- 	 . 	M3 
IForneciment~NATP41,5,09419,.Á4ermacauÇ&a , mm- ~% 

, 	 1.•R 
OBRAS COMPLEMENTARES E-SINALIZAÇA0 	 t•.;1  

: 

:Revestimento V. zetal (Grama) 	 
:Faixa Horizontap.. - Tinta Refletiva/Resina Acrílica 

lp Regularizaçao 4snual. de talude  
I jPintura de.meiOrfio  • ' .  
1Sinalização veAtical  
,Tachões 	 1,, 	  •v4 	 (..,,...,),,,,,..,,...,  4, 	'',..  

Gelo baiano 	t ," : 	0:%,,,,,.•••k„ 

	

.7 	
. 	r.t.q4--,,1-41->-• 

	

1 • 	s:.:Q. 
r-•,—. ''''''s  ,JDRENAGEM 

'Escavação Manuàl de ¡alas" C1ã -cat4) 

	

M2 	0179.684,801 

	

M2 	6.823,17w 

	

M2 	' 37.404,83,e  
M2 L 7.-196,14W 

	

M2 	53,8%¡ 

	

UN 	141,004,..0  

. 	UN 	46,00N4 

	

X-
‘1,13 	3.435,25R4' 
r'M 	7.010,61 
LM 	, 	35,84 

	

UN 	19,00 

	

r-'KG 	11.174,11 
*'41..... 	i M 	3.791,58 

	

'''r M3 	1.138,20 

M3 
M2 
M3 
M3 

R 

6X) 793,56 49-  
300,00 
595,70 

13.924,90 
3.943,049;0  
361,18 ' 
329,80w, 
47,00r 
210,00 

4.295,-04 
312,69 
82,24 
42,60 
67,2 
15,001 
22,60 

7.133,29 

WINWWWwWraw, 
,m440-gegen, àageroi.• 
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F":numr 

°05 2000,Á » 
Wigelkuqq°1"2:31ÉM 'AGEt"Miikkj te# 

EIVr1-1) 

cmIzTriln,(3 D.A_T. Ne). 001759/2003 
Esgotamento d'água para Escavaçao de valas 	HPxM 

,Reaterro manual de Valas em Mat. lã Cat.  	M3 
RtIReaterro Mecanizado de Valas em Mat. de lã Cat 	M3 
n!Corpo de BSTC diâmetro 1,20m  	M 

(".;orpo de BDTC diâmetro 1,20m  	M 
'Fornecimento e aplicação de OP-90  	M2 
,Concreto 18 Mpa  	M3 
!Forma COMUM . .  
Fornecimento, greparo e colocação de aço CA-60  	KG 
Alvenaria de broco cerâmico (9x18x18) 1/2 vez  	M2 t4 - 

tti Retificação e nevestimento de vala de drenagem ... 	UN 
M. 	. 

ESGOTAMENTO -SAIWARIO 	. 	. 

t-tt 

10 , 00 0, 
4,880.0„.  

5.525,89 0-31 
574,00 
352,300 

3. 850, 0014m 
337,930 

1.298, 07 
7 . 668 , 14 
1. 577, 08 

:2.7MM 

11 
F  .MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTA0A9 - 

	

N 	 , •,, 	.,, 	.  
,"."-. ..---- 	 ,,,, st 	1 . 

	

4.Escavação MecArgoa de. Vales 	-,=....:A--..--.-... . 	M3 
Bota - fora -/MT = 2km.1- 5.1-  .- ~.:-.1%,., -::Y1, ") 	M3 
Lastro de AreiaL'h = 0,:êt(mt-.DMT átá:a5.'''' 	N. -\/\ M3 
Reaterro Mecanizado delialás -emMate 	e M3 

	

- 	).---.- k 4 	 . IÉ 

	

.:, 	. 1. 	.,.• 	- • 	fie% 	,-9.v* -4,...g
..f

Á
ora 	

\-11 
.!!Demolição e remoça() de rsv. betumínOso 	m - 1,4m- até 15 km 	. Q 	'', '1 	. .:.---.,51.Nt 	/9)  M3 

	

. 	.r41- ,., - .-,.,.,. 	 
' Remoção .de pedna tosoa - dfreaproveitamep. 	1M2 

Recomposição.d6:_pedrãntdáca . ': .... .,1.51., 	r-1,12 
j!Pavimento Asfáltica eM.CBUQ- -.Faixa4P4DNE 	f M3 

-.  
ESGOTAMENTO, DRNAGEg-E E6CORAMENTU.J.' 

,..> \ 
jEsgotamento coil bomba su memsa 3,;,!7•00- 

	

. 	-....t, 

	

. 1 	\\ war----es, 
FUNDAÇOES E- ESUUTURAS 	 -.=-1i.r 
• ,, 	m`-•,„4, 	-.*-rrg. 	4km19,  • 

I Concreto , magro ¡.( ' p/ - caixas .1- ,<-e.-.„. 	 " 401R q9Concreto - magró0( p/ blocos: de anekanggem 
.jAConcretd- fck =a8 EPa 	 
IINForma cOmum .  4  

Aço CA-60 • 4 	 
,.:1'Impermeabilizaçãâ~emlasãawao~  ,É 

-i-gPortão de ferro fundido de 2,00 x .1,00m 	 
1Cimentado desempenado 	  

9'ARQUITETURA 

Escada tipo piscina 

Cerca dom 7 
ereto 

fios de arame farpado-com poste de co 

M3 
M3 
M3 
M2 
EQ. 

25,00m 
11 	 tr 

5A 

• 

 

3,00 % 

M2 2- 	
1,00•11 UN 

ii 
1,32' 
4,11 
2,080 

24,57i0 
40,81 
59,19 

10,80 

• 
0 

138,000L 
138,004 
•10, 609 

1.441,44' 'A 
316,61 e 
281,280,1  

1.230,43rk,  

144;00 5N 

552~ 	 
alua. 	e M4,11,  70gfonn(85)452;3800;•,,f, 85). 2, _38381::  248263-50. • -,,mi:;,,wwp,1 takdii 	t,t4Evt,rát., 	' 	 24,14rt',.2_,5•3?:2ffirykjtakeá- 

À  ,twev.ttzr niWnR.:1. *r.~.5'~xmg." 
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• 
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g -W,I~,pm;vmmm~,We.4gvoT~ ..14~se.st2ffigtikffiggnelLar.:5.  
,̀OGNSELNOMEGIG • , W_ ; . 
;ENG 	rA 'JTET)..flA 
•4,-41,  • 	• -, 

Wataffigià" 
: 

- 

arêTfr4.4.4á 

100,00 

1,00 
reA d1-1? 

1.798,00 -0,4 
84,00M 

w:574 
Rfq 
L5,1% I h,- 

1-JUN 

UN 

• 

CERT I DAC) D - A - - INT° _ 00 75 9 ../2 

l'n-- . .; Conjunto moto-libmba submersiVO'N-p*esgotd sanítárPlo . 	. 	„ 
,..,A p/ passagem de Oólidos DN=1,0.9mm,,,,JJ -e-Wi7-1-,... 	tu 

al.guia . de ferro . rgalvanizadpi  aon3,,,4•, 0 zcoure • tes \\ 
em. cada vincubt ..abertura,>p/J'Esa.idaik,',.--,1'.à. 1/1\ < 

ral-mr=20m; P=6cv Cs ligaçãç/Yriffásica p »,,-.3-8•WP-4.-%.,\.1.‘.44Ç  .. . \ ``'‘ • 4, 

.;., . 	1-- 	if 	. 	- • /.• 1-- .&..',.9.1)  ...I 	j  .( • 	
Y.b.‘è. ,.. 

rtl QE - F.0 - 5 	.1i .  
¡ 	 f 	.• - 	• 	- .4.. . N. 	, NJ•lv9.,P od 

-4.0.3Borabas submerswel maric I ABS .modelt AM?,  

N 
gl0 Válvula de retppção porinbrola 	FoFo P/esg 

... 

FoFovp/ 'eá.gzto.,_tprexpran 

rig Concreto fek. = 18 MPa 	  
itíW-0 Concreto ft:1£ = 25' MPa 	  
,ii•Am Concreto fck = 35 MPa 	  

Aço CA-50 A 	  
Tela soldada tipo Telcon 	  

Épltd 	CV 60HZ  
uma altura ;Ne 21 

itral de proteção p/i.  

ACESSORIOS 	 vv,gew›. 

•Áá. de 36,0 mtilb,...,Ê13, Ag) con 
3 MCA incluso 	 cen 
ta1.1. ação no paijiend 'Nzrndo 

Mflangeada DN =k5Omm 
g Altegiátro.gave-4:chato 

4 -te DN = 150mm 15',  

to 

M2 

UN 

UN 

UN 

9 

3,00''Q 
PM 
,,rett 

18.018,78 l'l 
4.179,40-A 

I"  
1.156,56 " 

M3 
M3 
M3 
M3 
KG 
KG 

564,9471 
2.643,261 
1.936,42 

i.306.O13,45L" 
55.966,26 

g Calçada em pedra bruta para acesso à EEE 	 

Serviço de . arnpliaçao da casa de o proteçã.o do axiadro 
de força e instalação de um • ponto de água 	 

7%01 
ASSENTAMENTO 

Tubo de PVC de  
'"Iubo de FoFo 15Dmm  	M 	0 

EQUIPAMENTOS E PACESSORIOS 
• ' 

*.? EQUIPAMENTOS„'. . • „ 

i4 • Locação da obra. 	  
... l Estacas tipo Fibnki D=600mm  	ti Estacas tipo 	 . 

ESTRUTURAS DE CONCRETO: • 

iaCa upp 	 10:&Rineil85)..5452,- ; 
,elük-ji;Wcür~,à1,-rwibrr,swes.'àf.W,,441.4-11  '  

Mi.30,11§2826,14 ni-b*,:-X,,Fgoop...:,..w.a.,;!•.: 
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' 

EIN‘018111127 2007 . 
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	 '-o.'JJEtnw,Ltà 

,dií1 41,t 

'W"JR..17k 112IR'"Atit  

• '''" 	 CONSEIMCRIEGIO ,Pil)E5¡,g 
GENHÁRIAVARGillITETURAi 

GRONQMI 

WNOW 
- 
4y-~
,a~r 

_.:r51~RXI7K~ 

, ,,, 	,,,,, —5go,  ,../ ,--......_--....,.,ar 	.„ 	<, ESTRUTURAS .MET4T,ICAS 	 • - trY 	-, 
. 	. 9 • 

	

Pz 	 ".- . 	Is t. ár p.•;,  I " s ▪ 	"• ./ ,5  
Malha •especialgem SAC-,.:41. comik- :perfis tub de 	 çã.)0 

	

. 1,í 	• 	. . 	'''.. 	i 	. .. 	 t---7.N." 	 .X 1 circ. c/nds e apoios em chapa do.  meggicrpat'êtiel com 	 ff.íg vãos de 25 até [450 a. 	KG • 19  87.019,59WR 
• IP 	• 	 .4..<1. 	

4 tu  

1 
I 	Pintura c/ tinia em poliéster 'por 'processo eletros 	

I tático .... ... : .  
-•-• Telhas duplas em aluminio do tipo. trapezoidal ou 

p. ondulada com enchimento de lá de vidrb tipo FSB 
4  12 x 75 com densidade de 12 kg/m3 e espessura de• -1 	• 	, 1 75 mm, com perfil espaçador em aluminio tipo '7 
q' 35x25x2mm a cada. 3,00m  . 

CERT I DA0 . D - A . T . - No 001759./2Ó03 
Cabos em cordoalha RB 190 de 112"  	KG 	229.449,05 , 

alainha para cabos para protensao  	KG 	23.981,52 4fi 
Ancoragem ativa para 4 cordoalhas .4e 1/2"  	UN 	298,00P 
-Ancoragem ativa .para 12 cordoalhas de 1/2"  	 1.042,00 kgq UN 

1  Ancoragem .passiva para 4 cordoalhas de 1/2"  	UN 	236,000 
á 

	

	 • 	 M2 	80.859,95M Forma comum. . - 
Escoramento vertical de forillas ( c imbramento )  	M3 	160.400,10V 

,,,,'SC--,—.. 4.260,14g Injecao de cald&wide,o,immta,,e41:,,bei-nha,,,,, .,. ,  
UN - 	d 	273,00elp Tirantes' 25t -busto fixo - - 

Tirantes' 25t L Ousto linear  	M 	4.366,10101 
j Ancoragem passíva 12x1/2" . 	UN 	110,00 AU 

O Ancoragem- ativa' 2x1/2-  	UN 	58,00v  III Laje Alveolar ein concreto armado pretendido  	M2 	4.145, 690:.-Ot r., 
' Concreto íeis-. = pc).  MPa ' 	 \x":5„17.1.,.1-  	M3 	3.950,9404  Afol.  
4! Eseavaç ao mecâraca de . fundaçãO - 	 ",,,,..,". 	Na 	15:603,28 0 
, Reaterro manu4 de. fundação\À'...„.--:::::-. : 	M3 	12.679,27" 50 Junta de dilate:ção com inpor 2cd_WWr,, ,:, 	M 	302,77ÈM t;lAparelho de apOlo - NeoppenvIretado"~ ...'- 	DM3 
Aparelho de ep0-Ão - Neqprene nâo fi,e, -  ''' ''''' , ',-. 
Dreno da Cortina - D=10pmm( . ; .. , . _ : 	

'',- DM3 

	

3HIN:.1 	 i? 14 	: Concreto Leve ,=4 	I l".  ' N.'..., M3 
Escada de ' Marinheiro(  - 	- 	. ‘. 	,s. 	. 	1M 	

142,650 ,_ 	t 	, 4,- , 

	

. n , 	, , . 	 19,10W 
1 f 	 '-n 

, Plataforma da fescad9..jde marinhairp, .004124 01 de 	 ..-- N 
largura - em cflapa auti4derrapante 'tle -4~Alltubo  

Wi galvanizado de 0.-  e éannoneira W 35r  P/MOOÃ'':' 

	

,i 	 . 	 3,00M 
,.1 	À .. • 	.• . .4,- ak,,,,...,..-x.,-;,.-,„ \l 	. 

	

'tu 	• 	
M 	 kk j Formas curvas 1 	k 	 N 2.875,01r4 

/. h 
Ji Execuçao de alêtas de ab abement ti) da ponte rixa cm 1 	W 
peças pré mold4das e giWteedas 	-------.0 	 ,, 	M3 

„Estruturas Laterais Arqueadas -Entre Eixos 3-7/12-
1 16/C-D. 

al ae 	1p"4,948É952232 _.wo...;c90041,„,--,  
rpyp  	 l'''grãt2là,"r:':'''Aldi4,101A14....0,,n 
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CERTIDAO D.A.T. No. 001759/2003 

 

•••, 

 

S'74.  

M2 

KG 

  

15.200,001" 

15.200,00m %  

2.100,004g 

,e4041 

31.370,00 

Ij 
31.370,00 

Malha especial em SAC-41 comp.''perfis tub de seçao  
circ c/nos e apoios em chapa da mesmo material com 
vãos de 16m  	KG 	55.115,60 

Pintura c/ tinta em poliéster por processo eletros 
tático 	  

Telhas duplas át alutinio do tipo trapezoidalou 
;ondulada dom énchimento de lá de vidrotipp FSB 

'4 112 x 75, com dènsidade de 12 kg/m3 e espessura de 
75 mm, com peleil espaçador em aluminio tipo 2 
35x25x2mm a coxtá 3,00m 	  

jJ 
Estrutura.PlanalApoiadafem Laleãe ConóretolentrP,  

I' Eixos 7-12/A,CN 1:f 	•
,s  

• M 	71/4./.". ...."'`.1:3---  - ,~_. --... 
Est.; comp. por. arcos prànoY trel..~Wkwe 06 
apoios fab. a Êlartir dere.rf is- .t ib.Q "'U' ~nado 

?,•a frio em aço MC - 41;,Esp. :a -cad~ s‘.4 eu 
porte de terçad corr. 96 Araos de )53;11-1Nugt0 • W 

0 	r'  . 	• 	p,  „.•,,á lo 	1 	f 	- ‘,.. \ 	k4 ',C 1 Pintura conv..0m fundo anticorrosavo qmkr 	bb de 
25 micra 	 ê 	 1  i 	' Hà)A, 	''''' 	KG •.1 

o 	! 	•1,- - ., t •t: 
P.  

Telha de aluminao do-tipo trapezoidd. 51g,' 	M2 
A ....1  	: i 	g , 

Estrutura Plane Apoi4da ém Laje /4èNgbn.g0Wentre 1 
Eixos 1-7/12-8AE-F '-i. 

M •••:' \ • i 	
:,.;__,-..1:4„.  

/ C 
r-- 

Est.  COMD. porgarcos "P4anas sobper94-ap~wmfzab./  „/ 
a partir de p4fis tipo 9- leti~a-ge:Raiend I' 

'SAC-41, esp. aK cada 13 m\sérV.silOoVg:T~678,das, / 
terças também greliçadas-61~0d.-g2,§ffle 	('  

. 	. 	ti 	- í" ••,,•,;(•-•, • 	
_____ 
• .,„,•-\,..) • 

Pintura conv.' 	
• - 

àom fundo - anticorriffirtlkm,ios de 
25 micra 	g' -  

,j1-;Telha de aluminao do tipo trapezoidal.  	.M2 	3.540,00 

:Estruturas Semi-Esfericas entre Elxo~16-18/D-C 

•'tlArcos Principais, secundários, terças é aparelhos 
de apoio em aço SAC-41  • 

Pintura c/ tinta em poliéster por processo eletros 
tático 	  

Cobertura em policarbonato alveolar 10mm cor cinza 

é:1.4 

KG 	53.363,00 - 

KG 

KG 

aç) 

ddiiguek, 
•:gV,:b11.1t ,t1 

,atimertirtgrez'veca ggi. e n6 4 Atzfew ognaa pEaxl '4 	 i
212712gray., 
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CERTIDA0 D.A.T. No. 001759.12003 
) 

	

	com fixacao em aço SAC-41.pintado,ficandó•excluido 
plOci vão inferior da geodésica na altura de 2448,80mm.. 
Wdque será em esquadria de alumínio 	  •;,lu, 	 . tNR 	 . • 	 . 
XRESTRUTURA  DE. CONEXAO-DO CONECTOR - ENTRE EIXOS 01- 

•kL, 

118/F 	
. 	. 

	
UN 

• 

Ame is : principalsá,átergas.4g-~Ái.,_.--,!4,24R~„,1•11gArAp,•,,,ja„,„„" 
adapoio em aço SC-41 • 	• 	 : -itd-- 

5-i „ . 	 • 
e pMPintura c/ tin4a em poliéster por processo eletros 

Otático 	Ã 	. KG 	R 73.090,00 
4.,..,,, 	. 	N.. 	• - 	, .e, 	 N 	• 40 NRIChapa em aoolfinox material_316,0kadgibgprIN2 4, 	 n 	019 
Wqdimensoes de lipo x 1,20 x 6.0M.-' .,, 	 . KG 	34:489,00E% 

,•,..... 
bl  , 	0 	- • 	• 	'.›:..,„:„...:;------ 

,-.Estrutura- de eApio para - fdxaçã  /^.,.. 	 IkIlj,- 	 N il 	
to 

,•
vedação (silgcone e taruc41) . .4t;'";\. 	 le,,,! 	.'N.," 

M2 1 3.100,00PÁ 

WgFita VHB ref 4970 p/ fixaçáo . 	1,, .sm. .3;44 	e M \ 	R 
7.681,841 

54 	tV .1" i1V:: 	4. • 

	

)--- t*̂ ",= q. -3à lip - 	 Â 
101 	

,.. r.t 
1d 	

1 i 	• 
t-4' i. 	. 	1 '":" 	nk XVIII • à,,,,,1? 	\- II, 04Chapa em -aço lál.Ox material 304,(..acabem01~1.2 4,  

,.....t 	, 	 421 
Éngq 

wMdimensões de 1520 x 3:1001m x lmn.1 1:-..=10 
fi 	,..,.! f 	. r 	•:r1rN :.,.krá , 1, 	r"' KG 	H 18.190,00vg,!? 

ÉNO : 
ANApl-icação de lá,- de Vidr(À Flocada atravé4k - IIWpces 	 0 	. 	a'.. fw 

	

so •tle jateamenfp altbiaderente para .15btstgeã.bae re 	 O .Mvestimento...temo . agist‘ico'pistoft44~nCaçãa 	- • .1 
O 	

ow 
"I.ISOVER SANTA MOINA com densidadjd&b~espes .- 	 Ciiffil 

1 sura de 30 - mm É4 	-- ., 
‘ 	''', 	...........-. -4-.=..,-;r4P'.....~...-  %.1......,-,  ..,- • • 	 1.460,84W .. 

1 - 	e' \ . • i 	I 	 .,.-.,. . 
oliWAplicação de 14 de•Viarp,,FlbpadawNpra~-4r~ces 	 45 ' 

	

. 4ã 	: wnlso de jateamenpo alto addgente pagabtRROWde-pe 
gmlvestimento temo acústick jprstpflb.rçAãlecadão 
WISOVER SANTA MbMINA.com  degià1dadea15.21WZ -':0'e-sp , 

Èsura de 20.mm PI  • 	 4  • • . 
. fe,r6 	. 	- . 	.R4 • 

:. 	• 11 .. . 	• 
. AWDesmontage degforro paraIine existent 	 . 	,..„ 

. 	. 	. 
4Wi '- '="7.*1- inr-„7.7).11r7,pg-P,:m„„gffiwe..f..':t._..,RP.F-W,r:"~P'W.-z, ,,,,--,,N -,,,---R...W..-,-,,, ,rx-.5,-,-- 	infmw. ,,, - . ,-,---vs- 	w~z-- , .wa.....ro.., ,.• 	• rialliagiOurigueSild.VgmjnagMaMIOnaigagicpraMee f.i 	1. - Eope185 21-38001pfatasif4 38304527, 826,,,ewntroci,;  ., 

t.,:-.7eRileie,....W,e, 1  eeM,1,4e.'leXM. lei....,..:,..14gálenCeMeet.," 	‘. 	2WeágAtiglikirag,12~5554":."nekag ': . 	. 
, 	

.• 
ç 

•Wr7.4W9Ce, W"Iffigi"'".  

„út 	/2•• • 825,AF-,U-. r  • 
X*, 

thAQ 
PrOl 

7k.5N 
73.090,00RA 110.): 

M2 
¥gMontagem de foro paraline existente  	M2 
'-j Jateamento - de:Pkaiuretano na-espessura de 10mm  	- M2 	kv 
,ÁpJateamento dep8-$4~,~pmeura de0pm,• _ 	. 14-9...u, 

'-.7,r4 	
-- 	• -'4W4; 	-,,,, - • 	..- --,:ánea==a2.,,,,,,,, • • 

. 'Fechamento interno do conector em aço igox incluin . ,.„4, 
,i.  =Ido segmento reto e JuncOes com abraçadeiras em alu 
,mínio, - parafuso aço inox,isoladores em EPDM e per 
14fil de apoio para receber as bandejas de.  fechamen 
.vtos superior -sobre os vidros conforme nova revisão M4  wkgdo Projeto executivo 	  -sltn 

- M 
4áForgecimento e montagem de forro paraline 	 

M2 
	•ei 379,8*r 

A-
22,86% 

341,95 
375,29$ 

2.464, 00 ffg 
Cl i- 
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CERTIDAO D.A.T_ No_ 001759/2b03 

ki0 E -TRUTURA ESPACIAL ENTRE EIXOS 3 -7/1216/B -C . 

Ma1ha especial em SAC -41 coMp perfis tub de seçao.. 
„Ãcirc c/nos e aPoios em chapa do mesmo material com 
WOvãos de 25 à 50m 	  

: 

INtático 	 .. , 	  
'n :II 	

. KG 
O 
,1 38.821,00 f.041Pintura c/ t'intaiaemr.42.0_;_.-441-ézitero,nán.w.m.no,Qezself,d; 	 

,.. . ..•:.••-¡:-o Telhas duplas ,em alumínio do tipo trapezoidál ou 
w ondulada com Ochimento de la de vidro tipo FSB 

11,112x75, com denátdade de 12 kg/m3 e esPleo,sura de 75 , • •-1 9...yr) ".. 	

.. 

t'1' P4jA 	: 

5: 

ela:91 mnl, com perfil -respaçador em alumiapb.„„,,,--3-..5- 	 ti;e;21 
i•-,•IA,•?. 	 & 
Moil 

1.696,0045R ; ,..mm a cada 3,00à 	.,•\,..,-, 	,-„, 	M2 
fi  ..4:,k,... ágiláS4'  T'- re.;:;:---- 	 .,...44  Calhas de caPtação de 	,pra.uv ~oda 

Ikflras IV, V é XI em aço saci>41 Tintad.ci4W-"kS,.. 

	

1 	
N., 

N 	
KG , 17.040,00~ 

- 
'14 

i'iConfeccao e montagem de7clárabeiia: tiiii:r-ãoil4v-•6• 4ato "\,‘ <3  
w11;•,3 

: NO aIveolar fumê a-.:/ 10 mu cle esp. cit'ák '-';” }g1 hada %., • 

	

, 	  

	

,ik F.0 1,05m em aço SA;C-41 d/ jato de are,,ria, ‘p 	'>•;•Apoxi `"t 4. .-, j• 	, 1 e pintura de licabam.`•-fAs, placas- s-érãoV. 

	

as c, 	I • 
,, 4  
IN-"A 	"  

, perfis de alummilo tipo I-  cortina 
tur a 

 
L 

t,,Igo,i 	 , 

K 	 4 `r 	'14 N4i'- - -•- l'i'i  ; 
1,,,10 	 Ili t- 	; 	1 	 N s• 	- 

, Iço1 Fechamento dos Rvos en.ty;e:  as: 	 ,241,13“.:'êtura. 
ilm curva, c/ placas de Aoliarbonatoka%redle; r_Smê c/ 

. Olifg lOmm de espessura, c/til:111 
P/ 	

retand¡a.--a ux.tnio •-r, 	 ,-. 	v 

	

-- 	fixação ente as tel as\ 
ti 	 1  T   I. 

UN 	1,00:1[0.À 
410 

UN 	i,00gg 

egRAWWW0,. 
• _ .Éz-A • 

g* 
kW 

Ette 

- KG 	40.021,30.0 

e . 	• . k, UN 
g 	- 	N, ". 	ineX 	- ......,' %.  Conjunto de peeis 'H" de:5,10\bn aid,..,' 	e9-a .N. mento da estrutura da geodésica. ,„ . ; t. . • . i.,.,„t.,..„."... - y 

. 	, 	--- \,-.-N,,, • . --N.„,ti:214.:4' P.2.,:f.,f r,>- 	V- : 	W 	. 	. 	. 	.. /- 	. 	á.....• 	f.P..  - 
'•-'N Fechamento das Ndeflex0es dás `.e4tr.uturas II e r_1-14, . . 	5- •:. 	..• : • ;..t....,,r--, r---4,1 ,<.,„ 	. 	•,.. 	- 	• 	 1 w....1 	• 

rtE Peças .- especialá de fechamentb e acabamento junto 
kztgl•as calhas •e pléltibandas das estruturas I, II, III, 

	

,...gii ¡.:5•4Iv v•, VI, viivp , y, 	  
. kl ' 	• 	- d. 

siN FECHAMENTO EM POLIESTER REFORÇADO C/FIBRA . DE VIDRO 
	-••••0-  '•.-.,,-!.%-a....:45.1-zrown-7.ariá,,,,,,my.n.,2_,,,,,,,,,„__ 

C441 	 . 	 V- • I , Fechamento horizontal cm -peça a em .poliester refor 
¡Oleado com fibra .de vidro.  Pigmentadas com gel coat -,-a;,• isoftalico branco 	  
r.1.; 
Lti ig, Arremate c./ peças especiais em poliéster reforçado 
n'tffl com fibra de vidro pigmentadas com gel coat isofta 
rnr$ liáo 	  
CO 1,  

UN 

UN 

Qv 
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,..1y4 4,.411,~A5WX41, 
,r-,1,1.4:.,&444;i5,grwz,wg11155 

. 
WIMORetONC4WPWRIMW '.fUkg 

1 .4,  . i!l' . EzN 
,..: . 

~7.-.M. ç9,1,4:§,e4Hofieepoci,--  
driki4M1:4848i0:91ffl,0  

74-i-WWW0WWWAW 
''.1d?t,'Oft904.1kQ, 	^'1V 

' 1,411, fé r ~4 
WER.~ 

-4pagElle. 
00 

No _ 001759./2b03 • C..F."'T I DAO D AT  
• 

,41h3Chapa em poliéster reforçado com fibras de vidro, 
P gripsnt Etc ao branco, nas dimensões de 3.050 mm x 
1.200 mm x•2,5 mm 	  

UN 

UN 

UN 

. 	• • 	1,,,, •o.... • s ic,N. 1 = 
NA.Coloce.ção de rigos inFtá]licos-  nas. estrutb&i -eNVRI e 	i ,....,. ,I-s-Q,11  '1X 	na linha D4 eixos--1, '3; -16 e 18,J 5'..c.ex:,'t•\ .,1,  • 

	

,.. 	. 1 1 f-jM  
X ... .-. \ \i'‘P. 3> 	- • • 	. 	1 	..,,, 

Colocação de eé-itruturlp.s ‘de fechakOcis• .1...ate/raiá e  -4rd 
.;1 colocaçâ'o de tejlhas, ilicrusiveari-èmátg's .nati,_astru 	/• ri.  . 

-1 turas IV e V elos 3, 'e, -1`13 e 12 - .C/D  	t.5  1'1 

	

, 	• . 	, d 	. 	\-•-`•\ \, . 	 .."-------7-Tr 	...." 	ts../ í'i • 
-...4,.0 Co locaçã.o de farro •em telnas,,,fec Tãientps'Yonta ,s Égle.!I ., 	 - -, 4 /ufos lateraisfie de fundo\- „in,c1.  u.  k.lylf t,ajno,ert"a49.5.,  ac„,s,, 

-calhas da estrOura I ........•?....:... • , ....1.-' 	M2 

	

- 	•• 	• :•Pt • •• 	• ' 	• 	 ./7--•,.-, 	• 	1,---\.,-)•• • 
Complementa.çã.0 Me. estrutura metá.u..i.arnenporte ,•,,,,, .:'0•A de telhas, co. ecação de telhas de cobertura nas es 

'' truturas IV e Vj.,  	M2 . 
• O 	.: - v,t!, 	 • 	• 	 
.. •11.,..m Colocaçãp de penduza-iow..,,,znos:4-..Lnants..s., da 

- M 

M2 

UN 

pigmentação bil,anco,- nas dimensões de - 3.050 mm x 
à•850 mm x 2,5 1 	 o 

01;g Chapa em po•1ié4er reforçado contráb.r.k71-cle"Nidro, 
'tfitP pigmentação -banco, nas di ',..1`ibõrés . de 1. 300huni•-x 
'1..050 mm x•2,•5 kum ... .... 	.•-•:-:-- 	---.-2-.-., ...‘, . .....,/, 	" "o" 	1,717`,7, 	',.. 	V\ 

> 

. 	Okl .Peças,  especial 4 . para feckamãrito d9.-----,d)po~S\autom-  .(s.  

	

ticas das cobenturas 'de - policarbonato -..., • 4." -• 	 . 'V  ''‘. 

g'd-r0 	 çl 
, 

4.., 	i• .  • 

"X-,t•  "4-• -.I,  .1.• • • • 

,J.-..13- 
W'l  C 1 	- 	1 i 1.  b t ri—.‘atek,) 	X geid •,,.P.' o ocaçdo de ta. usse „inas. a er u jas ,.• ., , 	e 	, 

	

extremidades da-t cobrt-gras dae•estriit :XY.i:,r„Víz v, 	À --‘ 
rvi e VII com fêmecirÉ'entp. de braçátleirkSle':-'49, -,i,..t .. ... 

.- 	•••,...1:) 1U N'ill- 0 	 É.- 

11,1 	. 	' 

••dr.* 

espacial I, inclusive materiais 	 

Colocação de rufos e contra-rufes-entre as telhas 
mi e a. estrutura I 	  
kad F;à2,...; Colocação de rebites e parafusos nos recobrimentos 

laterais das telhas de alumínio das estruturas IV, 
%1V,  VI e VII 	 

„:„ 	 u agellpanguesi• 

1,00 

• 2,00% 

gé• 1.010,00 ied. 

P 50 , 00 j  

. .124,00ffir 

MA 

290, 00 §,p.;-' 
hiPq 

160, OOP .141 
ENt 

20 00 :01 
11? 

195 r00 

! 

íMl4Chapa em poliéster reforçado com fibras de ,vidro, el;1,fi ,  ,J••••,U pigmentação . branco,- 	nas dimensões de 3 . 050 mm. x 
tii:01'.• .1... .1. ou mm -x • 2 ,3  , ,=,.., 
sr • • 
;,..0

. 	... .. 
,,-,•,, 	 fr 	 ., 

Chapa em poliésr„ter reforçado com fibras de vidro; ...„. 	 ,! .--, 

11* '43043qt:4520800r 	§,5) 	Ra, 6N-0 ' • 
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ER1Ona 1 te 5W-74.1,1' mi•rgR-: 

ggip,  
• 

13„9fiP 

971,56 
110,55N 
222,570 
263,20M 
13,34 

1. 

.526,714, 

5,97pA  
192,201 
386,09W 
15,11M 

360, 00'h'n  

1319 

CERTIDA0 D-A-T- •No_ 001759/2Ó0.3 
Â Co locaçao  de rufas e arremates nas estruturas de 
-cobertura da estrutura X  	M 	55,00 

ESTRUTURA METALICA PLANA PARA COBERTURA DA GUARITA 

AlEst. comp por arcos planos sobre 04 apoios, lab. a - . 
"partir de pérfiS tipo "G" iam. a frio em aço SAC..— 
'41, esp. a dadam-zaSAYIndo,,ds.,-,AgRank_edas,terca_s,,,,„, 
tambal treiiçadás. 	 

	

ril 	 . 	 • 
.¡Pintura cony, &á fundo anticorrosivo em demos de 
25 micra 	- 0 	  ; 	1 	. 

M Telha de alumiMo- do tipo trapezoOkLi--1_, 
• _ 	 ' 

V4VedaçãO das egRuadrias frqOale •,,,,,, 
-Itrutura I H 

	

fq 	 ,,,,.."-.  

,-,.." / 	r 	1, Colocação de rikos e pipgadéiras nas Aike: a I,\  
, \ 

II, III, X, XU,:i e XIII '7.7 • 	. 	 >-:-.. 	" 	\ 	: 	
UN 

• Cl 	. 	i• Rufo do conecte ... ri.. .. ..r .... „. ..,-(, ..,....\: 
. 	...g 	L. 	i • 	• • 	. 

ALVENARIA,•PAIN8IS ErVIVISORIAS-
- R 

	

-.7-4 	1 .- 	• 	T 	1 ..'_} 
g„I sa de-cimento,Pareia . saibro .no. 
1 Alvenaria bloccã de concreto "(9x14x2) 

\44:2:6. If L1 : 
amas 

em paredes dag Vezí(Pakedes ex~s- 	paYi 
,-.~.~..-k-,...• ...... 	

i 	, 
-mentos.) 	N 	‘.••••1 -N, 	 •i.R 	/. :4""J  M2 	1.696,89 

	

b 	"5 ‘• 	1 	 I 	i. 	• 

	

ffi 	,-, N: -  Alvenaria bIoc0 de co cret (9M041112-0)--eaMrsarga 
massa de cimênto, are ii.:a.,"1:e

illr :r, <(‘‘i  1:2:6 em-paredes de 1/2 	.\,,, '̀4... • 1:,:51011f ,#''' 	v., 

	

. 1 	 4 	M2 	
. 
22.385,19 

Divisória eudalgex.com-perfi“meteico 	 •••a: . , 	..„.•-ke2- - 
Bancadas dê grOnito . 

• i, • . 	
. 	4.„ 	Tra,.„21 	 

Demolicao de.alivenaria AI 
Degraus em GraRito/Inox 

Bancadas Curvas emGranito 	  
jJ8anca de Gesso 	 
- Divisória de granito p/ boxes e Mictórios 	 

Balcao para divisórias 	  
Combogó de 32;5 x 12 x 10cm 	  

1 

-""re"LT, à 
R 

Ru; álht, 
Nt,m 

4.370,00fr' 

-•••1"-,7  
M2 

UN 

KG 4.370,00E, 
IV' , 

ij 	
228,20  

ir -4 

L. 	
1,00 hi 

1,00, 
Lia 

220,00~ 

P„Wyi 

Chapins em Graeto (EC-06 / EC-07) 	  
Arremate de Alvenaria em Perfil-L Aça-  ox -1 x1 x 
lmm 	  

112 
11 
112 
112 
112 

112 
112 
112 
11 
112 

•r1?.+R--1 

a iaa 	r 	141 yziLD leta."49, ' e 139,59),  1W115N(114104 
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CERT' DACD A T No,  001759/2Ó03 

-1REVESTIMENTO DE PISOS È PAREDÉS 

'MPUPT'Pr41- 

1.273,32 

9.958,74 

298,07 

902,621,, 
310,92:1* 
821,57W 
11,00-W 

14.704,80gN, 
65,660, 

10,3. 
RM p 

2.203,68 

41.620,19k 

1320 

r, 

M2 	21.047,01'0';  

"REVESTIMENTO DE • .P I SOS 

Granito • verde pantanal em placas...de -1.25 x 1.25cm 
em piso 	  

. 	. 	• 
Cerâmica Porto  
cado sobre arâ-ánassa .de cimento,-  - saibro-  .e -areia 

•traco 1:2:3 - e radieao de . Sika. 2 pára impermeabili 
'.4zaça0 e colagea final do . material com argamassa .... .,.,,. 
'id de cimento colátite 	 , • - 
,e 	• 

IM Piso Industriat de _alta. - •resistênc.rn--1:71--r-L •  	

- ). 
Piso Plurigoma kpreto ,,,,";  / 	'- \ .m1.-. `1,k _. 	\-, Sv,"‘  

	

'4Z4%11: -,•,: • ' ' 	- Revestimento di Piso eihiPeyriflex . 
Piso Cimentado . 	  

,, 	'\,,,,litf;;; ., 45'. : : : 
o-.4 	  Piso metálico dips shgts i 	 

Proteçalo do gr4.itito •.(:1 ,pilso com gegso  , 	+,, 
Complementação rido Pisd - metálico - dos„..she.'t,t 

, 	 A 	i 	1 	• 	- . s• '1 A 
•-.0 REVESTIMENTO DE PAREDIS ',I 	. i4 , 

1. 1,.-, 	. 	e 	,  Granito branco lustrado em placas r. ,.. 	.5cm e 
,g 	 ril 	,..., 	, 	. 
12.5 mm 

3,, 
,L54.,-..,..  	." 

11 	,' 	4..,11.-u- -, , 	•&41-' 
1 Emboco traco 1:12:4 de c iniento , 	 ,L-es-paiirf* ,pera 
receber aoabaiento posteKbp, e:pae.átid"raMre  chaj\/ 

-0 L j----1   
; pisco 	 '• ,.4-... 	 

Reboco pronto aplicado sobre emboco 	 
r-,  Massa corrida -aplicada sobre reboco pronto 

Pintura plástianká,ffl, m•,.,Walte.,,I,Ait~,,,b ase dR, P.:V.A.-Ag 
bre massa corrida 	  

V 
Pintura acrilica de tinta a base de emulsao acrili 
ca sobre massa corrida 	  

1 Mosaico de vidro Bizantino tipo Vidrotil 
' Laminado Melaminico 	  
Pintura plástica no teto 	  
Concretina 	  

wi„A Piso elevado er$ aço com conqpeto.„.,„oe 
'A flex. C-340 . . g .......... 	. 	. . 

• • 	U;:.' 

- • 

Chapisco de argamassa 7. 	., 	i 

M2 
M2 
M2 
UN 
M2 

1_,M2 

M2 

M2 

M2 

M2 A 38.757,27 RIA 

M2 	39.866,08Ár.  
M2 	20..225,88 

7.9 5,76% 
Nkti 

-,J- 
M2

4  2.993,57, . 
M2 	6.227,93,4 
M2 7.719,79M  
M2 13.288,894 

LA 

M2 	15.669,62 

PrtraMMEa,TIUWnd 

M2 

M2 



• 

• 

1 
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CERT I.D.À.0 D .. A. T .. No.. 00 1759/2i:2)03 
Friso fachada  	M 
Revestimento de pilar em aço inox  	UN 

Forncecimento e colocaçao  de. granito (Meruoca dás 
sico ,/ Casablanca) de fachada fixado com pinos de 
aço inox 	 M2 

FORROS E REVESTIRIENWapD,E.-;.,-TEM-i.:210_,-,.. 	 -,:a  
_ 

Forro tipo coliáia com revestimento isolamento tér.  
,, j mico em alumingb com pendurais em •aço galvanizado. 	M2 .52 	 ig 

Forro em Réguai4ie alumínio tipo Luxalon 	M2 
Forro pacote .. :2 ..... ............ 	,.....1..L.„1-"/ 	M2 

''Forro em placadi de gesso pias \.- 	 t......r. 	M2 

,i Forro tipo Suffle em lámina 	all.‘" 
1,20 cm, esp = 30] cm ..... .‘,.../.... , 

Requadr ament os gdo f 
ji 

 
rias e grelhas Ide ar 

......... 	.... 

, , 	• 	. 
• - I
i,  - 

 

Perfil U de acói•10 x. 38-.x.flOnim. ,.,..  
. i 	ir ....., - 	•)-. sk•-• 11'-',9- 

Retirada .e rélocace6 Ide forro( . pna do 	 4 .' 	a o -   ,„ ,..., 	,• 	. 5 instalaçpes prdvisórias  - 	•  
• . 	• il. 	i • I• 	.. 	.. • 	• .L 	'b) • .40 -• ,1  rrd após. colocçãg 	iná 

oi-Ild.icionado-@safidó 	ugu 
1...1......,.-.:. ..- ... '"'• --Asr:.5 	.... 

', 	•--'-` 	
. 	... 

li  Montagem e desdontagern, de forro.....ta .-ná:VSbne..lág.s.ÃQI  da / 
in fraestruturage cablagèm \ do•-STIA . (equipe com 04  
homens) 	 \s• 

• 1. "e/  41.1'  
• kttSr,:.„ 

ESQUADRIAS DE MADEIRA .INCLUSIVE,  FE GÉT.811;11  . 	r 	pfs 
Portas, borá-  ba4deirola• • da .gtfá.-r,.rayao . j.atobá,e 
nizado , folhas Ode cedró • coM 	 . . 
ESQUADRIAS DE ALUMINIO 

Porta Automáticaz.r.4p"gAço,a0,4mAki 
"]S, Porta ou janela de alumínio com anod4Zaça0 preta 

h <=. 3,50m  - 

Porta de aluminio.PA -13 (.7,24 x 9,00)m 	 
Esquadria EPV -01 - 2 un x 30,62 x 3,00 
Esquadria EPV -02 - 2 un x 22,76 x 3,00 
Esquadria EPV -03 - 1 un x .50,00 - x 4,00 
Esquadria EPV -04 - 1 un x e4,00 x 6,30 

de 
‘NIS • .• • 

1.179,48 
1,00 1,00 

4.600,40 

1.409,35. 
2.028,70''o ' 

706,06 

4. 156,99i 
4,4 

496,,w4 

14.783,27 

grr 

Varr,. arii0-re-r-r4r04, '4'41=e-~3:kffiÁ 	• .•  W"' 	"• 
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,P,YN 13_ 	

... 
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Nkkg.'s'k.:1C.0 a plf"C....g.ii'..e C60, 

rdp: 
ef.,....9nté-Ádo, de que! dre 4;é. \ Ri 
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idtal.. ....... 	
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13,22 

 

       

        

        

        

'9rdEGT,f1;NnwgrfwIrr ;.1-.. ,i, ... ..... ;','V't•A•1,-,'01,-4.Tite....'4',.,20...41,';'',S1Mtig.t.,_,'egikt,•-„,,,áia. 	"s.. wr . 	. 4 	.,,, 4 2,,,,  
, !ir 	4,4,,,,,• •,,,,,,,,,st' 4,..,,, .s., ..,' .1,01,;..,,-,,,,,,,, ....11-, -C2 	EN9ÉNMEC ANIIIIWO  kfit5W 

''''0:-00:40.0.4".P•Fi-A4'' '''si- 

• CERT I DA0 D :T. 
i • 

OMAUTOMATI8MO . PARA PORTAS 

oEsquadria de alumínio PA-48 
a 4,03 )m 	  

de alúminio- PA-60:{ -15 	.5,po m ). 	 
• • C.S. de alpminialta 

142 

Esquadria 
ferragens 

_ Q017.59/2i303 

24,50 4.24,70 - x 3,05 
M2 

Esquadria 

Esquadria 
ferragens paraeutura•autómaçao  

de alumínio PA-53(13,79x3,10 m 
p/ Ntura automação.,...: 

c/ 
142 

174,16 

52,81 

120,59 

85,49 

M2 

7 ettrBr)fft="W-1 

M4uportação partesquadrias 
eggltruturas VIII 	IV.eIX e. 

• 

Carenagem em aço inox_jpai;aporta-kae. 	-4ÊTO in 
ternacional. 	-4 	 

• f 

AFechamento_de W.lares;com chapa,.dé 
•4',.0 

	

	 W Fecho elétrico gparcarAmdlco :reforçaa'9 	 ,v,, - s' le alt ii 
1 Porta corta fogo 1,30-v ;2 , 1.0.ni.:  

Porta corta fogo O , 90 Jx.vg, 10m..• , „,. .•,.‘",,e;,. ;-÷ty,\.a.'no  . 
12 . • ç 	\ -:.,. :- ,:' - If.v'-',W' . -->4 I/ . - 

Fe chaffient o latéral da'siestadas rolünteC:-‘7,1eb-so10 
ao térreo 	2 	I, .\ 	1 .  

0 • -4w--- 
Esquadria•especial de a5NÉo s dW04 s-redAyiges 
sub-solo -. 

	

	
. • 

PAEP' 	
i  -.--. 

F . 	p 	• 	• •\ -",•, --, ft ;-;12;' " '', ' ,I ' li .e.' 
1,1 Mao de obra . e• Materiál....(perfimpfPlementares.~± , 	... 

zios, trilhosA.suportes)paraYinat$16125naà fecha 
duras eletroMaffiléticas  ' 	'  

M 
Execução de padas especiais de acabamento da inter 
face esquadria df-a-,aammjaicalmagfijzidp Poll~bananwwww„ 
to (geodésicas.) .  

.*Execução de fins de curso pai;a.os•portões de embar ..G •rkig.51 - que 

Substituição do eixo da maçaneta,.travamento do 
trinco e adaptação do conjunto para .acionamento do 

NlIfecho eletromagnético 	  

ação entre &c" 

reforço ma intface poli ar o to 	â~a • 'N. 

Puxadores das 15%rtas de,Vj. 	em-a0o. 	lvA 304 
.. ?g ••••iX 

O 

KG 2.500,00 

•1,00 

1V 

152,17 á" 
33,004 
1,001 
2,004% 

UN 

UN 

AT-Fffir ,10~ nonwa 826 



co  

DVIS;'ZISZAW)  
SELO fl 

Alitt!4 	kr.  

Illj1111t3W8t21°111-11  

,1 

• 

• 
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12min (6+6) com 

10mm (5+5) COM 

1323 

57,474.is\  lf1LigM1,447~,:gn,WW.t.RM jrrn-"rtgr'Z,,? ,"1'"';‘,5"..41TSM'l - ! • 	„ 
CONSWIPMCOON4 . 	' 

4:4 VIDRAÇARIA . ,.. 

	

	 • 	. 	• 
Cristal laminado, refletivo acústico --J 

	

PVB. 	  .iii0 
i p'j 	 • 	. 

-;,•‘...&11 Cristal laminado refletivo acústico 
•tiigli PVB 	  inlã .1--;i4,1 	. 	 • • . 	.. 

RIO Cristal temperado incolor IOnnn 	 
: Iri.-41 

'ttã 
Oli '0 

:•-,.,m,....5~5-nr•-..wãw!;• 	!-..w.,--:-4.--.., -,,,,...,-7,741,,!,-•-•:--r~,D---..!. 	 .,;4:1,;;, 	. 	
üa etafffdriguesiI3"-atrni°3 it:_ 	„ ,..tr,!4,,,nog, ,,,,,I..A.,  	n3 - 1  

•,.-4,;.0.44,.,&" 
0-EiR~12- 7̀,:k•Tal.€ 	 

em chapas 

We-Wirthr'orraioNSisINSWOWPin, 

M2 	• 546,90• 
M2 -56,4 n40 

52A- ••:U 

UN 

UN 
UN 

UN 

UN 

s!!, 

308, 11 
34,14 
17,72729 

3506: 2621 
735,00.z:5F.; 

NA.M h2N I 51,97 rã 
isqr4  

14.• . 	, 

38 , 00 --it,,ti 
'to 

1 , o o • 1,;0 
1,00 

11 
32,00 ga -g!!!,  

5,00 É,, - 
10,0041 

3.68- 

la formato xadrezjjVcota tampa elevadiçnpl..E..tbsi. a cor 
g..`B'•!„,alnminio com 

4P 	
cnumbadores medipdo,..-4 peça '50x5O-..".4  .; 	 I 

'nf-1 	 11 	• 'Pkli Escada metálica:1 heliciodale. 	99.  
-;Escada metálical de 1iga0a> 

11 	
0"r 1ao.-22 r.! 	• 	 ;Ne, 	 — 	1.  

l\ r , 	,.........",.., 

	

, od Vigas metálicai para steáltação s 	ús 	:c:1dt- 	as I 	 ‘ 	 4.'  :41,10J as.. .. .... b...... f.../... - 	
/-/r,-,. . 	 ,:i• 	ff. 	Nx  i...,,t  UN y.,. 	i 	:7 	-4  ..... . . • 	! 

, 	 ' 	\,..; 	,.;!,' 
, „..,i Acabamento em••aço parel apoio de de i.Oiqn -t,p-s 	‘ 	''/ UN 
;952, 	 e 	X • 	 1"6 	11UN ... r.,i'R, Alçapão dos el&VadoreJé  z• 	- 	-1.. 	--,', 0 ' ...ir .% P ..'á• 	• 

'gRti- 	 Et. 	I.  
j Conjunto de quãdros - r quadrOs cóm an on. 	I ri -, 	 ...,8 de 

., 	 ....J.:5w.\-!--, ,,•92" x 2" x 1/8 ;1,1- ,• • • • • • 	• ••••.!-.!•,•-• • •••• 	k.-,,,L4W-ig; 	1 . s M2 
ro,;.; 	• .,! 

	

	 .M 	i''‘ • \s. 	- 	.'1 .̂..-..-.J:„ 	 .I.  ,.. ../ ' 
Conjunto de qualdros /rd,qu dros ga.ogge.4-4,4•to.daem -an. 

:1 	• .,.. . 	,,.. 	 M2 - 0'9 toneirá 1112 x 0.1 /9  3c 3y18,:... ..-.... ... • ..... ..• • 1 	 .... • • go kX 	 N'E, "'"" 	-.5- —,-!-...4•4•!• 
CLAI Passarelas sobe dutos \d;:>ar -‘cOn. -!- 42,  !kl ., ik - t._:,,-9 pa 
V,-121vimento 	O E., -...,,, 

	

	 .. N:. s :•.• .1.4,4,.... k,,,,11 - O 
— 	. 

.s.•. 
1 

 
41 AlçaP 	térmijes - 	!doa* p/ manutençId.. o tanque de...á . 	, . 	- .. ‘O/;' ---  ... gelada 	*  gi .  , .. . 	. 	. 	,  ... 

vt.41 '-4211  Fechamento forfio lojas com peça especial 
1.1N' de aço 	vl• 
40 

zorn 
CERT I DAC) D .E'.á...T... , NO .. 0 0 1759 /2Ó0 3 

PM ESQUADRIAS DE FERRO 
1-4.0 
!Esquadria de Ferro 	M2 
Noffv; C  .iggli onjunto de requadros galvanizados 2" x 2" x 3/.6 	M2 

Grelhas e requadros em barras Chatas..... .. .. ...  	M2 
kjiegi•Grelhas galvanizadas em barra chata 1 1/4 x3/116  	M9 1 Nf;Quadros  e requadros em cantondiras 2" x 2" • x 1/4". 

	

. 	112 
1Cantoneira galvanizasda 1xl:.x.3*,4W.,,,,,r,,  — 	• 

	

,IIrrE •,--nr.,..sn.o,-rn,t;t!:, 	 
É Chapa Xadrez, 1!f erro, anti-derrapante, espeasura 

- 1/4", - 2,00 x1 ,T-20m. 	  

Grela em canto/leira de lx1", com ferro redondo em 



À  
-,4 

. 110111111-11111111111111111111fil 



127,30 

1.345,56Fr-,„ 
227,12 Wrq 
149,87 

,M 22,88m 

127,31,A 
179,16k. 

_ 

132 

p „-f 
jtiEdGÉIgNOMelkija 

"GRONotnikoemEA1W 

22.1.0.22.125JPggaSIN-40  - 

CERT IDAO. 	T No 001759/20Q3 

Espelho de cristal p/ sanitários sociais aplicado 
Com feltro directamente no embo.co  

	M2 

M2 K,„rd Cristal laminado acústico 8mm (4+4) com PVB. . . ... 	
.14 05-0 Guarda   corpo para vigas do .12 pavimento 	

14 1:44 Guarda corpo p/' 2 1  pavimento e passarela do terreo 

Eet Guarda corpo p42 passarela: o 
144das rolantes ER7/ER8 	 

NtifiGuarda corpo p4.1,a esáadas EC3/EC1/EC4/EC5 	 
da Guarda corpo p4pontes de embarque (.01 tubo de 3" ) 

'1  z-, 	 ..L_J---..1  
tit0 Prateleira em #:, iStal .incoloreln..--rnm temperado-...1kW. 

I ai dada colocada 4c:pm 94 cili.O.r.os met 	, 	e.,,,,dimen 
451.sã0 .de  1000 X gpo mm  

Guarda corpo tipo 3 EC/6' 7/;8/7.9/10. [  ,-,40 Cristal lamina 	4mm. . ..). ../. . ; ...:. . j.....,  
e 	.....r 	. .' r,  ., if 

II, NS'à Espelho de 3mm hbristal ici moidura4em ....4.,.,,, t'i4vw WC - s deficienteSe fisiosi 1 1 
; kW RODAPÊS E SOLEI-MAS ri  i , 

'...,
p
8 Rodapé em grankto em .,..ge4s..-de 

Rodapé em grangt' o em ‘pecà.g de 47 A.  _ 
riegl Soleira de grRti  to 15\--

•"‘  2,- cm 	 1\ 
: ii-,-59 IMPERMEABILIZAgao 	If.  \,. N.,5,,  N 	 Zn' 

4, 	
.....-t. 

.........,...... 
i 

	.4 L.:,,n Impermeabiliza 0  para,. 	lane de obertura,....1 .,. g.--.iN 

	

	 --,-,--" 	-•,., TI' r R , ImpermeabilizaOlo. das jard.fnmirae . 2,4.. , 
Impermeabiliza:Vão .•-com emuláãds,Qpfáltica 	 

' 	 É...Ta.. 	
'.....Vr.'Y >. 

i 

,,BALCOES DO- CHEOK-IN (AÇO INOXIDAVEL) (soma de quan 
Ra t idade ) 	 gi 

. 1•,-',0.1 	
.:- 	• 
U 	 , . . NIN SERVIÇOS DIVERSOSzku  

JA5~2.4115W42.21"4.21P 

kp'W 
pki Execução de . 01 porta VASP 	 
gPA Abertura Para .exaustão da laje 22 pavimento - Eixo 

-1 11/12 linha A 	  

Adequação das instalações da_sefax para atender as 
modoficaçOes do projeto executivo 	  

886,34 
2.727,79 

172,11ÉLp 
at).. 

M2 	9.531,72DA 
142 	1.004,99'1u 
142 	3.294,05.4, 

109,00 4:•A 2w,  
139,64 ' 
19,66% 

41:  4 5,00 ' 

2,00r.k1 • "!..• 
Q. 

20,16.1q-•••:.- 



o 
ootGe04,.vt 

DIVãO.,\ .\1-te 

lliel•MCNÇ  

• 
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4raly neftik.~, 

k,At 
wges~~52.,  

C)C) I 7.5.2 É5Q:3 
Adequaçao das instalações', •H da: sala vip doméstica 
para atender as modifica-0es do -projeto _executivo . 	1`.12 

	

. 	- _ 
or , Adequação de jnstalaçes da.  :sala vip internacional 
I /free shóp para atender as -modificações do :projeto 
l executivo 	. E2 

J Escadas em ...ajaIng.10.,~Áifryiç..Ciag.akl4~~-57''r~.='...5. .n.,,I Ui, .r.,- • 

;Proteção para dhrrois .de bagagem. ..... . ,_ .. .:. . : .. . . . . 	UN 
n - 

	

., 	• 'lld Adequa 	
; 

çãp das hstalações do cheCk-ln para atender 
as modificaçõe41 do projeto executivo 	UN 

	

11 	_ 
Isolamento das testeiras de bagáÉelin/  -gan.r.tle aço 	UN 

r 	Grade . para pro .:Yeoão smecanicaTio-break's. ."":./.','<.,. 	M2 

	

1 	..: 	, 

n ,,le PAI SAGI SMQ -: I0pLANTAMO 	- v i,i,,,. , 
JJ- 

	

	 , ..:..,.:',\\ . . ti.  

PLANT I O 	1 	.P./  
á..  

? Arvores : .. : ... tá . 	. f. /.. - 	• i'- ‘' 	 N.  tl : UN a. ... 	 f si 	. 
4d'Grama (Ai. , • 

. . ir 	, 
,,à 	,,, i. . . 	N 	M2 

' ADUBAM() 	' . rj 	
Ll  1 . 	: .:• 	35  

i 	 \ 1... 

	

M 	-Q'è , . 	-A., .5. 	,,, 
f, 	Calcario Do lomit ico. . . ..  Buperfosfato Simples . 3. . 	. • ' 	-4r "..: 	' 

Cloreto de Potgssio . .k. . . , . . .. . . . , .1k  ,....4,. 	. • -e, Q2-4.. 	. . / 	k Kg_ .. 

, ,5  Esterco bovino Rour t j. cã,'  ,‘. "N.' 	, "  ;,'"- -;,-....ç-', 	"el- 

	

4 	 . 

	L. 

j....,,,,,...„. • ,.. 	... _.  . . . 

4 EQUIPAMENTOS h O 	 1 	
/ 	• 

? 

Jardineiras . 
,:i Cinasita 	 I+ 	

, • q 
M3 

	

.1 	 BidinOP,-.20. . o .. .: .. , . , . .—:..: 	f,,,,-,,.. • ,• • .. • • ... • r...-.x. 	M2 
Colocaçao de . B4ita em 'Jardineirasv,....5i_ ....-  	-M3 
Co lo c aç cti.0 de • .aeiéia em Jardineiras  : - 	 113 

El 
CIRCULAMO' 

Blocos de de - quartzo  
. 	...:-,,, 	 Passarelas em bloco de pedra, de .60.x .40e./ cm 	112 

i ELEMENTOS DE SINALIZAM° 
, 	. 

,0 Placas de porta .. M2 	0,60 - 1 Placas postes externos 112 	3,85 Suporte Suspenso - 01 Face 	112 	39,15 Suporte suspenso - dupla . face 	112 	. 46,11' 

234,79• 

542,84J.  

2.726,00 
3.353,85 

31;1)0 
479,97 

, 



‘‘.4R.I0 52-C.)424 l.PATis"..É32.3072.445 

• E,Fal.yr 

çA ref'jrrt 	
rinioal a. mim ar 
1L- 

3 de'. A'e,eeke 

' 

2Ci7 

• 

¥ D4fA.10 , 	0. 
AuTemnoçÃo 

1111111110;11111111  

242 OFICIO 140TAS NEE 
Almirante! Barroco, .,._ 

450 
Autentico a preilo-ite eep 
eseotado, de que dee -fe. 

Valeres 

Preeidadesl..i „.c.t  
lares 

• 
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—ç 

• =IV= DALO I) 	No.. 001759/.:2003 
Placa de sinalizacao:externa: das Ponteá 	UN 
'Sinalização vertical para as áreas: técnicas 	PÇ 
Placas Coladas....,. ... . 	. — ... ... 	. . 	M2 

Adequação das Placas para atenderniodificação rde 
'" projeto 

 
executivo 	• CJ 

INSTALAÇA0 DE RS0.92-Q=EmaQUar.22LUMWS- 	u -a. 
, 

A Tubo de PVC rígido de 40mm 	M 	473,42 
1 Tubo de PVC rígido de 50mm 	 M 	979,59 
..40Tubo de PVC rígido Serie R de 50mm  	M 	633,24 
1L1Tubo de PVC rígido de 75mm. 	. 	,„, 	M 	174,16 
j Tubo de PVC ridido- Serie . R de 75narn.....i. 1,--.J 	M 	1.187,15 
Tubo de PVC rigOo de 100m... 	.....: ... ..::-.Z . 	M 	146,08 

- Tubo de PVC rígido Série R d'e 1,50mg=4,- .. 	M 	1 821,49 
1.885,39MM 
. 	- 

Tubo de PVC rígido Série R/4.4•10,0,,mar .,...-" rt% . .. 	M 

Tubo de PVC esgoto Vinilfar ,d4. 150mm, '441.,:,. . 	M 	1'4 	30,00 
,Ç Tubo  de PVC esgoto VinWfbride 200 	" -i',' 5 	M 	685,94 
'-'I Tubo de PVC esgoto V1ni9..f9ê de 250 	M 	12,00 
Tubo em concreto armagg' de 400mm. J41,N . 	e . 	14 	435,40 
Tubo em concreto arma tio de 500mm. 4. . . . 	M 	24,40 

a; Tubo em concrefo armallo Ae 600mm..1, 	M ,s' 	 156,30 opi 
Tubo em concretb armado Ide 800mm. 1 ..4.-,z .N- 	M 	1887OJ.  

, 	M 	i--- 	ç 	. 
INSTALAÇOES HIgRAULIOAS  

,Tubulaç ao 	Ç X 	, 	I kl  

....12 
1 	

k 	
.: ;.,  ' 	

1- 	

I r  j 
-, 	4 	_.., \ 

-4 	Tubo de PVC solda 100mà,  x 'Bm.. . . . . .-...".-:':. . : . -. ... 1 . 	)( . . 	PC 
IM.'''' ,41Tubo de PVC solJda 25mm55,66,,,, 	., 	, .g, " 	eN., PC  4 -47 Tubo de PVC solda 32mm 	'6 -",,.„. ''''-,-... -- _., --' 	 . - 
„Tubo de PVC solda 40mm 2:: 4.: '',,:"..IrS:SigiPI, -// . 	PS 

Tubo de PVC solda 50mm x 6I51 -:,-"1,1 :' '"'" . -5 	PC 
Tubo de PVC solda -60mm x 6m ‹.„." - '' ' -- - * '' ... - 	PC 
Tubo de PVC s4da 85mm x Bm. 	1 P---, ,----; ir.  	 , 	 -NI.  - 

, 	 PC 

'-' Bombas de recallque atl. manou. 42 mca,vazão=52m2/h 
Potência=200V, 1TABLOC=50 	 

-zfLilz.~-,,we.22,-,==• ram.. ~ 
Tubo cobre Diâmétro=104mmr...:...:..-2 ..7  

~IS 
,  

INSTALAÇOES HIDRAULICAS DO SUBSOLO -REDES EM COBRE 

?s. 	 41.-~ 

• 12,00 
594;00 
366,00 1. 

6/ -60,00D,  
90,001,0  
114,00'N 

5,00 

300,15 

	

jk Tubo de Cobre .Classe . E28mm 	 
Tubo 'de Cobre' Classe E .35mm  ' 

	

!Tubo de Cobre Classe E 42mm• 	. 

	

Tubo- de Cobre Classe E 54mm 	 
-Tubo. de Cobre Classe E 66m  • 

M . 	538,40 
M : 	228,72à 
M. 	282,39 
M 	612,29. g 

. II 	340,9 



-37 CORRÊGED5e,,GãRAL 

u  5ica caço 
CACO 

ER 

111111141Ug
16 tlill 

2c.R. OFICIO OF. 1.0(43 3CCE Wel° FilnET.) 
PD:q.0_, 

 

AV . C.-Úffii. I' arde Barroso, 12,„.;,113:
.5:!. C - Fcci.e..20,.:-,..),12.4 1*2.,Cs-• -.....1:-. 2A4 

Autadiro a pre.JE..n te o'9.1.. .1,, 	
',5"-fD.:g3.10§j-fo 	

„original .3: MiR a OJTEIVOM4)geb,I Frente  

essçáado, de qu2 
dcw. fé.-

Valores
i  

Autentic...„ . 	' -e,' 

Prec,dados..:.  

• 

:".ffiAll 

rii. 	2.712 • 

• 



nw 

.. ,,,01,J01441k»*2 

GETIDAO A - 	001.759/2.Ó03 

uafautaiRd LieMOtnifál[M-0 '•'• 
. 	 . 

qLãlflekWã2M1.~ • 

aTubo de Cobre Classe'E 79Mm .  • 
4'I'ubo de Cobre Classe E 22mm 

119,44 
650,64 

,SISTEMA DE.IRRIGAÇA0 

Tubulac ao e Conexões. - 

Tubo PVC sold.  
„.Tubo PVC sold.Wiâmetro = 25mm 	• VR 
--':Tubo PVC sold.Oiãmetro = 32mm 	VR 

Tubo PVC sold. [Diâmetro = 40mm 	VR 
Tubo- PVC sold.[Diâmetro = 50mm....... . .  	VR 
Tubo PVC sold.Wiârtetro = 60nlm 	VR 
Tubo PVC sold.piEunetro = .t-..-‘,...1--Li-- 	 i 

,e1 ,4 75mm. 

	

	 VR ",,,..1 ,!I  
Tubo de cobre 14.0mm 	„,.,ziA,,,, ,,..  . 

u'Tubo de cobre 22mm  	
M 

_ 	é 	~0,•'&::'-"''',...„. 	M 
.»Tubo de cobre 28mm ..... .,>...e.... „w.,,, ,,,, 	M 
' 1 Tubo de cobre 3-5mm ........./.......... : 	-"-- 

Tubo de cobre 42mm 	..,  i • ., . 	\
\ 

M 
II 

Tubo de cobre e4mm 	i  Á' 	 ,,,I.,;,,,Ç.... 

	

... 	M 
Tubo de cobre ZO4mm 

1 	
1,

_.
-

2C r./.  ::  ...• 	
...

if   \
. 

	

X  M 
Tubo de cobre 7pmm . ,..I 	\ 	M 
Tubo de cobre 66mm  4 1 	 M

I 1EQUIPATENTOS -rESTACIAENTO 

 

Ra‘n-bird 4.--:.*::: 1  5'  • •_ 	"-., 	UN Controlador ES-16 
Sensor de .chuva 	;,-,  •\ 	• . ,,,„.,m 	f,,,i 	UN 
Contactar de bamba 7,5 HP 	-- 
Valvula 150 PGA1  . ..... 	1 	 Si UN 

, .. . • -.,-...---=~ 	UN 
Conector submeiSsivel (p-ftsN. 	 '''-j--'n,e- 	-- ....„ 	<fy  UN •0-2--- Aspersor escamOteavel 18 PR aiprbl:r 	 UN 
Bico 1800 	'2 	''.... 	 

,z,11.1„, 

	

.. :: ".(;-".7 	UN 
Capa antivandaiásrgo Fao Regatik9. ..... ..... 1,....\:/. 	UN 

	

IFlexiveis . . .. 4................ .4.r.-N..F.-.71„..á..... 	UN 
Aspersor escamdteavel Falcon PC,"/FC-- 	U m N TERREO 	7= 

1-11-). • • • . .. . ...... 
 ,..,.,,,.  Contactor de bomba 2- 	-- ,,ww,_ 

48,00 
6.618,00 
1.488,00 
1.230,00 

702,00 
558,00 
648,00 

804,00 
12,00 138,30m 
97,5601 
66,40'1' 
84,O6. 

5,98 40 
6,25 

3,00004. 
2,00Pr 

37í00 
78,004 

39,00 
(-) 287,001 

- 
436,0"! 

2,00 
• 39,00 

79,00 

R 

Caixa pfvalvnlas 10" 	 .......... 	• UN 
14A6pe1s0r escamoteavelR:5O: 	: • - • 	 c 	UN 

12 PAVIMENTO 

Controlador ESP-6 .... 	1,00 Valvula 100 DV.F". 	UN 	2,00 Filtro RBY  	UN 	2,00 
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1 
„7 - 41.e• ""if•re 

•Sr.  

10,00 
36,00 

Tubos.e 

gaZvanizado c "c 	Zple-6" 	 .4. Tubo de aço 
rm Tubo de aço 

SPRINKLER 

'Conexos.  

gallvanizado 	pis 24'4o7SF-7.=i 

Tubo de 
ri-50 Tubo de 

Tubo de-
md Tubo de 

Tubo de 
Tubo de 

.,.51 Tubo de 
WiTubo de 

Tubo de 

gaAranizado c/c DIN,. 
gal3~- •ad 
galvanizado c/c :DIN. 
galvanizado c/c -DIN. 
galvanizado c/ DIN. 
galvanizado. c/c -  DIN, 
galvanizado • c/c DIN. 
galvanizado c/c .DIN. 
galvanizado p/c. DIN. 

	

-.2440.6" 	 

--2440-"Vr 
2440 1V1/4" 

.2.440 1 1/2" 

	

2440 2" 	 
2440 2 1/9" 

	

2440.3" 	 

	

2440 4" 	 

179, 
219,00 219,00Mg 

1.063,32 -t  
219,40 
290,70w  
535,32Ji  
290,944 
217,86EN 
624,75" 4 

aço 
aço 
aço 
aço 
aço 
aço 
aço 
aço 
aço 

toN BOMBAS 

.4 a 

1.1 
;APARELHOS HIDRAULICOS E SANITARIOS E ACESSORIOS 
'(diversosY 	p 

PERFURAÇAO DE f ÇO .T. 	r--- , 	. 
Tubo de FG DIN K2440 diam./4.  
Acessórios parqj instalaçacà d poço 

f 	

- Bomba eletrica EABS UNii,iloct 50-200, ,,e=•- 
mm vazão 60m3/11i Hinan >w npa • 	/.7.„...' k. 

VI 	I .  

,•:-- Bomba Diesel vqzão 60'~-an_3(mh Hmar?. 551pca 
• . 4 	

. . 
ri i 	• 	t.,„,,,,,y), , 	,,, 

Caixa de incênCtio tipo iindlistrial drm MD' 4,00 x 
200 mm, c/ porta: gaveta b/ O2 mangueirag\ 	'in de ..t.iu sobrepor em alAminio  i• 	5, 	" 	k t--,t5. 	, .,1 	. . . . 	I 

	

P Caixa de hidra/tas ems'apo\inox 	.ÃO-ji,,..ngne.,,noar i .. 
que 	/ desembarque ..... ,•::'• ..\......... ........... ,... / 

P ,.. 	< ....., 	/ 

KIELÉTRICA 

Condutor flexível 1,5 .mm .x 750V 	 
'?Condutor.. flexível -  2,5 mm2  x 750V  " 

Eletroduto em nsr, 
Eletroduto em.PVCrigido 1" 	 
Transformador 22.0k110V 	  

14.989.50' 
165,80 ,u  

J‘ -, manw 	74 90 E'elg. 3 jr 

" 	5.750,00 - 
UN 	1,00 ,  

2.023,12 
1.299,00 

1.00 

1,0010 ! 

6,00 

UN 1,00 

- CM:R:TIDA° 
Tubo gotejamento 	  

Oálvula de retençáo vertical de 35mm. - 

001759/2003 
UN • 
UN 

1.140,10 
2,00 
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Vgninr" ggfr 111 
.„ 

,900.1.0i ORLAI, 
.11n-50-Wdins' 

R.- 

JU9 

1,00* 
1,00 49 

1 AO IgN 
1,00 

187,00 
441  d4 

549,O0 

524,00 

349,00 

4,004 
9,00 

CEETIDA0 D.A.T. No. 001759/2003 

Bomba KSB ETABLOC , .50-315.  20 CV, Hman =- 45 
braáa0 = 35 m3/h 	  

13omba a 'Diesel, HM:ah= 45 moa, varuao = 35 m3/h 

Bomba Jokey, ABS.40/2, Hmani: 45 moa, 

UN 
• d 

UN 

moa., 

àVALVULAS E REgSTROS 	 

00 Acessórios pa instalaoao 
tros (diversos 	 

O EQUIPAMENTOS g 
Sprinkler penda te 
t icoz 	 

Canopla para glc sp 
. 	 • '03 

DIVERSOS 

-N 	- 
g Tanque de Preso - jaccu 21, 1000 1 completo  	UN 

. !R 

m3/h, 
Potência 5 CV 

. dás it-41mE26-„firr.yis 

' - 680 /4re'ru4ho - :• çffir 	toma 
•,/: • . 

• .• 	Ihktf"I  
nkier ) - . 

• 

UN 

)
UN 
uN 

,•-' 	1 Para-raio tipo qFr ank 1 in , . . 
sw Base para .má,,s4o . de 2" .. 5 ... ,,„.„: . . .451.421p,.. .),..- 
odOastro de 2 x04, Om  	- • '74v3  .- 
' Conjunto de co~aventagem. .:-.,.......,, k2..1k,4,4,.. . . .,,c '," frit, 	 ,, 4,- 	 „:„,-. - -_, 
il Terminal  inecnIco35mm Split .091.,y, 	- 

PC 
PC 
PC 

. PC 
PC 
PC 

PL 16;0004.1  

33: 88t1 
3,00 95 

38,00M 
132,0~ 
883,00P ' 

759,00 

462,0Q 
42,00K 

141,00 ko 
6,00;nw 

1.200,00r  

R 
NPARA-RAIOS E ATERRAMENTOS 

':11Alartne tipo gOrY:g0 . • 	• 	..... • • - 
Pre sso st ato 

Haste de aterr4nenta 5/8" x.-2Lf---L 
Cordoalha de .cábre de 35 mm 	  

j .  1,4 ixt4  Malha pré-fabril-pada em fio de cobre nú 16 mm2 com 
,subme. lhas de 16;14L9,924JAW,k4j.-SQ:Qpga ,, s o liada 	 á,qW1410.4,....119—‘- 
solda prata    

	rtr 
 

Cabo cobre nú 50mm2 	  
7á Cabo cobre nú 70mm2 	  
sg Barra de cobre estanhada 11/4x20cm 

Cabo cobre isolado 16mm9 	  
E1etroduto PVC pesado 1" 	  
Cabo de cobre 35ám2 	  

-'"9117.--Wakpt ,álogiwu 'r4-11Éjak.ti. 182,4;  dfi.,,,M,WW, e 	.r'":''',nps,i(85}Aire38POZEà" :"*.85 	w'rlb—aTh 
•• 
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14A.0..)N V,M4agitk
NOPARK" R 499'"IiiiLf1  Rfp,„ 139'• 

'4.0k 
' 	gUM .~2Égwúàltutw.-- 

J330 

'N'f•_4? Rf 	,3Cgt1WW,  

_ 

2,00k1"" 

CERT IDA° D.. A- 	Nc.) _ 00 1 759/24t303 

-I 	j• -•t , 	-„••gsr 	r-.C,J 

t m-ri  SISTEMA SISA -Segurança Aerr 	 ciart6r, ária • 
3 	 ll • e)  . 	 ,7;77:-"S"."...,.- Licença de uso o de Softw e E.Ncel 	. ' 	 .anager 

(XSM)ou similaIM, Gerencia ur e .ba 	' -- o(SQhN),. 
ferramentas.  de Rteste e ..rilia.IM.3, enção.Trei illiéjs .  ',• ins•', 	''s 
talaçã.o, operado e man'u" • tefição do BbX Afif 	ame '4\ .-;.• 
trizaçã.o, ProjOjto Lágido.  "Projeto )Eke 	iclu N.  

I indo kit para Oonexad • em rede • et15,ernat 
' interfaces de 'g,oftwa 

pacon .2030 SoptWarecar a .interface de% 
:canais, ara. rede para TermUial, de 16

.,A .44 lzt„pnel 
de contrglod 

	

	ys), 	L aáa‘ •,,,t  • L., 
-, 	B OU 

de ) 

similar 	  

2,00 

.Tubo de cobre classe A, 22mM . 
À Acessórios para tubulaçao de • gás (diversos) .... .. 
,,,STubo de cobre 54 mm 	  

'4 Tubo .FG 4" 	  
.i. dl'ubo FG 1 1/2" • 	  

Tubo FG 1" 	. • 4,,,,,,--.4-sr,,,~••tv.,-,,:,,,w,,,,,,,g,,,,,,,,,r,~r..atv,..~r", edimrawn,-.4--.=Aw.ii...t,  r 
1Tubo de cobre Zpon • 	• fa 

'Obras civis parça. relocaçao .da tubulação de gás - 	UN 
g 	• 	. 

4Remanejamento d'a tubulaçãO de gas (mão de obra e 
Pmaerial) 	M  	UN 
_ 

• 1 ./. 

PC 	127,50%  
UN 	441,00 , 
M 	142,70 h* 

• M 	410,70-M 
M 	9  , 00 ia 

61,00 gi0 
76,50 ill'iP 
1,00NO 

1,00 

Desenvolvimento¡de Spftvare para .e.,1~1-',á - e .Te. - ,1 I 
‘.._ \ 	;,.. , .2 	i 	tiT 0.25,,,,--..- 

	

las Graficas  p 	. 
1 	 ã 	\ \ . 	......,,i,,,-,........„ --.2...._..,. r-J' 

SISTEMA SIGUE-4rencialento de fw idades e Energia 

Licença de uso de SoftwkPe \Excer.~..,,trweBnrva 4,  
sg  sor (XBS) , o.0 similar, Ger4n.qiiidox d2 .],:ãaLQ,•-02N 40:dOs .2 
I  (ns) ferramenp.s.  de testenanithêádAtir,Mham "'''‘'• 
to, instala:çãoW operação: e me:r,ição do • Softwar 

'tni Parametrização '3,: Prúj eto.. Lógico, •Ptoffo Wk,r,litivo. 
••!" Incluindo -placa.  de comunicação C-BUS 'XPC 500, XBS 
...: LAN Pack e ascêssários de rede 	  

. 	ik 	 • • -4, 	• ,fA De senvo lvimentol-'4-WfrjOoftwarg.,4„,a~-lip.bo AR2s40145.-,===x,m, 
las Graficas 	  

1.• 
Placa de interface. p/ C-BUS. modelo XPC500 

Treinamento bá.sico para nivelamento do SITIA (P/20 
pessoas) 	  

SISTEMA SCAR/SIGUE - Controle de Ar-Condicionado: 

-12ptro, 
%..,4,P011-91":14-114,1245„. 	 . 	 

C 

1,00 

2,00 

2,0.0 
.ÈWfi 
EVW 
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-a.11g07:7-#if:-WINZWEISIMPgrenr-Fn, e',•;=-  • ,MWM, 

zb:10,11- US'M  

CERTIDA0 	 INo 001759Z2003 .  
Hardware da UTR composto de: 17.CPU'S XC 5010B, 
127 mod. de entrada analógica XF521A com 08 entra 
das de 0....10V 47 mod. XF522A cpm 8 saídas analógi 
cas, 26 mod. de entrada .digital XF-523A com 12.en 

Atradas digitais, 43 mode de saída digital XF 524A 
N!Icom seis saídas a ralés, 85 Housings(XH561, XH562, 

XS563), 17 mod.'de comunióaçao XD-505A para rede 
C-Bus-TodosodfluruCO~MeãtognM0a~~›~álserrnm~~.--4~, com cabos de 00-laxar) brones 	• CJ P 'A OEstação Remotaff/O-eletrônica, modelo XL 10 insta 

,utlada na caixa VAV UN 123,00 
DesenvolvinientelVde Software:da UTR7kasEhdfh 
cativo SARE 	" 

apli 
, 

„g Instalaçao, tedtes e  
To Sensor de vazadl de água,g1gda; .mol_ ,,É 	 00. Transmissor de 	de:4u:4. gelad 	à \pr.-10;512 
IdSensor de temp4ratura da 9.gua;.mod 10"NwEa 	A... 
1Sensor de températura.dS Células;,ddki0 	000 

u1
I 	

' 	
L. 	\. ...i Sensor de niveN.analjaick b/ cS1u 157,s; 4104 ai- m4a60B 	. . 	fi  il 	i . et- 

	

Sensor de presgão estfttiba:deágua.„ ,,c0k 	 .. • 

	

„Pressostato di£erenclal agua; moddi, C2 	
V 

40_ 262. 
WgRelé magnéticoMajustãvg;'10delo . :hawkeye.  ...... 
1Pressostato dUerenci4:4N -modV,fri~ • sp..... 

WMRSensor  de vanch.de  ar;\•mckdeS,o 
'Transmissor va4ão ar; MóD30N05r:£2:---~.."( Sensor de tempdrartura 

	

a rd .m. 1,11,7984A3001 	 
Sensor da pres4ão,estáticaN2r moà.i1tlf.24;&212112.ev Atudor propoional p/V2V  
Atuador propordional p/dampers- moa.~7gA1 

JAtuador• on-off¡IdaMpers mod•ML6474A1008--  • 

	

Transmissor temperatura ambiente mod . 650-3 	 Visor temperatara ambiente modA701 	- skN 
,~mammw 'Termostato de controle p/ água de Con~sacão mod. 

T675a1466 - 15 - 75°C B 	 
Poços de imersão - mod. 112622AA para os_ sensores... 

	

Chaves de niVel para água.mod. LLC31111G41 	 
Transformadores de tensão 220/240V - 20VA - 60 hz, 

	

Montados em base metálica dom ppotção 	 

Sensor de-nivel p/ tprnas; •modelo C p4,10, 

" \.> 

CJ 

M4 
UN 
UN 
UN 
UN 

r.‘  UN 

UN 
UN 

"IUN 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 

PC 

PC 
PC 

UN 

• 4,00 

235,0~ 
r;f 

4,00 

1,00 
1,00 
12,00 
119,0000 
.4,000 
24,009' 
24,00 
49,00 
4,00 

24,00k. 
24,00í' 
48,00 
1,0015 
1,004 

Itk. 

4,00 
4,00 

1,00 

1,0001.9 

2,00,;:,
3,00 
W 4,00 I1,14 

:9~,,,-.Aegnmne,r-mml,---,n>nRwwurownz:. 	 esal 	á fla,10.ZatMa 	onev( 1.452'- ,,,htuuãs•Âgt~! 

	

W.A?ãàWiil~át 	Ma-5%. 95W-F"' 
-1-,~ (P4-52'4826' 
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hrente 
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.133 á 

004MON00~ 
31.34.,7 

05-0 
. 151010  

9.0ibmONEW0tv - • w 

319 ygwww. .45-mspin  

1 

1,00 
h. 1W-2 

• rl•Ou 4,00W 

4,00 

II 

UN 1 
9 

UN g 
UN 	RE 

1,00 

2,00 
2,00 *' 

UN 	1, , 00fist, 

UM 	72,00 
UN 	2,00 

• a 

CERTIDAO D - A -No 001759/2O03 
Instalaçao de MDA 	  

04Comp1emento ao hardware da UTR,coMposto de 31 módu 
i'los de entrada digital XF523A e 14 módulos de saí. 

da digital XF524A 	  

68,00 UN 

CJ 
Termostato- de cbntrole para.ágüa . gelada mod. T675A 
14665-152:e5 	. 	 - •  - aw,.=21.0dm- 	 amea.r., •  

UN 
UN 

Poços de imersab mod. 112622AA.- . 	 
Chaves de nivelll para- água LLÇ31111G41 	 

W 
,1  

" I'' SISTEMA SGEE/S*4UE - G-erSnciamenti~ .. 2P2151,„,Elé. .1.421 

	

-trica
{  È 	
,.. sx 	. 	i i 

1 

o - 	\," 	,g..7...PJ / ^, Desenvolviáentd, de Softwane ds.  UT 	_eago.*,em:#tpll. cativo CARE 	4'1  
• 

, 	..„ . t i. • ,. krA....0 . .,...• 	 

	

15 	N'`',,, .'"---Z12.21125. -  e'''''" Integraeao como sistema -.da . JuRerÁrisão .(com X16),). • 

	

M 	• 	-...f.„/"—L_r-t_i 
Hardware:da UTR Composto de: 2 CPWs 7,j50108, 11 
mod. de'entradái.analogica XF521A com 8 entradas de 
0...10v, 7 mod4.de  entrada digital" XF 523A com 12 
antr. diEitais..Awwm0~^fis1414,44  6 saldas a reles10 Housings(XH561,.)2,`XES63 , . 
2 mod. de comunicação XD 505AAA*para íedS C-Bus 	 Todos os equipamentos montados em painéis, com ca 

qbos de conexão e•brones  	CJ 

IVálvulade~de c/ acionador •L1119a . mod. 7222 
1GBNO0 	. 	.- 	• 	1  1 	. 

• hl 	- . .. . 	• 	. . e" 	- '""1,.-. - e ,..,-. 
Lr 	- 

Válvula solenóide para , tanduede,ffixp7A N,,,,. 
Servo amplifiek/ Speed - cdi.vd=oje:....l.  

;1 

	

ü? 	
• 

..ir 	,,- ' 
N'. .../ 	. 	1111 

	

Y:, 	1,   Relocacão de sensores'da'a -VAV's d s 	t15,. 2,\ 

	

e 3 do 12 uavP, 	 ,..„ 	1 q 
g 

/.. /
I 

'"'". k.: -.-.- , 	'' 	-. 	\ - ,- --- .....' 	• I T"' 	k- ,z,siw.t.14 lAutomação dos Salf'siCón-Eained...., A. 	= Embuchamento pira acignadoras ..doatil -rtlx‘ =tr 
, 

wt  
ws 1 

	

i 	
I 	•,9VOlí'' 

.InfraestruturawaraTindtalsção - dos•senrp,süke ni ivel. para tangu de 6. !.1  • ' a tgelada, caixe d:.4.4 , 4- cie v...,:wi, . 
¡terna CUNitt 	6,000a 

,?d 

Trasdutor kW e kWh mod WT-5-SW-K2 	  

Complemento ao hardware da UTR composto de 03 
CPU's XC5010B 4 O1 módulo de saída analógica XF522A, 

UN 

o 

,114i,2„1,11t.drA5,11;,;tr,w-.504"Zinl"‘F.9"er4  
0 ngtt,4041.‘"ifátirminrw'r-,..-~w,  

   

EU 0~85 2,3'430N4,52418 
w-àhwirUtW, 
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-"Plirg! 

Eng?' 
.4. . 

ritLiti''  0 	CERTI DA° D , A , T . .No. 001759/-2003 
125 módulos de entrada digital XF523A, 09 módulos 

,,?Al (.1e saída digital XF52.'4A, 03 módulos de comunicaçao 
d1XB505A e 07 housings M-1561 	  

	

rmi  Acoplador ático 	  

SISTEMA STEE/5 I GUE-Contro le de Elevadores, Escadas , Kszi-?,Rolantes e Pontes de Embarque 
..,, f;:!,;;.; 	 .•;.,•;E;r:1,-,niza,..-mr•r.r,1-1,-..!Airar..-mgm-...4..,r-ntoaman,,n,....,.~1...faa ,-A• ETÉm-z3 

gHardware da UTR composto de: :2 CPU's n501013, 11 
ámod. de entraddl digital XF523A com 12 entradas di 
gitais, 2 mod.0 saída digital XF524A com 6 saídas 
a reles, 6 Hou4ngs ( XH561, )E1562, X5563), 2 mod. 
de comunicação r,I XD505A para rede . C-Bgs, Todos os 

,.; equipamentos me,ita.dos em Painéis,re-cui Irabziati cone 

	

'xão e brones .M 	 -.'"'N,-"'" 	4•-•". 

	

g' 	 s. 

	

E 	. 	 .......----:- 01, s 4 ,,, --'"'"...',... 	Is.",  

	

,„.? 	
............„_....„ 

Des e nvo lv iment Q4 .de Softw46 „da 	se do-•-•;.,em 

	

1.,  aplicativo CAREJ 	'› / 	"W\-- f.,.,/ . T 	 ,.\:x  

ek Integraorax'o como sistemp. ge superv" 	- X'0,40"Z 9)- • \,. ',/ 

	

X19 	 • 	,n' . 1-, r, ,i pj 	
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Cabo de comunicação ciim,„ 5, cal„gt~co 	elr-241  15  (formatação 6 zrt; 0,25) PV/RE :s.,,,„....”.'94%--- ----:"7":730-1P ' 	./ 

. 	. 	. rà 	
.e......e.4...e.,,-.4.- 	• - -_, • 

`,,,,, /Iw.14,,,,:arg 	 - 	v> 
Cabo manga - 02 Ripares # 0,.5~411h2,. 'è""...".b.LiMe_i-05.1v, - -,e" 
colet, c/fita Alf-C BUS - • ''N.;" „./- • 

v/m) - .ED/SD/EA/AS 	  
Cordão torcido 641,v,PACAEJL51,mm257:Q.1141. dado ,I.-ç4ta,a,átaeaQr,=J=ãaa=r_njze 

4411 	 ,k  
Cabo multipares torcidos 06 ..x 	mm2.  shieldado 
passo 30 voltas/m 	  

NECI • • 
401 0 

Cordão torcido 01 par 
1 ALIMENT. ATUADORES 	 

Corda° torcido 01 par,  

1,50 mm2, torvido (30 v/m) - 

0,75mm2, torcido (30 -voltas 

kr4WorFí"452 

o- 



1 

101011100  

ottatt,3  
-~Maor3s9  



15.000,00 

500,00 

M. 	1.100,00.   

550,00fjJ  

6.000,00 4. 
6.000,00 

3.600,00 

VnTrginWITringingiffiningg" "R114.."0,TrY''  

•,;i11147'  

SE0kRá..95WWL. 

1 -146000W 

Illfrr:4)111°I6 4iC 

14~1.5 

ero 
• 

Miati",4r- 
at,t5e26,-g1, 1,4iNg 

1333 

cmuumao--D.A.T 	 
twgp/áetro) 	 

,WCordao torcido 01 per, 1i50mm2, torcido (30 Voltas 
rO4p/metro) 	  
1 	 • 
Cabo AFD de 04:pares.# 0,5mm2, com blindagem 	 

Wh;m 
Mdordão - torcid~rw,  ' 	. 
ltas p/metro) 

Cabo manga de .4 pares # 0,5mm2, c/blindagem indiv 
We-colet. com  ffta AL 	 
• ' 

Cabo manga de 01 par # 0,5mili2- 	.,,,...1—..L.1":4 .. ...„. . 
"<K,:-.3.  • ./ ..,oCabo de fibra atica, multip9to ..01.ag:w-Ezlio e, 

dice.gradual 621,5 x' 125 MiC . ,-::' ..'"O'''! --N, 

hCabo telefônicdp/instO:ac46/  

	

intelt 	(10\-\'\ -?..., 
pgdpares,# '0,5mm9 ' 

• 
N.: / ,  

r,..N ,  
a 

• Cabo c/02 condg oresP .
1
1 
p
/
í
5 =2, fl

f' .r,•.; 

V' 

1. 

  

d°8 ‘  

N...

1 mpolárizados (vermelhMprto) 	 , -1  
. 	r's 	ri 1 	.i._ 

Cabo c/'.02 condutores #12,5mm2,flexfVeiW- 

. 	. 
tfl 

„ 410, 

00175.9/2ó03 

4:11aos, 

••1 	 , Ir Z•4 • -M1,31 . 

4 6.000,0%, 

3.000,00:,P 

2.000,00W'  

ffi  

1.400,00*, 
2.060,

5,00 
00" 

I 	i i F 
"v - 

,f . ri 

	

í,, 	a\ , - 	N 	.k. 	• 	-,-... _ 	, 
a 	

--..t.• 0.  mmiscelaneas neOessárias 	conc4ipaoidaUnp.1-. stru 
rtura do SITIA g  • 	

, 
'4Rgil 	• 	- . ; r4 	

: • 	- -v-'•,,,, 	.-„7„1-4.1-2....Lwr A-7 , - -  

^ . 	?"'"--: 	• 
ACabo  de.  comunikação para os diSplé.m0-12o 011).0,e 	 

Instalaçãode:girenes 	  

) 
ii,ig,  

- Ei 
• w, 

- 1,AJReposicionameng?.da camera 59 .-(infraestrutura e ca 4:-.i,o 
-  -------~„.%.m.,m17,2.~~,ípii~,~ • •  qffilbeamento) 	..,, . 

Placa - de captura de imagem Modelo PV-1740 para in 
altegraoão do STVV ao SITIA •  • • 

' 31% 	 . 
UServiços de adequação das.instalações do SITIA às : 
:novas revisões:do projeto executivo 	 

. INSTALAÇOES ELÉTRICAS 

Offf:'•'" ãii1453.0iiggesli,884;1 _RA-.7»„ 	
'%••• ';32ááàWJUR.,_%-ai 	 

níra00 8 • 

..•À 	• 

4jCabo de sinál14açâo (5/02\condutorê~4 
42Cabo com 02 co&utoregy 1,31mrillUirldadn 
iMicrocomputadot PentiuPr 	 /5
ilkSerralherias„ 	instrumentena=2048ksas 

'polarizados -(vermelhic21pneto) 	(41 
' 

(MS 
; 

1,00 4 

600,04 

1,00e 

• "W 

1,000 

Wà 

markg 
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002.759/2.00 D;k:,) 
CABOS PARA MIA TENSA° 

0,Cabo de cobre singelo com isolamento em EPR 90° 
lpara-12/12KV com cobertura Seçao  95áná2 	 

Cabo de cobre singelo com isolamento em EPR 90° 
WPara 12/12KV:coá Robertura-Secão 35mm2 	 

	

.rgagins=r,... 4~•~W~.=F1.,=,W~t01172,, 	
FIOS E CABOS PARA'BAIXA TENSA() - 

P 
Fio dê cobre c4solamento p/ 750KV-em'PVC 70° c/Co 
bértura Seção-Umm2  • 

• im 

2.810,00 

351.,00w : 
, 

P 49.996,00 
IN 

cobre 4/isolamento p/IKVrgill....EORL2rjc/ Co 
Seção ilp,Omm2- 	*/\, 	' 	.  
R• 	:.•,----7:-------....,,,........ 	.. 

cobre

-  0A

1;,

z  

 / 
Seoãó it O

i
n
s• o

n2   ' 
"2... Jg /Co 

\/,‘ 
cobre .0/ isola1W m:p.. 	p/ 1K 4 	 e>  
Seção 25,0mm2,../ 	

 

-El 	
.. 	,.. 	,..on  

cobre R/ - isol 	to p/ 1KVIem gP 	:Ob/Co 
Seção S5,0mm 	.. ...... ,...A ..,24,41 	lft... 

1 ,. 	•Jtkx.. tii  cobre V,isolamento p/ 1KV ek E1,1,~ N'c/Co 
Seção-5n 	1 P,Omm2À 

 
	' - 4'—kj,INX'O 

,'Tj  
Cobre' or isolathento p/ 1.1156-ÁnACZÉ "!--!* 	Co 
Seção 1iO,0mm2 ,:à..\:..1: . -. .. .... ....... • 	. 

, . 
isolamentop4,A,KV-em EPR 

isolamento p1 1KV:emEPR 90* c/Co 
150,0ffim2 	  

cobre o/-isolamento - p/ 1KV em 	- 90° c/Co . 
Seção 185,0nam2 	  

cobre c/ isolamento p/. 1KV em EPR 90° c/Co 
Seção-  240;Omm2 	  
Cobre anti-chama 750V 2,5mm2 	  

Cabo de 
bertura 

,Cabo-de 
bertura 

Cabo de 
bertura 

Cabo .de 
.,,bertura 

Cabo de 
bertura 

Cabo de 
i bertura 

Cabo de 
bertura 

Cabo de 
bertura 

Cabo de 
ibertura 

fflCabo de 

4! 
bertura 

Cabo dê 
bertura 

- Cabo de 

cobre 
Seção 

cobre c - ueçao 
• 
cobre 
Seção- 

isolamen,o 	1XV.;t 4r ciy 
Q5,0mm2 	.... 

20:894,50 

et 
39.098,000 

NIA 
14.764,50 ãll.41  

14 

4.037,50 

• 1.753,50 

1..511,00 

1.686,00. 

123,00 

14 	161,00h  

87,504, 

14 
M 	132.613,94 

70,00 

cobre 
Seçao 

Cabo de 
bertura 

c/ isolamento p/ 1KV em EPR 90" c/Co 
4,0 mm2 	  5.420,500w 

-w 

anamm _49~55i nitimarnam. 	, 
alPaulaftà n üeS 
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"ON 
Eletroduto de PVC Rígido Roscavel AntiChama Bitola 

3,3.11 

CERTIDA0 D A T No.. 001759./2003 
' kC, 

Cabo de cobre c/ isolamento p/ 11CV em E.PR 90 0  c/Co 
*bertura Seçao 6;Omm9 	M 	19.775,60 

.{: 
jildCabo industrial flexivel 10 x 1,5mm2......... 	 

dabo de cobre isolado lkV 2,5mm2 	 
0...r. 

4,5k;'CONDULETES 

Caixa Tipo Conchilete Modelo "LB", Aluiu. Fundido Bi 

	

tola 3/4" .. ai 	  et 
.4 	 M 

MCaixa Tipo CondUlete Modelo "LB", Aluminio Fundido 
0,jt .7 	 ri 	 : 	1---1 ..i .,......1...,,r.:-..- 	 - 5,   

100 , 00 
5. 11O,OO4 

251,00 ,   Ato 
12,00A 

,,,..... Caixa Tipo Con4U1ete Modelo 
	< 

	

NNBitola .1" .... A 	1.''.... -T711,4,- 	;,.• 

	

o 	. • 54-  ,,;\ 
.. 	Caixa Tipo ConAilete modbao "LR" , grá:,,,ly ,--' i 

tola 3/4" .... '-.,:i ....... r.•,„ 
41 •-‘  

'g Caixa Tipo Con4lete troddio !.L.R", j.,A1 
ABitola 2" ....d èí,140 	 '1 1  

	

, 	I I 	L,..
t  

....i ), 
pa* Caixa Tipo Conctuleter-M delo "T", Aumir4_-  
is,bki Bitola 3/4" 	.;;;', 	 ; 	l4. 

..-c 

Bitola 3/4" 	r;.-1  

04%Vargalhao,Rosc4do de 	 .? 

REletrocalha. Petfurada 200x10~Fab. SISA 
°,,I OEletrocalha Peieurada -  300É.100Mm:F&D,r-SISA—AL-1 	 
Vi11 

É1etrocalha Per!furada - 100f-'80M:.rab4.10.14,j1.5 	'"-‘" 

Eletrocalha -Pagfurada. 400x100unii Fab. b1bA -AL 

	

< 

ELETRODUTOS MTERRUPTOR E•  TOMADAS - / 

Eletroduto de PVC Rígido Roscavel Antima Bitola  

39 , 00 

10 , 00 

803,00 

137,00 

1. 000, 00i,k 
501,001.-U 

1.500,Q0 
1.500;00 

584,45 

11.820,00 

3.210,00,4 
1,4  

4A1 ag, 

)Caixa Tipo Conálletel, 	 ;'5:21.dido.  
1,.;111w 

í 

Eletroduto• de .PVC -  Rígido Roscavel AntiChama Bitola 
ri 1 1/4" 	 
•ivg. 
415 

0E1,1'• 

72,00. 
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Eletroduto de PW,Rigido -Roseavel AntiChama Bitola .. 
. g 

Acessórios pareleletrodutosT:interruptor e tomadas 
(diversos) 	.... o 	• 	,.t.-- ... 4.  

p.. 
,4Eletroduto KaneXleR 4" 	= i.- 	-_,.. _ 	.. 	9G" 	 ti 

'IN E le t r o dut o Kane..tlex 5" .... .. 	 M 
11 Eletroduto Kanailex 2" . . .4): 	

,.- ,111.,,., 
"~:.: 	M 

_ 

Eletroduto FG epo pesad de 1 	 
„ir  ../ . • ....rw4,8,51.2,.,  : : 	-.. „pqr„t 	m 

A Eletroduto -FG tii.po pesiedo fie • 11/2"5., ...‘4,... . 1,-'• 	M 
ã Eletroduto FG tlipo pesa1o/de - 2" , ..).p, Y.-WfèrX 	. 	M 
511 Luva para elet4pduto PG -dipo Pesar. 1".-.‘,; :,.., gç 	 , 	.• 	 PC 

..i 
IP'S

-:¡I.,uva para eletrbdutoLEG íipo pesa p 11n...„ 

--v-,_§ 	lm 
il-tWEletroduto •alumínio 1:4 1 04 	M 
WgEletroduto aluieínio 2.;¡ ,4-4  ;'- ',- .4 	 M 

Eletroduto flekvel I 1/t" 	i mr, • 	 I 	M • 

Eletroduto fle.f.
Rp 

el re
•  -)   

N 	
i •  

, 	 i  it  - 
- 

DIVERSOS / FIX4C 
f4 
OES 

\ nr: 	  =.1,,v ?di QUADROS DE DISDRIBUIÇA0 l(PAINEJB.  
\i' i : '''''4:-.T, 

Intalaça*0 do .lístema de -eXenstão_inbe frnmodulos 
,dos inversoresgdo 	 - 

	UN -QGBT-SS  ' - , 
Armário Para 34!, baterias .modelo ES65-12 dim 1200 
x 1500- x 800  

'Armário para 30 baterias Modelo-  ES4042 dim 1200 
x 1500 x 500 mm  	UN 

Readequação dos painels.QB e QBE às novas revisões 
do projeto executivo  	 UN 

Quadro de distribuição p/ no-breaks.,.(paralelismo) 

C=273:Iin.0 	tqc>. 001759/2003 
Eletroduto de PVC Rígido Roscavel AntiChama 
1/2" 	  

NEletroduto de PVC Rígido RoSpavel• AntiChama Bitola 
1/2" 	  

Eletroduto de PVC:Rigid0 RoscaVel AntiChama Bitola 
3" 

11,Uuva para eletiOduto G tipo pesadb 2W: 
'Eletroduto alu*nio. 1/2" 	• 

192,00 

. 210,00 

42.024,401- 
532,00 
758,00. 
32,00-.4 

336,00 
6,00 

31,00 
342,00, 
6,00 

154,00 
145,01 
141,00 
72,00 )k 
7,00 -' 
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imsr„,„.P•ArgA'44  e  

No,,i,R,4,14343i:,,Q"..0174U 
A00.4P‘v'1".”  

mmr 

=1..5 

4,00 

3,00 

• kitg,j1.. 
3,00:' 

- 

434 3 

1 - - WEIZMWD I),..A.T... Ne, . 0.01759./2003 
.:QUadro para reversa°. dos exaustores 	UN 

.:4 	
1,00 

i 
GERADOR q0SUBESTAÇA0 / GER • . • 

gni- -Transformador  .trifásico de diStribuição a seco Po 
'tênCia: 1500kVA T.S.: 13.800/13:200/12.600/12.000/ 
11.400V T.I.:-  380/220V Frequência:•60 - Hz 

~-,...1~-,• :.-==ammalra-~,---~romp9-,..-~ 	 •,-- - 	- 	 —, 
hj Grupos geradorésr  St effiac de:450/405 kVA,..• 380/220 V, 

jA '60Hz, ... 5.0001W:troa 
Ifi 

Execução de tr0 abafadores :de ruido '... EUROLON, 
e sendo três p4ra exaustão dotádos• de,p.efa metáli 
ca para adaPtabão ao radiador -051mcItoLianto de 

	

---lona Nr. 10 e -4bneziana na -P,a5teexterna ... :-:,,,,... 	CJ 
- 	1, II 

I-N,--  "\ - "/-. ....---5---",,-;TIT;;;-r-,  
Poste de condrélto '300/11 4 . .. .."." . . 1..., 	 PC 	2,00 
Haste de terra /8" R 2,40m,/bobré 	 PC 	12,00 ''.4e',L7r: ', ..' • • ''''',.! 

Serralheria 
e*4.  

Oiversa., mi4idezas. '2111&P s 	ne \ ç)4 ., • j• .--,,,:'. 	• 

cessárias p/in4talaçadai-entrada dê.  •'a 
c),..  

	

o e 	,À x...- 
4.subestação . - .2 ..... j. -i 	• i  .... . 

11 	%, UN 	1,00 ,. 

	

. rgi 	,.,1 	ii•  = 	...4  ,.. 

M 	- Dijuntor 1250A/ 160Q.V, fincluindo -Lj?,. 	co 	I 
I 	

,-.• 

-;.; mando •e sinaligsação 	SinCrOnismo-  d 	des 
• de geração .... ,,'2  ..... :-.1 .. 1  .... .. . . ... -- . 	54 :IN  	) FJCJ 	 1,00 ....i. 

, . 	• .•,. ,-,, •,-,?, 	., k, 
QMT conforme dgagrami' FrA"06/400.2WÁModZU',  	. 1CJ 

..............1 	ji. r- UN_ Centro de - Prot4ção gel IncliAso_UdizatItáisMI; 
W.S. Tubo hidros. C4lcio 12› x '1/44" .1, - 	- 	 (5 M  Tubo hidros. COlcio 4" Nzc,..4'\...nz-,..... L.,r,....f.01.. / 

w' Relocacão *do tanque .de (Siseck•Ǹ:drepi, 121_,42r:9,,j1men 

	

. 	 -..7.----,-.- 	..4-, • .h 
LgNito dos grupos•Oradores ::,Y.-.),..J...-.. t,4„; 	 

-1 	bi 
egARIsolamento  acuãtico da sala dos  Nu • . • 
VUM - 	.k  • 
. b---0 Instalação de Mia-  elétrica, para aferição do nível 
g' de diesel do t4que 

- '44L----rwmamto~agerwámmf 
Tubulação de alimentação do tanque 
(incluindo conexOée) 	  

14 ESTRUTURA AUXILIAR , 

CABINE•DE SECCIONAMENTO DA COELCE 

011Cubiculo blindado de entrada .e medica°, proteção, 
- classe 15 kV uso ao tempo,  • 

CJ 

CJ 

1,00 
1,00P 
5,00 
15;00' 

5.g1=mmurolacte~~,,,,, 
'eo diesel . 

ueà11304*Fátim 
.....21)•Éiiátátmimr-~-1--• • 

lig3.&1:0103entixikskiát1082 
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424,00 
12,00 
25,38 
1,00 A 

-1011 
Npj  

1,00 

1'2' 	• 
NU. 

CERT I DAC) D .. A - 	- 001 759,/2003 

PÇ 
M2 
UN 

_. 
. •N4i,,- eggjdi'=tribuição vertic4Jem fibra-ditica. 

I 1 	 s.  '1 - o'aLr,1 	 5 , 

	

	 Lançamento de gabo teile nico CTP APL. 
49 e acessórios . S' ...... á. . t : . • . .. .4' Ç-. • . .. . 4,..,,,,, 	,k 	, 	 

: 

	

	- 	: MI 	\ 	. 	, ,.: 	• 	1.„,  
,.Quadro te1efonco ARDLAL  para.  bl 5 

w .1FixaCão,b1oquetó'de umIdéclee dlgApd:bujrç 
telefônico CTP4APL-40-200 no'4)G  

. . 	. 	,.
-". 	cÉ "RUPL • 	

,,,
-00.(!"\' 

4!. IÀ:4,,,"  
Fornecimento de cabo tele nico . 	.. 	. 

,1 

	

	. 	 x, 	\,) • [ 
'5AFornecimento egexécução de emenda-pârtugglaUlelefó 

imnico 	• 	 UN ;,m,qA 	 9 	• 
%TELEFONE INTER* 
•-.1,-.' 	'-'43me~mczmnwormommu~mk, 40=====m0~npa 

Caixa 4 x 4 ferro esmaltado 	 4i14 	 ',-,•74 	 • u 
Eletroduto PVC 3/4" 	 r 	M 

Mi! NOQEletroduto PVC.1"-  	M tt 

si0Fornec inst de cabo cW•per trançado(04 pares) ca ... „.,1  
bo tipo 24 AWG não;blindado,com4 pares cat. 5, per 

. ewmitindo a Utilização de frequência de. até 100mhz. 
WISeguindo os requisitos elétricos e fisicod•da nor. 
MWmatização ANSI/EIA/TIA 568., c/proteção.PVC 
01:0 ipsty , 

rti Paulalloarigues- 	rtatézit' 
"t••,...25:1,...tal9,ktli--~sn'e4...g_sw 	• 

• WIN • . ia:Instalação de para-raio e aterramento na cabine de 

ON
1111.-disjunção da CQELaFece~ammnTr--,--wlamaw=x-x-wv~"~;rmmmeársai 

, 	

. 	
2  .. 	

. . .. 	 - , 
.f.;,,k PA Serviços de aQéqUação das • instalações às novas. ,•:,4,  . 	N. revisões do prooeto executivo 

j 	• 	• 
. 	. 

, 	,,, 
U[!..iIngbalação de 4cmada para raio x da . 	icia fede .  

recolocaffignto da tomada do ronem 	 .„...g 

Wi : WAlimentação dos sistemas dg ekauslçjj,,,,,,,,:ç v.\>  
11-w.[;• ,,,,5!-:, 	rj 	• 30, 	•• 

Oti,  • -, 
w Relocação dós Wiedidores da 'e ergia r  -, ,.., 	• 	e f Nr,  f 	

--g4çnas lb 

	

!f  t , • .,, •,ia 	N,. 	. 
i:g-0,1 	 4r- 21 

I ?" 	01  
'OSISTEMA STEL -SISTEMA./  D TELEMA A'k 	

à
.48,,Vffl#41 TE X 

02tron 

., :cs e 

e' ...pâres 

1Cabo de cobre Classe 12/20 kV 95mm2 
WTerMinação externa para,  cabo .95mm2 

	

MAlambrado de proteção do cubículo 		 
Calçada de acesso ao cubiculo 	• 

J.,EFONICO DIGITAL bompbst, de 1024tpam is-
Jóos, rede dado., .em ATp capacidaãe 

5,00 
1.185,50pd 

367,00.[- 	' 
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135 

Wag, •  negRng 
ofigatibTFIEGIONAWO 

GENHARL," UITP31 
A9R9N9114 	,Ç ''WOmw2s- 

i,tltá-Âu4k;gá4.fàrgá-oánÈ.,,~ 

,k‘  
LuN 

114,270-Woneq35 R3,9 OPT ksy WorLf4-21W 
'1112ã. .11 • 

,pulajEto0 

.:,1=mm-mws=2,1:~1-Tmmmummomscrummum-~,,,,,,,.-=~0,2ammm..~ 
Fornec. inst. ep paines de distrib., patch painel 	 1 g 
modular de 24 aortas RJ-45,8 vias, cat 5, padrão.  1 -EIA/TIA 568 A ga conexões de 110 blocks. Todos OS dM,,  ãli4 conect. RJ-45 deverão possuir o revest. dos conta 
tos c/banho de Pouro, c/ esp. mínima de _O micro po R, 'legadas  ,  -i 

--N.  L_J-.4  
• . Ç.'" ''t. •-•' 1 	• 	• 

S>. 
Fornec.. • • inat . ge tomada de etw,"" di,‘,4;;' 	uranes : 	- 

jc/. tampa (espeilo) 4x2 càim 02 entr as 
,/ 	

a 
tipo Rj-45, em 06 vias oa.Y5padrão ,n ..*-.36éc., A e 
conexões de 110 bloks.0ao6nectoreag7, 'M '4 
suir O .revest. -Mos conVatiós, com hla.h9 . 4".0:.':' ,  

$ espessura mínima. de 3'0 racro po.lkgadae. p.'0 ,4à du N 

''' • 	 's.,. 	i 	 ¡IA 
''' pios. 	 ,. 	-, ---npf.. • . 

CER'I' I DAC) D - A _ .„ No 00 1_ 759,2003 

OFornec. inst. de tomada de parede; distrib. de pa 
'redes c/ tampa (espelho) 4x2 com entrada fêmea do 
tipo RJ-45, em 8 vias ca.t5, padrão EIA/TIA 568 A e 
conexões de 110 bloks.Os conectores RJ-45 dev. Pos 
Suir o revest. dos contatos, com banho de ouro com 
espessura mínima de 30 micro polegadas 	UN 

UN 

382;00.  

Cgg' 
148,005g 

M t.t,‘‘ Fornecifilento e fdinstag.actso de patch -ca.b3p .,ID 	da fd. • dos de 1,5 meto r;. Tifo AWG 24 - não blidiã tN=..xtra 

	

flexível, com à pares,iCktegória.5XN0ig ,  foo. ut i 	. . 
lização de fi4:quenO2a dk "ate. 14~; g*JegUilAldo 'os 
requisitos fisAcos e‘-kletricosf_dacanféld.açpes i P-I  
ANS/EIA e proteção em EVC:\Montados com pinagemt pa if  / r, 
drão EIA/TIA 508A e pra;5eçWp‘  em.~..-.6=óliges/ 
RJ-45 deverão ossuir o' .evesti~.. - 	 tatos" 
com banho de adro,com 
polegadas 	

esP'essura-,mi-mE- 	gt...1`er° 

	

o: 	,,, Ç 	-- L. r 5? ., 
k   -  -- 	4-. . 	's 	

. 	,.
> o i " 	 ' Uç 	 • 1,... 	' 

'Fornecimento -clã .UTP une ..cord de4.3fhl_trpiÊlpara da 
dos: Tipo AltJG 04 não blindado;•extra• fle-kivel, • com 
4 paras categoAia" 5 permitindo' a utilização de fre 
quencia de ate kOOmhz, seguindo os requisitos fiai 
I cos e el:étricosNalgamrecgme,., ,ffixeckANg,AEI,AARIA"am,  	0  
"I  COM conectores RJ-45, 8 vias .nas - ponta-se-Montados . 1 1 o/pinagem padrão .EIA/TIA 568A- e protegâ$ em PVC:Os 

conectores RJ-45 deverão possuir- o revest. dos con 
,tatos Com i banho de ouro , com" espessura minima de 30 

	

lmicro polegadas 	  

gi 

71 
UN 	800,00,411W, t 

Offi 1 
Fornecim. metal, .de distribuidores óticos para fi 
bra multimodo.Distribuidores óticos em metal, para 
fusão de fibras óticas multimodo,'com no minimo 

69,00k 
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15)-.452p81)1»fak. 85) 
tek, 

o- 

.13'16 

Ar7R-OF, ig 

NGENKAIPABQUUEWR 
q, 	I 50:94 

Ti -g-nrmalP. 
r4t.,17;..n1 

ng.htU 

.., . 001759/2603 
conectpre.s (duplos) óticos do.  tipo .ST eri.  metal 	 UN 

I 
ViÈornecimento e. instalaçao de" Racks.(bastidores). Do 
:ã tipo gabinete fechado, de aço.;  com dimensões .minimas 

.4d10.e 43cm de largura, 56 cm •de profundidade a altura 
util de 34UN de altura ( :UA's ). Devem possuir uma 
porta frontal, Com chave -,.. confeccionada em acrili 
doe portas • trag4.1-las.2,é2aatenals,,,,-qm,áçto,,-_,,,4216~A~~—,,,r.,,,,u,„ movíveis. devem Ifpoe.:suir um- guia 'de gerenciamento de 
cabos 'e regua db alimentaçao elétrica com -filtro. 
de no minimo 6 tomadas elétricas 	  V,- 	 UN 

0 	 . . 

farili 
•,-, A4de cabos bidircional..jcategoria ,,,a4 

patch Cables .9, 	 
rack- padrão 19 hoolegadas, para,-:""endW ,g?'.p„to os 

Fornecimento de equipamendSos e.' te .‘k.-  -,,, ,.:20,•?.4. "ffidor \. 

-ST de 2 metroél 	  

Fornecimento e tinstálação K1,.e,.'' gui„as -.~..,O`alap„.s rio,,  

Fornecimento dal cordões óticos mUltipl .duplel: ST 

0 
'o 

I .  

.e.• 	'%.' 
• ? 

.• 

/' /1".  

r • •Im 1"-.'.  '. 	- 	1-...,r" 

r * 	
• -N . 

	

,. 	- 

brim N, 

..N..e 

\\ 
Fornecimento \ . • --' 	

UN 

UN 

. . 	. 

p.agem 	1  . 	i 

fl
L... 	i - , 	€ 	• 

- 	ts.. 	, - N- 

• .-{r,-- _ 4  
., Forne c inient o e :ilin.stal, açaio de • caboLkrangfflig 	pa 

res), cabo tip0 24AWG • to blindado, t oo I: 	tares 
categoria 5,• p&rmitiirdo a utilizaçãoi de. 	-ncia de ate -100mhz 3.seguinflo 'os -regular* ---"4,6,t- `17os e• 
físicos da nor4at. AN,SI/RIA/TIA • 5-0 .., -,L 	. - • !,- „ 	, ., • 	" -ik.--ãsà... 
Fornecimento e binstala0o e _ torhada de-  parede R 

t'"2  • Fornecimento e Ninatalação• de --rac.kk., stes) do .1tipo gabinete • ..-5echado , de aço ;com dimenl3ès mínimas 
de 48 centimet -''ps .  de profundidade e - altura util in 
terna de 48 --u:n kl.ades de altura(UA -. s ) .Devem possuir 
uma 	porta fr oi'il- -oo.ja5.,oh-slya-~e.onf e c oíonml_k„9111 

, acrilico e portas traseiras e laterrám aço, do 
'i tipo removíveis. Devem possuir um guia Pe gerencia 
mento de cabos 	  

il Fornecimento e instalaçao "de •guias - .para cabos no 
rack padrão 19 polegadas, para • encaminhamento dos 
Patch Cables 	 ••

• 	UN .,-1 	119,00 
Leito tipo pesado para cabos 300x100mm  • 	 M 	•"304,00 

CERTIDAO D.A. T No 

45, distribuigres depa„.. nede coinkmpa--(-~290 4x/' J2 c/02 :entrada*, femeas doN,ti\PO.  RJ,1%-„.eu4~Alifs, cá 
tegoria 5, .padrão EIA/TIn568 sa,„„corke.;"Rs.a;Rangaíe ;rápido 	 - 	

• 
.r .  -• 

11. UN 	1,00S 

28,00 áài£ 

9,00 

63,00 

57,00 

9.945,00 áák  

1,4 

'ft •,~17",. 
aRIPP.0.901.-W-

.:uâtak:21111É0 
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MiStefflgTWn, 
-.3•• 

—.21,4111125 

001759/2Ó03 

•••:9 

t-2,1=ZTIDAC) D.A. T . No. go •	 ••••'Fibra ótica 2 fibras multiponto 	 •M  ,,,•?„.. 
,4,•11, Eletrocalha perfurada 100mm x 100mm  	M • 
niEletrocalha perfurada 400mm x 100mm  	M 
IEletrocalha perfurada 200 x 100mm... .•:.• 	 • 	M 
...t Eletrocalha perfurada 300x 100mm• 	M 

'P..,Vergalbao rosca total de 3/8"  • . . 	
• ' 4Perfilado perfurado 38 x 38 mm 	11  

:t• • 14E etroduto de a.,.3uu-nlyni,xbed..e=.41j,-1-a....m.,-.9;-,2.w.-~-,.--Amtig,-..,...~~...•Emm-.......u&wametwa 
'ts•TEletroduto de dip.umínio 3/4" . 	• • 	- 	 • M 
4.'".  El e t ro dut o•fle N.xg.vel metalico 3/4" 	M 

14E1etroca1ha pe4Xurada de .150 x 1•0Omm 	M 
• •¡ , 

Conector.izaçã.o te. identificação dos -1' 	Ti PANNRL •e . 
das tomadas - 4 - identificação E' •serli.- t- 	rinArtd'Ide pa 

I, ;drã.o a ser esta)beleceido ent.fe‘m?• . executor 4.--ar'S 
InFRAERO., -.durantal a elaboraçMo JrçtvoÇ,,UN • 

/,,, „,..,"r .• 4--1,4 -.-1-A..-.,. N, • . 	- ....lá 
.ii Pontos - Redes P.'á dados 	J• - 	x4.,.,-- • \:..,... 	. •• ..., 	. • 	. . 	..... ,,... 	• . 	,• .„..., 	. . 	UN 

P 	/....".. „J.' 	. 	[-'-',,121 : O* \ '‘ 

	

X. 	dr  i".,  ?"- Pontos - Redes de voz '-•- . /  • 	ç''•i 	4,7 "••Aak....g 	UN 
O

if i • • 	• 1-.......1.,  irÁkeivii 1 ,  
â. Fusci  .. 	 ..1' k* 	 „i.)9PÀ$ ,, 	o e :-Li_dentifã.caçãcif de/todo •• • O- 4abeakn 	b en45 fitico 
multiponto nos t4respectfivps . distrilÁlidogi"--ére,g.4s • e 

	

adaptadores de Onidiar a iidentificaçapj'e,Mgavés 	r..... 
4ird de padrão a seg. • estabellecido entre ..O eye lutsiti e -a gyik!g 	 ..N••,..\ • -. -. 	INFRAERO, duraribe a é-lab. do. P.rojetoj EXepttwo' 	UN 

.44,..W2h.--N,A 
„. 

Execução de testes nti i - stalaç'ãoc.  l.:..dais' .e.spb:cifica 
mente teste dé.'i next,'-áte uação,_5,5~ p„,,gtennipri  
mento . em todo érabeamentld par I trançado ; verif "•ca 
ção do cabeameiáto ótica\.„.,..\-... 

.9 	 0 	
•1/4. "\.. . N.it,,,,,—__:.",..T-'2- t-ZS• , 	•„,.... 	Nç,,,...,M.:~-,„,...a412q' 

Fornecimento e pInstalação•utn--Jiik.-441.n.,..amsda ge . al, .- 	•• - 	•,--- ri 

( DG)estrutura -riíet4lica de cre-nprd~la4.donfpletea. 
1 com acessóriosrOara fixação de...•,,étboa.,flos juve,rs}, - 

suportes .-ot-  fiX;ação de : blocos •deli'.....:Origatg-tápido •e 
aterramento. • DOverá serem colánas.vetr.c-ais••"P" -.. 

11 -0, 
-T, Fornecimento e 4instalação de •blocoi de engate .rápi - 	\-‘5,. 

'ar- 1.1,,,, 	
P 

Inggi do, bloco de. cortewg•08,,m,paceg.~44.ger‘ia • . 	,,,,-,••••,,a,  01  
tindo utilização • de frequência de atK.:' O 'MHz, se . 

WM_ guindo os requisitos .físicos e elétric`bs das reco 
Plki mendaçÕee ANSI/EIA/TIA 568 	  • 
0.41 Fornecimento e instalação de bloco de engate rápi 

do, bloco de comutação, 10 pares, categoria 5, per 
mitindo utilização de frequência de até 100MHz, se 
guindo os requisitos físicos e elétricos das reco 
mendaçOes ANSI/EIA/TIA 568 

—16013555r" 
4a,..,5,2.•mozt • 

M 

1.640,60 
651,40 
408,50. AI 
558,50 i•k•-' 
274,00k 
499,50 ffii.4  

1.347,80N 
121,50 
730,30:PM 
489,00 
41,00 
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faggigâncoNigirro,  _fp 

tfflitN 
&O'd 

-Fp'Sirff,41-0Tv'laR 

041 _ 
"'411 

JJRA.E 9gY 
. - -f•Offf.,..!fr,ff  • 	 • • 

f.  

2. 152,00* ,4Rn 

"et 
300,00 

288,004 

Fornecimento e instalaçao-e-Módulo:protetor.indivi 
¡dual contra surto de tenso .e corrpnte para blocos 
de engate rápido .e de comutação ou corte incluindo 
também elemento de aterraMentó 	  

.4Eornecimento-e.. instalaçãode Módhlo porta etique 
Átas,porta etigmeáaawDàmaimidellàlee~r 	LirkeF~~4,4.  dura,  
de engate rápidb de OB'pares . UN 

• - 
Fornecimento dj plug- de cOrte. vermelho,- abertura 

gde linha nololdbo de engate rápido. de comutação 	 

Fornecimentt-d Ipente de teste pga..9516o.reà enga 
te rápido, pen* de-bIoctdeate - rápfdo 	 

UN 

1113C 

UN 

UN 

Borne tipo AU 1,5 PA' 	  
1 

CERTIDA0 D.A.T. -No. 00 3._759/2b03 

• ".."•-•-. 	¡•1 	• 

: 
'‘
4,m...•,'.. 

Fornecimento defi - ferrame4 
"bloco•de engatd rápido 	

.‘,.ç  id,•,.p.o 

g., 
HUB"S (para 20.4 pontos)e•,•porta STLe4p 	k•45. 

- 	''' 	- . 	• 	i• 

	

-"S' 	

. ?.,,, . ..  

: Switch (05 por0.8 ST),d/a'rasnce~  
deieWTransdutor de 4ina1 'pherril1trans2L204J,  

Fornecimento d4 KeystInétjaók tipoi -RJ-Uir ,,,r, 	.4.-• 	)• 	•;- 	1 
i 	- 	- 	

• 	- - • 	 ,,,,„ ...,à  . 
á4Serviços de addquaçãp das instalnoés -4 	onicas 

4as novas revistes do-prdtjeto executijit 

Remoção de cabljhgem g)  antenaUHr;;gs ec;Ueãeão da.  , 
suportação é IhfraeéVitut'Ura da - ' 	'•ázair 	'ma. i• 
das no topo da0caixa dó a\ -  - i .,. 	

f 

	

-'," 	 4,  Relocação .cle -49 pontos dê-  v z/dadaimiwzgeanda adj7 

	

iniatração - da0Infrapro <-- 	- -':',-. 	e -7.-Isi • sn - 
g . 	. ----z.,-.  9Dietetção E ALABME,CO 	

ç 
NTRA-INCENW)4,: 	- 	- 

Eletroduto 

Marcadores 
1000 peças 
mm2) 	 

Marcadores 
cada sinal 

Fixador-com adesivo dupla face tipo LKCS/A para 
amarração de cabos 	  

44,00 
OPM 14-4g, 

10,00 

1,00A 
1,00
a,00

0,W 

200,00! 

1,00 

PC 

PC ...„/A 270,00 

;a1 

UN 

CJ 
CJ 
CJ 
UN 

Ç.!,  • • 	• 	• 	• 	r 

Helagrip, nos .digitos de- 0 a 9 sendo 	 4 dê dà-dâmdd~r~o,%,,,g bittLemit,WP=~54r# 

Helagrip (+) e (-), sendo 1000 peças de 
(para fio com bitola #0 75mm2) 	 

1: 

::,ág.ngnenimTuww~gr a' ma' ocklguasga_04,„I'z 
2.25MW.2j 



Cáffi 
- - 

• -,,nke, Cópia 
dCU 1E r,r:eritadO 1:3,, Ceir, 

Valores  
ProcARdesl. 

72 
Func.,  



1,00 

33,00 

11,00 

121,0040.  1- -4: 	• :238,00 	;;- 

1M9 

2,g,w~VIgemWng-nRRnnMMRRyWn pmeg17-1,,, 
.... 

PeiM01~M~rilmny,1 

G O omixogieggwomg-
=g.-  

10 -IA • ,,,,1 	CERTIDAC) D.A. T . .Nó . .:.-00.1759/2003 
. Md Trilho de fixaçao  -de. horne T5-15 	. • 	 M 

pipi • 	 • 
Identificação de .bornes tipo ;FWZ., impressão hori . . 

. 	 - ,, t,i;r,-7ontal - ;em cartel°. .de - 50. 	  
?..4 ,.•'.-e Poste para fixação - dos ;bornes EW-15  • • • 	 " PC Wq . 	.,frIwu Eletroduto em • alumínio .1" • •..-... .... , , . ..- ..... , ... ..• . : . 	M 

E letrodut o •érn • •a,jleiffoki~i..4-Vt4rá'íasilsc, .......~-zuz-gsr 	-..timal--=,=.6.,....w . 	 lEletroduto .PVC E-8/4" -  - 	• . -- - , 	• 
--!;•;,I, Eletrodutc.  de 'a.,9.uminio 1 1/9"  	M 
-,45E1etrOduto de .01,  uminio 2"  . 	 M 

	

.4119•EIetroduto- fletivel metálico -  2"  	M ,, 	. 	• 	O - -•.w ..5111 ...) • 'eerviços de' adequação das infra s , - 	 rftq SDAI 
• .:1A• k::al  para atendimengo. aos pontos c:-:351 	iais (nião do 
; °Io;le material) 

•
.,.. 	 - 	

S
g. 

M.JI INSTALAÇAQ DE SOM •• 
roo 	. : 

Instalação do Sbm a 

CIPAL 1 - COA"-b0 .  

	

-Est ação de • trabalho surMaria (...ãfá.J;Jw(02 	• ri UN 8.-N - 	,is: • - 	 , 

m, 

g 	. 	

/
,__w-. . 	,„ 	\ -.- I .• 	- 	r-  A..  SISTEMA DE POTENCIA CO/INSTO DE t,  - - 	• 	....„ .....--2,i 	,.,.. .• 	• 	• 

, 	 rà - nr .., 
''N1 Ba t' dor. masteil ...• .... . . : ... ....,.. ,,,k.,„,„;z. krmiqii.„,-. 	 v.,,.- hAll 	S' 1 

11'4'..  Bastidor ..de-  poi,.lência .  .. 	---.',".1  .; '•-•.4,1.1 L' 	F 4.„ 	 
• • 	

UN ai 

	

-f ri, Amplific;ador -de Potência - 1.CYQ),z, •. 	 

	

. 	. 	 i• 	 . ,. • .1 . 	UN 
1;• er.- 	-. - r.SI• 	 . 	.  ei,•*.1 SISTEMA -DE DISTIRIBUIÇAD COMPOSTO DE: . 	- 

Caixa acustica 'Ide madeira com -15 W cada (RMS) 	 
Sonofletor , m.¥ Ilw Sensor de Ruídos 	. 	wi :, ,or 
•• 	-1. 

4-Nk Esferas de som de 22" com 01- alto falante 12" e 04 
•

...fh -.0 tweeters de 3" . 	  

gl LUMINARIAS á 
MO Luminária para- duas lâmpada flubrescentes 36w 	 Rd Lá/ri:pada fluorescente 36W na cor. 21 - tipo lumilux 	 NO • 

CRT 

- 	- • -`•-- UN 

gst*ESTAÇA0 DE TRAgALHO gra 
sj4.É 

- m . 
- 1-1 	„ 4Eletroduto 'de uminko d? 3/4 .. 

1,¡ Tirante de 3/8r1 	 r  
,..„„•kry -tX1W 

- - 
1,f1) 

40 Mesa de control/e prirLdipip.1 e emers 
'41iW Anunc iador Autdpáticd 	 

UN 

• UN 
• UN 

.emownk, AulttlIngsgupsp304-ga 	ortar4pCia ,,ggi,'g'ãr.Z--011.f;•421."' 52k4uuwz:4:51.11,,,,Azii,  
14527Wo `0:1 

,WEEWP12- 

391,00 
7.495,00 

103,00 
158,00 

3,00 

261,20rk 
3.774,00 ki,;34,11  

flr 

1.00 e,  
1,00 
7,00 r 

15,00k 
.23,00k 
19,00N 

PI 

onç 
5,2138304n8W% 
21'4. •P&I.-?-aã* 	.21.&,k1..1i44 

ttrà/ 
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Valores 	 1 . 
1021  

Prnr.dRdnçt.:. 	" 
Total ........  

P.111-EIRL 1 4 	w.f.;7,-*p3cR15.),j 

- 1./pFrenW, 
'-'4,i-ihrfikwpregrpinal a mim ai  

de 2007. 

cor$2
O
NaA .2  

SELO 1E RALZAO 

MnNTIÇAÇÃO 

'14FiR • 

—EIN03791 
111111111 II01 101 

1 



. 1350 '" 

owir, 

4Tí!-o-,t • ...dKOW'Mg  

"\WR MrrUi ,Rii,Nif~15PARMInUFINW 

"2-Aziu-à, 

UN 

'4'pl P 	
CERTIDA0 .1)._4W ... Np_ Op17.59/2ó02g 

5,14,dmpada fluorescente completa 18w na cor 21  - 	TM 
•ONLâmpada fluorescente diCróica;50W abertura'38*.12v 

ggLâmpada Vapor metálico tubular 400W 	 
J4Lâmpada.Vapor de sódio de 400W - 	  

• ,gidLâmpada Vapor metálico 7.0W 	  
t10 Lâmpada Vapor metálico 150W 	  
',.Lâmpada incadésbente 60W 	. 	  Niuà .  
--IM - 	- 	 • .. - : 	.-:-.~.-~,-----"2~,w, 

- t í • 	f 	"-;2=t  Embutido em a mm no-no forro c •v ro ampara o 
ref 20 EM 1007âC fàb Interpam p/lâmpada vapor. me. 	 P: ii 

. J.talico 150w 	g 	  - t? 	 .4 ' 	.. 	• 	. 	kl  
Wrojetor -em poãcabornato c/caixa para reator ref. 
WgRaggio 4 fab. Anzini / Interpam a-zivapor 

, Wmetálico 400w 	 

1. 
. Pj . - 	\, 	

14k, Luminaria nautica.p/  
kW:4 com grade ....., -.0....... ...... \-. 	.'.‘.....„.. Is f. . ' • ,.),„,..- 1.--:1'4; '-á:  . .,,,..„ 	 *--Z.1Y, 	-: -..11.-tr.; k.•;.-  rl 1,,o1-.J 	• 	- 	.,.3 	. • .„ 

.,,,i" 

• ' 	.1 	
-  

it 

SLuminária ciro ar citir rgfA. A,-;-4drlem il, • : 
W 	" 

para 4 lâmpada pkrapor de sádi de 400_.;-"-~„ 	 \'' * 	
UN 

- 	tj• 	, 	. ts".r  / 	 -.—,,,, 	t,, 
Embutido em aliffilinio p751áMpada dl.tig6,. 

W20 EM 1029 faJOInte-pam _g' ......)--- 	-1'; ....r..., 	, - • 	'VI r. 	 ‘3;... ,1, UN  1W 	. 	.1 
 

,.• 	 _i 	1 	• 	 : 	).U. 
X143'N'..,..,A 4' 

tro! 	
1 	..IN 

, 	. 	M  
ABalizador no Jardim 4 tonector g9 alWO, .'"klivale ,44 

Lqvitas anti-ofuscálnte. è jpr:otetor em yidr.0 	tgd8w13 
8023 fab. Interíoan piP--- lgampada lfluoln-ed ., 

kiA Luminária de pcbrepo-ij ckilindrica ;01Re.:~M 14,1-1 	i .4 Wd tado com reflegpr pólçidoxref. -209f$Q249`0M a.b. In 0; Oterpam p/ uma lgrapadanfruorescentee~a  18  W 
"'"" com haste de 	para fi,xa&aA  . 1  . 	 • 

UN 
UN 
UN 
UN 
UN 

UN 

2.336,00, 
5.934,00 lo 

2128830,  

51,00 

,,00000 p 0;' 
510,00&,„ 

141 

62,00 

40  
ilieo 

... ,t, 

ow.1,4 os, 

18,00 

Luminá.ria .pt  pOlste tipo patáka...H5NX360-1 fab,,,,g.i m 	 , mens para •umaillcim'pada v. sodio•1.0.Qtr.",  
• . N .  •• - 	 - 	e— 	u.--- 

• Projetor tipo bandeia em policabornato ref Raggio 
2 fab. Lanzini 11-pflâmpada vapor -metálico 400w  	UN . 

	

~....r.,..mica=2,4...,..44... • -•:-.~2.' 	at=.P.1....:::.v.— • 	P=WISICW-4==- .i. Projetor .comicos em alumínio H-5NA eWptrâmpa a . 
-V. metálico de 400w c/porta filtro e filitro rosco. 

Projetor retangular em alumínio .p/duas -  lâmpadas v. 
• -5,,,,_ sodio 400w ref 5NA 723 fab . Siemens. Ou NHF 427 fab 	 
2,re Philips 	  : 

a 	. 
-Embutido em.aluminio c/ refletor interno pálido p/ 

duás lâmpadas -fluorescente compactas de 18w •ref 20 , -i-,44 	• 	 • 
MI.lim 	 • 

UN 

UN UN 

1: 
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I . Valores . 	, • .400,P. 	f ,. 

Autentir 	
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-~k 

C'ERT I DAC) I) _A_ 	No.. 00 1759,2.e) O 3 
EM 1056 fab. Interpam  	UN 

-4Luminária, para estacionamento .com 04.  etalas marca 
Tecno Waat 	  

Luminária para estacionamento Com 03.petalas_marca 
Tecno Waat 	  

ia? 	„1„."e,,3,,,, „s•Riro _ 

3.170,00 

8,00 

3,00 

UM 

UN 

1 	 íti" 
'1"`: 	 • 	

2' 	000 
„ 

numinária paragéstacionamento com 01 petalás marca. 
ÉTecno Waat. 	4. UN 	1,00IW 

, 	. .r-1_51—j-.5 POSTE 	 •('‘,,,,.... 	• 	,.., 
i, 	- „..„------------7-,.......„-----„,„ Poste galvanize4o • o/ <6m olsif\ílt,a1/4a -'.4,4CI.Z!!,:e 	• 

UN 

•• 	..- icom fibra de v 

	

	› iedro  - 	 UN 	86,00 ,, ,, 	'' , /''' 	
r-..'qr-5,, Poste de concreto circiçiarir com.14Mdc.;a4v4 opo \ ,..) i110 mm 	 N 	,. i 

I-- 	I 	
-- Ir' W._..È11 ti . . . g• 	mm 	t'l 1/ 	i. 	 -I 

l-1 	
N,  1,,.... 	47,000 

Cl 	 i  

	

- CAl
.,..., 	 - 	g `• Poste:metálicoCde f.d.,2,roigalvarlizado . 	1 i . 	 OPeeto \. ‘ 

circular, de 30m de ajlt4ra, com•gal9laÇd '4 	 gelgeto 	1 (._ • -,j,,ese.casposi_txvoclei azdsells 	in  ac„3araesa;  ~ N... ii- 	 1  JUN • , 	'I 	i -2 	‘;%,'.4:'4  

, „:,... 

i_ 
 

i fiPoste metálicopi  de feprâgalvanizad. -0,0Wãecão 
circular, de 24m de 4turta, com MWU.aá,tbk.ojeto 

..,-; kres e dispositivo de srácdnsão-dajMà2,M.W.rial.ao  

I

1

n

81

st

1

a

a

la

e

c

lãéot riecá-k
hg  

m/iansáCená
.',, ›g 
tà 

 

n 

 ag 	
.4.-

• 	 

1
,  

	

e.r e
.e 

V
380/220V  	 , .......... . 
 	

~-mn...< 

Ê
-. 

	

d Xuri 	 .: 

UN 

UN 
WJLAMPADAS E ACESSORIOS 

	

@.• 	. 
INSTALAÇOES MAR CONDICIONADO” ;.f.Á 

.IEQUIPAMENTOS CO1 ~~a-A2al,-,1,5.0Ak..- 	- -lin--/ 	24,00k 
Potência nominal de saída 3,7 kW  	UN 	8,001111 Potência nominal de saída 7,5 kW  	UN 

11,00 1  ãU'otência nominal de sáida.15 kW 	  
Potência nominal de sáida.11 11W 	  

UN 
UN 	

21,00r 

7,001 Potência nominal de sáida 22-kW  	UN 	1,000d 

	

i BAGS - VLT - 3552  	UN 	4,004r 
ESerf-contained a ar com condensador remoto, capaci' 

-ersNir§oWN-AcislaiW4.52iiira 
; 

Luminária para estacionamento com uz petalas marca 	 
Waat d uN f  

e- 
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;014S ORO O 
MOM#WWWW4  

GR0t OMIADØ  

'RinnINRRMRPMMiBalr"Or ,4:4"r '24 	
'2;47ig 

,r;"'",•;41,1 "rd 

,ALIST 
i 

•CERTIDA0 	NQ - • 001759/2Ó03 
'dade, 10TR, CARRIER, mod. 50BZ-012 + 9BX-012  	CJ 

!Bomba de água gelada primária,...coaselo mecânico, 
motor classe F Sito rendimento =Ca KSB Meganorm-- 
100-250, 380/660V 	  UN 

1,00 

4,00g4 
IfN - • ,- 

	

. 	. 
Bomba de água gelada secundária,comselo mecânico,' 
motor classe ..F. Igk.1.11Unwi-,W,,i,w,Ast,,IWAMg.PARgilz,,,, . 	, 	•- .1,1*., 
80-315, 380/660g 	'   .- 	 M 	4,00 

,1 I 	 11 
dBomba de água cip condensadao, com selo mecânico, 
'•motor classe Fgalto•rendimento marca KSB Meganorm- 

180-315, 380/660V 	  - N • 	rx.....1-1—J 
'iDIFUSA0 DE AR5 (,- •• 	• 1--,/-̀,, 
A k ,.. 	....., 
'Grelha de insu amento oll' e•5pr<dke71!0" 	emalum -.i- . N- ' --,i,,.-4,:- . . 	 . ? nic extrudado,etadas.de :Oupj.,a def 	'e-e,kegq.stre 
de lâminas con&rgentesNassi dimensões 	 ..,„„,,,,, 

3/4  s',141CVps a. 
seguir: 	• • 11 	41/4, /.  

li... 

,:Grelha VAT-DG 1,525x425ffimfmarca Tro„picar. 	\\ n UN  
•,...r : 	i•-.N•",k1 1-2:.  . 	' 	f 	i 	• 	1 Ir:u. 	i.. „..,. r  

38,0
o 

	

1GrelhaVAT-DG-#25x226mm.parca.Tropaf :4, .. 	N. - UN 	29,00N 

	

't0Gre1ha VAT-D 6:25x225‘ barca TropiDaT, :61, 1" .. 	1 LUN 	7,001  - Grelha VAT-D 825x3411:arca•Tropi 	 2400, dalo " 
,,Grelha VAT-D 1025x525mm arca Tropical. '20:00‘r 
nfusor  mod. 012 tenU.4tmarca Trnd&O: 	 '' 70,00 

	

!Difusor ADQ-1 8:71X320Mm barca. TroU.6.4 .1.  -  	 2,00„ 
eDifusor ADQ-6711x320md-mata Troplãllg, 	. 	i-- UN 	7,001V 

ic 	Difusor ADQ-671Sx264mm O'ard,a Tropical 	l' 	-..,..-1  UN • 	 6,00 
Difusor ADQ-571.1/4.264mm mancaNTroP4ega, 	_1 UN ..N 	11,00 	-.E 	,---4;Ls-r•- - - Difusor ADQ-470x264mm idarea "r.ropI-,-..,-..-5--,,,Pr........" 

	

5
- UN b 	37,00 

-Difusor ADQ-37Vx208mm marca Ti4)épicâ ---,--10 7' 

	

, 	 ,--gálni',,•," • • • 	UN's 	6,00 
Difusor ADQ-67 i1;&264mm marcé('Tropít 	•.x.: ......... 

	

., 	UN 	28,00 , 

rell Difusor em -  alVtInio • anodizado tw,"--oorr--indicada 
'pelos Arquitet0s,cóm caixa pleUNm, mod'élb VDV-425, N ' Tropical 	 UN 

IA -1. 	 . 	1 
l 
, Registro de regul.gigaqrdqr'Eg„SA 	„ AIDa  

bao vanizada com lâminas convergentes,1 g.lifg . 	TROX, - 
conforme memorial descritivo e nas segú0ntes dimen 
sões. 	- 

i 
4Caixas de volume -de .ar variavel (VAV) com sensores 
e.regulagem eletrônicos, conforme 'exigido no memo 
riardescritivo, com carcaça em óhapwde aço galva 
nizada, com - s.tenuadores de ruído, fab. YORK, nos 

	

oséguintes'modelos e tamanhos 	 

'19:1152EWIL 

UN 



, 

-., 	
• , 

0303786  

100
00000  

„)__ ,.,:,...,..riere  ,...,, 	 ,,...p, 2,  :.;::;:::,` -- \ ..':-..é.1 /2• 4-'s.p'"'"E., „R.., fe •r-'  
fi--, 	

,-_, i ,‘:\ o i ,,,, , ..', CS L , ,, 	1,..(:).1 • 

i''''•5';‘:.3..,(3.”) '3,-;p•-t'''',-,1"k.:';':',..'5C:s1,2-2...3.1-'5'1L......:..:::‘....1';ç. 

 

'4,-kle,y•e5.... 	,:? ' 	
114 ,"21  -- 

riutent.lc...., 
 

Pçoc,da
r`Sisl  

t'elktf.!,0 	
" C.4 

• 

• 
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" 	•,,,, 	"'"?iv . 	. 	9•4114,,,,,s n-iien”,,,- ,11,4i,g3W•stntme...,:e, ra.rix . 4Ç,r,,,h.  
i 

nEO,ENiligfimqggsw,ppik,  ' 
m- 

i,w,Luusl.2..  _E-tp~:  ••,, :1:w.,,,,,..„...s.24.,* igádow 

, . 
1Registro de regulagem deI vazaó em  óhepe -de aço -gal 

AVanizada com lâminas convergentes, fabricação TRO 
19PICAL, conforme .memorial; descritivo e nas seguin 
9Wtes dimensões 	 :Wíd 

2400x 700 mm 	 
1000x1000 mm..,-~~1~~minro 

11570x 700 mm. A  - 
1340x 700 mm 	 
1200x - 800 mm  m  
2000x 700 mm..4 	 a 

100MitW, 

ço,   	 12,00W 
UN 	• 1,000-À 
UN 	E 	3,00 
UN 	L 	2,00 
UN 	1,00 

PC 

UN 

5,00 
• 

1 . 220 , 39 

388,70 

31Fita plástica para cintsgem dos dutos apos o reves ltiMento dos mesmos compainel isolante termico mo 

u0oulaziloonguesi 	renr 
2F-igità;e2Wilk, 	

_ 	} e - 12271Pfoné18011,527900 E 85114gr ;;; 	 •,< 	M1,1 
 	/Pia Lekei 11  à 	

" 4 •:k 

0 	 . ") 
áT,Dutos para bai*s:pressaws  acr rp.tvg;5; -- rlar, e chapa.galvanizáda, bitola receffiendK 	0:r ' 	T: O 	'1. 

Chapa # 26 	h 	
;.- :,•,:,g- 

iChapa # 20 	. 	., P''''' 1,-4ã 	g'4 e " • • 

.; 

CERT I DAC,  A T No.. 001759/2003 

4 Rede de Dutos 

1Chapa # 18 	.C/4. . 

	

,..t;,- 	• 	_1 	. • tgv TIPICO: (DUTOSg;SPECIAT ) 
• 

	

Diâmetro 1000fla 	• 	• 
. 

inâmetro 250j 

wflMColarinhos:semOiregistro p/mo tsgem'dos dutos.li,gRi. 
p,- Oveis aos ; dutosiconvencionaie,difilho"~as de 

Volume de arvariável ( VAV-),- - nas segUThtes dimen 
, 	.„3. 	• 

• VIA, 

Diâmetro 
, 	 .03,  

Fita adeáiva constituída de. um 	Polipropi" leno aluminado com adesivo aorilíco, fab. Wilton-
Metalfix, iarguraminima de: 
' 

50mm 

13.128,554 : 
21.200,18~ . 
28.128,96,11 
12 336, 69411 
15. 427, 60t-'7,4 

422,00 

M 	396.928,92 

R 	 41.  \ 	" X- 	4W:". l't *t..-• .r., ' 	;q7 	 1 
Dutos flexivei0 -em aIII,mibio iscilSdqtj---thgmfflamente i. com ia de .vido 25mm e?révestiMento .-exterriO--lcom -/ , 
-papel kraft aguminiza 

\>
chprie -án-errberneeL-dek /,, 
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- Fme2.2532-047A 1O7CE2.3091605 

kktentico a preeente cóp.-1.-répk0Attta 
conferme n orietne.1  mim Au 	'UTE - NJTErOIEPOO' 	Frente 

esentadn, de que dru fe. 
Valores 
Autentir„...-:R$ 1-021 

1 Ri inGsto . 	. 

•Froc,dados:—.:R$ 3 " 

1 



"n~,~gnP~0~1, Vm7.40,q ,'D514N,~ .-sg—rh~rglirnp 
. . 

,ággiOlgOggg arniktitir— 

Aordfpnigenrgrffi ATM" "~9r491" 5, 

•I 

KG 	, 13.369,39 

'  
522:1104%00;4441);,„:"Tatiej 

‘i'f4:,~2.Ãwt  

crEavrrilm) 	No. 001759/2,00:.3 
,delo Toliband-08, com largura e espessuras mínimas 

P -4 de: 

'49mm x 0,4mm 	  

JFIXAÇA0 

0 
Dispositivos de5 fixação. e sustentação (suportes,. 
ferragens, etclt em ferro -cantoneira 	 
• - 

Feltro leve e iflexível de 	de.:roó 
4révestida numallas faces com uma o 
referência Thenáax Flex. T-fê\S ta MeirinaSePês 
sura de 25mm  N - 

Pintura duto  
REDE. HIDRAULIC/M • 	• , 

Tubo galvaniza:d. 
rósea BSP: 

\.,f1 	 

Tuba de 
selados 

8" 	 0 • • 
0010" 	 
"4 19" pu 	(c) 

16" (C=258 •e 5=96) 	  
12  0" ( 	  

Selos de fixe.es.e... 
1.1 

• -4i1; ,1,47":••Z 
• 

M2 

I 	1 	 -\\ sem f codtura SCHt,40, com 

'3/4".... 
1" 	  
1.1/4" 	 
1.1/2" 
2"  
2.1/2" 

- 4" 

aço preto, sem costucyBÇH-40 externpes  para sOlda: 

fsl 	 \ 
• .1. , • 

.... 	 , 	 " 
• •%:. • • 

• • ••''' 11•:-,-V á"' 

Ni '4 t  
-.t  

vtt, 
• 

• 

16.222,00 

9.629,06 
nm 
ji 	• 

11.644,65 

268,310"  

27,641,  
18,62' 

289,60P 
202,00% 
419,70' 
45,200W. 

226,00 
314,28 
343,10 

308,00 
171,GO. 

- 162,36 
81,80 

298.,95 
224,65 
.53.85 

Válvulas, Filtros e Amortecedores 

Válvula gaveta em bronze, classe Niagara haste fi 
com rosca de 1/2" a 4" 

• • 

 

UN .212, - 000_4- 9  
110 
.." 

 

alff"fflpEr 040 alegi4=Cei 



nt,--áj7j 

Fr pnte orle- 

é ROrtt° :40  ue 
951-  2fità0 de, 
Valores 

'P
utntit 
ror,danos; 

CORR GEDO 
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ELO OE ,parefr? 



. 4Ce 

2,00 
16,00 
12,000V_ 
24,00-4'd' 

4,00 
8,00 

4,00w.1 
4,004,k 
4,00ir 

_ 	 1355 

.aanR4IIMONfarPang.:‘ • 

.I011.',14005-01fii"r 
j

!a AGBOOMIAOCEAJ 04-MW4iPliNt,  
	 a 	.' ataNatrja'A.." 	- ics''neT-1014' 

CERTIDA0 D.A.T.. No.. 001_759/2003 

SINiagara de 2" a 4" 	  
INTálvula globo em bronze, classe 150, c/rosca, ref 	

UN 

Válvula borboleta em FoFá do tipo. Wafer, acionamen 
Oito c/volante e caixa de reducao. ref. Keystone-F-1 

,..,„!:,,,.....,!-..L,-~0,..T.gaw.m...-....,----,-.~.7,••----:-....-. -,..~..:-_____~.,G__,...---~,,,,,-.T412_,Tw. 
10" 	vã • ' 	-• 	 - * 	' 	 • 	UN rgi-A' if 	- UN 

4roi , •6" 	 11 	UN.• . 1MRI1U F,.,,1  . . 	• 	 11 
• ligilij Válvula de retâncão em ao .fundidoclase_e 15Q, com 0 	 -- -. Oportinhola e conexões. flangeadas,r5Z-Siagarq fig. 
. r27,.. 113., 	 ' - "A 	..- 

1 	
•(,-"\.---' 	--../-••.? 

....---- 
J Diâmetro. 10" ji, 

VRODiâmetro 6". ' 
. Filtro 'Y em açOi fundidá-- offasSe 15,  P ,e^ .,,U 	• 

9 geadas, ref. .N3jagara -- E'i.. 977 l u, k. 
4,1- 	 r4 	i 

ii-Se Diájne tro 10".. g, 

5§.4 Filtro "Y" Diãdetro  
!:•1 

mg; Junta de expanS39.0 axi -1 /fole mul 	 ao 
inox AISI-304 eangeNda,Xref. Niaaa 

,a 1  

'•••••¡ 	1 	• 	4••••••:•,;,. 
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1/2" 

UN 
UN 
UN.  
UN 

24,O0$ 

•• 16,00;i4 
16,00 
20,00 
6,004 

	

2 x 1" 	 

	

x 1.•1/4" 	 • ..grig, 

	

,Li• 2 x 1.1/2" 	 

	

1E742 x 9" 	 i44R1 
KM 9.1/2  x2.1/2" 

	

42.1/2 x 3" 	 
w•I 	1/2  - 4" 	 
8;12.1/2 x 

lgg Calha • de poliugetano expandido .:(36 kg/m3) incorabua P.E'¥ 	 ,* tivel, auto-extinguivel, aplicadas com barreira. de 	 RI 
vapor.   

. 	4-,......0.........r.,, ...„0,........., 	. .- '-'70MIZIO"  
g 

0far,10 

1,.005 

. 287,60 
202,00A 
419,70. 

- 339,404 . 1 ..r: 

	

226,00 	, , , 

	

310,40 	.1.-.: 
442,1ge,, 
308,00. i-J--- 
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Desenho AO 
Desenho Ai 
Desenho -A2 

NDesenho A4 
Desenho AS BUILT 

UN 	1.741,004 
UN 	105,00" 
UN 	52,00 
UN ‘-+ 3.250,00 

1,00 

or~Mmt41g~ 0.01.9!,1,9,Q3 ,e 11141-C4áigraidà•"''' 
, ,rwo r .4A524 fffirdgg 	'fiWM XIWWWWNWO~W_ ,riTgONWOFOM:1,.., 
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0Q1759„,2b03 CERTI DAC) D . A . T 	- 

M/— 	•• Y 8 	  
2.1/2x 10" 	  
3 x 14" 	  
3 x16" 	  

Fita de 
1MPessura 

p-' 
Suportes MetálVcos 	  

WALVULA MOTORIZADA DE 'BLOQUEIO TIRO BORBOLETA ON-
OFF 

rJLj 
Válvula motorizada "borboleta(0,n0 .)  • 

9Chave 	 -iSP-1 2,W4A 	e 	.,°` 
1,1  14 	 ,_ 

Tanque de ExPaOgo comÂhpaéidade ta?.7É,430 
e constituidosífem fibràçimento.... 	

, 
y ‘' 

.QUADROS ELÉTRIdps 	L. , = , 	,, 
EXAUSTAO SUBSOEb 
•ot 	;,, 
'Ventilador (veutiao.de 100M/h a 6390m? 

. 	„.:  
ATENUADOR DE 2WDO r  ' 

h 
DS-20/100 com op célui4s &dimellisões de 2400x18px 
1500 mm 	u • 	- 	 `-‘ ',. 	-,. 

R 	N.,,,,, .\,,  

ISOLAMENTO TÉRNICO DO .TANQUE 5E,AGiLár,gr';'  `-,...„..-r-  
4 PROJETO EXECUTO° .- 	' . . 

I 

JIN DesenvolViment.0 -dos Projetos liXecutivdr: Terraplen 
Moagem,Pavimentaaão e Drenagem Estrutura em Concreto 
WIArmado e Prot4dido, Estrutura Metálica, Instala 

!Válvula duas v0,as proporcIoL 
G  

çOes Elétricas,  
tálações de Detecção, Alarmee CombateWincendio, 
Instalações Eletrônicas, Instalações.Eltro-mecâni 
cas, SITIA, AS BUILT 

182,78 
135,40 

284,030  
56,25m; 

4.161,11 

UN 
UN 
UN 

. 28,00 
26,00 
6,004 

uNffs 
16,O0 

38,00 

• 1, OOM 
184 á ; 

alumínio de 1/2". de largura'e 0,5 mm de es 
zumer•,.~zurnmomr.y..11.-~.1= 

KG 	30.933,15 



• 

• 

CORTEM:0A  
D JUSTIÇA R 

SELO E FICALIZA O 
AUTENTICAÇÃO  

GOQ 
-1 ATO 4"-n- 



UM I 30,00 ¡ 

1 

UN 0 	30,00 

eff  ; 
:v•-•,re 	I 

30,00 	' CJ 

r,n,-47.r.415..",24',54.7.,,,MTMOrd-O•ffirn:L1,9 
'É-13 	.1.4, 4ià1 25,1.4'311;a d•ffl-424StiMrM'  
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fo:J4.4 	CRWIDA0 D.11s....T-.. No--001759/2ÓOS.  "È 
Rip . 
Wzg! 
Wmjt TRATAMENTO DE LIXO 
111' .ã ,.,0,• 

W':Vi,j- 
 

l
Eornecimento e Móntagem de-unidade-de Incneraçal.o 

Ow 4Mmodelo R GL 350 SE da LUFTECIL...::.... ............. 
11 
II SISTEMA DE :TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS(ESTEI 

ta RAS E CARRO S SE 1;,SJAD_FgrãSSA~ 
,: 

	 

	

o 	,<, < 	- 	. 	. 	.. 	. 	.. 	< 

tiN 

„, ,, 	, 
W -< EsteirasSilmentadoras 

LA .,.04  
..-:-.Esteira Transpr#tadora de Correia, com 1.;000 mffi de ..10 Wcomp com balara eletrônica.incorPora4A,completa,' 

Nconforme  espeggicaçoes e desenh651dolr   pncJeZto .. 
f-a`a;;1 	 • ,,,-”, 	. 	

4.•.:,'^ 
Rg' 	 . 11 . 	. 	 • • 	 .s- 
",lEsteira Transpe-tadora de'O9A-eia,,,,IbIEOW-.41M 

04compr.,(2o segNento)', comRletaFoOnSJ:mvpAzipci ca.-  N 
grOções e desenhogj do proi 	/ ne'..: . .: . 

r..,..•ACt \.,,  
grau 	ri. 	. 	,./ 	. 

:
{, 

, -- n,,,, '',Aft 	47" \5).1  ¥11}1Coniunto de BotOeiras cle íComando, r-CRO W.eflpe 

OW 
44 ficaçÕes 	r •„ 1 

i S 	b 
.è.< g! ., 

i s • 
s' 	

- 11".:  • 'ri  • "V 10 •I• 	t' '',1• \4•V02.4  .e.  • ' • 	'4 

ESTEIRAS COLETORA 	Li ,  ,\ 
.p, 

„., 	, 	•.,„ wil  '‘.:fil 
Esteira.Transpetrtadora de Correia, apabA, 	(Wate 

,.ral e guarda malas lkte4ais em aço iflo.3g 	2'con 
Alforme deSenhosN espolq.caçOes,crompmp . 	 .o .de , 	...,- 

ft , . Ç., 12.000 mm (ECLtp1)...1. .- .. .. .....  
r.4 • 	‘""k -\ .. 	 • 	/ 

]Esteira Transp6tadora„Xe'Çorreia, acabamento late I' 
ral e guarda meas.laterAià\em asneif,.~.~.1wboryi  

<<, 4 forme deserillos&Á espeoil'Èqadbes,dbM~S~D de -,-!, ça'KF 3 000 mm (ECL---62 e ECL-05. 	''',. 	rf : 1„1..<7.0.2 ......--:".. ..,.-i.É 	, 5-kiu .-, 	'M 	• 	2...) ..•••—• _,...,,tt,,,...... jr1-'4' ru.,...,'4>".  - 	- 	ei • - , Esteira*TransPyrtadora de- CorneAsa,•acabamentg~e -
affiral e guarda mWlaS laterais em acia_filtrEld-~, con 
Caforme'desenhósPe'especificaçOes,com comprimento de 
Pg ,q  8 700 mm (En-€3 e ECL-O4 	  
Wa 	' 
WgEsteira TranspoilUdwia,,da<XkgrrAM,acab eatca,,t-
Tarai e guarda. malas laterais .em aço ino -tivel, con 
hg forme desenhos e.especificaçoes,com coráPrimento de 
-4411.o0o mm (ECL-06) 	  
Q4 
Sgli'i 
'g-ESTEIRAS DE LIGAM) 

niffi 
,IRWEsteira Transportadora de Correia, acabamento late 
%Oral. e guarda malas laterais em aço carbono, confor 
0Mgme desenhos e .especificaeoes: com: comprimento de è.01à. 
MN 

UM 

 

m us 

gflo: 1,00 

uanufwRodngggs < 	
1NUOUROWekr -WONwe~ 
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' ‘- • 
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...sal a Mitt 

apl 

kv-kc,r, 
e.e -1A1.‘f • 
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• 

mi.DRomgt1,ARAt.  
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At á ATO 
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CERTIDA0 D.A. T. Nc) _ 001759/2003 
7.000 mm (EL-01 e EL-04) 	UM 

fdEsteira Transportadora de Correià., • acabamento late 
e guarda malas laterais- •em acto carbono, com•in• 

clinaca0(declividade), completa, conforme desenhos 
N,44ê especificações com comprimento de 3.900mm (EL-02 • 0141 e EL-05) 	• 

Esteira Transportadora de Correia , acabamento 
fig;lateral e guaikda malas laterais em aco carbono, 
F!!5, com inclinacao W declividade ), completa, conforme 
•AM desenhos e espePificações com comprimento de 4.000 
g.';4t1 mm (EL-03 e EL-06) 

_...d  e(-,AESTEIRAS DE TRANSIÇA0 

5 
. r.,,,A 

.5pp.5:,h :41 Esteira Transportadora 
ii  041  bamento later41, complet .5*, 	nf.  

	

com comprimentof de 3.20:(3"mn). .. : .. ,...-."'F, 	.(1... 	UN 
(((,--A . 	 `•,•, 	. 't-...-.'...i.*N., 	I 
L.entg  

No. Esteira Transpctadorai (1,4 Correial¡Rn4:m- "para 

	

...;,1transferencia ale bagage0 completp, co 	e ese 
''''', (ETV-01 e ETV-02). 	( l• 

nhos e especif:ii!pacôed;-, cpm comprinintoZnO 

	

- 	•.:-.) 	
0 mm 

el  w 	 5 

i 
efir:d CARRO S SE I S DE TRIAGEM-1DE BAGAGEM 	j 94. 	..„. — ... N...',,, i Esteira Trans Wortadara ‘ de Placa _ áíitaitir-Meia f , Lua", acabamentolat'stal\em ch9..;dáve:QQ:Arbono, if• -wAm completa, confrme des9)-thol e ispecificaçOes, (Dlli / 1  „ 

comprimento de 6.500 ----,)1..../ 	UM ',...,; 	',n,,,,  	znitl-  , / 
h1CARROSSEIS DE ESTITUIÇAME  ,. 
Esteira ••TransVprtadora de• 1;a:c4s, ormato 

1  ' , Lua",acabament ' lateral em chapa de.fa-co pre,:iidável N 
completa, confOrme desenhos e especifidacefes, com 

Kg comprimento de 04 . 400 mm  	UM U's2 	 q  
IrriM 	 1,-:. 	 .p 

	

Sistema de Conteple~ftl,P.§Zu-i,ean- conforme:Jte 	 4- 911'1/4  4.5.3 das Especificações 	4-:  O  

	

.'„ 	 UM 
Ri'd Balança Eletrônica p/ Bagagem Fora do Padrão 1.000 
41k 1• 000 mm 	UM (e-  Ntva ( 
00 Ferramentas,Dispositivos e Instrumentos Especiais, 
rlds*:WOJ  Conf. Item 7.1 das especificaçOes (Cotar em Plani 
R'42.4 lha a Parte) 	  :,,-.41,  f 

• 

15 
15.  

UN 

2,00 

• 

2;00 -C, • ;:w, 

-WIrfr-g,,,C811.2V 

tegaitA,Meelekffir-fr"  -7W 711Na-( elrfjc.. #4.11"'  ""14"7""  
L 

• 
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Aubantico a pressfite copi, 
esentado, de que dou fé. 

Valeres 
Autentic..— . 

letal .... 

CORROEDCr OgtAL 
POVUSTI A RI 

âELO RIE Rs ALIZAÇA0 
FICAÇÃo . 

1 MIO 

U 

• 



J359 

,iaMann111,21"." 

sã:W.13MM- 4 f,4 ••-• 7 e. "14~91Pigri"Mnqr  OOM OC 
, 

41' 
oi!).1.4g1À49V,  

AWRIMMWER 

-'"nlinannarMIS 'NP 

UN 

UN 

.. 	4, 	-• Elevador eletripo p/20 pesSoas.... descida. Portas,' - 1;.m• 	. 	
. 

bmpainéis e corrimão em aço•inoxidável,rainalizacão 
• -plm WOde chamada, • indicador dos. Paviment,.--dnaidkdor de er 
'5proximação.dosípav4mentosagruié e•intercoulünTba dor ifigl 	

II- 
-PI 	• 0 

. 	. tb- 1-4.t.,eca.s de Reposicao  

Pd

P/ um Período de 05 anos, conf. 
-4item 7.2 das esoecificações ( Cotar.em Planilha a 
Parte)  • 

• 
gnoá 	

• 

omAcrescimo referente a alterações na:posição do sis 
WMptema de transporte e manuseio 'de bagagens 

• 
-• roh ELEVADORES E ES.p-ADAS.a0.1 ~,--ir . 	. 	. 	. 

ELEVADORES 	
• - . 

Kfd 	CERT I DAC) D . A T No 001759/2Ó03 

R 

;-----.:::------., 	ce 

00 4AESCADAS R0LANTE-8 kl 	 N\ 

illik
W
1W 	rç 	I. 

 Escada rolanteffle 48 pai. ,23m la 
fflemergência, segpor.de,9úrfto éircui; 	. 	, e"  o.  ri • \‘ tra sobrecarga, freibs /de serVí.sco• e . 	 wia, 1  ,vg limitador de 'IslocidéldeLsensOr dé au• 	u le 	I 440 	 . SY,!,,t;vantamento de aegrau .1..°.  ofgs 	 ..• • .. • Phiá 	 r• 	 ...?"1 -., RI L 	 -1 	• N'"át-`4ii 

ms-4 
OPONTES DE EMBATUE 

 
.„.4 XI 	- -.„.'..., %Fornecimento eviExecUpso Sde Pontééd

. 	arque te Mlescópicas mode.° TB zails-2...r.,:., -:211...  ow,g,  
WIECQUIPAMENTOS TtLEFONICGt5, 	•k~ 	 - .— 

~ateriais de Montagem e plinstalação• dolá equipamen "I t tân, ofertados, inclusive barras do DG para o lado *lida central 	  
ify4 	 . 
N9

Telefone SIEMENS E 410 com seleção decádicalmulti. 
RW- h1,Wfrequencial, 5 teclas adicionais p/ acesso direto 
02às facilidades do sistema . , • 111 

\\\, 
e. H 	••=e4m,,., „.. 

gaSistema'bigita41 de Comun4appes.HIÇOM71-092d.„ ',4q dde 
? 

WMULTIPLEX totalhente. digftlk Pà.-ra4.1trámo os di Wgitals, 1.024-giamais(928,anal:' -dos +-96 digitéàé-
430 TIE-LINE DIGITAIS, 02 termilialt-tdOldTtUéfonis 
ta(s) e 01 fonte- (carregadorbateriaM 	 

UN 

UN 

UN 

. 	-U,t'• 

11 	. .Correio de Voz 	su 	/55 horas de grava kpara 450 uárioà . 

ta c&0/6 acesso- ---~summiwww~~~.--0.-~mmm=aws.apiAgoi nÁ 
-I 
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242 EFICIO 	KITAC.-:i Jeff_ WiP:1431,'NE.IF2 PDiTO 
Av. Almirante Barrm3, 1.39 - i..o.já)Q`

,E6kfie:25:52-CA24 1.4207(2230916C=. 

WiINTIC-0;43.  

ktartico a presente
esent,:do, de clue dak fé. 
Valores 
Autentic—  
Proc-dados:. 
TntA' 	 

ri unhares rum 

jagiginai a Mlffi d! • 1,, 

•E•r, 	tie 70U7. 



J3G0 

	 kgRair"-,e ,W• 
g4MaAtte 

' fiÀ-940,1,i 
oidOdt- 

glabÇ.  iãdÁIWW-brtaalk - rer 

UN 

4,00 

CERT I DAC) 
f!Telefone digital OPTI;r: 
voz e display. alfanui: 

1,-Olcom com LED 	 

i,T.. No 001759./2003 
,NDART 300E com viva - 

v, 12 teclas de funcao  

 

 

UN 30,00 

 

:,Mesa de telefonista de central telefônica - modelo 
}AC-2'SIEMENS 	  

EQUIPAMENTQS ARraWIRWIDIZ 

Resfriador de aquido York, 11,o YTH3A4E1CNÉ„ca. 
Ipacidade 4102R, refrigerante. 	motor .380V 
'cm quadro elé-k.ico de partida. painel micropro 

'cesSador de codtrole 
, 	1- 

Torre "KWCT",.5bdelo :KWF-150/T5.00/2.6D-ST- la,„,,,p 
méis auto-extintuiveisi  ,motor!..3.51.60TigUndart 	 . 	..1 t-,:i 	• 	. 
TERMINAL à CARGA PROVISORIM.  

V,i • 

;i.ii ESCRITORIG DA PgSCALIZÁÇA0,1  • - 	‘,....::,„ i 	M2 
CERCA DE AT.Â1'i 	0, PIDRAb..INFRAnF._` -̀v • 	. M • 

	

,.. 	. 

y 	‘ '-' ede ettéti-ica . para."'es .-T 	'ndriso , i 	Y 	• 	Uslík 	• - 	1 f.UN ,_,1 	. - 1-..re 	',...1  

INSTALAÇOES EL&RICAál/ GALPOES. 	
(1 

ct 	i 
r' PÀ 	- 

	

'' • 	 • 
I Quadro de distnibuic en baixatõ,sjste. 
tema luz - e fora, Reft-QL NIE.C, •equila-  .....,c4 -40_1_F.lis. • 

. juntor tr tpolal. a . seco 2)20A, •IC0= 14KA - 07-  Disoun 
,'.tor monopolar 0-- seco, 15A, •NI0C= k,l,G,Ig. 	I 

''s •,231k4"2,- --..--,-4 	. 	- 
,..,.,, 

72..í.-m Lâmpada - vapor detélico 250w.... 	. 	, .1, ; -0 .,,,:r 	 . _ . UN . 
9g Lâmpada vapor kdet' tâlico 150V 5........ 	,,,..,,...>" 	''''''./ 	UN 

	

KI,  Cabo' lkv , 6mm20 • . 

	

	 M 1 	
,  ..,„. 	 ,---1,,,-.,--'• • 

.-.. 

	

-9 Cabo ikv•16mm2à  • 	. 4 	 '.",47.1 .5-rt,  	M 
Cabo ikv 25mm214:  - 	.--. 

M 
'Cabo flexível olje2-,5mm2 	M 
Projetor cônicAref. 145 NA 726-R  . 	.PÇ .J. 
Cabo de 
Poste para telefone D150-11=10m  - 	• ' 

PÇ 

• 
,MONTAGEM DE GALPAO (TECA): 

NFundação - Fornecimento de •chumbádores e concreta 
gep de base• 	  

.94  
lImplantaçao.de' 
RIOS 	 

''Poste  de concreto 
Cabo de telefone C150 50 pares 	14 

UN 

4,00 

436,00 ". 
294,00 

1,00 

19,00 
15,0015 

.270,00' 
132,00 
60,00 - 

1.2(1).2ffir 

120,00'à 
3,00 
2,00 

100,00 

1,00 
tápr  
NA 

3,00 

g.-WR7"-CPIT.,) 	 Paulaftodngtres,104-4 .'•' ezei£eatameepn6 
jr,74*fl, 



CO7CEDOMAGERAL 
ELO V=ÃO 

AVYANTIÇAÇÃo 
. 	• 

• WJU • 
ATO,  

111111111111111111
37 

111111111111111 

• 

24P EFIFIO Ik: hrffAS JiCEE MARIO PIREM PINTO 
A,,, „ Almirante Barrcp.--)3, 139 - Iccia C - Fcce2::::3,:-CY.424 1.42W7C223092Z.  

6' rienriqv .  
Autentico a presente cápi, r- ' 
es..swtaclo, de que 6311 ftf..,,.  

Valcre.s  200L 

AutPntir,...—.:R$ Uri 	 ,,0i. 
P, f,,iado.. 	. ' 	Linhares Filhó' '-'? 

Total,— 
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, 	-CERTIDA0 D...-.4.T. .1zo,. 00.1759,2e303 
JEstrutura - Montagem e - repintúra da estrutura:: 	 UN ,JCoberta - Coberta e fechamento do sansuy 	UN k0 	. . 	- 	. 

~, gaRecuperacao  do Teca II incluindo reformas,fixação 
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11141BALIZAMENTO DO PATIO DE AERONAVES 

WConstruçao de linhas de dutos para eletroduto:kana 
flex 3"  - 

ferro galvani-.~:2" 	 .. - m 
.Construção de caixas de inspeção 	 
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CERTIDAO D.A. T No.. OO175F2ÕO3 
Estacas tipo Franki 0 600mm 	 
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Brasília, 05 de dezembro de 2003 

  

        

        

        

PAULO DIETZCWNETO 
Superintendente. de Empreendimento de Engenharia 

CREA-MG 24295/D 
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guelroz galvão 
CONSTRUÇÃO 

ANEXO III 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007. 

compreendendo os 

Atendido 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, no município 

de Bom Jesus da Lapa - Bahia. 

LOCAL DO SERVIÇO: Bom Jesus da Lapa - BA 

RESPONSAVEL TÉCNICO / No. DE REGISTRO CREA: 
Giovanni Portela de Souza - CREA-PE no 5627-D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TECNICO: 

(X) EMPREGADO 	() SÓCIO ( ) DIRETOR 	(X) RT 

1365 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 

CAT no 269/2007 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

LOTE 1: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 4: Ter executado contrato(s) de obra(s) 

seguintes serviços: 

4.4 - Concreto estrutural com Fck >= 35 Mpa com adição de Sílica/Micro-sílica. 

LOTE 2: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado contrato(s) de obra(s) 

seguintes serviços: 

3.4 - Concreto estrutural com Fck >= 35 Mpa com adição de Sílica/Micro-sílica. 

compreendendo os 

Atendido 

LOTE 3: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado contrato(s) de obra(s) 

seguintes serviços: 

3.4 - Concreto estrutural com Fck >= 35 Mpa com adição de Sílica/Micro-sílica. 

CONSTRUTO QUEIGAI---":"C. AO S/A 

Antônio de Oliveira Alvim 

Eng° Civil - CREA/RJ no. 22.700-D 

Procurad 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÀO S/A 
Av. Rio Branco. 156 / 30° andar, Centro — Rio de Janeiro — RJ — CEP 20040-901 —Tal.: (55 21) 

	
)-7100 — Fax: (55 2)) 2240-9367 

• 

compreendendo os 

Atendido 
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CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO 
145: CAT: 72007 Ó ágiria4, 

Certifico, a pedido de parte interessada adiante nominada e qualificada, para fins de acervo técnico, que fazendo 
rèver os arquivos deste Conselho foi verificado encontrar-se anotado sob forma de responsabilidade técnica o que 
se segue: 

profissional 	: GIOVANNI PORTELA DE SOUZA 
Número da Carteira PE 00005627/D 
Visto CREA 	: 3837 
CREA de Origem :PERNAMBUCO 
Título 	 : Engenheiro Civil 

Número ART 	:198788 	 Série: C 
Data de Anotação 	:06/03/1990 
No. ART Vinculada : 
Empresa Contratada ,CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 
Nome Contratante DEPT.DE  ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA-DERBA 
Nome Proprietário DEPT.DE  ESTRADAS DE RODAGEM DA BAHIA-DERBA 
Endereço da Obra PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO / 
Valor da Obra/Serviço CR$ 54.857.654,92 
Cidade 	 : BOM JESUS DA LAPA-BA 
Participação 	: Equipe 
Tipo da ART 	: Normal 
Tipo do Contrato 	:Empregado 
Data da Baixa 	: 26/02/1996 
Motivo da Baixa 	: POR CONCLUSÃO 
Período 	:10/10/1989 ã 30/07/1991 

**********Observaçoes " 
- CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA LAPA.CONTRATO N" PJ 025/89 

""*********"'"**************DESCRIÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO"'" 
Atividade : EXECUCAO 	 Quantidade:1.180,00 
Descrição: PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO 
Nível:ATUACAO 	 Unidade: METRO(S) 
Cuja(s) cópia(s) xerografada(s) do(s) atestado(s), cujo teor é de inteira responsabilidade do(s) emitente(s), vai(ao) 
em anexo conferida(s) e autenticada(s). Esta certidão é para fim exclusivo de acervo técnico e não acrescenta 
qualquer atribuição as originalmente consignadas no registro do profissional no CREA, sendo vedada qualquer 
extrapolação, nos termos da alínea "B" do artigo 6o. da lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966. E nada mais 
havendo, nem me tendo sido pedido, eu, MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS, dato e assino a presente 
certidão. 

SALVADOR/BA 12/02/2007 

   

MARIA DA GRACA C. SILVA FREITAS 
SUPERV. DE REGISTRO E CADASTRO 

Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402- Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963 
Home-Page: http://wmv.creaba.org.br 	creaba@creaba.org.br  
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ATESTADO (Complementar) 

O Diretor Geral do Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia (DER-BA), 

no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo n° 136/07, atesta que a 

empresa,CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, tendo como Responsáveis Técnico os 

Engenheiros Civis Giovani Portela de Souza, CREAJPE n° 5627-D visto CREA/BA n° 3837 e 

Mário de Queiroz Gaivão CREA/CE 9286-D visto CREA/BA n° 8406, complementa o 

atestado já fornecido requerido no processo n° 9.217/01 e assinado em 16 de novembro de 2001, 

referente à execução das obras da Ponte sobre o Rio São Francisco, no Município de Bom Jesus 

(da Lapa,' objeto do contrato n° PJ 025/89, assinado em 10 de outubro de 1989, informamos que 

,as aduelas pré —moldadas em concreto protendido, fabricadas e lançadas no trecho em processo 

41, de balanço sucessivo, possuem peso próprio variando de 70,69 t a 106,65 t. 

Salvador,30 de janeiro de 2007. 

t—C" 

Luiz Sérgio C. de 0. Martins 
Diretor Geral 

• 
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Este Atestado encontra-se recistrado 
no CREA/BA c é parte lak:11-,pnte 
inseparável da CAÍ N° 	 
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inteira responsabilidade do emitente. 
A ceai ticação do CREA/BA limita-se 
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O Diretor Geral do Departamento de Infra-estrutura de Transportes da Bahia — ( DERBA ), 
no uso de suas atribuições, tendo em vista o solicitado no processo n.° 9217/01, atesta que a 
firma CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÀO S/A., tendo como Responsáveis Técnico 
os Engenheiros Civis Giovanni Portela de Souza, CREMPE 5627-D, visto CREA/BA N.2  
3837 e Mário de Queiroz Galvão. CREA/CE 9286-D, Visto CREA/BA N. 8406 , executou 
os serviços abaixo relacionados, conforme as normas vigentes adotadas por este 
Departamento , tendo a Empresa apresentado bom desempenho técnico e pleno atendimento 
ao Cronograma Físico—Financeiro. 

O presente atestado não deve possuir emendas ou rasuras. 

RODOVIA 	 : BR. 430 

OBRA 	 : Ponte s/ o Rio São Francisco no 
Município de Bom Jesus da Lapa. 

EMPRESA 	 :CONSTRUTRA QUEIROZ GALVÃO SIA:— 

• NÚMERO DO ATESTADO 	 : Referente ao processo n.2  9217/01 

CONTRATO 	 : PJ 025/89 

ASSINATURA 	 : 10.10.89 

PROCESSO 	 : 5.761/89 

INÍCIO DOS SERVIÇOS 	 : 10.10.89 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 	 : 10.10.89 a 30.07.91 

EXTENSÃO : 1.180m 

LARGURA 	 : 13,10m 

VALOR DO CONTRATO 
• • 	• 

VALOR MEDIDO A PREÇOS INIC AIS : CR$ 54.857.430,37 

: CR$ 54.857.654,92 

1/3 

y I.  t,_ ..U.-,takto encontra-se registrado ( 
• CR 1,..A./BA e ‘.5 parte irir9rite...g.  

inscparax el da CAT is:' , C--b.• '"") )7...0**Z4- 
sendo os dados nele constantes cie 
inteira responsabilidade do emitente. 
A certificação do CREA/BA iàjta-se r 	a 	; n às in formações •scritas nas /kR itinu  s 	',, o 

fp 
	-7pifir-m4 '24 	 
Maria dalCirsça§ Calhar) de Freitas 

Stinerv. de Registro e Cadastro. 
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Continuação referente ao processo n.9 9217/01, Contrato PJ 025/89 

DESCRIÇÃO DA OBRA 

1369 

• 

A ponte sobre o• Rio São Francisco. objeto do Contrato PJ 025/89, assinado, em 10 de 
outubro de 1989, Aditivos PJ 006/90. PJ 063/90 e PJ 008/91. foi construída em zona urbana 
do Município de Bom Jesus da Lapa, com extensão de 1.180 m e 13,10 m de largura. 

O partido estrutural adotado para a transposição do Rio São Francisco, projeto e execução, 
teve as seguintes características principais : 

Tubulão de camisa de concreto armado com diâmetro de 1,40 e 1,80m e base cravada na 
rocha, executado a ar comprimido com pressão de até 2,00kg/cm2, sobre lâmina d'água 
de até 8:00m de profundidade e corrente máxima de 1.80m/s. cravados a partir de ponte 
provisória de madeira e flutuante de convés corrido. 

Blocos ide fundação que coroam os tubulões, executados em concreto armado em uma_•_ ,  
única camada, sobre pranchões de madeira e perfis metálicos apoiados em consoles 
concreto fundidos às camisas dos tubulões. 

Pilares em concreto armado em seção maciça e vazada, com altura de até 25m  :  

executados, em formas deslizantes, em camadas de 30 mi. ininterruptas, com produção --"-
de 15 cmihora, utilizando bomba de concreto e elevador de serviço para o transporte 
concreto e de armaduras e pessoal. 

Superêstruturas em Vigas Premoldadas em concreto protendido com comprimento 
'unitário de 40 m e 'peso próprio de 106t, na quantidade de 88 unidades, executadas em 
canteiro provido de unidades de transporte transversal, tipo Fischetti, e longitudinal, tipo 
Carreloni, lançadas por meio de treliça autopropelida com capacidade de 140 t e vão de 
até 45 m. executada em concreto protendido no processo de pós-tensão em unidades de 
12 o 	Ó Segmento 'é formado por .22 vãos que materializam 880 m de ponte nesta 
solu0o estrutural: 
Superestrutura' em Balanços Sucessivos através de Aduelas em concreto protendido 
com até 7.50 m de altura pré-fabricadas em canteiro provido de pórtico auto motriz com 
capacidade de .105 t com vão de 20,00 m. transportadas por meio de flutuante de convés 
corridõ 'de 800 t 'de carga.-tracionado por rebocador com máquina de 380 HP e içadas 
por meio de treliças metálicas em balanço associados a conjunto de guinchos elétricos 
com capacidade de 140 t. As aduelas são coladas com epóxi em todo o conta.. 

transversal e 1 a seguir protendidas em unidades de 12 o V2". O partido desta solu 
estrutural está definido em 2 contrabalanços de 80 m cada um e o vão central de 140 mliriffr 
caracterizando 300m de tabuleiro executado em processo de duplo disparo pré-fabricado. 

, • 
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Continua ão referente ao-processo n.2  9217/01, Contrato PJ 025/89 

PRINCIPAIS QUANTITATIVOS 

Execução com fornecimento, preparo e aplicação de concreto estrutural armado fck=20 MPA 
Execução com fornecimento, preparo e aplicação de concreto estrutural protendido fck=30 
Execução com fornecimento, preparo e aplicação de concreto premoldado protendido fck=30 
,Execução com fornecimento, preparo e aplicação de concreto premoldado protendido fck=20 
Execução com fornecimento, preparo e aplicação de concreto com micro-sílica fck=50 MPA 
Fornecimento, corte, dobragem e colocação de aço CA-50 
Fornecimento, corte, dobragem e colocação de aço CA-25 
Confecção e assentamento de cabos de 12 cordoalhas de 1/2". c/injeção de cimento 
Ancoragem e protensão de cabos de 12 cordoalhas de 1/2" 
Fornecimento, moldagem e desmoldagem de formas para concreto protendido premoldado 
Fornecimento, moldagem e desmoldagem de formas de madeirit 
Fornecimento, moldagem e desmoldagem de formas curvas 
Fornecimento, moldagem e desmoldagem de formas planas 
Execução com fornecimento de formas deslizantes 
Execução de fundações profundas dentro do rio com lâmina d'água de 4.0 m. através de 
tubulões a ar a ar comprimido com camisa de concreto armado. com  diâmetro de 1.40 m 
Execução de fundações profundas dentro do rio com lâmina d'água de 4,0 m. através de 
tubulões a ar a ar comprimido com camisa de concreto armado. com  diâmetro de 1.80 m 
Cravação de tubulões a ar comprimido * 
Lançamento de vigas premoldadas com 40,00m de comprimento e 106ton de peso 
Lançamento de aduelas premoldadas com altura variável entre 2,50 me 7,50m por 13,10 m de 
• Escoramento vertical com estrutura tubular metálica 
AndüYnie de madeira 
Guarda corpo tipo DERBA 
Fornecimento e colocação de juntas tipo "jeene" 
Aparelho de,apoio demeoprene fretado . 	. 
Bainhas de polietileno 
Adesivo Epóxi 

Des,XialgrO'Irle/EálieRs. t '- - 
Estruturas metálicas 
Cravação cle,estacas metálicas (144.54 x 2 TR 25 + 305.46 x TR 25) 
Fornecimento e confecção de estacas metálicas  

9.805,63 m2  
3.647,40 rn3  
6.920,78 rn3  

477,67 rn3  
679,80 rn3  

1.907.688 kg 
15.323,00 kg 
361.685,8 kg 

1.628,00 un 
24.648,36 m2  
19.890,31 m2  
9.037,00 m2  
8.917,69 m2  
7.843,39 m2  

1.041,80 m 

488;80 rn 

3.173;20 rri3  
88;00 un 
86,00 un 

10.003;37: rri3  
5.741;40. rn3  
2.394015 m 

121,95 m 
4.843,00 kg 

16.800,00 m 
1.026,00 m2  

28,00 un 
55.000,00 kg 

450,00 m 
30.136,50 kg 
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Antônio de Oliveira Alvim 

Engo Civil - CREA/RJ no. 22.700-D 

Procurador 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVA0 'S/A 
Av. Rio Branco. 156 / 30° andar, Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-901 -Tel (55 21) 2131-7100- Fax: (55 21) 2240-9367 

que/foz galvão 
CONSTRUÇÃO 
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ANEXO III 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007. 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Construção do Hospital Geral da Unimed 

LOCAL DO SERVIÇO: João Pessoa - PB. 

RESPONSAVEL TÉCNICO / No. DE REGISTRO CREA: 
Mauricio Rizzo - CREA-MG no 5.777-D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TECNICO: 

(X) EMPREGADO 	O SÓCIO ( ) DIRETOR 	(X) RT 

 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 

CAT no 182/2007 

 

 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

LOTE 1.: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 4: Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

4.3 - Sistema de "Structural Glazing" e/ou pele de vidro. Atendido 

LOTE 2: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

3.3 - Sistema de "Structural Glazing" e/ou pele de vidro. Atendido 

LOTE 3: CAPACITACÃO TÉCNICO-OPERACIONAL: 

  

Item 6.1.4 - alínea c - 3: Ter executado contrato(s) de obra(s) compreendendo os 

seguintes serviços: 

3.3 - Sistema de "Structural Glazing" e/ou pele 	Atendido 
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CERTIDÀO DE ACERVO TÉCNICO N° 182/2007 - 

Em decorrênciaidó pedido protocolado" sob o n°.221412007; datado de 02.05.2007, em que a 
firma CONSTRUTORA -_ QUEIROZ GALVÃO -S/A, registro n° 689-EM/PB, solicita . - 	 r 

certidão -de acervo-  técnico _para FINS DE. LICITAÇOES PUBLICAS, CERTIFICO que o _ _ 
Eng° Civil / Eletricista MAURICIO RIZZO,- -CREA n° 5.777-D/MG, Visto if 4536, 
EXECUTOU os serviços -registrados neste Conselho conforme a(s) ART(s) n°(s) : ART 
94902 — serviços de construção dó Hospital Geral da UNIMED — AV. Beira Rio, s/n St 03 
Qd,39 Lt.270 Torre -- João Pessoa/PB -- com 22.400,00m2, ART 189917 -- instalação 
eletrica de AT e BT, instalação de ar condicionado central.  ÇOIll sistema de pressão 
diferenciada para evitar contaminação de ambientes especiais 390 TR sistema elétrico 
sistema informatizado de automação predial para.  controle de sistema eletrico,.equipamentos 
eletromecânicos -7- Hospital da -UNIMED — AV. Min. -José Américo de Almeida, s/n -- Torre 
— João Pessoa/PB, o Eng° Civil LUIZ CARLOS .CAYALCANTI, CREA n° 7.212-D/PE, 
visto n°  2301; EXECUTOU os serviços registrados nas_ Seguintes ART 's: ART 46363 
serviços-  de construção do Hospital Geral da UNIMED Torre — João Pessoa/PB com 
22.400A0m2;-ART-)59,647 — estrutura 	concreto arittaclo-,FCK 15mpa, FOC= 20 mpa, . 	 . 	 . 	_ 	„ 	. 	. FCK---  30 mpa, .revestimentos-  de tetos, acabamentos de.  paredes: cerâmica e pastilha — 
UNLMED 	 Tor.te,-,-.--João -Pessoa/PB, p Eng° Civil com especialização 
em Engenharia.  de Segurança do Trabalho MARCOS MIGUEL RUSSO, CREA n° 3.953-
D/PEi  visto n° 3.774; EXECUTOU 6s. serviços -registrados na seguinte AR. T: ART 69644 e 
102101 — serviços de - construção do Hospital Geral da -UNIMED — Av. Beira Rio, s/n - 
Torre — Torre .= João Pessoa/PB -- com 22.400,00m2, e que o Eng° Mecânico MARTINS 
ANTÔNIO MELO DA FONSECA,-  CREA n° 13981,D/PE, visto n°4816, EXECUTOU os - 	 - 
serviços registrados -Ra ;seguinte ART ART 181925 — sistema -de -ar condicionado, com 
central de água- gelada,, instalações mecânicas de gases medicinais, elevadores automáticos 
tipo maca -- UNIMED Av Jose Américo de Almeida, 1450 Torre — João Pessoa/PB. 
CERTIFICO AINDA; _que 	-atestado(s) apresentados 'pelo interessado, emitido(s) 
pel(os)(as) UNIMED, fica(m) vinculado(s) a esta certidão, excluindo-se os serviços que não 
sejam da competência _do profissional. A veracidade das informações contidas no(s) 
atestado(s) é da responsabilidade exclusiva do emitente. . E nada mais havendo a certificar, 
eu, Engenheira Civil MARIA INÉZ DAMASCENQ MAFRA - CAJU, REGISTRO 
NACIONAL n° -.1590802999;  servidora deste CREA-PB, matricula -.n° 142-2, emiti a 
presente Certidão, que vai assinada Por mim e pelo Engenheiro Civil CORJESIJ PAIVA _ 	- 
DOS SANTOS, REGISTRO NACIONAL n? 1601338066, .Superintendente, por delegação 
do Presidente deste Conselho, Engenheiro Civil pAuLo-  LAÉRCIO-VIEIRA, REGISTRO 
NACIONAL n°  160075837-1,-outorgada pela Portaria ri° 28/2006.********.*****,"21*** 

- Joap Pessoa, 3 de maio de 2007 
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. Escavação de 98 tubulões para fundação, sendo 60 com capacidade 
de carga superior a 300 tf 	  

. Estrutura de concreto armado fck = 15 MPa 	  

. Estrutura de concreto armado fck = 20 MPa 	 , 	 

. Estrutura de concreto armado protendido fck = 30 MPa 	  

. Estrutura Protendida — Protensão em Vigas 	  

. Esquadria de alumínio com ferragens 	  

. Esquadria de alu—rriíriiii cOm pele de vidro 	  

.'Esquadrias de aço com proteção radiológica 	  

936,00 m3  
863,38 m3  

4.443,83 m3  
272,00 m3  

01 ud 
2.486,73 m2  

269,00 m2  
20,00 m2  

. Esquadria de madeira com ferragens 	  2.010,90 	m2  

. Vidro transparente incolor 6mm 	  191,00 	m2  

. Vidro transparente fumê 6mm 	  2.257,00 	m2  

. Vidro temperado 10 mm 	  269,00 m2  

. Espelho cristal incolor 4mm 	  230,00 	m2  

. Revestimento de Paredes 
Tipo Porcelanato 	 1 	  10.727,28 m2  
Tipo Cerâmica Esmaltada 	  15.015,23 m2  

. Revestimento laminado fenólico melamínico 	   	17.023,88 m2  

. Revestimentos especiais — Proteção a radiação — Barita 	 86,40 m2  

. Revestimentos especiais — Térmico 	  99,00 m2  

. Revestimento de Pisos 
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unemed 
Este documento cujo teor é de responsabilidade c1( 
emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico n 
t 18.2-  /,1001', emitida em '95  /2_5:0-  excluindo-si 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência dl 
profissional cujo nome consta no texto. 
_João Pessoa O? de MA" 	de 

DECLARAÇA0,- .,-,.. 
Enga Civil M Iniz Dama cano Mafra Cajú e"-  

RNP 1500802999 - 4 t.   142-2 
Declaramos,, para fins de participação em Concorrência Pública, que a 

LCONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A.,/através do Contrato S/N° de 08/11/95, com valor a preços 
iniciais (lo = 10/1995) R$ 21.350.165,41 (Vinte e um milhões, trezentos e cinqüenta mil, cento e 
sessenta e cinco reais e quarenta e um centavos), executou para a UNIMED JOÃO PESSOA, no 
período de 11/95 a 08/98, a construção do Prédio do Hospital Geral da Unimed João Pessoa, composto 
de 07 (sete) pavimentos com altura total de 27 metros e área construída de 22.400,00 rn2, com 
fornecimento, instalação, elaboração de testes e pré-funcionamento de equipamentos, com 270 leitos 
distribuídos com instalação de enfermarias com alojamento conjunto e quartos/apartamentos com 
instalação privativa, 02 Centros Cirúrgicos dotados de instalação com salas especificas para 
esterilização e preparo de material e equipamentos utilizados em procedimentos médicos, com área 
total de 900 m2  classe 100(ambiente livre de bactérias e partículas — sala limpa), com 13 salas, 03 UTI's 
com 24 leitos, 01 Pronto Atendimento/Emergência, 01 Laboratório, 01 Centro de Diagnóstico com 07 
Salas de Radiologia, Imagem equipado com tomografia computadorizada, ultra-sonografia, incluindo 
instalações especiais, elétricas (baixa, média e alta tensão), chamada hospitalar, telefonia, interfonia, 
antena TV/FM/Circuito interno de TV, lógica, hidrosanitarias e afins, segurança e prevenção e combate 
a incêndio com redes de sprinklers e hidrantes, extintores e central de ar condicionado/rede dutos, 
blindagem radiológica (concreto e barita), sistema de proteção contra descargas atmosféricas, 
transformadores isoladores com relês DSI para detecção e alarme de corrente de fuga para salas 
cirúrgicas, cabeamento estruturado em fibra ótica e CAT-5e, localizado na Av. Beira Rio, S/N°, bairro da 
Torre, João Pessoa/PB, tendo realizado, entre outros, os seguintes serviços: 

Projeto Executivo: 

Elaboração de Projetos Executivos de Arquitetura, Fundações,Estruturas, Instalações Elétricas, 
Hidráulicas, Águas Pluviais, Hidro-sanitária, Sonorização, Lógica, Telefônicas, CFTV, Detecção e 
Alarme Contra Incêndio, Automação, Gás e Ar Condicionado. 

 

 

Av. Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre - Joãü Pessoa - Paraíba 
CEP 58040-300 - Fone: (83) 2106.0216 - Fax: (83) 3244.2500 

CNPJ: 08.680.639/0003-39. Insc. EstaduaNenta 
E-mail: unimed@unimedjp.com.br  ANS N° 32104-4 



C% 
 504EDORI:; 

.0110.• R, 

;.s. 	
. 

Flí,:,actAT\i,  

. 0.03106 

1111111110101  

• 

• 

• 



.93;A 

 

   

  

emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico runiened 
z- Peto ). emitida em () / 05 / 04-excluindo-se 

o (s) item(ns) que não sf3ja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 03 de litgo 	de  j-i2)0  4  
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Cerâmica Portobello Carga Pesada 
Porcelanato polido 	  

   

Eng Civil Inéz D mascenrt&W 
RN i5001302 w:Mat. 1 e 

.
- 

,85m2 

  

      

      

Porcelanato não polido  	 88,00 m2  

	

Vi n I ico (Paviflextp)     2.388,00 m2 
Korodur 	2.150,00m2  

. Pintura a base de epóxi em paredes  	1.504,52 m2  

. Pintura a base de epóxi em tetos 	898,80 m2  

. Forro em Gesso 	 13.874,14 m2  

. Terças de madeira  	2.383,00 m2  

. Telhas de fibro cimento ondulada de 8 mm 	2.383,00 m2  

. Algeroz de concreto 	 348,00 m2  

. Alvenaria de tijolo furado 1/2  vez (Arg. 1:2:8)  	30.678,30 m2  

. Alvenaria de tijolo furado 1 vez (Arg. 1:2:8)  	 1.447,34 m2  

. Alvenaria em blocos de vidro 	 277,00 rn2  

. Laje de piso pré-moldada treliçada  	4.725,14 m2  

. Laje de cobertura pré-moldada treliçada  	8.291,18 m2  

Instalações Especiais 

. Sistema de detecção e alarme contra incêndio com 640 pontos de detecção. .....01 	ud 

. Sistema de combate à incêndio, com 565 chuveiros automáticos (Sprinklers ) 	01 	ud 
Rede de hidrantes (caixas, válvulas, mangueiras, e acessórios) com caixa 
para abrigo de mangueira e hidrantes, tipo incêndio, com tratamento anti- 
ferrugem e pintura vermelha normatizada (de 90x60x17cm) 	 33 	ud 

. Registro globo angular de 45 graus entrada 2 1/2" rosca Interna gás 11FPP e 
saída 2 W com rosca externa 	 33 ud 

. Hidrantes, Extintor água gás pressurizado AGP, capacidade 10 litros, com 
manômetro e suporte, novos com carga 	 98 ud 

. Hidrantes, Extintor pó químico seco POS, capacidade 4 kg com manômetro 
e suporte de fixação, novos com carga 	 06 	ud 

. Hidrantes, Extintor CO2 gás carbônico,capacidade 6 kg com manômetro 
e suporte de fixação, novos com carga 	 90 ud 

. Sistema informatizado inteligente, de gerenciamento e monitorannento 
de controles de utilidades (equipamentos eletro-mecânicos e sistema 
elétrico, inclusive do Centro Cirúrgico e UTI), com 350 pontos 	  01 	ud 

. Sistema de controle de acesso e detecção de intrusão, com 02 leitoras de cartão01 	ud 

. Sistema de circuito fechado de televisão de vigilância — STVV, com 20 câmeras 01 	ud 

. Sistema de cabeamento estruturado em fibra ótica - Telemática, 
Com 10 pontos  	 01 

. Sistema de sonorização ambiental com central de som, com potência 
instalada de 6.400 Watts e 420 pontos de sonofletores. 	 01 

. Sistema de ar condicionado com filtragem absoluta e sub-sistema de 
filtragem para atendimento ao Centro Cirúrgico, central de água gelada 
com condensação a água por meio de expansão indireta (chillers), e sistema 
de automação e controle com 390 TR 	 01 	ud 

. Sistema Elétrico, incluindo Cabine Primária, com Subestação Elétrica 
tipo abrigada, em média tensão, com capacidade de 1.125.kva. 	01 	ud 

. Sistema de No Break com capacidade de 40 kva.  	01 	ud 

. Grupo gerador de energia elétrica de emergência, com capacidade 
de 450 KVA. 	 01 ud 
Elevadores Hospitalares automáticos tipo MACA, capacidade 11 pessoas, 
com capacidade de carga de 770,00 kg, com 7 paradas 	 03 ud 

2 
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. Elevadores Hospitalares capacidade 16 pessoas, com capacidade de 
carga 1.120,00 kg com 7 paradas, servindo também para atendimento 
a deficiente físico, fornecimento e montagem 	 02 	ud 

. Elevadores parada adicional para Heliponto 	 01 	ud 

. Elevadores monta carga. 	 01 	ud 

. Sistema de Instalações mecânicas de gases medicinais com 1500 pontos, 
Compreendendo instalações para vapor e condensado, gás Combustível, 
Oxido nitroso com 22 pontos, Oxigênio, Protóxido de Nitrogênio, vácuo e 
Ar Comprimido 	  01 	ud 

. Sistema de Infra-Estrutura predial de intercomunicação com 444 pontos. 	01 	ud 

. Sistema de Refrigeração com capacidade frigorifica de 10.000,00 Kcal/h. 	01 	ud 

. Sistema de Aquecimento Solar para água com área útil de placas coletoras 
de 600,00 m2 	 01 	ud 

. Cozinha Industrial com capacidade para fornecimento de 1.400 refeição/dia. 	01 	ud 

. Lavanderia industrial com capacidade para lavar 210 kg de roupa/hora. 	01 	ud 

. Auditório completo para 220 lugares.- área construída 260 m2  	01 	ud 

. Sistema de Exaustão e Ventilação mecânica com filtragem absoluta 	01 	ud 

. Instalação de sistema de voz e dados por cabeamento estruturado 350 pontos 	 01 	ud 

Declaramos ainda, que os serviços foram executados a contento, obedecendo padrões, 
prazos e normas técnicas exigidas em contrato, compreendendo a montagem e o fornecimento de toda 
mão de obra especializada, materiais, equipamentos, ferramentas e quaisquer outros elementos de 
apoio para a perfeita execução dos serviços, tendo como responsáveis técnicos pelos serviços os 
engenheiros civis Maurício José de Queiroz Gaivão, Crea n° 10.046-D/PE, Luiz Evaldo Rios Leite, Crea 
n° 3.331-D/PE, Luiz Carlos Cavalcanti, Crea n° 7.212-D/PE, Marcos Miguel Russo, Crea n° 3.953-D/PE, 
Fábio Ronnero Virgolino Barros, Crea n° 2.168-D/PB, Maurício Rizzo, Crea n° 5.777-D/MG e eng° 
mecânico Martins Antônio Melo da Fonseca, Crea n° 13.981 — D/PE. 

Declaramos ainda, que faz parte integrante desta declaração, A PLANILHA DE 
SERVIÇOS EXECUTADOS, em anexo. 

João Pessoa, de abril de 2007 

• 

Dr. Vinícius José G. 4rnigo Barros 
Diretor Geral - CRM 4427 

Hospital Ummed - JP 
Este documento cujo teor é de responsabilidade do 
emitente faz parte de Certidão de Acervo Técnico n° 
(18 	/ itol" emitida emb'bi °5/ 04-  excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
(xofissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa,  b 5 de  kj  Po 	de  CfP°  

• 

Eng°  Civil 	Inêz Damasceno Mafra Cajú 
RNP 1500802399 - Mat. 142-2 
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CONTR. 

 

ACUMUL. MED. 

   

1,00 

7.897,00 

3.943,00 

1,00 

1,00 

11.257,00 
21.500,70 
26.434,69 

113.496,76 

1,00 
1,00 

936,00 

5.940,61 
4.895,99 

1,00 

7.897,00 

3.943,00 

1,00 

1,00 

11.257,00 
21.500,70 
26.434,69 

113.496,76 

1,00 
1,00 

936,00 

5.940,61 
4.895,99 

173,00 
801,39 

79,78 
473,74 
37,00 

869,97 
1.812,84 

177,00 
5.349,81 

15.188,83 
6.998,31 

512,65 
966,00 

1.975,00 
2.573,99 
4.742,19 
3.725,14 

89.814,69 
1.968,63 

27.610,42 
46.503,49 

1.844,20 

869,97 
1.812,84 

177,00 
5.349,81 

15.188,83 
6.998,31 

512,65 
966,00 

1.975,00 
2.573,99 
4.742,19 
3.725,14 

89.814,69 
1.968,63 

27.610,42 
46.503,49 

1.844,20 

co de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre - João Pessoa - Paraíba 
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Este documento cujo teor1) resPoreld."=M9;n tal&  ni mened emitente faz parte de Certidão de Acervo Técnico 
. 182  /2061-,  emitida em22/21/ 01-excluindo-se 
o (s) Item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 

de  “4-ro 	de  z'49  

PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS 

,e266.4.0. 

OBRA: HOSPITAL UNIMED/JOAO PESSOA LOCAL: AV. BEIRA RIO S/N° 
TORRE. 

EMPRESA: QUEIROZ GALVÃO CLIENTE: UNIMED/JOÂO 
PESSOA 

QUANTIDADES 
ITEM 	 DISCRIMINAÇÃO 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
Depesas iniciais e Indiretas (licenças e taxas) 

Limpeza do terreno 

Locação da obra 

Instalações provisórias 

Equipamentos e ferramentas 

Escavação, carga, transporte e compactaçâo de aterros 
Locação, nivelamento e acompanhamento topográfico 
Escavação mecânica 
Carga e transporte DMT até 5 km 
Momento extraordinário de transporte 

Demolições 
Demolição de arquibancada, carga e transporte 
Demolição de casa em alvenaria, carga e transporte 

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
Escavação de Tubulões 

Movimento de terra 
Escavação 
Reaterro 

UN 

01000 
01100 

01200 

01300 

01400 

01500 

01600 
01610 
01620 
01630 
01640 

01700 
01710 
01720 

02000 
02100 

02200 
02210 
02220 

02300 
02310 
02330 

02400 
02410 
02420 
02430 

Alvenarias para fundações 
Alvenaria em pedra calcária 
Muro de arrimo (concreto ciclópico) 

Concreto de regularização 
Concreto magro (1:4:8) 
Lajes de impermeabilização (1:4:8) 
Lajes de impermeabilização (1:3:5) 

02500 Formas de madeira 
02510 Blocos e sapatas 
02520 Vigas baldrames e radiar 
02530 Paredes de contenção 
02540 Pilares 
02550 Vigas 
02560 Lajes 
02570 Escadas 
02580 Reservatórios e calhas 
02590 Lajes treliçadas com uso de E.P.S 
02591 Beta - 25 
02592 Beta - 20 
02593 Beta -16 
02594 Beta - 12 
02595 Escoramento metálico 
02596 Escoramento metálico(prédio anexo) 
02597 Escoramento metálico(viga protendida) 
02598 Andaime tubular. Fachadeiro 

02600 
02610 

Poliestireno Expandido 
E.P.S 

  

:•J-" 

4 

vb 

m2 

m2 

vb 

vb 

m2 
m3 
m3 

m3.km  

vb 
vb 

m3 

m3 
m3 

m3 
m3 

m3 
m3 
m3 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 
m2 
m2 
m3 
m3 
m3 
m2 

m3 
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m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
m3 
in3 
m3 
m3 

	

863,38 	 863,38 

	

4.443,83 	 4.443,83 

	

272,00 	 272,00 

	

52,50 	 52,50 

	

272,40 	 272,40 

	

863,38 	 863,38 

	

195,46 	 195,46 

	

20,38 	 20,38 

	

621,97 	 621,97 

	

1.658,28 	 1.658,28 

	

634,50 	 634,50 

	

64,47 	 64,47 

	

898,27 	 898,27 

	

272,00 	 272,00 

1,00 

30.678,30 

1.447,34 

1.668,70 

277,00 

2.486,73 

2.010,90 

42,00 

126,0 

258 05 

70, 

1,00 

30.678,30 

1.447,34 

1.668,70 

277,00 

2.486,73 

2.010,90 

42,00 

126,00 

258,05 

70,00 

191,00 

2.257,00 

230,00 

269,00 

2.383,00 

2.383,00 

348,00 

34.268,90 
2.298,00 
2.210,00 

845,00 
11.193,00 

191,00 

2.257,00 

230,00 

269,00 

2.383,00 

2.383,00 

348,00 

34.268,90 
2.298,00 
2.210,00 

845,00 
un 	11.193,00 

Este documento cujo teor é de responsabilidade dcunimed 
emitente faz parte de Certidão de Acervo Técnico n° 

te.e A2.00 )- emitida em/ 0 5.10  /' excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 

0 5 de r4reo 	de  2C0  João Pessoa, 
Ferragens 
Ferro CA-50 e CA-60 	

Mc.; 	•-• cí,  

Treliças 	 Eng° Civil M néz Darbafl 
RNP 1500802 	- ib. 1 

NaltiMajú 
245.267,53 

423.133,72 
45.267,53 

Fornecimento de concreto estrutural 
Concreto Fck = 15mpa 
Concreto Fck = 20mpa 
Concreto Fck = 30MPA 

Lançamento e aplicação de concreto 
Concreto magro 
Blocos e sapatas 
Tubuiões 
Vigas baldrames e radier 
Paredes de contenção 
Pilares 
Vigas 
Lajes 
Escadas 
Lajes treliçadas 
Vigas protendidas 

02700 
02710 
02720 

02800 
02810 
02820 
02830 

02900 
02905 
02910 
02915 
02920 
02930 
02940 
02950 
02960 
02970 
02990 
02995 

03000 
03100 

04000 
04100 

04200 

ESTRUTURA PROTENDIDA 
Protensão em vigas 

ALVENARIAS PARA VEDAÇÃO E ESTRUTURAL 
Alvenaria 1/2 vez (arg 1:2:8) 

Alvenaria 1 vez (arg 1:2:8) 

04300 Alvenaria 01 vez - demolição 

04400 Alvenaria em blocos de vidro 

05000 ESQUADRIAS 
05100 De alumínio com ferragens 

05200 De madeira com ferragens 

05300 Porta corta fogo 

05400 De ferro 

05500 Gradil 

05600 Portões de alumínio 

06000 VIDROS 
06100 Vidro transparente incolor 6mm 

06200 Vidro transparente fumê 6mm 

06300 Espelho cristal incolor 4mm 

06500 Vidro temperado 10mm, fumê com ferragens 

07000 COBERTA 
07100 Telhas de fibro cimento ondulada de 8mm 

Ç); 07200 Terças de madeira 

07300 Algeroz de concreto 

08000 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CHAMADA HOSPITALAR 
08100 Eletroduto e acessórios de pvc, roscaval. 
08110 Eletroduto 
08111 	d = 3/4" 
08112 d = 1" 

08114 d = 2" 
08115 Curva 90° 3/4" 5  

08113 	d = 1.1/4" 

  

Av, Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre -João Pessoa - Paraíba 
CEP 58040-300 - Fone: (83) 2106.0216 - Fax: (83) 3244.2500 

CNPJ: 08.680.639/0003-39 Insc. Estadual: Isenta 
E-mail: unimed@unimedjp.com.br  .ANS N°32104-4.  

 

   

   



, 

0)00\ 

tvz,  0
00 riCA 

, 

• e 	 069,  ,44 
n 	 OW • 

fJOTARIP.,L 	 00 
oi•Jr...,-,do 

• ,••,,,2-2•321 

• 



08170 Disjuntor monofásico, 01 polo, Siemens. 
08171 10A, mod. 5SP3 152 
08172 15 A, mod. 5SP3 162 
08173 20 A, mod. 5SP3 172 
08174 30 A, mod. 5SP3 130 

08180 	Disjuntor trifáslco de 03 poios, Sieme 
08181 Até 40A Mod. 5Sk7 

08190 Dutos de piso 
08191 Duto modulado 25x70 SRS-800 - 20, SISA 
08192 Caixa de derivação p/ duto 25x70mm, SRS- 815,1 SISA 

( 

A318 

Curva 90° 1" 
Curva 90° 1.1/4" 
Curva 90° 2" 
Abraçadeira de pressão TNIC até 2" 

emitente faz parte da Cedido de Acervo 
t 	emitida em 	..2„2/ 	exclu 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa, 0 5  de 	LAA1*° 	de 2°04  

e • 
SC 

un 

	

un 	

Q3.:!29.1r:0000  fra Caiú 
macg Eng°  Civil M 

RNP 150 

Caixas de passagem em pvc 
4x 2" (retangular) 	 un 
4 x 4"(retangular) 3" x 3" 	 un 
4 x 4" (octogonal) 	 un 
Condulete metálico até 3/4", inclusive braçadeiras, arruelas e buchas p/ 	un 
fixação 

Tomadas e interruptores 
Tomada universal, Senator Line 5UI35-110 - Siemens 	 un 
Tomada tripolar, Senator Line 5UB5-530 - Siemens 	 un 
Interruptor simples, Senator Une 5TA5-111 - Siemens 	 un 
Interruptor com luz, Senator Une , 5TA5-110 - Siemens 	 un 
Interruptor paralelo, Senator Line, 5TA5-116 Siemens 	 un 
Interruptor intermediário, Senator Line, 5TA5-117 - Siemens 	 un 
Interruptor paralelo c/ luz, Senator Une, 5TA5-113 - Siemens 	 un 
Interruptor simples com tampa para condulete metálico 	 un 
Espelho 4 x 2", Senator Line, 57G5-501 	 un 

Dutos aéreos 
Duto aéreo perfurado,lab. Sisa tipo SRS-200 GF (100 x 75) galv. a fogo 
com fixação 
Duto aéreo perfurado, fab. Sisa tipo SRS-200 GF (300 x 100) galv. a fogo 
com fixação 
Duto aéreo perfurado, fab. Sisa tipo SRS-200 GF (200 x 75) galv. a fogo 
com fixação 
Duto aéreo perfurado, fab. Sisa tipo SRS-200 GF (150 x 150) galv. a fogo 
com fixação 
Curva tipo SRS fab SISA 	 un 
Junção/terminal tipo SRS fab SISA 	 un 
Redução SRS fab. SISA 	 un 
Tê horizontal SRS fab. SISA 	 un 
Suporte prolongador p1 suspensão/tirante lab. SISA 	 uri 

8.710,00 
1.979,00 
4.043,00 
3.159,00 

1.295,00 
855,00 

1.250,00 
170,00 
370,00 

47,00 
240,00 

1,00 
4.071,00 

604,00 

218,00 

736,00 

445,00 

340,00 
1.347,00 

136,00 
67,00 

2.664,00 

08116 
08117 
08118 
08119 

08120 
08121 
08122 
08123 
08124 

08130 
08131 
08132 
08133 
08134 
08135 
08136 
08137 
08138 
08139 

08140 
08141 

08142 

08143 

08144 

08145 
08146 
08147 
08148 
08149 

08150 Fios e cabos (com isolamento termoplástico para 750v) 
08161 1,5mm2 
08152 2,5mm2 
08153 4,0mm2 
08154 4,0mm (cabo) 
08155 Abraçadelra 25cm amarração fio 
08156 Anilha numerada O a 9 
08157 	Cabinho Isolado 1,5m flexivel 
08158 Cabo cordoplast 3x 2,5mm' 
08159 Fio de cobre Isolado 1,00mm. 

99.750,00 
59.612,00 
29.880,00 

3.860,00 
un 	3.3.0,0 
un 	5 0,00 

50,90 

18.801.0 

08160 Quadros de comando e proteção 
08161 	Quadro de distribuição com cap. p/36 circuitos monofásicos, tipo Stab de 	un 	13,00 

embutir fab.: Siemens mod. 8GBO 203, c/barramento trifásico e acessórios 
08162 	Quadro de distribuição com cap. p/10 circuitos monofásicos, tipo Stab de 	un 	99,00 

embutir fab.: Siemens mod. 80E10 201, c/barramento trifásico e acessórios 
08163 Quadro de distribuição com cap. p/24 circuitos monofásicos, tipo Stab de 	un 	67,00 

embutir fab.: Siemens mod. BOBO 202, c/barramento trifásico e acessórios 

un 
un 
un 
un 

un 
un 

un 

245,00 
307,00 
387,00 
76,00 

312,00 

1.860,00 
248,00 

1.107,00 
395,00 
99,00 

3.294,00 

8.710,00 
1.979,00 
4.043,00 
3.159,00 

1.295,00 
855,00 

1.250,00 
170,00 
370,00 
47,00 

240,00 
1,00 

4.071,00 

604,00 

218,00 

736,00 

445,00 

340,00 
1.347,00 

136,00 
67,00 

2.664,00 

99.750,00 
59.612,00 
29.880,00 
3.860,00 
3.300,00 
5.100,00 

350,00 
500,00 

18.800,00 

13,00 

99,00 

67,00 

245,00 
307,00 
387,00 
76,00 

312,00 

1.860,00 
248,00 

Av, Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre-João Pessoa - Paraíba 
CEP 58040-300 - Fone: (83) 2106.0216 - Fax: (83) 3244.2500 
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320,00 
104,00 

45,00 
23 
él 
 5 00 
169,i • MO 
75,00 

928,00 
12,00 

81,000  40 
19,00 
11,00 
12,00 

2,00 
77,00 
33,00 

2921:000 90  

86,00 
606:000 30  

320,00 
104,00 

45,00 
238,00 
458,00 
154,00 
169,00 

75,00 
928,00 
12,00 
8,00 

41,00 
19,00 
11,00 
12,00 

2,00 
77,00 
33,00 

221,00 
99,00 
86,00 
60,00 
36,00 

8,00 
12,00 
57,00 

8,00 
12,00 
57,00 
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UNIMED JOÃO PESSOA 

 

  

   

Tomada SRS-824, SISA 
Curva vertical 90° SRS-805 
Terminal de fechamento SRS-887 
Caixa de alumínio p/ piso com acabamentos 
Desnivel linear p/ duto de piso 
Junção telescópica pl duto aéreo 

emitente faz parte da Certidão de Acervo TécitIlláltIled 
/ 2001", emitida em,212, 03  excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 03  de  Wri'D 	de  10°  

• 1,-; 

RNP 150 	at. 14gra10  
190,00 
140,00 
110,00 

1.660,00 

Eng' Civil 	 cem' Inê D: Pna a Cajú 
02 

un 
un 
un 
un 

140,00 
46,00 

190,00 
140,00 
110,00 

1.660,00 

6,00 

13,00 

5,00 

10,00 

16,00 

22,00 

3,00 
6,00 

6,00 

13,00 

5,00 

10,00 

16,00 

22,00 

3,00 
6,00 

Luminárias e acessórios 
Luminárias fluorescentes 
Luminária para lâmpada fluorescente 2 x 40w o/Inst. de embutir forro com 
reator alto fator 220v, mod. 280 FG com aletas, com lâmpadas fab.: nabo 
ou similar 
Luminária para lâmpada fluorescente 1 x 40w com reator alto fator 220v, 
de embutir, com lâmpadas do tipo 280 FG, fab. ltaim ou similar 

Iluminação externa 
Poste metálico 4,5m c/ 2 luminárias do tipo S063 fab. lustres projetos c/ 
camp VS 250W e reator 
Poste metálico 4,5m cl 1 luminária do tipo 5063 fab. lustres projetos c/ 
camp VS 250W e reator 
Projetor do tipo F S070 cl lâmp. muitivapores metálicos 1000W cl 
reator/ignitor 
Balizador F 5130/MIGIG - com lámp. fluorescente compacta eletrônica 
20W 
Quadro de comando automático para iluminação externa 
Luminária tipo arandela 0-3108 - 1x9W PC 

Outras luminárias 
Calha trapezoidal 1x4OW completa c/ lâmpada e reator partida rápida 

Calha trapezoidal 2x40W completa c/ lâmpada e reator partida rápida 
Lâmpada fluorescente 20/40W 
Reator partida rápida/alto fator p/ lâmpada fluorescente 20/40W 

Lâmpada Duiux O int. 18W/41 osram 
Reator p/ lamp. Dulux D osram 1x18W 
Transformador eletrônico TWN 50W 220V/12V, 60hz AL 

08260 	Luminária fluorescente tab. lustres projetos 
08261 Luminária C2320 02x16W embutir 
08262 Luminária C2320 02x32W embutir 
08263 Luminária C2198 02x32W sobrepor 
08264 Luminária C2229 02x18W embutir 
08265 Luminária C2158 gd 01x18W 
08266 Luminária C2306 2 *16W Fl embutir 
08267 Luminária C2306 2 *32W Fl embutir 
08268 Luminária C2328 1 *32W Fl embutir 
08269 Luminária C2229 1 x 18W El embutir 
08269a Luminária C2308/P 1 x PAR 20FI embutir 
08269b Luminária D3186 1 *150W HQI sobrepor 
08269c Luminária D3214 1 x 9W dupla 
08269d Luminária C2320 2x32W sobrepor 
08269e Luminária C2322 2x16W sobrepor 
08269f Luminária C2322 2x32W sobrepor 
08269g Luminária C2198 2x16W sobrepor 
08269h Luminária C2313 2x18W fc dupla embutir 
082691 Luminária C2313 2x26W fc dupla embutir 
08269j Luminária C2245 2x18W fc dupla embutir 
082691 Luminária C2245 2x26W fc dupla embutir 
08269m Luminária C2224 2x18W fc dupla sobrepor 
08269n Luminária C2138 dIcroica 50W 
082690 Luminária C2295 dicnoica 50W 

13,00 

46,00 

1.892,00 
1.892,00 

41. 

	

2.420,00 	' 2.420,00 

	

2.420,00 	 2.420,00 

	

96,00 	 96,00 

13,00 

46,00 

1.892,00 
1.892,00 

08193 
08194 
08195 
08196 
08197 
08198 

08200 
08210 
08211 

08212 

08220 
08221 

08-222 

08223 

08224 
• 

08225 
08226 

08250 
08254 

08255 

08256 
08257 

08258 
08259 

08259a 

08270 Lâmpadas/reatores (cont.) 
08271 Lâmpada vapor metálico Mil 150W 
08272 Lâmpada halogênio par 20 Fl 50W 
08273 Lâmpada Dulux "5" 9W/21F 

08300 Circuitos alimentadores 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 
un 

un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 

un 
un 
un 
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Este documento cujo teor é de responsabilida Mmed 
emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico n 
IS 1,  /Eco emitida em, 	OS/ O excluindo-se 

o (s) item(as) que não seja(m) da competência do 
Profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa o 3  de  1W0 	de  20 4"  

08310 
08311 
08312 
08313 
08314 

r 
Tubo de pvc roscável, envelopado com concreto  173";  
d = 4" 	 Eng' Civil 	Inez 

Eletroduto de F.G. 4" c/ conexões 
Curva eietroduto PVC 4" 
Curva eletroduto FG 4" 

amasceno Id0otrIsi Cajú 	58,00 
RNP 15008 	-Mal. 1424,00 	 6,00 

un 	9,00 	 9,00 

	

2,00 	 2,00 un 

08320 
	

Eletroduto pvc rígido roscável e acessórios. 
08321 	Eletroduto 3" 
08322 
	

Eletroduto 2.1/2" 
08323 Eletroduto 2" 
08324 
	

Eletroduto 1.1/2" 
08325 Curva 3" 
08326 Curva 2.1/2" 
08327 Curva 2" 
08328 
	

Curva 1.1/2" 
08329 Abraçadeira galvanizada a fogo tipo unho/ sobreniar/ SISA, até 1/2 a 3" c/ 

fixação 

08330 Condutores Rede de Alta Tensão 
Rede aérea de alta tensão, em condutor 3 # 4 AWG CA (SWAN), inclusive 
posteação e estruturas 

08346 Condutores/Cabo de Cobre 
08341 
	

Cabo de cobre 35mm2, com isolamento para 15kv, fut.: Pirelli ou similar 
08342 Cabo de cobre 240mm2, com isolamento para lkv, fab.: Pirelli ou similar 
08343 dem 120mm2 
08344 dem 70mm2 
08345 dem 50mm2 
08346 dem 25mm2 
08347 dem 16mm2 
08348 dem 10mm2 
08349 dem 6mm2 

08350 Quadros 
08351 Armário 8 MU 260, fab. Siemens, com barramento normal de 600A, 

inclusive travessas auxiliares e chapas de montagem 
08352 Idem, 250A 
08353 idem, 350A 
08354 Idem, 800A 
08355 Caixa EE 2465, fab.: Siemens 

08360 Disjuntores 
08362 	dem de 500A - 630A, ref.: 3VF-62BMGO, fab.: Siemens 
08363 	dem de 315A 400A, ref.: 3VF-5211-IBM41, fab.: Siemens 
08364 	dem de 250A 315A, ref.: 3VF-5211-113K41, fab.: Siemens 
08365 	dem de 200A 250A, ref.: 3VF-4211-113M41, fab.: Siemens 
08366 	dem de 150A 200A, ref.: 3VF-4211-113K41, fab.: Siemens 
08367 	dem de 80A 125A, ref.: 3VF-3211-IBU41, fab.: Siemens 
08368 	dem de 60A 80A, ref.: 3VF-3111-113Q41, fab.: Siemens 
08369 	Disjuntor trlpolar até 50A ref.: 3V2 1318-0FL41, lab.: Siemens 

08400 Sub-Estação 
08410 Chaves e Seccionadoras 
08411 	Chave fusível tipo corta circuito 15KV-100A, fab.: Hitachi Line 
08412 Chave seccionadora sob carga para 15KV, comando em grupo corrente 

nominal 400A, com manopla com dispositivo para tratamento nas 
posições aberta e fechada, fab. : Siemens 

08413 Chave seccionadora sob carga 532E/3500A 
08414 Estrutura de entrada tipo N32 com poste 2T 300/10, inclusive jog 

para-raios aterrados 
08415 Chave seccionadora FUS - 380V/160A 3NP44 Siemens 
08416 Chave faca unipolar 15Kv, 200A 

08420 Muflas e Isoladores 
08421 Mufla terminal externa para cabo de 50m2 is& o para 15KV com 

blindagem metálica, fab. : 3M 
08422 Bucha de passagem de porcelana 15KV, uso interno couti.,conector 

suporte para vergalhão de cobre 3/8" 

8 

08331 

un 
un 
un 
un 
un 

un 

un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 

un 
un 

un 
un 

un 

un 
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atra Cajú 
1,00 

1,00 un 

 

1,00 

 

     

vb 	1,00 

un 	5,00 

un 	1,00 
un 	18,00 
ud 	3,00 

un 	16,00 

un 	12,00 
un 	5,00 

un 	1,00 

un 	1,00 

vb 	11,00 

vb 	1,00 

un 	2,00 

un 	1,00 

un 

10.463,00 

un 
	

1.081,00 

un 	45,00 

un 	360,00 
8.110,00 
4.000,00 

un 	278,00 

un 	136,00 

un 	136,00 

un 	10,00 

un 	1,00 
vb 	1,00 

1,00 

5,00 

1,00 
18,00 

3,00 

16,00 

12,00 
5,00 

1,00 

1,00 

11,00 

1,00 

2,00 

1,00 

1,00 

10.463,00 

1.081,00 

45,00 

360,00 
8.110,00 
4.000,00 

278,00 

136,00 

136,00 

10,00 

1,00 

1,00 
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Este documento cujo teor é de responsabilidikartnled 
emitente faz parte de Certidão de Acervo Técnico n° 

4 92 /zOol- emitida em2../ os get, xcluindo-se 
o (s) item(rts) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 03 de 	4-10  de 

17) 44,,- 	•=í- 
08430 Disjuntor 15 kv 
08431 

08432 

EO°  CiVii Disjuntor a volume reduzido de óleo corrente nominal 2D uuww, RNP 1 acionamento motorizado com intertravamento. 
Quadro de comando e proteção do disjuntor 15Kv c/ ralé digital tripolar de 
sobrecorrente 

Barramentos 
Barramento completo em vergaihão de cobre circular inclusive conexões 

08500 Reserva 
08450 Transformadores. 
08451 
	

Transformador trifásico de 225 KVA tensão primária nominal 13.800V, 
TAPS primários de mais ou menos 2 x 2,5%, tensão secundária nominal 
380/220V, com conectores para dois cabos de cobre de 150mm2 
Transformador de potencial 15KV 500VA óleo 
Transformador de corrente 200/5A 
Transformador de corrente 300/5A classe 10B/50, isolamento 15KV 

08460 Portas, telas e suportes de ferro 
08461 Porta em chapa de aço reforçada em duas bandas de 0,75 x 2,10 com 

fechadura tipo Vale ou cadeado 
08462 Painel talado de 0,60 x 7,60m malha de 6 a 13mm 
• 08463 Painel Miado para cubículo de transformador de 2,00 x 1,180m malha de 

30mm 
Painel talado cubículo de disjuntor de 1,40 x 1,80m com cobertura para o 
painel do disjuntor em malha de 30mm 
Painel telado para o cubículo de medição de 1,50 x 2,10 com dispositivo 
para cadeado e lacre 
Suporte de cantoneira galvanizada para sustentação de muflas, TP's e 
TC's 

Aterramento 
Malha de aterramento, contendo 12 hastes Copperweld de alta camada de 
314"x 3,00m, interligada por cordoalha de cobre nu 50 mm2 através de 
conexões com soldas exotérmicas 

08472 
	

Placas de advertência/alta tensão 

08480 Quadro de medição horosazonal c/ acessórios 

08500 Reserva 
08510 Grupo gerador 
08511 
	

Grupo gerador com painel de comando automático, fab.: Leon Heimer de 
450 KVA cada, instalação abrigada 

08600 Chamada Hospitalar/Bip soro 
08610 Eletroduto PVC. 
08611 PB. SOLD 25mm 

08640 Equipamentos de chamada e sinalização 
08647 Luminária "circulação" Sincron c/ limpada 40W 
08648 Cabo manga 6x22 AWG 
08649 Cabo autoplast 1,0 nen' 

08650 Equipamentos de chamada e sinalização (complemento) 
08651 Unidade de comando para chamada/presença de enfermagem (material) 

08652 Sinalizador de porta com indicação de chamada/presença de enfermagem 
(material) 

08653 Estação de chamada de enfermagem para banheiros (material) 

08654 	Painel de sinalização p/ posto de enfermagem -08 a 28 leitos (material) 

08655 	Painel de sinalização p/ posto de enfermagem -08 leitos (material) 

08656 Mão de obra para instalação de chamada de enfermagem 
08700 Pontos elétricos 

9 

08440 
08441 

08452 
08453 
08454 

08464 

08465 

08466 

08470 
08471 

08620 
08621 

Caixas 
Caixas de passagem 

08631 
08630 Tampa cega 

4 x 4"plástica 
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920,00 

3.730,00 
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5,00 
5,00 
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64,00 
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220,00 
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2,00 
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12,00 
1,00 
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2.64 
30 
1 
42,0 

6.072,00 
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08730 
08731 
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08800 
08810 
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08814 
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08817 

08820 
08821 
08822 
08823 
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08826 
08827 
08828 

08830 
08831 
08832 
08833 
08834 

08840 
08841 
08842 
08943 
08844 
08845 
08846 

09000 

09100 
09110 
09111 
09112 
09113 
09114 
09115 
09116 
09117 
09118 

09120 
09121 
09122 

138S 

Este documento cujo teor é de responsabilidarkbtled 
emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico n° 
452 	emitida em...0jjojjo? excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa O de ~0 	de  .g0a 

Remanejamento de pontos elétricos s/ reaproveltamento de materiais 	.4 

Em paredes 
Em lajes 

Eng Civil M1  Inéz I ÍT  
RNP 1500803)999 

Tomadas/interruptores complementares linha Senator une 
Módulo cego - 51-G5 518 
Espelho 4x4" 5TG5 608 

Tomadas/Interruptores linha Duomo 
Interruptor simples 5TA5 -200 
Interruptor paralelo 5TA5 - 204 
Interruptor paralelo c/ luz - 5TA5 - 210 
Interruptor intermediário - 5TA5 206 
Tomada universal 51JB5 -322 
Módulo cego 57G5 
Espelho 4 x 2 57G5 456 

Condutores especiais 
Cabo isolado flexível 2,5mm° 

Aparelhamento de quadros 
Instrumentos de medição 
Amperímetro 400/800/5A Siemens 
Voltímetro dir. 60V. Siemens 
Comutador pl amperímetro Siemens 
Comutador p/ voltímetro Siemens 
FVS. diazed c/ base completa 
FVS. NH cl base completa 
Botão de comando duplo - Siemens 

Barramento 380V 
Isolador de epóxl 
CMU 602 - ALT. Siemens 200 
CMU 604 - ALT. Siemens 400 
COAUX Siemens 2200, 8MU 
Porta lisa Siemens 2200 x 600, 8MU 
Tampa lateral/traseira 2200 x 600, 8MU 
Suporte p/ barr. pollester SBRO4 
Teto liso siemens 600x600 

Terminais/Conectores 
Terminal/emenda de compressão até 95mm' 
Terminal/emenda de compressão de 95mm° a 240mm° 
Conector slndal 112 25A 6mm 
Conector tipo SAI( 25 siemens 

Contactores e reles 
Contactor 37F40 
Contactor 3TF44 (11) 
Contactor 3TF44 (22) 
Relé 3UA52 Siemens 
Relé 3UA55 Siemens 
Relé Falta fase - 3VG0440 Siemens 

INSTALAÇÕES DE TELEFONIA /INTERFONIA /ANTENA DE TV 

Telefone 
Eletroduto e acessórios em pvc roscável 
Eletroduto 3/4" 
Eletroduto 1" 
Eletroduto 1.1/2" 
Eletroduto de 3" 
Curva 90 3/4" 
Curva 90 1" 
Curva 90 1.1/2" 
Curva 90°  3" 

Caixa de passagem em chapa metálica padrão telebrás com tampa cega 

CP n° 02 - 20 x 20 x 12cm 
CP rf 03 - 40 x 40 x 12cm 

10 

un 
un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
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Ull 
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un 
un 
un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 
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un 	27,00 
un 	4,00 

27,00 
4,00 
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1 
emitente faz parte da Cert 	e ervo cnigg n 

12C0 i• emitida ern_21/ OS / 0')-  excluincnnfinled 

09123 
09124 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 	°5 	de 	i4°n-'0 	de 

CP n°04 - 60 x 60 x 12cm 	 Eng 	Civil NI' I é 
CP n° 05 - 80 x 80 x 12cm 	 RNP 150.;O21Mat. 

D sceno
r'' 
 gr 

142- ,00 

Cajú 
1,00 
1,00 

09130 Caixa de distribuição em chapa metálica clfundo de madeira, padrão 
Telebrás, com porta e fecho 

09131 co n° 03 - 40 x 40 x 12cm un 37,00 37,00 
09132 CD n° 04 - 60 x 60 x 15cm un 11,00 11,00 
09133 CD n°05 - 80 x 80 x 15cm un 7,00 7,00 
09134 CD n° 06 - 120 x 120 x 15cm un 6,00 6,00 
09135 CD n°  07 - 150 x 150 x 15cm un 1,00 1,00 
09136 CD n° 08 - 200 x 200 x 20cm un 

09140 Caixa de passagem 
09141 Tipo R2 padrão Telebrás un 6,00 6,00 

09150 Caixas de saída, tomadas e placas 
09151 Caixa de passagem, pvc, 4 x 2", com placa cega un 85,00 85,00 
09152 Caixa de passagem, pvc, 4 x 4", com placa cega un 444,00 444,00 
09153 Tomada telefônica, Senator Line SUB5 710, Siemens un 404,00 404,00 
09154 Tomada p/ comp[utador Senator Line, SUB5 540, Siemens un 1.139,00 1,139,00 
09155 Espelho 4 x 2", Senator Line, 5705 502 un 1.543,00 1.543,00 
09156 Tomada telefônica, linha duom o, 51185 324 un 40,00 40,00 
09157 Tomada p/ computador, linha duomo, 5UB5 325 un 180,00 180,00 

09160 Cabo telefónico fab.: Siemens, Pirelli ou similar 
09161 Tipo Cl 50-100 m 280,00 280,00 
09162 Tipo Cl 50-30 m 202,00 202,00 
09163 Tipo CCI-1 m 10.313,00 10.313,00 
09164 Tipo Cl 50-20 m 420,00 420,00 
09165 Tipo Cl 50-50 m 280,00 280,00 
09168 Tipo Cl 50-10 m 400,00 400,00 
09167 Tipo CTP - APL 50x50 m 170,00 170,00 

09170 Acessórios para quadros telefônicos 
09171 Bloco BLI - 10 un 162,00 162,00 
09172 Arame aço galvanizado kg 394,00 394,00 
09173 Abraçadeira p/ cabo CCI un 400,00 400,00 
09174 Anel guia pl telefone NO2/NO3 un 364,00 384,00 
09175 Canaleta p/ Bloco BLI un 165,00 165,00 
09176 Bloco M1OB un 60,00 60,00 
09177 Bloco M105510 un 15,00 15,00 

09190 Dutos de piso 
09191 Duto modulado 25x70 SRS-1300 - 20, SISA m 41 415,00 
09192 Caixa de derivação pl duto 25x70mm, SRS- 	815-1 SISA un 4 00 44,00 
09193 Tomada SRS-824, SISA un 143, 43,00 
09194 Curva vertical 90° SRS-805 un 2,0 2,00 
09195 Terminal de fechamento SRS-887 un 30,00 30,00 
09196 Desnivel linear para duto de piso un 17,00 17,00 
09197 Junção telescópica p/ duto de piso un 360,00 360,00 
09198 Caixa p/ tomada c/ acabamento em latão un 140,00 140,00 

09200 Interfone/som/relojoaria 
09210 Eletroduto e acessórios em pvc roscável 
09211 Eletroduto 3/4" m 957,00 957,00 
09212 Curva 90° 3/4" un 108,00 108,00 
09213 Canaleta ventilada 30x30cm c/ acessórios m 50,00 50,00 
09214 Canaleta ventilada 50x50cm c/ acessórios m 21,00 21,00 

09230 Caixas de saída tomadas e placas 
09231 Caixa de passagem, pvc, 4 x 4" com placa cega un 65,00 65,00 
09232 Caixa de passagem, pvc, 4 x 2" com placa cega un 124,00 124,00 

09300 Antena TV/FM/circuito interno de TV 
09310 Eletroduto e acessórios de pvc roscava' 
09311 Eletroduto 3/4" 1.550,00 1.550,00 
09312 Curva 90°, 3/4" un 270,00 270,00 

09340 Cabo coaxlal para antena TVIFM 
09341 Cabo coaxial para antena TV/FM -75 OHMs m 5.350,00 5.350,00 
09342 Derivaçã 7 para cabo coaxial un 163,00 163,00 

11 
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, emitida em.l....3/ P4- excluinddialiimed 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa D 3  de  141"" 	de 

- 	 <2. 

Emenda BNC p/ cabo coaxial 
	 Eng Civil M nêz 18 

RNP 1 5008 
Antena 
Antena parabólica completa inclusive, equipamento receptor de satélite, 
amplificação e divisores de sinais conectares etc 
Tomada para antena de TV, senator une 	 UM 
Antena VI-IF Banda I e Banda III 	 un 
MIsturador de 8 canais mod. WMCT-2 	 UM 
Antena mini parabólica sky Philips mod. DS0 665 e rec.INS 665 	un 
Rack p1 Band c c/ 16 módulos p/ canais 	 UM 

Pontos telefônicos/Diversos 
Remanejamento de pontos telefônicos s/ aproveitamento de materiais 
Em paredes 	 un 
Espelho 4x4, DUOMO STGS 468 marfim 	 un 
Espelho 4x2, DUOMO STGS 436 marfim 	 un 
Espelho 4x4 Senator Line 	 UM 
Módulo cego - linha DUOMO 	 un 
Sinalizador de saída de veículos G poste e suporte 	 un 
Fecho p/ porta dos shafts 	 un 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS 

Água fria 
Rede de água em tubos e conexões de PVC soldável ponta e bolsa 
d = 20mm 
d = 25mm 
d = 32mm 
d = 40mm 
d = 50mm 
d 60mm 
d = 75mm 
d = 85mm 
d = 110mm 

asceno Mafra Cajú 
ai. 14est,00 	 555,00 

1,00 

	

200,00 	 200,00 

	

2,00 	 2,00 

	

2,00 	 2,00 

	

1,00 	 1,00 
1,00 

	

196,00 	 196,00 

	

24,00 	 24,00 

	

16,00 	 16,00 

	

350,00 	 350,00 

	

110,00 	 110,00 

	

3,00 	 3,00 

	

120,00 	 120,00 

	

2.742,00 	 2.742,00 

	

2.424,00 	 2.424,00 

	

814,00 	 814,00 

	

846,00 	 846,00 

	

444,00 	 444,00 

	

260,00 	 260,00 

	

322,00 	 322,00 

	

84,00 	 84,00 

	

92,00 	 92,00 

09343 

09350 
09351 

09352 
09353 
09354 
09355 
09356 

09400 
09410 
09411 
09412 
09413 
09414 
09415 
09416 
09417 

10000 

10100 
10110 
10111 
10112 
10113 
10114 
10115 
10116 
10117 
10118 
10119 

1,00 

1,00 

Remanejamento de pontos d'água fria s/ aproveitamento 
Em paredes 

Água quente 
Tubo de cobre, classe I, fab.: Eluma 
d = 104mm à 15mm 

10120 
10121 

10130 
10131 
10132 
10133 

10200 
10210 
10211 

10220 Conectares, fab.: Eluma 
10223 
	d = 42 x 1.1/4" - ref.: 604 

10224 	d = 28 x 1" - ref.: 604 
10225 
	

d = 22 x 3/4" - ref.: 604 
10226 
	

d = 15 x 1/2" - ref.: 603 
10227 
	

d = 22 x 3/4" • ref.: 603 

10230 Cotovelos lab.: Eluma 
10231 
	

d = 15mm - Ref.: 607 
10232 d = 22mm - Ref.: 607 
10233 d = 28mm - Ref.: 607 
10234 d = 35mm - Ref.: 607 
10235 d = 42mm - Ref.: 607 
10238 
	

d = 15 x 1/2" - Ref.: 707-3 

10240 
10245 
10246 
10247 
10248 

10250 
	Te ref.: 611, fab.: Eluma 

ANS N°32104-4 

un 

un 
un 
un 

kg 

un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 
un 
UM 
UM 

UM 
un 
UM 
un 

err'  
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218,00 	 218,00 

Conexões de PVC soldável com bucha de latão 
Tê 20x1/2" 
Joelho 20X1/2" 
Luva 20x1/2" 

40,00 
1.675,00 

80,00 

40,00 
1.675,00 

80,00 

...emlNe•-• 
2,32 31411. 	2.325,00 

51,00 51,00 

	

267,00 	 2 

	

0 	 620 7,0 00  20  

	

214,00 	 214,00 

	

3,00 	 3,00 

Tê com redução central ref.: 611RC, fab.: Eluma 
d = 42 x 28 x 42mm 
d= 42 x 22 x42mm 
d = 35 x 28 x 35mm 
d = 28 x 15 x 28mm 

12 

	

393,00 	 393,00 

	

161,00 	 161,00 

	

212,00 	 212,00 

	

130,00 	 130,00 

	

50,00 	 50,00 

	

103,00 	 103,00 

26,00 
30,00 
30,00 
72,00 

26,00 
30,00 
30,00 
72,00 
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d = 42mm 
d = 28mm 
d = 22mm 
d = 15mm 

Registros e válvulas. 
RG bruto d = 42 x 1.1/2" fab.: Docol 
RG bruto d = 28 x 1" fab.: Docol 
RG bruto d = 22 x 3/4" fab.: Docol 

União bolsa x bolsa, ref.: 733. Eluma, 
d = 42mm 

UNIMED JOÃO PESSOA 
, 

A I 
Este documen o 	 dl  
emitente faz parte da Certidão de Acervo TécnUlliened 
492' i Wa4., emitida em 03  lo 5104-excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa " de 1.4/1-,°° 	de ',W67" 

°- 

Eng° CivilInt mscenoiMÉ1 	a Ca 	41,00 

	

RNP 150 O un 
9 • Mat. 1040 	 56,00 

	

47,00 	 47,00 
un 	183,00 	 183,00 

un 	2,00 	 2,00 
un 	2,00 	 2,00 
un 	2,00 	 2,00 

un 	7,00 	 7,00 

Bucha de redução ref.: 600-2, fab.: Eluma. 
d = 42 x 35mm 
d = 42 x 28mm 
d = 35 x 28mm 
d = 28 x 22mm 

Sistema de aquecimento solar 
Modelo RS 2000 vertical, fab.: Morganti 
Placas coletoras CSV 2.092.007 
Remanejamento de pontos d'água quente s/ aproveitamento 

Estrutura de sustentação p/ conjunto de 30 placas coletoras 

Esgoto 
Rede de esgoto em tubos e conexões de PVC rígido ponta e bolsa, 
d 40mm 
d = 50mm 
d = 75mm 
d = 100mm 

Ligação para saída de vaso sanitário, ref.: EG 21. 
d = 100mm 

Caixa sifonada.com  grelha cromada. 
Com salda de 50mm e porta grelha quadrada ref.: EG 47 
Com saída de 50mm e porta grelha quadrada ref.: EG 67 
Com saída de 75mm e porta grelha quadrada ref.: EG 51 
Caixa sifonada em ferro fundido 100x5Omm 

Ralo sifonado com grelha cromada. 
Cônico com sairia lisa de 5cm com grelha redonda, ref.: EG 57 

Instalações de águas pluviais. 
Tubo de pvc rígido série R com ponta e bolsa com virola. 
d = 75mm 
d = 100mm 
d = 150mm 
d = 200mm 
Escavação manual de valas 
Reaterro 

Joelho 45°  série R águas pluviais. 
d = 75mm 
d = 100mm 

un 	20,00 	 20,00 
un 	7,00 	 7,00 
un 	33,00 	 33,00 
un 	15,00 	 15,00 

un 	6,00 	 6,00 
un 	120,00 	 120,00 
un 	134,00 	 134,00 

cj 	4,00 	 4,00 

m 	1.928,00 	1.928,00 
m 	1.808,00 	1.808,00 
m 	1.710,00 	1.710,00 
m 	1.860,00 	1.860,00 

un 	246,00 	 246,00 

un 	562,00 	 562,00 
un 	236,00 	 236,00 
un 	146,00 	 146,00 
un 	78,00 	 78,00 

un 	 310,00 

	

473,00 	 473,00 

	

1.652,00 	1.652,00 

	

108,00 	 108,00 

	

295,00 	 295,00 
m3 	703,00 	 703,00 
m3 	671,00 	 671,00 

	

26,00 	 26,00 

	

55,00 	 55,00 

Joelho 90° série R águas pluviais. 
d = 75mm 
d = 100mm 

Ralo hemisférIco tipo abacaxi. 
d = 75mm 
d = 100mm 

Diversos 
Fita perfurada 
Fica pino calibre 22 curto 
Fita Poly STD preta 12 x 0,65mm c/ fivela 

	

72,00 	 72,00 

	

44,00 	 44,00 

	

20,00 	s 	20,00 

	

30,00 	 30,00 

	

10.700,00 	10.700,00 

	

28.800,00 	28.800,00 

	

10.050,00 	10.050,00 

10253 
10254 
10255 
10256 

10260 
10262 
10263 
10264 

10270 
10273 

10280 
10286 
10287 
10288 
10289 

10290 
10291 
10292 
10293 

10294 

10300 
10310 
10311 
10312 
10313 
10314 

10320 
10321 

10330 
10331 
10332 
10333 
10334 

10340 
10341 

10400 
10410 
10411 
10412 
10413 
10414 
10415 
10416 

10420 
10421 
10422 

10430 
10431 
10432 

10440 
10441 
10442 

10450 
10451 
10452 
10453 

13 CV' 
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653,00 
364,00 
875,00 
831,00 

653,00 
364,00 
875,00 
831,00 

480,00 
1.870,00 
2.579,00 

480,00 
1.870,00 
2.579,00 

42,00 
34,00 
20,00 

42,00 
34,00 
20,00 

3,00 3,00 

45,00 
36,00 
48,00 

105,00 
25,00 
43,00 
80,00 
15,00 

562,00 

45,00 
36,00 
48,00 

105,00 
25,00 
43,00 
80,00 
15,00 

562,00 

198,00 	 198,00 

5,00 
4,00 

10,00 

5,00 

25,00 

5,00 

52,00 
16,00 

30,00 
10,00 
35,00 

6,00 
4,00 

10,00 

5,00 

25,00 

5,00 

52,00 
16,00 

30,00 
10,00 
35,00 

6,00 
4,00 

1386 

111 

10454 
10455 
10456 

Fita temi poliuretano 10x0,05 
Fita vedadora PB 46600 - Fit 206 
Fivela plástica 13mm 

• UNIMED jOÃO PESSOA 
•• • . • ••• 

emitente faz parte da Certidão de Acervo récua kned 
	iaeo emitida em2jr2j0.  excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 03  de MV° 	de 	 

Eng° Civil M Irstz 	asocreo,dd fra Ca t) 78000  0:00  

00 0 
RNP 1 Ming 

	

Ma5t.6"2 	

6 

	

0,00 	 5.000,00 

10550 
10551 
10552 
10563 
10554 
10555 
10556 
10557 
10558 
10559 

10531 
10532 
10533 

10540 
10541 • 

10500 
10510 
10511 
10512 
10513 
10514 

10530 

10520 
10521 
10522 
10523 

Rede geral de esgoto 
Tubo leve de PVC rígido p/esgoto. 
d = 150mm 
d = 200mm 
Escavação manual de valas 
Reaterro 

Tubo de PVC rígido com ponta e bolsa com virola para esgoto. 
d = 50mm 
d = 75mm 
d = 100mm 

Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço com tampão, 
60 x 60 x variação cm 
80 x 80 x variação cm 
Caixa do gordura 60x60 

Poço de visita d = 1,10m com tampão em ferro fundido 
c/ profundidade de 1,10 a 1,50 

Tubos e conexões Ferro Fundido 
Tubo em ferro fundido 0 100mm 
Tubo em ferro fundido 0 75mm 
Tubo em ferro fundido 0 50mm 
Curva/joelho de ferro fundido 0 50 a 100mm 
Tê de ferro fundido 050 a 100mm 
Junção em ferro fundido 050 a 100mm 
Luva de ferro fundido 0 50 a 100mm 
Placa cega de ferro fundido 050 a 100mm 
Anel de borracha até 100mm 

m3 
m3 

rn 

un 
un 
un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 

10560 Remanejamento de ponto de esgotos! aproveitamento 

10600 
	

Drenagem superficial 
10610 
	

Manilha de concreto simples. 
10611 d = 300mm 
10612 d = 400mm 

10620 Manilha de concreto armado. 
10621 d = 600mm 

10630 
	

Poço de visita 	 /11 
c/ d = 100 e base de concreto (h = 250m) 	 un 

Grelha R-95 articulado 10640 
em ferro fundido, fab. Aldebara 	 un 

10650 Tampão T-120 articulado 
Em ferro fundido, fab. Aldebara 	 un 

10660 Caixa de areia em alvenaria de tijolo maciço e fundo de concreto. 
1,10 x 0,60 x variável 
1,10 x 0,50 x variável 

10700 Recalque, sucção, limpeza e extravasor. 
10710 Tubo e conexões PVC rigldo PB soldável marrom para á 
10711 d = 50mm 
10712 d = 60mm 
10713 d = 85mm 

10720 Tubo de ferro galvanizado. 
10721 
	

d = 1.1/2" 
10722 d = 2" 

10730 Conexões de ferro galvanizado 
14 
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10661 
10662 

10631 

10641 

un 
un 

un 
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1,00 
	

1,00 

	

5,00 	 5,00 

	

4,00 	 4,00 

	

2,00 
	

2,00 

	

1,00 
	

1,00 

	

2,00 	 2,00 

	

2,00 	 2,00 

	

2,00 
	

2,00 

2,00 
30,00 

246,00 

205,00 
205,00 

17,00 
152,00 
32,00 
21,00 
9,00 
1,00 

77,00 

8,00 
1100' 

12 0 
8 00 

129, 
45,00 

20,00 
22,00 

615,00 
265,00 
15,00 

533,00 

374,00 
36,00 
14,00 
9,00 

88,00 
105,00 
102,00 
11,00 

318,00 
27,00 
7,00 

146,00 
167,00 

2,00 
30,00 

246,00 

205,00 
205,00 

17,00 
152,00 
32,00 
21,00 
9,00 
1,00 

77,00 

, 8,00 
11,00 

128,00 
80,00 

129,00 
45,00 

20,00 
22,00 

615,00 
265,00 
15,00 

533,00 

374,00 
36,00 
14,00 
9,00 

88,00 
105,00 
102,00 
11,00 

318,00 
27,00 
7,00 

146,00 
167,00 
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João Pessoa O 3 de  -4 	de 	 

e-- 

e 

10731 
10732 
10733 
10734 
10735 

Joelho d = 1.1/2" 
Curva 90° d . 2" 
Tê 90°  d = 1.1/2" 
União d = 1.1/2" 
União d = 2" 

Eng CiVil M ídêz dirn 
RNP 150080W9 

un 
un 

ceno 
lat. 

3,00 
4,00 

fra Caju 9,00 
6,09 

10,00 
3,00 
4,00 

Registros e válvulas 
Registro de gaveta d = 3" 
Registro de gaveta d = 2" 
Registro de gaveta d = 1.1/2" 
Válvula de pé d = 2" 
Válvula de retenção horizontal d . 1.1/2" 

Moto-bomba trifásico 
Bomba dancor mod 667, lOcv trIfásica 
Quadro de acionamento de bombas, tipo estrela-triangulo 
Bola de nivel - 20A 

Louças, acessórios e metais sanitários. 
Louças 
Banheira de fibra, Albaceti, mod. A-3 cor branca 
Mictório, Daca ref.: M.711, cor branca com ferragens 
Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada Deca, Vogue (CP. 727) , 
cor branca 
Lavatório Daca, Vogue (L. 710) , sem coluna, cor branca 
Cuba de Sobrepor Doca, (L. 43) , cor branca 

Pias e bancadas de inox. 
Cuba de despejo inox 304 (550x550x300mm) 
Tampo inox 304 (1,20x0,60) com uma cuba (40x34x14cm) 
Bancada em inox (2,30 x 0,55) 
Bancada em 'nos (3,60 x 0,55) 
Lavabo cirúrgico 
Cuba de inox p/ tampo de granito 

Torneiras. 
Torneira de pressão para pia - de 3/4" Deca ref.: 1157 linha Prata 

Torneira de pressão de uso geral Deca com d = 3/4" 
Torneira eletrônica (Decalux) para higlenização centro cirúrgico 

Torneira tipo automatic, PL tab.: Docol 
Aparelho Misturador para pia de cozinha 
Aparelho Misturador para pia de lavatório 
Torneira p/ pia de cozinha bico móvel DECA mod 1168-050 

Registros com canopla linha PRATA, DECA. 
De gaveta d = 1.1/4" 

De gaveta d = 1" 
De gaveta d = 3/4" 
De gaveta d = 1/2" 
De pressão d = 314" 
De pressão d = 1/2" 

Registro de gaveta bruto - Doca. 
d = 3/4" 
d 3" 
d = 2.1/2" 
d = 2" 
d = 1.1/2" 
d = 1.1/4" 
de 1" 
d = 4" 

Sifão metálico, cromado Deca. 
d = 1.1/2" x 1" 
Para mictório de louça 
de 1.1/2"para mictório tipo calha 

Válvula Doca. 
Para lavatório, com ladrão d = 1" x 2.3/8" ref.: 1603 
Para lavatório, sem ladrão d = 1" x 2" ref.: 1600 

10740 
10741 
10742 
10743 
10744 
10745 

10750 
10752 
10754 
10755 

10800 
10810 
10811 
10812 
10813 

10814 
10815 

10820 
10821 
10822 
10823 
10824 
10825 
10826 

10830 
10831 

10832 
10833 

10834 
10835 
10836 
10837 

10840 
10841 
10842 
10843 
10844 
10845 
10846 

10850 
10851 
10852 
10853 
10864 
10855 
10856 
10857 
10858 

10860 
10861 
10862 
10863 

10870 
10871 
10872 

er;  

un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 

un 
un 
un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 

un 
un 

un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 

un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 
un 

un 
un 
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10873 
10874 

10880 
10881 
10882 
10883 
10884 
10885 
10886 

10900 
10910 
10914 
10915 
10916 
10917 
10918 

10920 

10921 
10922 
10923 

11000 

11120 
11121 
11122 

11130 
11131 

11140 
11141 
11142 

11150 

11151 

11200 
11210 
11211 

11220 
11221 

11230 
11231 

11300 
11310 
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11321 
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Este documen O cujo 	responsa 
emitente faz parte da Certidão de Acervo T 
182,  j ,2001-, emitida em 03 / 06  / ° excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 1) 5  de IM1̀. 	de 

éoí -.3a Para pia tipo americana d = 1.1/2" x 3.3/4" ref.: 1623 
Válvula para tanque, ref.: 1605 Eng' Civil Ma  

RNP 1 M  
11 SCBQ

at.  

72,00 
ajú 	6,00  

Acessórios. 
Chuveiro de metal, LPA, Deca 
Ligação flexível de metal cromado d = 1/2" x 30cm engate 
Porta toalha de aço inox Daca, ret.: 2550 
Misturador Y (3/4" Deca ref.: 1310) 
Ducha normal (Duchabell 1982-Bel) 
Tubo de ligação cromado 

Acessórios complementares 
Isolamento térmico para tubos de cobre 
d = 54mm x 10mm x 2,00m 
d = 42mm x 10mm x 2,00m 
d = 35mm x 10mm x 2,00m 
d = 28mm x 10mm x 2,00m 
d = 22mm x 10mm x 2,00m 

Rede de água guante em tubos e conexões de PVC aquaterm 

D = 15mm 
0= 22mm 
D = 28mm 

INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO E COMBATE A 
INCÊNDIO 
Alarme manual 
Eletroduto e acessórios de pvc, roscável 
Eletroduto 1" 
Eletroduto 3/4" 
Curva 90°, 1" 
Curva 90°, 3/4" 

Caixa de passagem, pvc 
De 4 x 4"(octogonal) 
De 4 x 2"(retangular) 

Aparelhos 
Acionador manual ref.: 80432 linha Predial Siemens,--- 

Condutores 
Fio com isolamento para 750v, antichama 1,5m2 
Fio com isolamento para 750v, antichama 2,5m2 

Caixa de passagem em chapa metálica, com tampa aparafusada 

d= 20 x 20 x 12cm 

Extintores 
Extintor água gás pressurizado 
AGP, cap. 10 litros, com manómetro e suporte, novos com carga 

Extintor pó químico seco 
Extintor pó químico seco PQS cap. 4kg, com manômetro e suporte de 
fixação, novos com carga 

Extintor CO2 gás carbónico 
cap. 6kg, com manômetro e suporte de fixação, novos com' carga 

Joelho 90 graus aço galv. 
d = 4" 
d = 3" 
d = 2.112" 

Rede de hidrantes (Tubulações) 
Tubo de aço galvanizado. 
d = 4" 
d = 3" 
d = 2.1/2" 

un 	72,00 	 72,00 
un 	395,00 	 395,00 
un 	96,00 	 96,00 
un 	1,00 	 1,00 
un 	1,00 	 1,00 
un 	276,00 	 276,00 

m 	40,00 	 40,00 
m 	325,00 	 325,00 
m 	610,00 	 610,00 
m 	1.036,00 	1.036,00 
m 	1.651,00 	1.651,00 

	

789,00 	 789,00 

	

1.146,00 	1.146,00 

	

612,00 	 612,00 

m 	1.280,00 	1.280,00 
m 	13.277,00 	13.277,00 
un 	174,00 	 174,00 

	

2.070,00 	2.070,00 

un 	926,00 	 926,00 
un 	329,00 	 329,00 

un 	76,00 	 75,00 

m 	24.240,00 	4.240,00 
m 	12.105, 	 12.105,00 

un 	28,00 	 28,00 

un 	98,00 	 98,00 

un 	6,00 	 6,00 

un 	90,00 	 90,00 

m 	211,00 	 211,00 
m 	210,00 	 210,00 
m 	514,00 	 514,00 

un 	55,00 	 55,00 
un 	60,00 	 60,00 
un 	136,00 	 136,00 
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Este documento cujo teor è de respons. il r. 1, j 	d emitente faz parte da Certidão de Acervo T - e ., 	e  
12'2' /zoo 4" , emitida em_0_3±/ 0  excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 0  3  de  Pie° 	de  200  

Rede de incêndio com tubos e conexões de PVC roscável. 
d = 3" 
d = 2.1/2" 

Reg. de gaveta bruto ref.: 1509 - 
d = 4" 

Rede de hidrantes (caixas, válvulas e acessórios) 
Caixa para abrigo de mangueira e hidrantes, tipo incêndio, com 
tratamento anti.ferrugem e pintura vermelha normalizada. 
De 90 x 60 x 17cm 

Registro globo angular 
De 45 graus entrada 2.1/2" rosca interna gás 11FPP e saída 2.1/2" com 
rosca externa 

Registro de gaveta haste fixa 
Entrada 2.1/2", rosca interna gás 11FPP e saída 2.1/2" com rosca externa 

Eng.  Civil M" 
RNP 150 

17 

33,00 

39,00 

2,00 
39,00 

4,00 

1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
3,00 
2,00 

33,00 

39,00 

2,00 
39,00 

4,00 

1,00 
1,00 
1,00 
2,00 
2,00 
2,00 
3,00 
2,00 

ama 
2999 - a 

28,00 
18,00 

afra C 
2 

ajú 39,00 
18,00 
28,00 
18,00 

42,00 
26,00 

21,00 
37,00 

14,00 
12,00 

15,00 
36,00 
29,00 

37,00 
16,00 

15,00 

33,00 

33,00 

4,00 

42,00 
26,00 

21,00 
37,00 

14,00 
12,00 

15,00 
36,00 
29,00 

37,00 
16,00 

15,00 

33,00 

33,00 

4,00 

56,00 

un 
un 

un 
un 

un 
un 

un 
un 
un 

rn 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

uri 

un 
un 

un 

un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 
un 

un 
un 

11330 
11331 
11332 
11333 
11334 

11340 
11341 
11342 

11350 
11351 
11352 

11360 
11361 
11362 

11370 
11371 
11372 
11373 

11380 
11381 
11382 

11390 
11391 

11400 
11410 

11411 

11420 
11421 

11430 
11431 

11440 
11441 

11450 

11452 

11460 
11461 

11470 
11471 
11472 

Tê de aço galvanizado 

d = 3" 
d = 2.1/2" 
d = 3" x 2.1/2"de red. 

Bucha de red. aço galv. 
d = 4"x 3" 
d = 3" x 2.1/2" 

União de aço galv. 
d = 4" 
d = 2.1/2" 

Válvula de ret. horizontal 
d = 4" (vertical) 
d = 2.1/2"(horizontal) 

Niple duplo aço galv. 
d = 4" 
d = 3" 
d = 2.1/2" 

rnA.c; 

Mangueira 
De fibra de algodão com trama de poliester e revestimento interno de 
borracha vulcanizada, 1.1/2" lance de 15m com união storz de 2.1/2" 

Eguicho simples storz, jato sólido, requinte fixo 1.1/2", em latão 

Esguicho de 21/2" e jato regulável 

Tampão cego 
Com corrente tipo castelo, rosca interna 2.1/2" 

Adaptador storz com rosca interna, em latão 
De 1.1/2"x 2.1/2" 
De 2.1/2" x 2.1/2" 

11480 Sucção e recalque 
11481 Caixa de passeio com recalque com tampão em ferro fundido nas 

dimensões 60 x 40cm 
11482 Conjunto motor-bomba elétrico, jacuzzi, pot. 10 CV 
11483 Conjunto motor-bomba elétrico, jacuzzi, pot.15 CV 
11484 Conjunto motor-bomba à gasolina, jacuzzi, pot. 8,25 HP 
11485 	Conjunto motor-bomba à gasolina, jacuzzi, pot. 14,1 HP 
11486 Cilindro de pressão 1,20m x 6" 
11487 	Pressostato, liga 30 m.c.a. desliga 40 m.c.a. 
11488 Manômetro até 100 m.c.a. com mostrador de 4" 
11489 Quadro Y-A pl acionamento de bomba 
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11720 
11721 
11722 
11723 
11724 
11725 

11510 
11511 

11520 
11521 

11530 
11531 

11540 
11541 

11550 

11553 

11570 
11571 

11580 
11581 

11600 
11610 
11611 
11612 
11613 
11614 

11620 
11621 

11630 
11631 
11632 
11633 
11635 
11636 
11637 

11638 

11640 
11641 
11642 

11650 
11652 

11670 
11671 

11672 

11700 
11710 
11711 
11712 
11713 
11714 
11715 
11716 
11717 
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UNIMED JOÃO PESSOA 	
A 1 

Este docume • • • , • - • - • - - - 	ok, 
emitente faz parte de Certidão de Acervo Técniumrimed 

emitida em_9212£ I O 4" excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa O de  140° 	de '-°° 4- 

LLY 

no fvta a Cajú 
aL 142g/00 

24,00 

24,00 

24,00 

105,00 

3,00 

24,00 

Suporte isolador 
Suporte isolador ref.: 50.30.3124(A) 

Eletroduto pvc rígido 
Rosca 2" comp. 3,00m 

Caixa de inspeção 
Ref.: 50.30 

Haste de aterramento de alta camada de cobre 
De 19mm x 3m, com grampo reforçado 

Cordoalha de cobre no, Inclusive emendas, terminais e conectores 
70mm2 

Mastro com chumbador 
Fab.: Ideal 3m x 2.1/2", inclusive suportes para isolador 

Conector 
Tipo split-bult 

Alarme automático 
Eletroduto e acessórios de pvc, roscável 
Eletroduto 1/2" 
Eletroduto 3/4" 
Eletroduto 1" 
Curva 3/4" 

Caixa de passagem 
Em pvc, octogonal 4 x 4", fundo móvel 

Detectores e acessórios 
Detector de fumaça BR 10 tipo ótico, fab.: Siemens 
Detector térmico tipo BM80 fab.: Siemens 
Detectar termovelocímetro tipo RD80 fab.: Siemens 
Base para detector automático, tipo S0204, Siemens 
Base para detector automático, tipo S0205, Siemens 
Placa de fixação da base na caixa de ligação, S0204 M002 fab: Siemens 

Indicador audio-visual mod. IVLS 24 inclusive base SO-207 Siemens 

Condutores 
Fio pirastic, antiflam da Pirelli, 750v, 1,5mm2 
Fio pirastic, antlflan da Pirelli, 750v, 2,5mm2 

Central de alarme automático 
Central de detecção e alarme modelo SR1-20/CI c/ 39 linhas endereçáveis 

un 

un 

un 

60,00 
un 	2.630,00 
un 	150,00 
un 	130,00 

un 	444,00 

un 	208,00 
un 	9,00 
un 	423,00 
un 	24,00 
un 	640,00 
un 	640,00 
un 	75,00 

5.800,00 
200,00 

Dutos aéreos 
Duto aéreo perfurado fab.: Sisa, tipo SRS-200-16-GF/B-20 (200 x 50mm) 
galvanizado, a fogo com fixação 
Duto aéreo perfurado fab.: Sisa, tipo SRS-200-16-GF/B-15 (150 x 52mm) 
galvanizado, a fogo com fixação 

Rede de sprinkler 
Tubo de aço galvanizado sem costura 
d = 1" 
d = 1.1/4" 
d = 1.1/2" 
d = 2" 
d = 2.1/2" 
d = 3" 
d = 4" 

Bucha de red. de aço galv. 4", 3" e 2.1/2" 
d=4"x 3" 
d = 4" x 2.1/2" 
d = 4" x 3" 
d = 3" x 2.112" 
d = 2.1/2" x 2" 

75,00 

835,00 

1.076,00 
153,00 
196,00 
208,00 
260,00 
75,00 

180,00 

un 	21,00 
un 	13,00 
un 	21,00 
un 	14,00 
un 	52,00 

110,00 

24,00 

24,00 

24,00 

105,00 

3,00 

24,00 

60,00 
2.630,00 

150,00 
130,00 

444,00 

208,00 
9,00 

423,00 
24,00 

640,00 
640,00 
75,00 

5.800,00 
200,00 

1,00 

75,00 

835,00 

1.076,00 
153,00 
196,00 
208,00 
260,00 
75,00 

180,00 

21,00 
13,00 
21,00 
14,00 
52,00 

Av. Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre - João Pessoa - Paraíba 
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un 	44,00 
un 	27,00 
un 	27,00 
un 	34,00 
un 	67,00 
un 	111,00 
un 	74,00 

un 	33,00 
un 	3,00 
un 	14,00 
un 	40,00 
un 	3,00 
un 	350,00 
un 	142,00 
un 	117,00 
un 	2,00 

3.643,00 

un 	721,00 

un 	115,00 
un 	160,00 
un 	1,00 

un 	158,00 

44,00 
27,00 
27,00 
34,00 
67,00 

111,00 
74,00 

33,00 
3,00 

14,00 
40,00 
3,00 

350,00 
142,00 
117,00 

2,00 

6 2. 364300  

721,00 

115,00 
160,00 

1,00 

158,00 

un 	3,00 
un 	3,00 
un 	2,00 

un 	46§,o 

un 	100, 	 

un 	00 
un 	16,0 

un 	1,00 
un 	1,00 

3,00 
3,00 
2,00 

465,00 

100,00 

15,00 
16,00 

1,00 
1,00 

s'ç711 ti 

• 

Curva 90" 
Em PVC soldável para eletroduto 3/4 

Caixa de passagem. 
4" x 4" 
4" x 2" 
Tampa cega plástica 4 x 4" 

Luminária de sinalização tipo ESC•15/1 com 1 face e 1 là,ada fuor de 
15w, com reator RTE fab.: Senop ou Unitron com inscrição e 
SCREEN 
Inscrição tipo 1E saída de emergência 

• 

19 
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Este documento cujo teor .e 
emitente faz parte da Certidão de Acerv 

b"L= itct))-  emitida emrkojj 04" excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 

	

João Pessoa l? 3  de VIA-10 	desU.)1'  

Eng Civil MI ind Damavp.Pno Mafra Cajú 
RNP 100832999 wo, 	1 42-2 	55,00 

un 	63,00 	 63,00 
un 	19,00 	 19,00 
un 	21,00 	 21,00 
un 	143,00 	 143,00 

un 	36,00 
un 	24,00 
un 	28,00 
un 	22,00 
un 	30,00 
un 	58,00 
un 	57,00 

36,00 
24,00 
28,00 
22,00 
30,00 
58,00 
57,00 

Bucha de red. de aço galv. 2", 1.1/2", 1.1/4" e 1" 
d = 2" x 1/2" 
d = 1.1/2" x 1.1/4" 
d=2"x 1" 
d = 2" x 1.1/4" 
d= 1.1/4" x 1" 

Tê de aço galv. 4,3" e 2.1/2" 

d=4"x3" 
d = 4" x 2.1/2" 
d = 3" x 1" 
d = 3" x 2.112" 
d = 2.1/2" x 2" 
d = 2.1/2" x 1" 

11730 
11731 
11732 
11733 
11734 
11735 

11740 
11741 
11742 
11743 
11745 
11746 
11747 
11748 

11750" 
11751 
11752 
11753 
11754 
11755 
11756 
11757 

11760 
11761 
11762 
11763 
11764 
11765 
11766 
11767 
11768 
11769 

11770 
11771 
11772 
11773 

11780 
11781 

11782 

TE aço galv. 2". 1.1/2", 1.1/4" e 1" 
d = 2" 
d = 2" x 1.114" 
d = 2" x 1.112" 
d = 2" x 1" 
d = 1.1/2" 
d = 1.1/4" x 1" 
d = 1" 

Joelho 90° de aço galvanizado 
d = 4" 
d = 3" 
d = 2" 
d = 2.1/2" 
d = 2.1/2" x 2" 
d = 1/2" e 3/4" 
d = 1.1/4" 
d = 1" 
d = 1.1/4" x 1" 

Registro de gaveta bruto 
d = 4" 
d = 3" 
d = 2.1/2" 

Sprinklers 
SprInkier tipo "J" - 20mm, pedente para baixo fab.: Wormald ou Bucka 
Spiero 
Sprinkler tipo "M" - 15mm, pedente para baixo fab.: Wormaid ou Bucka 
Splero 
Chave de fluxo Ali mix 2 ou 3", ALL MIX 
Chave de fluxo BSP 1" CPF 61 

Válvula de retenção vertical, bronze 
d = 4" 
d = 3" 

Instalação de sinalização e emergência 
Eietroduto PVC, roscável. 
d = 3/4" 

11820 
11821 

11830 
11831 
11832 
11833 

11783 
11784 

11790 
11791 
11792 

11800 
11810 
11811 

11840 

11841 
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11850 

11851 

11860 
11862 

11870 
11871 

11880 

11881 

11890 
11891 
11892 

12000 
12100 
12110 
12111 
12112 
12113 
12114 
12115 
12116 
12117 
12118 
12119 

12120 
12121 
12122 
12123 
12124 
12125 
12126 

12130 
12131 
12133 
12134 

12200 
12210 
12211 

12212 
12213 

12220 
12221 

12222 

12230 
12231 
12232 
12233 
12234 
12235 
12236 
12237 
12238 

Fonte de alimentação 
Central USE 6000 cl transformador fab. unitron 

Sistema Individual com 2 projetores 
Tipo EER-300/12 fab.: Senop ou Unitron mod. A 

Fios e cabos. 
Fio com isolação termoplástica para 750w aná-chama 1,5mm2 
Fio com isolação termoplástica para 750w anti-chama 2,5mm2 

AR CONDICIONADO 
Controles e comandos 
Válvulas motorizadas de duas vias com atuador on/off 
d = 2.112" 
d = 2" 
d = 1.1/2" 
d = 1" 
d = 3/4" 

d = 3" 
d = 1.1/4" 
d = 1/2" 

Válvula balanceadora de água gelada 
Para 15W/h D= 2112" 
Para 10W/h 12= 1 1/2" 
Para 05W/h D= 3/4" 
Regulador de vazão En, até 1500W/h, 320x160mm 
Regulador de vazão En, até 4300ni'lh, 500x250mm 
Regulador de vazão En, até 3000m'/h, 400x200mm 

Termostatos e termômetros e manómetros 
Termostato simples estágio para atuador onloff ambiente 
Manómetro 
Sensor de temperatura ambiente DRT 3403 

Climatizador à água gelada 
Vazão 10.050W/h, cap. 64891KCAUh, pot 5CV 
Vazão 9.223W/h, cap. 63186KCAUh, pot. 5CV 
Vazão 14.826W/h, cap. 84935KCAUh, pot 7,5CV 
Vazão 5.000W/h, cap. 22000KCAUh, pot. 3CV 
Vazão 4.506W/h, cap. 32091KCAUh, pot. 5CV 
Vazão 4.780W/h, cap. 34715KCAUh, pot. 7,5CV 
Vazão 7.490W/h, cap. 50807KCAUh, pot. 4CV 
Vazão 5.261W/h, cap. 33255KCAUh, pot. 3CV 
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411 
Este documento cujo teor é de remoinhe* do 
emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico n° 

4" I 200; emitida em b3 / g* excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 	de  (14/11.° 	de aCO  

(or de 
. __ il 	......... vc, 

LKE- -a ny CiVii M5  Inéf Dama , 	no Mafra Ca 
RNP 1500802999 t. 142-2 
un 108,00 1 108,00 

un 1,00 1,00 

gancia 

lar (09 

un 

un 

15,00 

2,00 

15,00 

2,00 

m 3.400,00 3.400,00 

m 1.100,00 1.100,00 

pç 2,00 2,00 
pç 1,00 1,00 
Pç 3,00 3,00 
pç 15,00 15,00 
Pç 29,00 29,00 
Pç 3,00 3,00 
PÇ 3,00 3,00 
pç 14,00 14,00 
Pç 148,00 148,00 

Pç 1,00 1,00 
pç 1,00 1,00 
pç 1,00 1,00 
pç 2,00 2,00 
PÇ 1,00 1,00 
Pç 10,00 10,00 

Pç 203O- 203,00 
In ,00 29,00 
Pç 00 6,00 

,1 

isação à pç 3,00 3,00 

pç 3,00 3,00 

PÇ 12,00 12,00 

or selo in 4,00 4,00 

vedação 
ít. 15 cv 

pç 4,00 

,92_,..,  

4,00 

pç 3,00 3,00 
pç 3,00 3,00 
pç 4,00 doa 4,00 
pç 5,00 19 5,00 
pç 2,00 2,00 
pç 2,00 2,00 

C..) 
-.ri 

pç 
pç 

4,00 
1,00 (, 

4,00 
1,00 

• 

Luminária de sinalização tipo ESC-15/1 com 2 face e 2 lâmpada f 
15w, com reator RTE tab.: Senop ou Unitron com inscrição em S 
SCREEN 
Inscrição tipo 4 saídas 

Caixa suporte ou armário ventilado para abrigar baterias de eme 

Tipo chumbo ácido liquido estacionário ref.: 12H40 Navlt ou simi 
unid.) 

Equipamentos 
Resfriador de liquido 
Resfriadores de liquido com compressores alternativos e conde 
água mod. PLCL 1108 DXD da Sabroe, cap. 360,000 Kcal./h, micr 
processador UNISAB inclusive módulo de controle 
Torre de resfriamento tipo silênclosa, vazão 70m3/h, cap. 130 T 

Bases vlbrastop 

Eletrobombas 
Eletrobomba centrifuga para água gelada monobloco, vedação p 
mecânico vazão 30m3/h, altura manométrica 30 mca, pot 15 cv 
Eletrobomba centrífuga para água de condensação, monobloco, 
por selo mecânico vazão 70m3/h, altura manométrica 15 mca, p 

ANS IV° 32104.4 
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12239 

12240 
12241 

12250 
12251 
12252 
12253 
12254 
12255 
12256 

12300 
12310 
12311 
12312 
12313 
12314 
12315 

12320 
12321 
12322 
12323 
12324 
12325 
12326 
12327 
12328 

12330 
12331 
12332 
12333 
12334 
12335 
12336 
12337 
12338 
12339 

12340 
12342 
12343 
12344 
12345 
12346 
12347 
12348 
12349 

12350 
12351 
12352 
12353 
12354 
12355 
12356 
12357 
12358 

12360 
12361 
12362 
12363 
12364 
12365 
12366 

Fancoll, lis de 25TR • 05 rovirs xom isolamento Interno em Isop 
revestido em chapa tipo sanduiche 

Centrais estéreis 
Centrais estéreis para salas de cirurgias, vazão 2300W/h. capa 
21000KCAL/h, pt. Scv 

Fancoletes 
Fancoletes 2TR, 1,5CV 
Fancoletes 1,5TR, 1,5CV 
Fancoletes 1,0TR 
Fancoletes estéreis 
Fancoletes ITSH -A de 2,0TR 
Fancoletes ITSH - A de 1,5TR 

Tubulações e acessórios de água gelada DIN 2440 
Tubo aço shedulle 40 5/costura 
d = 12" 
d = 8" 
d = 6" 
d 4" 
d = 5" 

Tubo FG s/ costura tipo pesado DIN 2440 
d = 3" 
d = 2,1/2" 
d = 2" 
d = 1.112" 
d =1.1/4" 
d = 1" 
d = 3/4" 
d =112" 

Curvas de ralo longo (90°)/(45°) 
d = 8" 
d = 6" em aço carbono 
d = 4" aço carbono 
d 3" FG 
d = 2.1/2" 
d = 2" 
d = 1.112" 

d = 3/4" e 1/2" 

Tê FG 
d = 6" 
d = 5"(aço carbono) 
d = 4" 
d 3" 
d = 2 1/2" 
d = 1112" 
d = 1" 
d 3/4 e 1/2" 

Bucha de redução FG 
d 5" x 4" 
d = 5" x 2" 
d = 4" x 3" 
d = 3" x 2" 
d = 2 1/2" x 1 1/4" 
d = 1.1/2" x 1.1/4" 
d = 1" x 3/4" 
d 	3/4" x1/2" 

NIple duplo FG 
d = 4" 
d = 3" 
d . 2 1/2" 
d = 2" 

= 1.1/2" 
d = 1 1/4" 

1393 

1'1 
Este documento cujo teor é de respliffillitelieddo 
emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnico n° 

I It$2,  teEcA , emitida em 03 05/  O 4-  excluindo-se 
o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa,  12 de   'h" 	de  2:2;04  

. 	 • 
)r 	,n,„„, „,,,., 1,00 

Eng°  C vil M° Iiiez Darfiasceno Mafra Cajú 
RNP 190080299 -Mat. 142-2 

cidade pç 6,00 6,00 

PC 2,00 2,00 
in 3,00 3,00 
pç 134,00 134,00 
Pç 2,00 2,00 
pç 3,00 3,00 
pç 24,00 24,00 

kg 440,00 440,00 
kg 590,00 590,00 
kg 2.785,00 2.785,00 
kg 5.398,00 5.398,00 
kg 4.585,00 4.585,00 

kg 1.080,00 1.080,00 
kg 310,00 310,00 
kg 1.310,00 1.310,00 
kg 1.630,00 1.630,00 
kg 1.618,00 1.618,00 
kg 2.073,00 2.073,00 
kg 2.127,00 2.127,00 
kg 1.655,00 1.655,00 

pç 4,00 4,00 
PC 42,00 42,00 
Pç 32,00 32,00 
PÇ 63,00 63,00 
PC 63,00 83,00 
PC 65,00 65,00 
pç 332,00 332,00 
pç 96,00 96,00 
pç 1.014,00 1.014,00 

Pç 11 10,00 
pç 19,00 
pç 5'' 25,00 

9,000 

11 pç ,00 1 ,1 26,00 
pç 6 	i i 62,00 
pç 127,00 127,00 
pç 192,00 192,00 
pç 363,00 363,00 

pç 35,00 35,00 
pç 10,00 10,00 
pç 18,00 18,00 
PC 27,00 27,00 
PC 103,00 103,00 
pç 176,00 176,00 
PC 304,00 304,00 
pç 245,00 245,00 

pç 100,00 100,00 
E pç 74,00 74,00 

pç 115,00 115,00 
pç 40,00 40,00 
pç 135,00 135,00 

1- -h. 	/ Pç 170,00 , 170,00 
21 

Av. Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre - Joãci Pessoa - Paralba 
CEP 58040-300 - Fone: (83) 2106.0216 - Fax: (83) 3244.2500 

CNPJ: 08.680.639/0003-39 irise. Estadual: Isenta 
E-mail: unimed@unimedjp.com.br  AhIS N° 32104-4 



• 

ORIIÈGEDigi 
rt. 

AUTENTICAÇA0  

A19-, 
• •12"!'"W;_:.,..-',3 

11111U
0 36 1191 

MiM 

... 

• 



Eng" Civil 
RNP 

In111 
15n9 

Pç 
PG 
Pç •  
PG 
Pç 
Pç 
Pç 
pç 

Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
PG 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 

Pç 
Pç 

„flç 
PG 
Pç 

Kg 

12430 Difusores lineares e em chapa perfurada 
12433 Difusor linear tipo Als-Ds, S=1 com plenum, L = 3000mm, composto de 

duas peças de L1 = 1500mm 
12434 Difusor linear tipo Als-Os, S=1 com plenum, L = 2600mm, composto de 

duas peças de L1 = 1300mm 
12437 Difusor de insuflamento e retornoDIR41-18"x18" 
12438 	Difusor de insuflamento e retornoDIR41-15"x15" 
12439 Difusor DPP (C/PLB • RGA) 450 x 450 (B=250mm) 

12440 Tomada de ar externa c/ registro 
12441 Tomada de ar externa 600 x 400mm c/ registro 
12442 Tomada de ar externa 400 x 300mm c/ registro 
12443 	MultkIt muro 120, 220 volts micm 22 
12444 Duto p/ isodec 25, 10" 02510 
12445 Colarinhos RG 10" 
12446 Fita PVC 

Dampers 
Dampers 2000 x 300mm 
Dampers 1700 x 300mm 
Dampers 1600 x 300mm 
Dampers 1500 x 300mm 
Dampers 1050 x 300mm 
Dampers 1200 x 300mm 
Dampers 700 x 300mm 

12500 Quadros elétricos de ar condicionado 

12450 
12451 
12452 
12453 
12454 
12455 
12456 
12457 

çà/  
Av. Ministro José Américo de Almeida (Beira Rio), 1450 - Torre - Joãú Pessoa - Paraíba 

CEP 58040-300 - Fone: (83) 2106.0216 - Fax: (83) 3244.2500 
CNPJ: 08.680.639/0003-39 - Insc. Estadual: Isenta 

E-mail: unimed@unimedjp.c,om.br  
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ANS N° 32104-4 

Este documento cujo teor é de responsa 	

t 1 

emitente faz parte da Certidão de Acervo chfetied 
J200)(,emitida em tY6  /OS /0 4- excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 
João Pessoa 	O de  W11°° 	de  WO  

- 
.06~ 

amaeufWMafra 
g - VEP/';0142-2  

, • 106,00 
J 	164,00 

987,00 

88,00 88,00 
98,00 98,00 

107,00 107,00 
40,00 40,00 

107,00 107,00 
134,00 134,00 
115,00 115,00 

1.265,00 1.265,00 

2,00 2,00 
7,00 7,00 
9,00 9,00 
4,00 4,00 
4,00 4,00 
7,00 7,00 

28,00 28,00 
6,00 6,00 

326,00 326,00 

1,00 1,00 
6,00 6,00 

15,00 15,00 
10,00 10,00 

161,00 161,00 

34.700,00 34.700,00 

298,00 298,00 
27,00 27,00 
21,00 21,00 

137,00 137,00 
46,00 46,00 

38,00 38,00 

1 18,00 

78.00 79,00 
40, 40,00 
10,00 10,00 

5,00 5,00 
10,00 10,00 

136,00 136,00 
490,00 490,00 

46,00 46,00 
12,00 12,00 

1,00 1,00 
1,00 1,00 
2,00 2,00 
1,00 1,00 
1,00 1,00 
1,00 1,00 
2,00 2,00 

3334 

12367 
12368 
12369 

12370 
12371 
12372 
12373 
12374 
12375 
12376 
12377 
12378 

12380 
12381 
12382 
12383 
12384 
12385 
12386 
12387 
12388 
12389 , 

12390 
12391 
12392 
12393 
12394 
12395 

12400 
12410 
12411 

12420 
12421 
12422 
12423 
12424 
12425 

d = 1" 
d = 3/4" 
d = 1/2" 

Luva de união simples e assento cônico 
d = 4" 
d = 3" FG 
d = 2.1/2" 
d = 2" 
d = 1.1/2" 
d= 1.1/4" 
d = 1" 
d = 3/4" 

Registro gaveta em bronze 
d = 5" 
d = 4" 
d = 3" 
d = 2.1/2" 

d = 1112" 
d = 1 1/4" 
d 1" 
d = 3/4" 

Válvula globo em bronze 
d = 2" 
d = 1.1/2" 
d = 1.1/4" 
d = 1" 
d = 3/4" 

REDE DE DUTOS E DIFUSORES 
Duto em chapa galvanizada 
Isolada com Styropor F1 

Grelhas e difusores 
Em alumínio anodizado 
Difusor de insuflamento 01 13 até 18"x18" 
Difusor de insuflamento Dl 21 até 15"x15" 
Difusor de insuflamento Dl 41 até 18"x18" 
Difusor de insuflamento e retorno c/ plenum 18x18#13 250mm 

Pç 
un 
un 
un 
un 

Pç 

Pç 

Pç 
pç 
Pç 

PÇ 
Pç 
pç 

un 
pç 

pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
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Quadro geral de alimentação de refrigeradores e acionamentrEintr GiVil 
bombas. 	 R 
Chave estrela triângulo 5 a 15cv 
Chave partida direta até 3cv 
Chave compensadora p/ motor de 125cv/380volts, com amperimetroriC 
na fase central, voltímetro e ralé superior 
Chave bola inf. contin. CB 1007 

Juntas de expansão de borracha 
Juntas de expansão tipo Jeb's 
D. 2 1/2" 
O = 3" 
D = 4" 
D = 5" 

Válvulas em bronze 
Válvula de borboleta em bronze 
D= 21/2" 
D = 3" 
D = 4" 
D = 5" 
D =6" 

Iné 
P1 SI 

un 
un 
un 

Pç 
Pç 
PC 
Pç 
PC 

 

Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 
Pç 

6,00 
11,00 
38,00 
67,00 

9,00 

1395 

emitente faz Dada da Certidão de Acerv 
152,  /2-e301 	, emitida em23  /or 
o (s) item(ns) que não seja(M) da competência do 
profissional cujo nome consta no texto. 

	

João Pessoa D3 de  "4120 	de :̀4-  

• 
asem o Mata Cajú 
-Mat. 142-2 

	

6,00 	 6,00 

	

13,00 	 13,00 

	

3,00 	 3,00 

3,00 3,00 

4,00 
15,00 
10,00 
6,00 

12730 
12731 

Filtro Y 
d = 5" 

12510 

12512 
12513 
12514 

12515 

12600 
12610 
12611 
12612 
12613 
12614 

12700 
12710 
12711 
12712 
12713 
12714 
12715 

4,00 
21,00 
10,00 
7,00 
3,00 

2,00 

2,00 
6,00 
2,00 
2,00 

3,00 
3,00 

16,00 

4,00 
15,00 
10,00 
6,00 

4,00 
21,00 
10,00 
7,00 
3,00 

2,00 

2,00 
6,00 
2,00 
2,00 

3,00 
3,00 

16,00 

6,00 
11,00 
38,00 
67,00 
51,00 
9,00 

6,00 
6,00 

757,00 
429,00 
425,00 
320,00 
330,00 
430,00 
340,00 
100,00 
450,00 

7,00 
7,00 

10,00 
1,00 
1,00 

757,00 
429,00 
425,00 
320,00 
330,00 
430,00 
340,00 
100,00 
450,00 

7,00 
7,00 

10,00 
1,00 
1,00 

Redução 	ASTM A 234 c/dimensões conforme ANSI 816,9 

d=5"x 4" 
d = 6" x 4" 
d = 6" x 5" 
d = 5" x 3" 

Chave de Fluxo 
d = 3" 
ti = 4" 
d = 1" 

Flanges (torre) 
d =8' 
d = 6" 
d = 5" 
d -+ 4" 
d = 3" 
d = 2" 

Flanges (roscado) 
d = 3" 

Calha dupla, bi-partida de isopor, espessura 15mm 
d = 1/2" 
d = 3/4" 
d = 1" 
d =, 1.1/4" 
d = 1.1/2" 
d = 2" 
d = 2.1/2" 
d = 3" 
d> 4" 

Válvula de retenção dupla portinhola F.F. 
0=3" 
0=4" 
0=4" (+ATA) 
0=5" 
0=6" 

REVESTIMENTOS 
Paredes 
Chapisco - 1:3 (cimento e areia) 

12740 

12741 
12742 
12743 
12744 

12750 
12751 
12752 
12753 

12760 
12761 
12762 
12763 
12764 
12765 
12766 

12770 
12771 
12772 

12780 
12781 
12782 
12783 
12784 
12785 
12786 
12787 
12788 
12789 

12790 
12791 
12792 
12793 
12794 
12795 

15000 
15100 
15110 

un 
un 
un 
un 
un 
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Valores 	
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'kik) • -'1;t4 - nz,cio  
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18000 
18100 
18130 
18150 
18200 
18210 
18220 
18215 
18230 
18400 
18410 
18600 
18630 
18640 
18650 
18660 
18670 
18680 
18690 
18700 
18710 
18720 
18730 
18740 
18750 
18760 
18770 
18780 
18800 
18810 
18820 
18830 

15120 
15130 
15137 
15150 
15160 
15180 
15190 
15191 
15193 
15200 
15205 
15210 
15220 
15225 
15230 
15245 
15250 
15300 
15310 
15330 
15335 

17000 
17100 
17110 
17120 
17200 
17210 
17220 
17400 
17410 
17420 
17500 
17510 

16000 
16100 

a Cajt'. 31.646,08 
49.559,89 
16.456,17 
17.023,88 
15.015,23 
10.727,28 

86,40 
99,00 

1396 

À
A 1 

emitente faz parte da Certidão de Acervo Técnumpilmed 
Nt i j_0014 emitida em O / o V /0'1" excluindo-se 

o (s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
profissional  cujo nome consta no texto. 
João Pessoa g' 3  de  Wh'o 	de 	 

mi anv-  - 	......,- ti 

UNIMED JOÃO PESSOA 

Emboço - 1:2:6 (cimento, cal e areia) 
Massa única 1:2:6 (cimento, cal e areia) 

	 Eng Civil M né 
RNP 1.. 

Cimentado liso para laminado 
Laminado fenólico melaminico 
Cerâmica esmaltada (10x10) 
Cerâmica porcelanizada (5x5) 
Revestimentos especiais 
Proteção à radiação 
Térmico 
Pisos 
Cimentado liso 
Piso vinilico (paviflex TP) 
Piso vinilico antederrapante 
Cerâmica Portobello Carga Pesada 
Korodur cinza 
Porcelanato polido 
Porcelanato nao polido 
Rodapés 
PVC tipo hospitalar 
Korodur 
Soleiras 

IMPERMEABILIZAÇÃO 
Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios, inclusive camada de 
proteção mecânica. 

PINTURA 
Caiação 
Paredes 
Em tetos 
Tinta P.V.A sobre massa corrida 
Em paredes 
Em tetos 
Tinta a base de epoxi 
Em paredes 
Em tetos 
Em esmalte sintético sobre esquadrias 

	21 
Sobre esquadrias 

DIVERSOS 
Forros 
Em gesso 
Em laminado plástico PVC 
Elevadores 
Elevador - maca cap. 11 pessoas c/7 paradas 
Elevador cap. 13 pessoas com 7 paradas 
Elevador parada adicional para hellponto 
Elevador monta carga 
Divisórias 
De eucatex 
Pré-moldados de concreto 
Pérgula de concreto 7 x 25 x 250cm 
Vigamento área central 
Reforço estrutural pilares (heliponto) 
Vigamentos complementares dos elevadores 
Vigas frente poços elevadores 
Camada drenante -jardineiras 
Piso vinifico em manta, tipo Tarquet 
Serviços complementares 
Concreto leve p/ enchimento do piso 
Modificações dos apartamentos 
Sancas 
Rodateto 
Porta corta fogo - complemento 
Caixa de telefone - detalhe 
Balcão posto de enfermagem 
Caixa de incêndio - detalhe 
Reformas 
Reforma nível 03 
Modificações realizadas 
Reforma nivel 03- Complementar (CGCVUNI -08198) 

SCIRTEX‘08 
MX9.'55%711'9 

16.456,17 
17.023,88 
15.015,23 
10.727,28 

86,40 
99,00 

	

24.750,06 	24.750,06 

	

2.388,00 	 2.388,00 

	

450,00 	 450,00 

	

4.222,36 	 4.222,36 

	

1.300,00 	 1.300,00 

	

3.020,85 	 3.020,85 

	

88,00 	 88,00 

	

6.850,01 	 6.850,01 

	

850,00 	 850,00 

	

840,51 	 840,51 

	

9.898,76 	 9.898,76 

	

3.089,78 	 3.089,78 

	

550,00 	 550,00 

14.259,90 
13.390,79 

	

1.504,52 	 1.504,52 

	

898,80 	 898,80 

	

2.051,00 	 2.051,00 

4 
13.874,14 13.874,14 

8.7984iiiif " neee:'T 8.798,09 

1.1.M4 3,00 

11, IN" 2,00 1,00 

	

1,00 	 1,00 

	

1.566,54 	 1.566,54 

	

250,00 	 250,00 

	

1,00 	 1,00 

	

1,00 	 1,00 

	

1,00 	 1,00 

	

1,00 	 1,00 

	

1,00 	 1,00 

	

8.516,69 	 8.516,69 

278,15 
1,06 

11.142,35 
1.652,60 

1,00 
14,00 

4,00 
19,00 

1,00 
1,00 
1,00 

OW9 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 
in 2 

m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 
m2 

m2 
In 2 

m2 

m2 
m2 

un 
un 
1111 
un 

m2 

un 
vb 
vb 
vb 
vb 
vb 
m2 

m3 
vb 
ml 
ml 
vb 
un 
un 
un 

vb 
vb 
vb 

14.259,90 
13.390,79 

278,15 
1,00 

11.142,35 
1.652,60 

1,00 
14,00 

4,00 
19,00 

1,00 
1,00 
1,00 
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DA Vinícius José a Formiga 
Diretor Geral - CRM 4.12 

Hospital Unimeo . 
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13- 

emitente faz parte da Certidão de Acervo rédfithfied 481, 	, emitida em o ej 0} excluindo-se 
o 
profissional 
João 

(s) item(ns) que não seja(m) da competência do 
cujo nome consta no texto. 

Pessoa 	O 	de 	M4-0'.0 	de 

18840 Corrimões metálicos (CQGIUNI - 10-A198 - 40%) Eng° Civil M° I a maentlafra Cajú i,o0 
18840a Corrimões metálicos (CQG/UNI 	10-A(98) saldo 60% RNP 1 1,00 
18850 Serviços adicionais (CQG/UNI - 11-A/98 - 40%) vb 1:00 1,00 

18850a Serviços adicionais (CQG/UNI - 11-A/98) saldo 60% vb 1,00 1,00 
18860 Complemento de vãos (CQG/UNI - 13/98) vb 1,00 1,00 
18870 Coberta casa de máquinas (CQG/UNI - 14(98) vb 1,00 1,00 
18880 Serviços adicionais (CQG/UNI - 16/98) vb 1,00 1,00 
18890 Modificações diversas (CQG/UNI - 17/98) vb 1,00 1,00 
18896 Serviços adicionais (CQG/UNI - 25/98) vb 1,00 1,00 
18897 Serviços adicionais (CQG/UNI - 26/98) vb 1,00 1,00 
18898 Mármores e granitos (CQG/UNI 	12198) - (25%) vb 1,00 1,00 
18898a Mármores e granitos (CQG/UNI - 12/98) - (40%) vb 1,00 1,00 
18898b Mármores e granitos (CQG/UNI - 12198) - (35%) vb 1,00 1,00 
18899 Piso vinilico condutivo 9CQG-UNI-22/98) vb 389,40 389,40 
18901 Tapume adicional ( CQG - 28-A/98) vb 1,00 1,00 
18902 Serviços adicionais ( CQG - 31/98) vb 1,00 1,00 
18903 Serviços adicionais ( CQG -32198) vb 1,00 1,00 
18904 Serviços adicionais ( CQG 	33198) vb 1,00 1,00 
18905 Laje e viga em concreto ( CQG - 34(98) vb 1,00 1,00 
18906 Corrimão metálico adicional (CQG - 35(98) -50% vb 1,00 1,00 
18906a Corrimão metálico adicional (CQG - 35/98) -50% vb 1,00 1,00 
18907 Serviços adicionais (CQG-UNI-42/98) vb 1,00 1,00 
18908 Serviços adicionais (CQG-UNI-43/98) vb 1,00 1,00 
18909 Serviços adicionais (CQG-UNI-44198) vb 1,00 1,00 
18910 Serviços adicionais (CQG-UNI-45/98) vb 1,00 1,00 
18911 Serviços adicionais (CQG-UNI-46/98) vb 1,00 1,00 
18912 Serviços adicionais (CQG-UNI-47/98) vb 1,00 1,00 
18913 Esquadrias de alumínio (CQG-UNI-21(98) vb 1,00 1,00 
18914 Pintura piso Casa de Máquinas (CQG-UNI-30/98) vb 1,00 1,00 
tests Acabamento em granito (CQG-UNI-50/98) vb 1,00 1,00 
18916 Bate-Maca (CQG-UNI-24198) vb 1.435,40 1.435,40 
18917 Revestimentos especiais (CQG-UNI-29-A/98) vb 1,00 1,00 
18918 Pele de vidro nível 01 (CQG-UNI-39/98) vb 1,00 1,00 
18919 Corrimão metálico (CQG-UNI-52/98) vb 1,00 1,00 
18920 Acabamento de granito (CQG-UNI-61/98) vb 1,00 1,00 
18921 Fechamento de isopor (CQG-UNI-62/98) vb 1,00 1,00 
18922 Fachada Pele de Vidro (COG-UNI-63/98) vb 1,00 1,00 
18923 MármorelGranito - complemento (CQG/UNI - 68/98) vb 1,00 1,00 
18924 Esquadria recepção de imagem (CQG-UNI-40/98) vb 1,00 1,00 
18925 Piso Pré-moldado (CQG-UNI-41/98) in' 3.406,00 3.406,00 
18926 Painéis de madeira (CQG-UNI-49/98) un 82,0 82,00 
18928 Serviços Adicionais - Nivel 05 (CQG-UNI-54198) vb II 	i 1,00 
18929 Serviços Adicionais (CQG-UNI-55/98) vb I I 1,00 
18930 Serviços Adicionais • Nível 02 (CQG-UNI-56198) 
18931 Serviços Adicionais - Nível 02 (CQG-UNI-57/98) vb Ilir  1 ) 1,00 
18935 Serviços Adicionais - Nível 03 (CQG-UNI-58/98) vb 1 1,00 
18936 Serviços Adicionais - Fac. leste (CQG/UNI-60(98) vb 1,00 1,00 
18938 Serviços Adicionais - Nível 06 (CQG-UNI-65/98) vb 1,00 1,00 
18939 Serviços Adicionais - Nível 07 (CQG-UNI-66/98) vb 1,00 1,00 
18941 Corrimão aço inox (CQG-UNI-36-A(98) vb 1,00 1,00 
18942 Revestimento especial dos pilares (CQG-UNI-67-A/98) vb 1,00 1,00 

19000 PAISAGISMO E LIMPEZA 
19200 Limpeza final vb 1,00 1,00 

20000 TORRE SUL • REVESTIMENTOS vb 1,00 

_ANs,N9.3240.4-4.. 
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ANEXO III 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007. 

RESUMO DE ATESTADO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Execução das obras de construção de 01 Ponte do tipo 

,Estaiada sobre o Rio Potengl. 

 

LOCAL DO SERVIÇO: Natal - RN 

RESPONSAVEL TÉCNICO / No. DE REGISTRO CREA: 
Antônio Lielson Gonçalves - CREA-CE no 3.246-D 

SITUAÇÃO DO DETENTOR DO ACERVO TECNICO: 

(X) EMPREGADO 	O SÓCIO 	 O DIRETOR (X) RT 

REGISTRO DO ATESTADO NO CREA: 

CAT no 1071/2007 

VÁLIDO PARA COMPROVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE: 

1.0TE 1: CAPACITACÃO'TÉCNICO-OPERACIONAL: 

 

Item 6.1.4 - alínea c - 2: Ter executado em 01 Contrato, estrutura(s) em concreto armado 

e/ou protendido com altura mínima de 35 m e vão livre de 80 m, Inclusive vigas pré-

moldadas ou moldadas in loco e com as seguintes parcelas significativas: 

Possui altura de 50,58 m e vão central de 212 m 

2.1 - Concreto estrutural 

2.2 - Formas 

2.3 - Aço 

2.4 - Protensão 

CONSTRUTORA QUEIROZ GÁLVÃO 5/A 

Antônio de Oliveira Alvim 

Engo Civil - CREA/12.1 no. 22.700-D 

Procurador 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVA0 SIA 
A‘,. Rio Branco, 156 / 300  andar. Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20040-901 -Te).: (5521) 2131-7100 - Fax: (55 21) 2240-9367 

= 10.000 m3  (possui 36.094 m 

= 42.000 m2  (possui 91.962 m2  

= 1.000.000 kg (possui 3.888.491 kg) 

= 100.000 kg (possui 516.831 kg) 
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CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A 



1 

1 



,MAURO FREITAS FORTES ~NOME 

LIVRO N° FOLHA N° 

ME 
MAURO FREITAS FORTES 

5) 

ODM3RE CH T 
n,  ordermu TORA NolusEkero ook:OHECHT ÇA 

—IDADE 	DATA NASCIMENTO 

	

NACIONALIDADE 

—R'AL NASCIMEZ4 °2  '48 	

T 	
BRASILEIRA 

411 
.0  RIAUr 

— BENEFICIÁRIOS 

FICHA REGISTRO DE EMPREGADOS 

JOÃO FORTES E MARIA DOS REMÉDIOS DE FREITAS FORTES 

—DATA DE ADMISSÃO 	CARGO OCUPADO 

-PAirPá .78  	F ORMA DE  

23.000,00 	AENSAL  

-4 

O a* 
< 	,•-•!:¥144 00 O 

m 
23 o r-

2. o 
> c.n 	O, 

1
—CARIRAflE IDENTIOADEFSTApeISSOR 

I—CART
I

FIRA PROM 	

s 

SIONAL 	  RIE 	 

.-6A7MA OF. RESERVISTA 	I ã9PDORIA 

712794 	CDI 
—CARTEIRA DF. SAÚDE.ABREUGRAFIA 

4. 4f ADASTRO PESSOA FIS CA C.PF 
" 083.236.404-59 

4°T MOD. 19 	VISTO DE ENTRADA T-NATURALIZADO 	CASADO 

ITOR --ÍZONA 	 

ORZA0 ESII SOR 
NLEXERCITO 

REGISTRO SINDICAL 

ORGÃO EMISSOR IMPRESSÃO DIGITAL 

—RE G°  CONS. REGION A 

—REG. ESTRANGEIRO/C 

INsãNERIGR 
élÚRÁF90 DE TRABALHO 

4 

0 • 

r---fUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO 
9AX40 DEPOSITÁRIO ECONWICO S/A  o41-1 OPC110 	 DATA RETRATAÇÃO 
_DD 	01.04.78  

EGISTRO 	 DATA DISPENSA _ASSINATURA 00 EMPREGADO  
	  N° DA CHAPA 	 

00741 . 

REGISTRO PIS 
10722030573 
C/BRASILEIRO/A -r- FILHOS BRASILEIROS — 

• 

.--ENDEREÇO 

"70 

	 14° 	 

	 SEXO 	 

ESTAWCIVIL IN°  
CASADO 

o 

L4A- 

011741 

AU TEN T 1C A Ç A O 

A 
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SEÇÃO 	 
8a. 

orá3yotECH:r.. 	- FICHA REGISTRO DE -.EMPRECINDOS 
MIRWTOII 

CARLOS  1flFVIEIRÀ 	MAICHADO CUNHA 
RUA BARÃO DE LUCENA - BOTAFOGO - RJ 

JOSE DAURO VIEIRA MACHADO DA CUNHA / MARIA DULCE MONTENEGRO 

BENEFICIÁRIOS 
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.,..CARTEIRA PROFISSIONAL 	 
17 533-RJ 

-CARTEIR cy5 RãWVISTA 
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LÀ-11IEG. ESTRANGEIRO/CART. 

1--- 
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IMPRESSÃO DIGITAL 
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NUMERO DO REGISTRO: 005670 	DV: 7 	CHAPA: 005670-7 

NOME: JOSE HENRIQUE STECKELBERG 

DT.NASC: 27/12/1941 

CTPS No.: 	63941 

PIS: 1037704284-3 

DT.ADMISSAO: 01/11/1983 

CARGO: ENG MECANICO 

ASSINATURA: 

ESTADO CIVIL: CASADO 

SERIE: 	7 UF: PR 

DT.DEMISSAO: 

• 
 

   

REGISTRO 	DE 
	EMPREGADO 

NOME DO EMPREGADO:g0SE HENRIQUE STECKELBERG 	No.: 005670 DV: 7 

RAZAO SOCIAL: 
CNPJ 	•  
ENDERECO 	• 
CIDADE 	•  

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 	- MATRIZ 
15.102.288/0001-82 	Ativ.Econ.CNAE: 	45233 	CEP: 22250040 
PRAIA DE BOTAFOGO, 300 BOTAFOGO 	UF.: 	RJ 
RIO DE JANEIRO 	DATA/HORA: 20/01/2004 / 17:01:11 
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i 4  OPÇÁO 	16.05.79 	DATA RETRATAÇA0 
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MINISTÉRIO DO TRAB 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social foi 
instituída pelo Decreto n.° 22.035, de 29 de outubro 
de 1932, e posteriormente reformulada pelo Decreto-
Lei n.° 5.452, de 1.° de maio de 1943, que aprovou 
a Consolidação das Leis do Trabalho. 

Seu uso, obrigatório para comprovar a relação 
de emprego que V. mantém com a empresa, é tam-
bém indispensável para o exercício de qualquer 
atividade profissional remunerada. 

Nela são registrados os salários e todos os 
elementos básiccs para reconhecimento de seus 
direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como 
para a obtenção da aposentadoria e demais bene-
fícios da Previdência Social — para V. como para 
seus dependentes. 

A Carteira de Trabalho e Previdência Social 
vale, também, como d 	mento de identidade,,con- 

forme 	 da Consolidação das •  Leis 

• 

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 
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Ramo(s) de Atividade: 
105-0 	OS ENGA CIVIL 
201-0 	OS ENG ELETRICA 
204-0 	OS ENG DE TELECOMUNICACOES 
302-0 	OS ENG MECANICA 
303-0 	OS ENG METALURGICA 
401-0 	OS DE ARQUITETURA 
402-0 	OS DE URBANISMO 
501-0 	OS ENG AGRONOMICA 
7010 	ENG SEG TRABALHO 

Capital Social: R$ 1.313.507.647,72 

Responsavel(eis) Tecnico(s): 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar - Centro - Rio deJaneiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECREA: (21) 2518-0550 - 
Endereço Eletrônico: crea-rjecrea-rj.org.br  - Home-Page: http://www.crea-rj.org13r  
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

CERTIDAO DE PESSOA JURIDICA NO. 8027/2007 	VALIDA ATE: 31.12.2007 

Certifico que a Pessoa Juridica, abaixe citada, encontra-se 
registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal no. 5194, de 
24 de dezembro de 1966, nao apresentando debites para com o CREA-RJ 
ate a presente data, assim como Seus Responsaveis Tecnicos. 
As atividades da empresa esta° restritas ao(s) ramo(s) especificado(S) 
nesta Certidao e somente podem ser exercidas cara a participacao efetiva 
do(s) respectivo(s) reponsavel(eis) tecnico(s). 

Registro....: 1969200133 de 25.06.1969 
Razao Social: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 	  

CGC 	• 15.102.288/0001-82 	  
Enderece 	 PRAIA DE BOTAFOGO 300 11° ANDAR BOTAFOGO' 

RIO DE JANEIRO - RJ 	CEP: 22250.040 

Objeto Social: 
A COMPANHIA TEM POR OBJETIVO: AI OPLANEJAMENTOEAEXECUCAO DE 
PROJETOS E OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL IC ENGENHARIA, EM TODOS OS SEUS 
RAMOS E ESPECIALIDADES, SOB REGIME DE EMPREITADA, ADMINISTRACAO OU 
OUTROS ADMITIDOS; BI O PLANEJAMENTO E A EXECUCAO DE PROJETOS E OBRAS 
NO RAMO DA INDUSTRIA NAVAL, NAS SUAS ATIVIDADES DE CONSTRUCAO, 
MONTAGEM, MANUTENCAO, CONVERSAO, REPARO E MODERNIZACAO DE EMBARCACOES, 
PLATAFORMAS, OLEODUTOS, DUTOS SUBMARINOS E OUTROS MEIOS FLUTUANTES; C] 
INSTALCOES TECNICAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGENS INDUSTRIAIS, 
CONSULTORIAS, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E ESTUDOS TECNICOS; Dl A 
ATIVIDADES DE PERFURACAO E EXPLORACAO DE PETROLEO E GAS, BEM COMO A 
EXECUCAO DE ESTUDOS TECNICOS, PROJETOS, CALCULOS E DEMAIS ATIVIDADES 
DESTINADAS A PERFURACAO, SUPORTE A EXPLORACAO, DESENVOLVIMENTO E 
PRODUCAO DE FOCOS DE PETROLE0 E GAS, NO MAR OU EM TERRA, NO TERRITORIO 
NACIONAL OU FORA DELE; E] A PRESTACAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS OU 
TECNICOS; F] A REALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS URRAM OS E 
RURAIS; G] A PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES; E Hi A PRATICA DE 
OUTRAS ATIVIDDES ECONOMICAS, CONEXAS OU DECORRENTES DAS ATIVIDADES 
REFERIDAS NAS ALINEAS ANTERIORES, INCLUSIVE AS DE II4PORTACAO E 
EXPORTACAO, AFRETAMENTO, LOCACAO E COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTOS, 
TRANSPORTE E SERVICOS. 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  

Continuacao da CERTIDA0 no: 8027/2007 

Inclusa° como RT: 13.03.2006 PAULO OLIVEIRA LACERDA DE MELO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. PE-005731/D 	Expedida em: 30.03.2005, pelo CREA-PE 
Visada no CREA-RJ em: 13.03.2006 sob numero: 2006108078 
Atribuicoes conforme carteira de identidade.profissional. 

DANILO ANTONIO VIANA LIMA 	Inclusa° como RT: 08.05.2006 
AGRONOMO / ENG AGRONOMO 
Carteira No. SP-1565851D 	Expedida em: 05.05.2003, pelo CREA-SP 
Visada no CREA-RJ em: 17.02.2006 sob numero: 2006105955 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CARLOS UERMANNY FILHO 	Inclusa° como RT: 07.08.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. 8P-177064/D 	Expedida em: 03.01.1990, pelo CREA-SP 
Visada no CREA-RJ em: 13.03.2006 sob numero:.2006108083 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

ANDRE AMARO DA SILVEIRA 	Inclusa° como RT: 13.03.2006 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-44877/D 	Expedida em: 18.09.1987, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 13.03.2006 sob numero: 2006108075 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MARCELO RODOLFO ASSUMPCAO PILLER 	Inclusa° como RT: 14.06.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. SP-5060030360/D Expedida em: 04.09.1992, pelo CREA-SP 
Visada no CREA-RJ em: 11.05.2007 sob numero: 2007117932 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

EDUARDO PORTUGAL PEDREIRA 	Inclusa° como RT: 18.04.2005 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. BA-14659/D 	Expedida em: 14.08.1982, pelo CREA-BA 
Visada no CREA-RJ em: 06.05.1991 sob numero: 1991101657 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MIGUEL DE ALMEIDA GRADIN 	Inclusa° como AT: 02.08.2007 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. BA-26017/D 	Expedida em: 10.02.2003, pelo CERA-DA 
Visada no CREA-RJ em: 03.10.2003 sob numero: 2003106088 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

HERCULANO DE ALMEIDA HORTA BARBOSA 	Inclusao como RT: 14.08.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-28765/D 	Expedida em: 22.03.1982, pelo CREA-MG 
Visada no CREA-RJ em: 18.10.2001 sob numero: 2001108380 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

HENRIQUE PESSOA MENDES NETO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. PE-009123/D 	Expedida em: 25.02.1980, pelo CREA-PE 
Visada no CREA-RJ em: 30.01.1996 sob numero: 1996101137 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profission 1. 

Inclusao como RT: 27.02.1996 

Bel M 
Ar. sAoL 
S 	Paulo 

Rua Buenos Aires, 40 / 2° andar- Centro- Rio de Janeiro • RJ • CEP: 20070-020 • TBLECREA: (21) 2518-0550 	2E1 F.Loo7 
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-d.org.br  - Home-Page: http://www.crea-rj.org.br  





aosE HENRIQUE STECKELBERG 	 Inclusao como RT: 02.02.2000 
ENGENHEIRO MECANICO E ELETRICISTA 
Carteira No. SP-22847/D 	Expedida em:,25.09.1969, pelo CREA-SP 

Rua Buenos Aires, 40 / 20 andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 • TELECREA: (21) 2518-0 
Endereço Eletranico: crea-rjeerea-rj.org.br  - Home-Page: http://w 	br 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro  
Continuacao da CERTIDÃO no: 8027/2007 

ANTONIO JOSE DA SILVA FRANCA 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. RJ-881004813/D 	Expedida em: 
Atribuicoes conforme carteira de identidade 

JOSE LAURO CONTRUCCI LARICA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-42369/D 	Expedida em: 
Atribuicoes conforme carteira de identidade 

JOÃO BORBA FILHO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-19045/D 	Expedida em: 
Atribuicoes conforme carteira de identidade 

Inclusao como 1CD: 30.08.1992 

12.03.1990, pelo CREA-RJ 
profissional. 

03.08.1980, pelo CREA-RJ 
profissional. 

03.04.1972, pelo CREA-RJ 
profissional. 

Inclusao como RT: 30.06.1997 

Inclusao como RT: 17.09.2004 

RONALDO PAVAO VIEIRA 
ENGENHEIRO MECANICO 
Carteira No. RJ-16039/D 
Atribuicoes conforme carteira 

MARCOS VIDIGAL DO AMARAL 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-861035756/D 
Atribuicoes conforme carteira 

Inclusao como RT: 10.12.2001 

Expedida em: 03.02.1970, pelo CREA-RJ 
de identidade profissional. 

Inclusao como RT: 13.05.1999 

Expedida em: 06.11.1990, pelo CREA-RJ 
de identidade profissional. 

JOSE HENRIQUE ENES CARVALHO 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. SC-1374/D 	Expedida em: 18.08.1975, pelo CREA-SC 
Visada no CREA-RJ em: 02.12.2005 sob numero: 2005117499 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. BA-11404/D 	Expedida em: 01.04.1993, pelo CREA-BA 
Visada no CREA-RJ em: 10.05.1993 sob numero: 1993102314 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUN/OR 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. SP-1303371D 	Expedida ara: 29.08.1985, pelo CREA-SP 
Visada no CREA-RJ em: 08.08.1990 sob numero: 1990104374 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

MARCIO FARIA DA SILVA 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. MG-20596/D 	Expedida em: 23.10.1979, pelo CREA-MG 
Visada no CRZA-RJ em: 04.09.1997 sob numero: 1997104740 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

Inclusao como RT: 05.06.2007 

•=45‘ 

Inclusao como RT: 15.09.2004 

Inclusao como RT: 25.01.1999 

Inclusao como RT: 05.12.1997 
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Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro 

Continuacao da CERTIDAO no: 8027/2007 

Visada no CREA-RJ em: Sob numero: 1966100505 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CARLOS JOSE VIEIRA MACHADO DA CUNHA 
	Inclusao como RT: 09.02.1993 

ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-28076/D 	Expedida em: 14.11.1975, pelo CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CARLOS JORGE HUPSEL DE AZEVEDO 
	

Inclusao como RT: 17.07.1990 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. BA-3893/D 	Expedida em: 31.10.1973, pelo CREA-BA 
Visada no CREA-RJ em: 16.01.1990 sob numero: 1990102680 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

EVANDO BARROS JUNIOR 
	

Inclusao como RT: 17.09.2004 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHEIRO DE OPERACAO / CONST CIVIL 
Carteira No. RJ-52647/D 	Expedida em: 03.01.1985, pelo'CREA-RJ 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CLEDSON MACEDO DE CARVALHO 	Inclusao como RT: 27.02.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 
Carteira No. SP-69042/D 	Expedida em: 16.08.1979, pelo CREA-SP 
Visada no CREA-RJ ma: 03.10.2003 sob numero: 2003106091 
Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

CARLOS BERARDO ZAEYEN 
	

Inclusao como RT: 15.02.2007 
ENGENHEIRO CIVIL 
Carteira No. RJ-861035349/D 

	
Expedida em: 19.09.1989, pelo CREA-RJ 

Atribuicoes conforme carteira de identidade profissional. 

FINALIDADE.: DIREITO 	  
**** RESTRITA A JURISDICAO DO CREA-RJ **** 

RESSALVA: 
Esta empresa nao esta habilitada a atuar na(s) area(s) de: 
OS ENG DE TELECOMUNICACOES 	  
OS ENG METALURGICA 	  
OS DE ARQUITETURA 	  
OS DE URBANISMO 	  
por nao ter profissional RT para a(s) area(s), ficando sua atividade 
restrita a(s) area(s) de: 
OS ENGA CIVIL 	 
OS ENG ELETRICA 	 
OS ENG MECANICA 	 
OS ENG AGRONOMICA 	 
ENG SEG TRABALHO 	 
e advertida que devera enquadrar-se nos termos do que determina o prece 
acima mencionado. 

RIO DE JANEIRO, 6 DE SETEMBRO DE 2007. 
•r% 

Odalr rimentel d 

Mat. 507 
As cerridoes emitidas pelos Conselhos Regionais perdera° a validade, caso ocorra qualquer madificaceu osterior dos 
elementos cadastrais nela comidos e desàe que nao representem a situacao correta ou atualizada do registro.,•Somente 
tem valor o original desta Cozida°. sem rasam tendo sobre o prazo de validade, a marca deste CREd1 em alio relevo. 
Fica reservado ao CREA-R.1 o direito de cobrar qualquer imporiancia que venha a ser considerada devida. 
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REA-BA 
Cbr,Sbeb,  kequiniii de Engenharia, Arquitetura 

e Arb11011ba da cabia .. 

CERTIDÃO DE REGISTRO E ~TACÃO DE PESSOA JURÍDICA 

	

. 	 . 	..... 
'wrIFICO que a Pessoa jurldiéa-  abaixo citada se encontra registrada neste Conselho, Dara 

atividades técnicas limitadas à comnetencia.legal . de  seus responsáveis técnicos, nos termos 
da Lei No 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos 
artigos 68 e 69 da referida Lei, que a . pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis 
técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

CERTIFICO, mais, ainda que esta - certidão não concede à firma o direito de executar 
quaisquer serviços técnicos sem a na-,',-4 Pação real, efetiva e insofismável dos responsáveis 
técnicos abaixo citados e que perderá a tua validade se ocorrer qualquer modificação nos 
dados cadastrais nela contidos, após s: data de -Sua expedição. . 	. . 	. . . . 	. 

xxx xxxxxxxxxxx- 

1419 

Razão Social: CO-  NSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
CNPJ: 	15102288000182 - Filial 

Endereço: AV. LUIZ VIANA ALHO, 2841 EDF ODEBRECHT 

PARALELA - SALVADOR/13A - 41630340 

Registro no CREA 
BA 99 

Data do Registro iCapital Social 
29/03/1946 	1RS 1,311507.647,72 

20MO''-4te000. 4),WA.040*(1,6;ii,kkor,40-.  
Corteka No 156555:.D;  e xpeMa ein  21/1211978 t4do.CREAISP é ieteda.por esletrea sob Ne. 7445 irduido em l7i0e./2905 
Engente90 Agronomo .Airibuktát:.ARTIDO 5 DA RESOU.K;ÃO.21 073, bo'c'oNeá. 

:..101300,HENRI'QUE:Sili4TOÉS(BAMTAIReáfiiiiiiái41:- co ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  
carol,A:NO,17gCVD,exg.égidP, em 05?81.1190 i>uk  CRE-Mak ínrjtild:. „.6119i.àg137005, 	 
f..--ogenhe4O 14Seanitó 	/kR'nGÕ 120A RESCLUÇJ45 2.19/73 DÓ eDi4FEA,. 

l',ItlaW4tolOTOY4EM00;20nS22—,' 
	 c•z, 

C:92leliajNã'42311)9,.ékmidáoio31/07/19B0 piela C.REAR4 e visade:tegiete Orca.  sob No 5448, incluí(*) ere 07/87/2005 
Ebbbibbitii-b,em :Aht;Jjáès: AR11C-0 7 DA iiEsoujcAo 218/73 OtiOCE,IPEÁ. 

IrA,„ff.  • fNSRT.P':e10:ã7''IR"':OlffeWiâ.S4ftít4kiríetOn,w 
4 .20 17.94.4M 0~..I0I1. 18i10/19:78:pelc•,CREA,taG eUisede 00f:os'eck:'.ép'  

„Engartitairo 	.AtripUOUS. ARTIGO 12 DA:áESOLUOÀ0 2.18173 .S.E.e.1F;.4,111120 ÓKRES&:,,UÇAO 139 05 18I03,'54, AMBAS CO CONFEA. 

.IititidERTCE43AZIS H4; 	nsáV,gtéai6,), 
Cuieira NO 31  5EJOI:e4940e1sU4á9agrg?i pe19:ÇEArSA. incluido oro :15/98/19111 
Eittribir0Cisi Arib ios ARTIGQS28E2COOECRETOEDERA. 2.15803 DO.CONFEA, 

'.0,A1,?£.0.$. JP.it.à.tilLiP.SECOE,AZE.SM0.0:(ReSgoiesà"vA1,1".6Uttc=ei) 	 , 
Czgiciria 	3393Di Éxperlidal.eittil.973 •00iCREAFBA:,mcLicoeui 24/35/1989 
EripqnrOiro CUál Ali"6:110q8 ARTIGOS 28 E 211 DO DECRETO EDERAL.23.568/33, cgmi3;14Apo C.0140:ÁS 022`DA RÉS91...O 21613.DO.C..'ÓNiEA. DE 
ACORD0t014 O ITEM E DO ARTiD0203 DA MESMA RESOLUÇÃO. 

	 (veiT csjjc  
dátvi?à No ,Ererd35510à.;i6i4aqiiidaBiiiáváti18 	84 pèio cÉtÉ.-Alts4d é elSeda 0:betis 6réâ bob NO: in 56: iriqiUG 018 ' . 	. 	 . 	. 
EAguitheirc EIBIA0814 Atrititiiçóe ÁRTICOS 8 E 9 DA RESOLUÇÃO 21847.3.00 CONFEA. 

k''',1WW—ÀdiSÉ*À? ,álgÓRTES4ResAei,i8i90- 

Ca4teira 14o.5514/D, eepedieLe em 29/.10974 pelo DREAME e visada perestecsea Scb No, 1395 indufdo em 09F02.1998 
EnoonhoUr Cive A8i.btriq8qE: ARTIGO lOA RESOLUÇÃO 218:73 DO CO!UFTEA. 

xxxxxxxx)ocxxxxxxxx~xxxxxxxxxxxx>mcx.xxvy 
SALVApORIBA, 24 denosio de 2007 

ANAIDE p FICAC .45 DOS SANTOS 
T"- 
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REA-BA 
Conseeso Regional 'ide Engenharia, Arquitetura 

e Agraria:nua da gahla 	' • 

271200 

',-FERNIA)NOMiMvare AgaSk. fiteep p ave 
Carle,a No 135271'D, expenda em 10/931 989:peIo CREAJBA,: ineluide érn 2506/2004 
Enge,r,eào Ci‘f4 - Aki~s: ARTiG0.7 DA RESOLUÇÃO 218:73 DO.CONFEA 

2 

OS 
POR 

VERBA 

w 

CERTIDÃO DE REGISTRO E OUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA  

:f,.1ORG.E0•1400URUOC 	 ki02. 

Car.6ea No 14462JD, expedida em 35.,07/1982 pelo CREA:BA. induidó .era 14;322902 
Ergentseino Civil - AMboições: ARTIGO 7 DA RE8OLUÇÃO218:73 DO CONFEA.  

[ELTON SOUZA tOéTA MAC DOïResonjyeJTécn  
Carteira t3c 177141V, expedida em 09101/1990 peo CREA/SP:eVisede por:  ceie cr!ca sob No 14035, induido em 13i06/2602 
Engerilire F.%gan 	Atribuiç0es: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218 DE29.66:73 bo cbuFsti. 

• -Ard§0É1,010ÉWYÉtketeÉkidykáifka• a0qaueeirid,euireujedâni,ei~i~p,  ..4M4e 
Cortara 14o 22341/D expedida em 0610111975 pelOCRENSP e yisada per 	este ma se) Na. 10977, mOluIdo em 16110/2002. 
Engenháo Eleldds1a AVibules: ARTIGO 32 bb bÉbáÉrb.,FËDE4AL 23.589i33 E ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 7800 CONFEA. 

erif.,..fe kitáráro - Amr6uiobee,'ARTIGO 3200 DECRETO EDER.Ai';'23:669/33,E.  ARTIGO 1 DA RESOLUÇÃO 78 Dó CONFEA. 
. 	 _. 	: 

,i,.. 
JORGE 	 l ARNEIRO,DrAiÉVÉDCYFitfla -ir,*, 	eej --.. 
Carteira No 34584/ eXPedIde em 2311 V1972 Peie.  CR~ itïo5oido em ovonoosi: .. 
ArgiáMo, - AMholeOes: AárGÓ 30 00 DECRETO FEDERAI: 22.589i23 L. , : : : '';: .:' : : • 

RAU4WEiÉi49.,•rMiit'iRêjákioRtriládr;YWEiviCb7afr, • ::-.~2.242~~..,...,,,w2-~kicoiteasum,,,,,,,,Joe,  • 	„, 
. Carkeile2536iDeXperlaa  e 04.0eme99.0éió,enmwirirs.;midá,eiiO4/03:49.0.,,,', ,• 

iktribukdies. ARTIGOS 28, 29 DO DECRETO FEDERAL ,23,568/31

Objetivo SocIa' 

 
• ' 

• : 	. 
P.  á4NNE4Miórie .E A szscuçÃO DE áádálmew:::-Págis, DE CONSTRUÇÃO civáp E ENGENHARIA CIVIL 
ELÉTRICA, 4iECÂNIDA,  AU 	-AGRONÔMICA, EMTODOS::::HOSSEUS RAMOS:E:ESPECIALIDADES, SOB REGIME DE 
Eiiiááál*i.at4iIiMiáiát040Á0*oetácis ADMITIDOSiOPLANEJAMENTO'S A.EXECUÇÃO'DE PROJETOS E OBRAS 
.NOEAMOD• A:INDUSTRIA:NAVAL:,.H. MAM..EDAS Átiii..i4pááliáéeáátáriçÃe,.:440r.p.dEm, máempeçÃo, ccervsáeÃo:: 

REPARO  E MODERNIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES. PLATAPORMA3, 	OLEODUTOS. pwros sueáááláps E:puTáds msne 
f4updáepRsi  INSTALAÇÕES TÉCNICAS DE ENGENHARIA CIVIL, MONTAGENS INDUSTRIAIS, conáulá0lk;4 .  . 

PLANEJAMENTO, ASSESSORIA X.1 ESTUDOS-. tÉ04:xcpoi-ïgáiâXg.aen.É.  SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS OU 
•piz gspásáripzááápg:Ë'l.p!deiPTÁR•:. Ápe: URBANOS E RURAIS; A PARTICIPAÇÃO 1H 

• oti;r:áá. ..s• PepliiÁnáá . Aw.rvíPánlge ittáráxpáe.:Eitneiátjái4ie :MáRátáááe,::ipreOáZVÉ: ne pá:  ited#44d::k•  

. ,,ExppeánAoWáávOtieeto:tecÁÇÃO and"WirvágnivpsHEQ17IPA¥RXX9Ai: TRANSPORTE ..E SERVIÇOS., 
. 

.AL•VADORIBA; 24.tf :é• agosto de 2007 
- 	• • 	• 	• 	. 	- 	• • 	• • • 	• 

TE 611011sEATENOWENTO 

AtEr TJDÀO sb 4.NLID C efát 
- 	 CM 

M eSe149,2,2L,2Y24 1 EL. Ell) 
41iEb. 

I 	6 44 J5.6 1.4 4  

Calvalbo:igx.. 402 - Engenho Velio 
Home-Page: hoe:// 
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OTTA C AS TAGNA • Escrevente 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 
	 14 

• I 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUO,. 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 



é 

• 



c 

r.f 

JUCESP PROTOCOLO 

CONSTRUTORA OAS LTDA, 	 0.072.243/07. 

gc`r NYRE- 35.21726 301-1 
r r r 	 r 
r r C 	r 	C (e fi III III 11111111 101 II III Hill 

    

14 22 
     

CNP,..Fiv.°1- 4..s10.577/0001-04 

DUCENTÉSIMAcbgdc1F.VINkUÁRTAc r  ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
t c 1", 	CO;NItóLIDAÇÃO. 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., 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 o seu Foro, registrada na Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob o NIRE n.° 29.2.0277598-9, por despacho de 07 de 
março-   de  2005, inscrita no CNPJ sob o n.° 42.187.138/0001-91, aqui  
representada pelo seu sócio administrador Cesar de Araújo Mata Pires, 
brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade profissional n.° 
8.745-D - CREA/BA, inscrito no CPF sob o n.° 056.377.245-04, residente e 
domiciliado na Rua Waldemar Falcão, n.° 759, Apartamento 502, Bairro Brotas, 
na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia, CEP: 40296-710. 

'JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, brasileiro, casado, engenheiro civil, 
portador da carteira de identidade profissional n.° 8.004-D - CREA/BA, inscrito 
no .CPF sob o h.° 078.105.635-72, residente e domiciliado na Rua Roberto 
Caldas Kerr, n.° 151, 50  andar, Edifício Plátano, Bairro Alto de Pinheiros,. CEP: 
05472-000, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo. 

OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., com Sede na Avenida 
Angélica, n.° 2.330/2:346/2.364, 9° Andar, Sala 904, Bairro Consolação, CEP: 
01228-200, na Cidade de„ São Paulo, no Estado de São Paulo, que é o seu 

-regi-stFa dá 	 d o -Estado-cle -São Pauto-,-sub u FtErr° 	 
35.2:17833224, por:  despacho de 25 de setembro -de 
sob o n.° 14.811.848/Q0A1r05, neste ato representada por-seu administrad 
não sócio Cesar de Araújo Mata Piras e por Seu sócio:áclministradar--J 

• Adelmário Pinheiro Filho, já qualificados. 

Únicos sócios da CONSTRUTORA OAS 	A., com .Sede na Ayenida 
Angélica, n.° 2.330/2.346/2.364, 7° Andar, Sala 	O Bairro-Consolação,..-CEP: 
01228-200, na Cidade de São Paulo, no Estado d São Paulo, que é seu FOCO, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Pauloi., sob o NIRE. n.° 
35.2.1726301-1, por despacho de 21 de março de 2002, irrita no CNP:f:sob 
o n.° 14.310.577/0001-04; tendo entre si; justo e acordado alterar e consolidar "--p— 
o contrato social: 

r9,2,„ ttbitRA DE SUCURSAL EM OUTRO PAÍS 
IvIrincr 	Incele, N.' 237 - Fone:-3258-261I 
TICO o , 	cOplo raprogrnErca conforme o cri, 

túcursal, na Cid de de Potosí, na Bollvia,...tom endereçá. na  
8 AGO 	 tália;  n.° 1, 0  A dar, Bloco 1, 20  Andar, 'Bloco 2, 3° Andar;  

CEIO CAMPOS DOS SANTOS 
COLHIDOS PO MUSA VALOR RECE BIDO RS 1.7! 

-0E 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
,35.2.1726301-1 - CNPJ .,°,1,4.310.677/00,01 -04. 

Cr CCCC 	r. 	e c 
C r c r 

b) Abrir SUCUrSái; 	 yontividéo, no Uruguai, com endereço na 
Avenida Doutor Luis A. de Herreira, n.° 1.052, Apartamento 310, 
Edifício Torres,çío Pofto„Torre Cs r 

✓ c 	c recr.' cr É. 	c 
e r 
O 4. É. 

C 	t" 

2. DA CONSOLIDAÇÃO 

Em conseqüência das alterações efetuadas, resolvem os sócios 
consolidar o contrato social, passando o mesmo a vigorar com a 
seguinte redação: 

c c 	r c 	c 
c 	e. 	te 	c 

É. 	f C 	C C C,  
t C C 	C CCC 

, 9.°  TABEUAO DE NOTAS- SP 
Dr. Paulo Roberto Fernanda% - Tabelhila 
Rua Quirinu die Andrade, N.' 237 Fone:- 3258-20H 
AUTENTICO a presente cópia reprográfic a conforme o OfF 
021 a 055!, apresentado, na parti reproduzida Doa 

S. PAULO 2 8 AGO 2001, Ca. SELO GC 
AMENTIODAGE 

DOS SANTOS 

MEM- VAtOR CER10011$ 1,75 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

NIRE: 35.21726301-1 

CNPJ N.° 14.310.577/0001-04 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA., com Sede na Rua Humberto de Campos, n.° 
251, Fundos,'Sala 18, Bairro Graça, CEP: 40150-130, na Cidade da Salvador, 
no Estado da 'Bahia'; que é' o seu Foro, registrada na Junta Comercial do 
Estado da Bahia, sob o• NIRE ri.° 29.2.0277598-9, por despacho de 07 de 
Março: de•• 2005, inscrita no CNPJ sob o n.° 42.187.138/0001-91, aqui - 
	reprêsêntada pêro -Seu sócio acrrninigtrádõr C-esar -de—Arafijo "Mã"W-P1re-4 

brasileiro, casado, engenheiro civil, carteira de identidade . profissional 
8.745-D - CREA/BA, inscrito no CPF sob o n.° 056.377.245M;• resident ' 
domiciliado na Rua Waldemar Falcão, n.° 759, apartamento 5O2,. Bairro Bro 
CEP: 40296-710, na Cidade de Salvador, no Estado da Bahia.: 

JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, brasileiro, casado, érigenheiro 
portador da carteira de identidade profissional n.° 8.004-D - Ci¥A/BA, inscrito; 
no CPF sob o n.° 078.105.635-72, residente e domiciliado ha' Rua RobertO." 
Caldas Kerr, n.° 151, 5° andar, Edifício Plátano, Bairro Alto de Pinheiros, CEP:: 
05472-000, na Cidade de São Paulo, no Estado d São Paulo.'..".  

„ 

1 
OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., m Sedê na Âvenida 
Angélica, n.° 2.330/2.346/2.364, 9° Andar, Sala 904, Bairro tonsolação, nd:;: 
Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, CEP: 01228-200, que é o 
Foro, registrada na Junta Comercial db Estadode São Paulopb o NIRE 
35.2.1783322-4, por despacho de 25 de setembro de 2002, inscrita no CNPJ: 
sob o-n.°-14811-.848/0001-05, neste- ato representada- por sã-administrad'-
nao sou? Cesar de Araujo Mata Pires e por seu som- administrador Jose 
Adelmário Pinheiro Filho, já alificados. 

7)(-- 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 - CNPJ N.° 14.310.577/0001-04„ 

	

r r r,  rrr, 	c 

CLÁUSULA PRI11,¥IresA: da 	DérdTáriação e Sede 
rí 	et., 	r r f 

• C 	e 	C 	C C 

A Sociedade organizada sob a natureza jurídica de Limitada, na forma 
estabelecida npe.  aifNosec1.0-52 ar1.¥7, da Lei n.° 10.406/2002, gira sob o 
nome empres0á1,4 4Np-i-R(r1ccuRA OAS LTDA., com Sede e Foro na 
Cidade de SãOc`Paulo, rio EátadO de São Paulo, na Avenida Angélica, n.° 
2.330/ 2.346/2.364, 70  andar, Sala 720, Bairro Consolação, CEP: 01228-200, 
registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob o NIRE n.° 
35.2.1726301-1, por despacho de 21 de março de 2002, inscrita no CNPJ sob 
o n.° 14.310.577/0001-04, podendo entretanto, abrir novos estabelecimentos, 
sucursais e filiais em qualquer localidade do Território Nacional e no Exterior. 

CLÁUSULA-  S'EUUN DA: D5 Obrei?) Sciã1 

A Sociedade tem por objeto a exploração da atividade de engenharia civil e da 
indústria da construção civil e pesada; inclusive gerenciamento e execução de 
projetos e obras; importação e exportação em geral; compra de imóveis de 
terceiros e venda de imóveis próprios; aproveitamento e exploração de jazidas 
minerais; serviços de dragagem e transporte/navegação marítima, fluvial e 
lacustre; manutenção e montagem industrial, instalações e montagens 
elétricas, eletrônicas, eletromecânicas e mecânicas; sempre que do interesse 
social, podendo inclusive, constituir e participar em consórcio de empresas e 
participar como sócia ou acionista de outras sociedades no Brasil e no Exterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Da Duração 

O início das operações foi na data da assinatura do Contrato Social em 22 de 
	dezembro- de 4976_ e_ _r_egistrad o _ sob_ o n_.° _J_C- 51.444r  -ar-quivadoá--na-Jufita-- 

• -Comercial do-Estado da Bahia, sob o NIRE rt.° 29.2.001-6721-3-, por despacho 
de 28 de dezembro de 1976 e transferida para São Paulo conforme sei,islatos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado-da São Paulo;--sb 
NIRE n.° 35.2.1726301-1, por despacho de 21 de marçOrde 2002 e o prazo 
duração da Sociedade é por tempo indeterminado. 	 • .  

9.0  TABELIÃO DE NO04 
Dr. Paulo Roberto FerrandhaL-~%LA QUARTA: Do Capital Social, Filiais e Sucursais 
Rua afiem de Andrade, N.° 237 - Fone: 3258.2e11 
AUTENTICO a presente cópia reprofralica conforme o ou 
ginel a mim apresentado, na parte «emaduzda' 	Dou.E4. 1;apital Social é,--de R$ 206.816.361,00 (duzentos e sois milhões, oitocentos ...• 
&PAULI/ 

2 8A60  2fier teãeeis Mil; trezentos e sessenta e um reais), dividido em 206.810,36 
(d 	's e sej,s, milhões, oitocentas e dezesseis mil, - trezentas e sesser'ita 

muffla-),--€fus 	otas no valor. de-R$ .1,00 (Um real) cada, total ente sub crito-l'Oste\  ooE!' - IN 
ORRakk, tnralizado.e 	Seda corrente nacional e distribuído na forma egüinte: 

,._..._ 	,..... 	, ......_ QUOTAS 7' SÓCIOS 
OAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 206.816.357 206. '1'6.357,00 
CMP PARTICIPAÇÕES LTDA. 2 2,00- 

750-SÉADELMÁR10 PINHEIRO FILHO 2 400-  
TOTAL 	 n 206.816.361 206.816.361,00 

PNO \‘ 3  Ç. 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 — CNPJ Nr°14.3J 0.77/0001-04. 

erre et 	c 	C e" 
c 	ç e 	c 	e 

Parágrafo Único:,,Fiefrfiarcbgir es-rJafiridade as seguintes filiais da Sociedade: 

1. FILIAIS NA,UNInADE DA FEDERnÃO c, c croc c c 	e r 	r c c c 
re r 	ce r 

G Ge C 	Ce te e C 	C 

1.1. Cidadetde ão Pau55`1, Estado de São Paulo, com endereço na 
Avenida Angélica, n.° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, Sala 719, Bairro 
Consolação, CEP: 01228-200. Importância destacada do capital 
social: R$ 1,00 (Um real). Criada em 27 de junho de 1986, com 
Registro em 11 de julho 1986, conforme o NIRE n.° 35.9.0076150-3 
e CNPJ n.° 14.310.577/0012-67. 

1:2.-  CddSão 	 11T -Egtado cre—S-ár) PW_TIO, COM endereço na 
Avenida Angélica, n.° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, Sala 718, Bairro 
Consolação, CEP: 01228-200. Importância destacada do capital 
social: R$ 1,00 (Um real). Criada em 21 de maio de 1992, com 
Registro em 05 de junho de 1992, conforme o NIRE n.° 
35.9.0144083-2 e CNPJ n.° 14.310.577/0030-49. 

1.3. Cidade de São Paulo III, Estado de São Paulo, com endereço na 
Avenida Angélica, n.° 2.330/2.346/2.364, 7° andar, Sala 717, Bairro 
Consolação, CEP: 01228-200. Importância destacada do Capital 
Social: R$ 1,00 (Um real). Criada em 09 de novembro de 1992, com 
Registro em 21 de dezembro de 1992, conforme o NIRE n.° 
35.9.0149538-6 e CNPJ n.° 14.310.577/0033-91. 

 

1.4. Cidade de ;SãO Paulo IV, Estado de São Paulo, com endereço na 
Avenidá Angélicark°2.330/2.346/2.364, 7° andar, Sala 716,-  Bairr 
'Consolação:- CEP:-.-01228-200. Impor_tândia destacada slo 
Social: R$ 1,00 (Um i-éal). Criada em 09 de novembro de 2000, c 
Registro em • 221-:de; novembro de 2000, copfprme o NIRE.:‘:n. 
35.9.0239344-7-ÉCNPJ n.° 14.310.577/0040-10.„„ 

1.5. Cidade de Guarulhos, Estado de São Pauld,:....Com endereçd• na 
9.° TABELIÃO DE NOTAS - sERodovia Ayrton Senna da Silva, n.° 2.013, Bairro Sitio Pinheiro, 0.EP: 	'— Dr. Paulo Roberto Fernandes - Tabettêle 	 . 
Rua Quilim de Andrade, N.. 237 - Fone: 3258-267033-005, com importância destacada do capital social: R$ 1.00 AUTENTICO a presente cO0 roprografica conforme o op • • 
9tnal e mim aPremtadc. " parle mOr''d"i68' I)" reUrn real). Criada em 03 de março de 2004, Com-..Registro em 25.de 

março de 2004, conforme o NIRE n.° 35.9.026.8873-1 e CNPJ 
4.310.577/0046-06. 

• C 

2.1. 	idade do Recife, Estado de Pernambuco, com endereço na 
Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, n.° 4.00, Salas 504, 505 á 
506 Bairro Boa Viagem, CEP: 51021-040, Impbrtância destacada:d.e) 
capital- social: R$-  1;00 (Um real). Criada em 07 de julho de- 1981-, 
com Registro em 14 de julho de 1981, conforme o NIRE n.° 
26.9.9901519-4 e CN 	° 14.310.577/0003-76. 

s. PAIA° 28AGO2O1  "",,t,fgt%"JE c 	J 
AU I Et11 Cena 

LIAIS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO::::: 
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SI 

Dr. ,e,:tdo ,o..b•,,rt.. 0 Fernandes - 
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• CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 - CNPJ N.° 14.310.f 77/0001-04. ,,, et, 

2.2. Cidade d Rio de-,.43,1-?eirp', Estado do Rio de Janeiro, com endereço 
na Praia de Botafogo, n.° 440, 19° andar, Sala 1901, Bairro 
Botafogo, CEP: 22A:0-04,0., Importância destacada do capital social: 
R$ 1,0(5,(11rrr;re).00ái'da: ermá 3 de maio de 1982, com Registro em 
18 de ffia-io'cre 1.982conTary`Te o NIRE n.° 33.9.9906105-1 e CNPJ 
n.° 14.310.577/0004-57. 

.2.3. Cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, com endereço na Rua 
Pacatuba, n.° 254, 1° andar, Sala 116, Edifício Paulo Figueiredo, 
Bairro Centro, CEP: 49010-900. Importância destacada do capital 
social: R$ 1,00 (Um real). Criada em 18 de maio de 1983, com 

- - -RegiStro-em-1-9_de_ maio de 4983, _conforme_ o N1RE 28..9.2_9.0.0.202,E1 
e CNPJ n.° 14.310.577/0006-19. 

2.4. Cidade de Maceió, Estado de Alagoas, com endereço na Avenida 
Doutor Antônio Gouveia, n.° 61, Sala 701, Edifício OceamTower, 
Bairro Pajuçara, CEP: 57030-170. Importância destacada do capital 
social: R$ 1,00 (Um real). Criada em 07 de novembro de 1983, com 
Registro em 08 de novembro de 1983, conforme o NIRE n.° 
27.9.9900203-4 e CNPJ n.° 14.310.577/0007-08. 

2.5. Cidade de Brasília, Distrito Federal, com endereço no SH/S, Quadra 
06, Conjunto A, Bloco E, Sala 1901, Bairro Asa Sul, Distrito. Federal, 

'CEP 70316-902, Importância destacada do capital social: R$ 1,00 
:(Urn real).Criada em 13 de março de 1985, com Registro ern/Á12;le 
abri! de 1985:Conforme o NIRE n.° 53.9.0011797-8 e CNP'.1.  
14.3.10.577/9009-61. 

••- .. ,„,., 
idade--  dé---J o-ão-  Pessoa-, Estado -d-a-- -Para íba: -com -endereço -n 

Avenida D.on? Pedro I, ri.° 719, Sala 301 A, Bairro Centro, CEP: 
58013-021 Importância destacada do capital social : R$ 1,00 (Um 
real). Criada' em 17 de fevereiro de 1986, corn...Xegistro em 20 de 
fevereiro de 1986, conforme o NIRE n.° 25.9.9900265-2 e CNPJ n.° 

9.° TABELIÃO DE NOTAS . á4.31 0.577/001 1-86.  
'Dr Paulo Roberfn Femendes - Taboffit 	 : • 

Rua aprino de Andode, ?C 237 -,Zol: 3258-§! 
/c1c=ITIÇO anprr.e,vt.edc.5!:1,: rperrtoeg ._fr  1 uozrucurm- u  o & Idade de Natal; Estado do Rio Grande do Norte; com endereço na 

nata 	 Avenida Prudente de Morais, n.° 744, Sala 701, Espaço Empresarial 
ovanni Fulco, Bairro Tirol, CEP: 59020-510. IrriPlortância destacada 

capital social: á$ 1,00 (Um real). Criada em 03 de agosto:: de 
87, com Registro em 17 de agosto de 1987, dónforme o NIRE,n.° .....- 

Dons e-4.9.00067 4 e CNPJ n.° 14.310.577/0016-KG: 

ade de Goiânia, Estado,:  de Goiás, com endereço na Rua 37.-,,n.° 
288, Quadra 52, 'Lote 26, Bairro Setor Marista; CEP: 74170-120. 
Importância destacada do capital social: R$ 1:,00 (Um real). Criada 
em 06 de novembro de 1987, com Registro em 19 de novembro:de 
1987, conforme o NIRE n.° 52.9.0020683-0 e CNPJ.: 
14.310.577/0017-71 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 - CNPJ N.° 14.310.577/0901-04. 

„ • 
2.9. Cidade-de .13i.le ,Hdikoíite, 'Éstado de Minas Gerais, com endereço 

na Avenida 'Brasil, n.° 1.438, 15° andar, Sala 1503 /1504, Bairro 
Funcionário e,, CEP: 3014,003:, Importância destacada do Capital 
Social:' 	1:00 áOrriireai).Griada em 15 de março de 1988, com 
Registrfi, e'rd 0".5_r de, rrialo'r de 1988, conforme o NIRE n.° 
31.9.9906345-1 e CNPJ n.° 14.310.577/0018-52. 

2.10. Cidade de Teresina, Estado do Piauí, com endereço na Avenida 
Coronel Costa Araújo, n.° 50, Sala 01, Bairro Fátima, CEP: 64049-
460. Importância destacada do capital social: R$ 1,00 (Um real). 
Criada em 19 de julho de 1990, com.  Registro em 07 de agosto de 
199(1,  _coda= o WIRE ft° 22.9.99.000.91-5 .e_ CNPJ n.° 
14.310.577/0024-09. 

2.11. Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, com endereço-na Rua 
Marcelino Champagnat, n.° 16, 'Quadra 30, Edifício Cristal Center, 
Sala 605, Bairro Renascença, CEP: 65075-770. Importância 
destacada do Capital Social: R$ 1,00 (Um real). Criada em 09 de 
novembro de 2000, com Registro em 22 de novembro de 2000, 
conforme o NIRE n.° 21.9.9900255-1 e CNPJ n.° 14.310.577/0010-
03. 

Cidade de Salvador, Estado da Bahia, com endereço na Ruá 
Hurnbertõ 1 de Campos, n.° 251, Bairro Graça, CEP: 40150-130. 

• Impbrtância destacada no capital social de R$ 1,00 (Um Real): 
Criada'ern 05 de março de 2002, com Registro em 15 de março de 
2002 dcinforme o NIRE n.° 29.9.9901909-5 e CNPJ 

 	M577/0044--44-.- 

112. 

2.13. Cidade de Vale do Sol, Estado do Rio Grande doSul, com endereço 
na' .  Lih'fia Formosa, n.° 1.000, Bairro Centro,, --CEP: 96878-00Ci. 
Impdriância destacada do capital social: R$ 1,00---(Um real). Criada 

9.° TABELIÃO DE NOTAS - swn 12 de fevereiro de 2003, com Registro em 28de março.  de 200Y; 
259beikeo.26  .tiforme.b NIRE h.° 439.0100777-9'e CNPJ 	4:310.577/0045 Dr. Paulo Roberto Farnandes - Ta 

Outono de Andrade, N.° 237  AUTENTICO 	Õpia reprogrâfica conforme o p5  ginai a mim apresentado, na parte reproduzida ou o  

É 
PAuto 2 8AGO URSAIS EM OUTROS PAÍSES 

SANTOS 
ALGRREcalohni,Çidade de.  potosí, na Bolívia, com endereço na Avenida Itália, n.° 

1° Andar, Bloco 1,2° Andar, Bloco 2, 3° Andar, B:lbco 2. Importância 
dest 	a .do capital social: R$ 1,00 (Um real)Criada em 29 d 

ezembro de 2006. 

3.2. Cidade de Montividéo, no Uruguai, com endereçd,na Avenida Doutór 
Luis A. de Herreira, n.° 1.052, Apartamento 310, Edifício Torres do 
Porto, Torre C. Importância destacada do capital sbcial: R$ 1,00 (Urri 
real). Criada em 29 de dez 	ro de 2006. - 	 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA DAS LTDA. NIRE N.° 
35.2,1726301-1 - CNPJ N.° 14.310.577/0001-04. rr 

r e e er er  C e  C 

CLÁUSULA QUINTA: 121,oLísríit.. da!:Respe rp;:t's'abilidade dos Sócios 
C 	c 	C 	cce 	C 	C 

A responsabilidade dos cSci_os é rcestrga ag vajgr de suas quotas, de acordo 
com o disposto no ártFgoc`1.G52 cd't) 2bdigb Civil, respondendo todos 
solidariamente pelas intrcal4çõerjdp:gaitEed`pociál. 

Parágrafo Único: Observado o que dispõe o caput desta cláusula, fica 
expresso que, na conformidade do inciso VIII do art. 997 do Código Civil, os 
sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações sociais. 

• C LÁUSU LA _S EXT_Az_ Da_ Administra_ç ã o e_G eren cia_ 

A administração da Sociedade poderá ser exercida por administrador não 
sócio, na forma do art. 1.061 do Código Civil. 

Parágrafo Primeiro: A administração da Sociedade será exercida pelo 
administrador não sócib CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES, já qualificado no 
preâmbulo e pelo administrador sócio JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO, 
já qualificado no preâmbulo, obrigando-se a sociedade pela assinatura de 
qualquer um deles, ficando-lhes conferidos os poderes de representação ativa 
e passiva da sociedade em juizo ou fora dele,' uso da denominação social e 
responsabilidade técnica. 

" Parágiáfg Segundo: A sociedade poderá, através de assinatura conjunta: dos 
administradores, constituir procuradores, outorgando-lhes, por pra 

. deterrninac.Jo:',..tião superior a 02 (dois) anos, poderes específicos' 
adrrirnistra.gão,.  

Parágrafo:Terceiro: Estabelecem os cotistas, entretanto, que;,--para oneração-i: 
aquisição'.e:alienação de imóveis, emissão de cheques, outra de avais.:. 
fianças (exceto fianças concedidas em contratos de locação), :á-Sociedade se?. 

9.°  TABELIÃO DE Natítád até mediante a assinatura de: a) dois- administradorespu b) de uP 
Pjá .tad2 2221)..Frireàdril (rador e um procurador; ou c) dois procuradores-;  ara tantor 
AUtTICO gree.sente cópia rraçflransdorleáld  

na 	 OS. 

&pulo 2 BAGO 204 	o Quarto: É vedado o uso da denominação social em avais, fianças e:  
dágoes  de bens e garantias em negócios estranhos à Sociedade, exceto: 1)::- 

1:= MARCELO CAMPOS DOS SANTCe M relaão a empresas' controladas ou coligadas da OAS Engenharia 9:- É  
BA  "inWri!I ções Ltda.; 2) quando se tratar de empresas das quáis.  os cotistas 

p ssoa física ou jurídica;,  Participem em conjunto como sócios dU•::ácionistas; 
ando expressa -e especificamente aprovado por todos Ó sócios da 

So dade 
se 

Parágrafo Quinto: Ficamos sópüs e administradores dispensados de presta ," 

idor 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 - CNPJ N.° 14.310.577/0001-04. 

r r r• rCr. c fr 
Ct r CCe 	 r 

Parágrafo Sexto: Os SQC(0 	<9C:tm,riistra!io_res declaram, sob penas da Lei, 
que não se acham impedidos 'cie exer-̀óér a' administração da sociedade, por Lei 
Especial, ou em virtude de cp,ndepação criminal, nos termos do Art. 1.011, § 
1.0, da Lei n.° 10.406/2002, berni Cormó: ylãO ée áCharn incursos na proibição de 
arquivamentos previstosr,a Lel n. 9$!94 

CLÁUSULA SÉTIMA: Da Distribuição de Lucros e Prejuízos 

O exercício social será encerrado em 31 de janeiro de cada ano, quando serão 
levantados balanços anuais, podendo ser levantados balanços mensais para 
atender possíveis conveniências da Sociedade. 

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos verificados em balanços poderão ser 
distribuídos de forma desproporcional, à participação no capital social, na 
forma do art. 1.007 da Lei n.° 10.406/2002 - Código Civil, desde que a 
deliberação seja aprovada por todos os sócios. 

CLÁUSULA OITAVA: Das Deliberações e Divergências 

Os só-cios reunir-se-ão sempre que for necessário, sendo as suas deliberações 
tomadas pelo critério da maioria simples de votos, podendo a convocação ser .  
realizada por qualquer dos •Sócios através de comunicação simples, via fac 
símile-, e:-rnail ou qualquer oufra forma escrita, com antecedência mínima de .241 
horas. Para a tornada :das deliberações será necessária à presença de. sócios' 

-que dêtenhám.ã.maitiría. do  -capital social. 

Parágrafo Primeíro.r .Observado o parágrafo seguinte, as divergências qüe 
	 acaso surgirem . .efftrê os seicTos.seTi6"-fè-sõrIv.i.d-a-s6i--lairbitragem,  cabendo, 

cada sócio a indicaçãó de um árbitro que, se não chegarem ai.-uma solução,, 
.• nomearão um deSernpatador, de cuja decisão não se recorrerá.•: 

Parágrafo Segundo.: As deliberações dá Sociedade de .qiie-s.4,r-sata.  o artigo-, 
9.°,TABELAÃO DEI serINSdasLei. 10:406/2002, serão- tomadas por maioria. -de vátos, •contados, 
Dr. Paulo Rèberlo Fernandes - 3abo4de 
Fum ("Menti sie Andrade, N.7ini:Jos-cH valor das qúotas de cada um, na forma estabelecida elo artigo-. 
AUTENTIC°"'""te 

cÕpa 
	 IWar&e‘'ágada Lei. •051 mim apresentado, na p 

pauei 2 8 AGO 	dffifá  erceiro: Das reuniões de sócios serão lavradas atas no Livro dé/ . 	 Atas Competente. 
l= ALANCEIO CAMPOS DOS SANTOS 

DOS POR er5, 	kNONA: Da Alienação de Quotas e da Retirada de Sócios 
r9o.  

do c 	al social não poderão ser alienadas a terceiros estranhos ao 
dro • a sem o prévio consentimento dos demais sócios,.àos quais fica<,: 

assegurada a preferência para a aquisição,m igualdadai..de condições, 
devendo-  o sócio retirante oferecer aos demais .Sócios, sempre por escrito, em 

- C-c5r-feA5-ondênbia dirigida a cada sócio da qual constem às c-ohdi0-es da 
alienação, para que estes se manifestem sobre o exercício da preferência no 
prazo de 30 (trinta) dias. 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 - CNPJ N.° 14.310.577/001-94, 	rr 

rre re 	e r 
r Ce C 	 rr 

Parágrafo Primeiro: Fincjó 	 (trinta) dias para o exercício da 
preferência sem que os sócios tenham se manifestado ou se houver sobras, as 
quotas poderão ser cedidas ouralienadas a terceiros. 

e 	e 	er 	,eC 
e 	cc 

Parágrafo Segundo: G csóCió qt.te (1,eserare 1-retirar-se da sociedade deverá 
notificar os demais, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 
seus haveres lhes serão pagos, após o levantamento de balanço geral da 
sociedade específico para este fim, em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, 
iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da retirada do sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA: Da Dissolução e Da Liquidação 

Em caso de retirada, impedimento, ou falecimento de algum dos sócios, a 
Sociedade não se dissolverá. O sócio que se retirar ou os herdeiros do sócio 
que vier a falecer, serão reembolsados dos créditos, lucros e das quotas do 
capital a que tiverem direito em 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, 
vencendo-se a primeira 60 (sessenta) dias do evento que motivar a saída do 
sócio. Para efeito destes pagamentos será levantado um balanço geral 
extraordinário, não superior a 30 (trinta) dias do ocorrido o ato que o motivar. 

Parágrafo Único: O estabelecido nesta cláusula aplicar-se-á, "mutatis 
mutandi" aos casos de dissolução de sócias pessoas jurídicas. 

0,‘?- 

it 
-gy 

Fica expressa a regência supletiva da sociedade pelas normas que regem as 
sociedades anônimas, conforme o permissivo contido no parágrafo único do 
artigo 1.053 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Da Consolidação 
: 

A presente consolidação, que reúne em um só instrumento as cláusulas 
válidas com redação atualizada do contrato original e de todas as alterações 
posteriores, representa a versão completa e atual do cohtrato social da 
CONSTRUTORA OAS LTDA. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:  Da Regência Supletiva 

  

E por estarem assim justas e contratadas, 
Dr. Paulo Ro „ rtuggumc•WO3 (três) vias de igual teor, na presença::.:das testemunhas .° TABEI,49 nF NnTA 

; Rua Ozenno de 0,51~,237 . Fone: 3258-281i 
:fina •'a prefered.Reek... 	Wprografica conforme o on. 

fa 	apresentada, na porte reproduzida Dou Ft 

MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 	 São Paulo (SP), 16 çejaneiro de 2007. 

as partes assTnam o presente 

28 i 20P 

LOS fl£COLIaDOS POR MOA • VALOR REUNO R$1,75 
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CONTINUAÇÃO DA DUCENTÉSIMA DÉCIMA QUARTA ALTERAÇÃO, COM 
CONSOLIDAÇÃO, DO CONTRATO SOCIAL DA CONSTRUTORA OAS LTDA. NIRE N.° 
35.2.1726301-1 - CNPJ N.° 14 310 577/0001-04 

rr . 	c 	er 

PÁGINA,Ek - ÚJtykPAErZ.A eVk cSSINATURAS: 
e 	re 	rrr 	cr 

JOSÉ ADELMARIO PINH IRO kILHO 
Sócio Administrador 

DAS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
Sócia Representada por: 
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ENDEREÇO 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 
COMPLEMENTO 

FDOS SL 18 

NÚMERO 

251 

918407 

CARGO 

SOCIO 

QUANTIDADE COTAS 

2,00 

ENDEREÇO 

RUA ROBERTO CALDAS KERR-  ED PLÁTANO 
MUNIdP10 

SAO PAULO 

COMPLEMENTO 

5 ANDAR 

05472-002 

• NÚMERO 

151 

NOME 

OAS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA 

ENDEREÇO 

AV. ANGELICA - 9 ANDAR - SALA 904 

MUNICIAI° 

CONSOLACAO 
CPF 

000.000.000-00 

NOME 

CMP PARTICIPACOES LTDA 

NÚMERO 

SAO PAULO 
CARGO 

SOCIO 

COMPLEMENTO 

2346/2364 

UF 	CEP 

SP 

IRG 

01228-200_i 000000000000 

QUANTIDADE COTAS 

206.816.357,00 

BAIRRO 

• 

GRÁCA 
CPF I 

• - ocid.col000-oo 

MUNICIAI° 

SALVADOR 
CARGO 

SOM.  

acede. N. 237 - Fone: 3258-28 

UF 1,CEP 
9.0 TABEL ÃO DE NOTAqA 

rt Dr. Paulo R 	em 

	

nte cópia repto 	
." 

nnctes Rit-i4 • • 	cte 

aduzida. 

a eetVar 
040150-130 

atado, na parte 
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AU 
ntim 

QUANTIDADE COTAS 

2,00 

S. PAULO 	8 AGO 2007 

É= PARCELO empas oos smros mos 
RCOIMOS KRBA • MOR Ramo RS 1,75 

O OA 

IRG 

1 0000000000000  

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

NITIE 

35217263011 

DATA DA CONSTITUIÇÃO 

21/03/2002 

INICIO DAS ATIVIDADES 

28/12/1976 

PRAZO DE DURAÇÃO 

INDETERMINADO 
REGISTRO 

NOME COMERCIAL 

CONSTRUTORA OAS LTDA 

C.N.PJ. 

14.310.577/0001-04 

ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 
BAIRRO 

CONSOLACAO 
MUNICIAI° 

SAO PAULO 
CEP 

01228-200 

VALOR CAPITAL 

206816361,00 

MOEDA 

R$ 

NÚMERO 

2346 

COMPLEMENTO 

7 SALA 720 

UF 

SP 

E32, 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

Certidão Específica 	 1 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 1101294/07-3 
	

CONV. : 023 





PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 1101294/07-3 CONV. : 023 

NÚMERO 

299 
COMPLEMENTO 

SL 206 
ENDEREÇO 

AV. JOCKEY CLUBE 

MUNICÍPIO BAIRRO 

SAO LUIS ,RENASCENCA 

RIRE FILIAL 

t21999002551 
ENDEREÇO 

!RUA MARCELINO CHAMPAGNAT 
COMPLEMENTO 

Q 30SL 605 
NÚMERO 

16 
CEP UF 

65075770 MA 

RIRE FILIAL 

22999000916 

UF CEP 

59020400 RN 

C.N.PJ. BAIRRO UF immichno 

—TERESINA 
CEP 

-PI-64049240— 

MUNICÍPIO 

NATAL 

23;2, 

C.N.P.J. 

NÚMERO 

744 

RIRE FIIJAL 

24900067454 
ENDEREÇO 

AV. PRUDENTE DE MORAIS 
BAIRRO 

IROL 

COMPLEMENTO 

SALA 701 

COMPLEMENTO 

APTO 502 
NÚMERO 

759 
ENDEREÇO 

RUA WALDEMAR FALCAO 

NOME 

CESAR ARAUJO MATA PIRES ( REPRES. CMP PARTICIPACOES LTDA. E OAS ENGENHARIA E PART. 
LTDA.)  

BIRRO 

BROTAS 
MUNICÍPIO 

SALVADOR 
CEP 

40296-710 
RG 

611452 
CPF 

056.377.245-04 
CARGO 

ADMINISTRADOR 
QUANTIDADE COTAS 

UF 

BA 

COMPLEMENTO 

SL 301 A 
uFg. 	

D NOTAS - 
- Taba 

AI:MENTIU.) 	esente cópia reprocgriP:conforme 
.1r3teci 	Andrart. F13°  

gata a oarn 	sentado, na parte reproduzida: Do 

C:1 MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 
BELOS Rf' COLHIDOS POR KROA VALOR RECEBIDO RS 1 

8A 

ENDEREÇO 

AV. DOM PEDRO I .0 
BAIRRO 

CENTRO 
MUNICÍPIO 

JOAO PESSOA • 

IA33 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

Certidão Específica 





J.31 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

• 
Certidão Específica 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO: 1101294/07-3 

3 

CONV. : 023 

ENDEREÇO 

AV. ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA 
COMPLEMENTO 

SLS 504/5/6 
C.N.P.J. BAIRRO 

BOA VIAGEM 

NUMERO 

61 
ENDEREÇO 

AV. DR. ANTONIO GOUVEIA 
C.N.P.J. BAIRRO 

PAJUCARA 

COMPLEMENTO 

SL 701 

NIRE FIUAL 

26999015194 
NUMERO 

4060 
MUNICÍPIO 

RECIFE 
CEP 

51021040 
UF 

PE 

MUNICÍPIO 

MACEIO 
CEP 

57030170 
UF 

AL 

NIRE FILIAL 

da 28900010383 
IiiirENDEREÇO 

RUA PACATUBA 
MUNICÍPIO 

ARACAJU 49010150 

C.N.P.J. BAIRRO 

BOTAFOGO 

BAIRRO 

FUNCIONARIOS 
MUNICÍPIO 	 UF 	CEP 	 HIMLGR RECEBIDO R$1,75 
BELO HORIZONTE 	 MG 30150003 

NÚMERO 

440 
ENDEREÇO 

PRAIA DO BOTAFOGO 
COMPLEMENTO 

19 AD SL1901 

NIRE FILIAL 

29099019095 
ENDEREÇO 

RUA HUMBERTO DE CAMPOS 
NUMERO 

251 
COMPLEMENTO 

BAIRRO 

GRACA 
MUNICÍPIO 

SALVADOR 

O CAMPOS SANTOS 

IRE FILIAL 

33999061051 

COMPLEMENTO 

1 AD SL 116 
NÚMERO 

254 

MUNICÍPIO 

RIO DE JANEIRO 
CEP 

22250040 
UF 

RJ 



• 

• 

• 

  



• 
NÚMERO 

2029 
ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 
COMPLEMENTO 

7 AD PARTE 
C.N.PJ. BAIRRO 

éONSOLACAO 

NIRE FILIAL 

35900761503 

MUNICÍPIO 

SAO PAULO 
CEP 

01227200 
UF 

SP 

NÚMERO 

1996 
ENDEREÇO 

AVENIDA ANGELICA 
COMPLEMENTO 

2 AD CJ 202 
C.N.P.J. BAIRRO 

HIGIENOPOLIS 

NIRE FILIAL 

35901495386 

Eautedpio 

SAO PAULO 
CEP 

01228200 
UF 

SP 

UF 

SP 
CEP 

1228200 

COMPLEMENTO 

1 AD CJ 101 
NÚMERO 

1996 

NIRE FILIAL 

43901007779 9.° TABELAM) D 
°perto Fe7nandet - Tabeiteb comnâme, no de Andrad., N.,  237 - Fone:.3258-2611 AUTENIEFC0 a presente cópra reprográfice conter 
• 

96-7;.s  . 11 	• 	I 	11.)...di CENTRO 

RE FILIAL 

52900206830 
NÚMERO 

288 
ENDEREÇO 

RUA 137 
COMPLEMENTO 

Q 52 L 16 

CIDADE DE VALE DO SOL 

SETOR MARISA 	 GOIANIA 

NÚMERO 

2013 
COMPLEMENTO ENDEREÇO 

RODOVIA AYRTON,SENNA DA SILVA 

NÚMERO 

1000 

C.N.PJ. UF MUNICÍPIO 

GUARULHOS SP' 
BAIRRO 

SITIO PINHEIRO 
CE, 

07033000 

MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 	 UF 

ENDEREÇO 

LINHA FORMOSA 

SELOS RESOMODS PO ARA • VALOR RECEBIDO RS1, 

74170120 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

Certidão Específica 

11135 
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NIRE FILIAL 

S 35902393447 
ENDEREÇO 

  

 

AV. ANGELICA 

  

 

ammio 
HI'GIENOPOLIS 

MUNICÍPIO 

SAO PAULO 

  

 

NIRE FILIAL 

35902688731 

  



• 

4 



ENDEREÇO 

AV. ANGELICA 
NÚMERO 

2029 
COMPLEMENTO 

9AD 
BAIRRO 

dENTRO 
C.N.P.J. MUNICÍPIO 

SAO PAULO 
LIF 

SP 
CEP 

00000000 

NÚMERO 	COMPLEMENTO 

S/N 	SL 1201 1206 
CEP C.N.P.J. 

70040905 

NIRE FILIAL 

53900117978 
ENDEREÇO 

SETOR BANCARIO NORTE 
BAIRRO 

ASA NORTE 
UF 

DF 
MUNICÍPIO 

BRASILIA 

NIRE FILIAL 

35901440832 

DATA 	 NÚMERO 

23/02/2007 50809076 

WpY; Tab 
Pine. • "325, 
,C4 COnforrn 

C:2411RDELo 

r.oa.v4Èokrar000l:/$ I 75. 

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

JA3G, 

    

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO 

• 1 

	 Certidão Específica 	 5 

PETIÇÃO PROTOCOLADA SOB NÚMERO 1101294/07-3 	 CONV. 023 

FOI ARQUIVADA ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA QUAL DELIBEROU: 
ABERTURA DE FILIAL EM OUTRO PAIS: 
- NIRE 35903213116, SITUADA A AV. ITALIA, 1 AND, BL 1, 2 AND, BL 2,1, 3 AND, BL 2, POTOSI, BOLIVI 
- NIRE 35903213124, SITUADA A AV. DR. LUIS A. DE FERREIRA, 152, APTO 103, MONTEVIDEO URU,-U 1. 111k DO QUE DOU FE. 	 nffilior 

SÃO is-Ablo, 02/03/07 ---riú ELENI PORTO SOUZA , CHEFE DA SEÇÃO DE CERTIDÕES CONFERI E 

ASSINO:  

VISTO, SECRETARIO GERAL. 
1101294/07-3  

GRENESS.CORRÊA-Secretário Geral 





o  
04.005.34.3 

C/A6' 

I 

•, 

,r)  
oas 

,.REGISTRO DE -EMPREGADO 
CGC - 14.310.577/0012-67 
INSC. ESTADUAL- 	1 1 1 . 545.078.111 
Dm_ Av. Paulista, 509 

São Paulo - SP 

• 

MATRÍCULA 

159658 
CP0 - OBRA N2 

016 

CHAPA 

9138 

NOME (MÁXIMO DE 30 CARACTERES) 

JURACI FLORENCIO DE SOUZA 

AUTENTICAÇÃO 

1 	SEXO CARGO 
MASCULINO FEMININO CÓDIGO NOME 

x 1 2 0420-1 GER DIV. SENIOR 
• FU 	NCÃ 	O DATA ADMISSÃO DATA OPÇÃO 
CÓDIGO 

855 

NOME 

GER DE EQUIPAMENTO 01.10.90 01.10.90 
SALÁRIO CONTRATUAL Ne. DEPENDENTES AREA DEPTO. SETOR N.2,-;(* REGISTRO (MT) 

.. POR 	MS POR HORA S. FAMÍLIA 1. RENDA  

)4 1 2 "- 166.700,00 • 00 01 10 14 01 . --y.0308çn 	- 
1.... 
.. 

.  * 

• i  
' 

:.. 
- 
• 

LOCAL DE NASCIMENTO CdOIGO DATA NASCIMENTO ESTADO CIVIL .EC N,.,- 
SOLTEIRO CASADO OUTROS VIÚVO 	, ' 	' 	.?" 

PENAPOLIS SP 11.10.60 1 xx 2 3 4 

GRAU DE INSTRUÇÃO CdDIGO NACIONALIDADE ANO DE CHEGADA 
BRASILEIRO NATO NATURALIZADO ESTRANGEIRO (ESTRANGEIRO) 

'SUPERIOR COMPLETO 9 x 1 2 3 

CARTEIRA PROFISSIONAL N2 NO PIS CPF CCNT. HORAS 
NÚMERO 

. , 018548 

SÉRIE 

603 

UF 

SP 122.340.852.43 205.495.471 34 

SEMANAIS 

44 • 

' 	FORMA DE PAGAMENTO DUR. JORNADA BATE CARTÃO DE PONTO 12 	EMPREGO MODO 	DE PAGAMENTO-  -.. .... 
..SEMANAL QUINZENAL MENSAL 1 HORAS) SIM Nk SIM NÃO EM ESPÉCIE EM CHEQUE CRÉEBT074C11: r"-'c 

, 1 2 X 3 7,33 1 xx 2 1 XX 2 0 1 XX:T2 1 2 
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1) ALINHAR A MÁQUINA 	NA LINHA PONTILHADA 

2) DATILOGRAFAR EM ESPAÇO QUATRO 

OBSERVAÇÕES; 

"C--• 

C:t OBRA/UNIDADE 

I 
i 	FILIAL SÃO PAULO 

ENDEREÇO 

Av. Paulista, 509 Cj. 608/614 
NOME COMPLETO 

JURACI FLORCNCIO DE SOUZA 
ENDEREÇO 

Rua Benedito Nunes, 130 -Bairro - Jardim Amãlia- Caçapava -SP 
FILIAÇÃO 

ANTONIO FLOR£NCIO DE SOUZA 
P E 

MARIA DE LOURDES ESTÃO DE SOUZA 

N2 CARTEIRA ESTRANGEIRO CASADO C/ BRASILEIRA 

ci s. 	El 

? 
NAU 

FILHOS BRASILEIROS 2 Ng CART. SAÚDE N9 CART. RESERVISTA 

"557327 

.......... 

N2 CARTEIRA MOTORISTA N9 PRONTUÁRIO 	i  UF 
I 
1 

N2 IDENTIDADE UF N9 TÍTULO ELEITOR 	i 

344174401-32 

SEÇÃO  ZONA 

1087 0043 
PROFISSÃO 

Engenheiro 
SINDICATO 

da classe 

UF 

SP 

HORÁRIO DE TRABALHO 

8:30 ãs 12:00 de 13:00 as 18:30 
LOCAL E DATA 

São Paulo, 01.10.90- 

ASSI 	TURA / I MPRESS - 
t 

AM/ 	--C-7\) CA47  \ 

de 4 

DATA DE RESCISÃO 

te  

(E!.; 

i 

N. 

—ALTERAÇÃO DO SALÁRIO ALTERAÇ40 FUNCIONAL 
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,. 	ALE CHAÇALE 
DATA 

LM SALAME() 

VALOR DATA VALOR DATA r U MÇÃO 

R. a 9.o -..J1.W7d40 a • "' -7.-tga  
, -fli6:kft, 12/..06:93 62,65,2. 	,p,o,  
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01. /a92 -C./4.194-o pJ7/93 /6),..(•çNiaa . 
&. /i 92 .J5_7004620 0/ 093 ,!- : • # I: 0( 
e ei, 93 2‘.4if 6,.vo 0/. 093 J9',:J9, O 
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Chegada iii Brasil Ata 

Outro doc. 	  

:Situação Militar: Doc. . C  A  .AA  
C fAA Est s auC,  

Naturalizado Dec. N " 	  Era 	/ 	/.. 

ESTRANGEIROS 

Doc. Ideai. Exp. cru 	/ 	/ 

9.0  TABEUÃO DE NOTAS SP 
Dr. Paulo Roberto Fernandes - 
R,a 011rin3 de Andrade, N. 237 - 	3253-21 
AUTENTICO a presente cópia reprogrtsa cot 
ginal a narts ave:sentado, 53patta ‘-cateder. 

200; 

,..,ITCY:3 • 
QUALIFICAÇÃO CIVIL 

Loc. 

	

i rva.l1-C./..,& 	ÁÁ.. 
• Nasc. 

FtI ç5o//)  

.Z 	 Xciu/c/t. 
.7) isiA 

Est. Civil 	a...2.t.d7 	 Doc. 	° 	  

Fls. 	  Liv. 	  Reg. Civil 	  

Estado 

C • O Á 	DIZT 

-  

A sstutu tute ? DES.. BerlitN I 
MATRICULA ..2.31ZILLT11 

CONTRATO DE TRABALHO 11 

Empregador 

Rua 	 

Muntcipio     Esu 	  

Esp. do estabelecimento 	.  

Cargo. 	(1- • 	Erà-e--u  

Data admissão. 

Regisuo r19 

Rem perião s pc c III cada 

e2, 

a róco c/ test. 
ti5Einianurtakaàkitu, 	tlikum 

.ss. do emnrceat 

9:°-TABELLÃO DE 	NOTAS 	 Dr. 	
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 EMPRESA 

10 cenco 

020 

DEPTO, 
' 

2-T.0.1-00  

REA 

SALARIO CONTRATUAL• 

2:300 
DEPÓSITO DE SALÁRIO 

BANCA , ,Ng01A.. 	CONTACOR,RElig! 

SINDI CATO  

ESTADO CIVIL 

T1PO 	1 
1-MES ' 
2 HORA 

CÓDIGO — 

1° EMPREGO 

- Sim 
N • Não 

HORÁRIO 

CÓDIGO I DESCRIÇAO 
De 2a. a 6a.feira, das 9:00 às 18:48 horas 

SOLTEIRO CASADO OUTROS 
M • Masculino 
E. Feminino 
	1 
	 3 

NACIONALIDADE 

CHEGADA 

CPF ' • 

.CDDIGOi DESCRIÇÃO 

BRASILEIRA 
CARTEIRA PROFISSIONAL 

,NÚMERO . 	 SÊME 
' 

PROFISSÃO 

40080-001- 

DE ,  01 	DE  AGOSTO SAO PAULO 

V139 

REGISTRO DE EMPREGADO - 

AUTENTICAÇA0 

CODIGO' 

- 

BANCO , ÁG.R•1 

ass7.8astuAL---Cab4lal-110.11A-OAS LTDA.. 
ENDEREÇO: 
	v. 	géli: 

CGC: 
	14,310.577/:. 	INSC. ESTADUAL 

NOME (MI XIM() DE g, CARACTERES) 

JOSE ALEXANDRE ~BELA PEREIRA 
CARGO 

DESCRIÇAO 
ANALISTA DE SISTEMAS 

FUNÇÃO 

FOLHA D 
UNIDADE 

NOME 

ESCRITORIO CENTRAL SÃO PAULO. 
DATA ADMISSAO 
	DATAOPÇÃOFGTS 

‘-• 	: 

125 5.7.045á 
	

08-9  
MODO DE PAGAMENTO 

0- Em Espécie 
2- Crédito em conta 

1. Não desconta 

3.— 2- Só em Março. 
3 • Mês seguinte admissão 

cOPIP07-.- 

DESCRIÇAO 

FORMA DE PACTO. 
1 - Semanal 
2- Quinzenal 
3 - Mensal 	,220 	 

HORAS 
sgmANA.., 

if.44,4 7 

VINCULO 

101,7 

BATE CARTA() 

S • Sim 
N • Não 

DEPÓSITO DE FGTS 
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINO CALIZADO 

S-Sim 
N- Não 

CÓDIGO! DESCRIÇÃO 

H' 	- S. P. 

113.545.845.112 N° DRT 

t s MATRICUI,A;  

0066091-4',  , 
, 

NASCIMENTO - 
'LOCAL (15 CARACTERES) 

SALVADOR 
SE ESTRANGEIRO 

LIMITE PERMAN,ENCIA1 	CASADO C/ BRASILEIRO 	FILHOS BRASILEIROS CARTEIRA ESTRANGEIRO N° 

S • Sim 	 S - Sim 
• N - Não 	 N - Não  

DESCRIÇÃO 

(ENGENHEIRO ELETRICISTA - 

CÓDIGO DESCRIÇAO 

CONSELHO PROFISSIONAL REGIAO 
	- 

134 

NÚMERO REGIÃO 

tg„ 616:381:5.3 

GRAU DE INSTRUÇA0 
CD.. DESCRIÇAO 

1)9'-  22 GRAU COMPLETO ' 

:CÓDIGO 

ENDEREÇO (30 CARACTERES) , 

AVTSETE DE SETEMBRO, 1956/602, 

CIDADE (15 CARACTERES),. 

BAIRRO (15 CARACTERES) , 

TELEFONE  
NÚMERO 	 — • jiJF 	 VAIJDADE--- 

• , 

SANGUE CARTEIRA DE MOTORISTA 

	

CARTEIRA DE RESERVISTA 
	NOME COMPLETO 

	

96.08804.81 - A 
	

JOSE ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA 

.SALYAPQR " 
CARTEI 

NUMERO 	 ORGAO EMISSOR uF 

2.963.886 	1 SSP 

DATA DA EMISSÃO 

26.09.89 

NUMERO 

50381600515 

TITULO DE ELEITOR 
ZONA SEÇÃO (- 

000 

UF 

RA DE IDENTIDADE 

FILIAÇÃO 
MAE 

PAI 
LAERTE FERREIRA PEREIRA 

1997. 

LOCAL 

•  
SINATURA 

atu22.4, 
EM MARCOS ANTONIO DE 

S RECOLHIDOS POR VERBA- 

~V" MEntglia
,.; FTAS - SP CART§ TahAliãO 

Dr. PateRTikt,51914143 tmeffiss1,01JIGITAL 
Rua Ouinno 'de .n 	, • 	- 
AUT NTICO a presente cópia reprogr a ida conforme o ori- 
ginal a mim apresentado. na 

 parte moroduzida. Dou Ft 
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PeRT0 RODOVIÁRIA /DDT/SETRAS 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA PREVIDÊNCIA SOCIAL 
SECRETARIA NACIONAL DO TRABALHO — SNT 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL 





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOM 

CERTIDAO DE REGISTRO DE ESSOA JURIDICA 

• ; Enderecoz AV ANGELICA 

7 ANDAR SL 720 	CONSO1AGA0 

01228 - 200 - 640 PAULO - SP 

Registro no CREA-SP: 028B665 

Conferido por 

Certidao NR.: 12662/07 
	;Valida ate: 31/12/2007 	Processo: F.  02752/83 

CERTIFICAMOS que a pessoa juridica abaixo citada se encontra reaistrada 

neste Ocinselho, para atividades tecnicas limitadas a competencia legal de 

seus responsaveis tecnicos, nos termos da Lei n. 5174, de 24 de dezembro 

de 1966. CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referi- 
! 	da Lei, que a pessoa juridica mencionada ,bem como seus responsaveis tecni- 

cos nao se encontram em debito com o CR EA-SP. CERTIFICAMOS, mais, que esta 

certidao nao concede a empresa o direita de executar quaisquer servicos 

tecnicos sem a participacao real, efetiva P. inçofismavel dos . responsaveis 

tecnicos abaixo citados e que perdera a sua validade se ocorrer qualquer 

modificacao nos dados cadastrais nela contidos, anos a data da expedicao. 

Razao social: CONSTRUTORA DAS LTDA 

014.310.5/7/0001-04 

Data do registro: 14/06/1984 

Capital social: R$ *U:grf./.*M206.816.361,00 Reais 

• Atualizado em N 02/12/1997 

Observara{:: 

Sem restricoes, 

OBJETIVO SOCIAL: A explorara° da atividade de engenharia civil e 

da industria da construcao civil e pesada; inclusive gerenciamen-

to e execucao de projetos e obras; importacao e exportacao em ge-

ral;compra de imoveis de terceiros e venda de imoveis proprios; 

aproveitamento e exploracao de jazidas minerais; servicos de ra-

gagem e transporte/navegacao maritima, fluvial e lacustre, mar 

tencao e montagem industrial, instalacoes e montagens eletric 

eletronicas, eletromecanicas e mecanicas; sempre que do intere 

- CO 
9.° TABELIÃ Dr. paul, Rob 
Rua Orprino de A 
AUTENTICO a pre 
ginal a mim apre ooricaçonlormed rte reproduzida. Dou 

S. PAIRO 

CZ1 MARCELO CAMPOS D 	TOS 
SELOS RECOLHIDOS POR VERBA VALOR RECEBIDO 

R$ 1,75 
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SERVIÇO PÚBLICO FÊDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 

Continuacao da certidao 12662/07 	Folha: 2 

social, podendo inclusive, constituir e participar em consorcio de 

empresas e participar como socia ou acionista de outras socieda-

des no Brasil e no Exterior.  

'RESPONSAVEIS TFNICOS 

Nome: 	JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO crAl_ 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de jun.ho de 1971, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 0300080040 

Carteira(s):008004/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 190264 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade lernira: 30/04/1991 

Nome: 	ANDRE DIAS PYTHON 

Titulo(s) e atribuiroes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, dé 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de redistro no CREA-SP: 5060221064 

Carteira(s):011956/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060221064 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade iecnica: 08/02/1994 

Nome: 	jURACI FLORENCIO DE SOUZA 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO MECANICO 

do artign 12, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CUNFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 0601901865 

Carteira(s):190186/D 	expedida por CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 03/12/1998 

Nome: 	JOSE MARIA riOMES DE ARAHAO 

Titulo(s) 
	

atribuicoes : 

ENGENHEIRO DE MINAS 

do artigo 14, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFFA. 

Numero de registro no (E .-SP 5060956600 

Carteira(s):010712/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob o. 5060956600 

Data de inicio de Responsabilidade lecnica: 03/12/199 

n 0 	- CONT 
TABEUAO 

Dr. Paulo Robert 
%a Quand de Md 
AUTENTICOaprese 
0%1 a mira aprese 

Conferido por: 

MARCELO CAMPO 	SANTOS 
SELOS RECOLHMOSPOR VERBA • VALOR RECESi00 RS 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGÉNHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Continuacao da certidao 12662/07 	Folha: 3 

Nome: 	HENRIOUE BRAGA ANTIPOFF 
Titulo(s) e atribuicoPs 

ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28 P 29, do Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933 e do artigo 07, da Resolucao 218 de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 0400159000 
Carteira(s):015900/D 	expedida por CREA-MG 

visada sob n. 178975 	no CREA-8P 
Data de inicio de Responsahilidade Tecnica: 12/01/1999 

Nome: 	HENRIQUE MARTINEZ ANDION 
Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060272293 
Carteira(s):014012/D 	expedida por CREA-BA 

n 5 	3 	no CREA-SP 
Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/01/1999 

visada sob . 06027229  

010 	

Nome: 	AUGUSTO CESAR FERREIRA E OZEDA 
Titulo(s) e atribuiroes 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CoNFFA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5060582960 
CartPira(s):01B032/D 	expPdlda por CREA-BA 

visada sob n. 5060582960 	no CREA-SP 
5060582960/D 	expedida por CREA-8P- 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/01 /1999 

'ct)- 

Nome: 	GERALDO CORREIA SANTOS 
Titulo(s) e atribuicoes 

One. 

ENGENHEIRO CIVIL 

dos artigos 28 P 29, firl Decreto Federal 23569, de 11 de dezembro de 
1933 e do artigo 07, da Resolucao 218 de 29 de junho de 1973, do 
CONFEA. 

Numero de registro no 

Carteira(s):004005/D 
CREA-SP: 5060917231 

expedida por CREA-BA 
visada sob n. 5060917231 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 12/01/1999.  

Conferido por: 9.° TAGOLIM 
Dr. Paulo Roberto 
Rua °urino de Andrade 
AUTENTICO a presente cá 
orlai a mim apresentad 

'rides 
—Fon a rep ••• ráfIca cc 

a parte eproduz 

S. PAULO 29  

12:1 MARCELO CAMP 

 	_ 	- 	 SELOS RECOLHILIOSPOR 





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONO 

Continuacao da certidao 12462/07 	Folha: 4 

Nome: 	CARLOS HENRIQUE BARBOSA LEMOS 

Titulo(s) e atribuicoes 2 

ENGENHEIRO rIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 5060811680 

Carteira(s)n013224/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060811680 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 28/01/1999 

Nome: 	AGENOR FRANKLIN MAGALHÃES MEDEIROS 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONEEA. 

Numero de registro no CREA-SPn 5060171084 

Carteirs(s)n004025/D 	expedida por CREIA-SE 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 29/05/2000 

Nome: 	ARAKEN RIBEIRO DIAS TRINDADE 

Titulo(s) e atribui coes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolurao 218, de 29 me junho de 1973, dr rONFFA. 

Numero de registro no CREA-SPn 5060631150 

Carteira(s):010388/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060631150 	no CREA-RP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 29/05/2000 

Nome2 ...JOSE ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA 

Titulo(s) e atribuicoes 22 
ENGENHEIRO ELETRICISTA 
dos artigos 08 e 09 da Resolucao 218, de 29 de junho de 

CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061261945 

Carteira(s)n027616/D 	expedida por CREIA-BA 

visada sob n. 5061261945 	no CRE.-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnican 14/12/2001 

Nomen 	JANO ANDRADE FREIRE 

Titulo(s) e atribuicoes n 

ENGENHEIRO CIVIL 

1973, do 

Conferido porn 

1 

09r: °IçaTLPOCE 
Rua Guirino de 
AUTENTICO a n 
0%1 a mim  

o F 
de, N.. Fç 
doia rep 
O. na Carta répr 

S. PAULO 

MARcI " OS DOS SANTOS 
SELOS RECOLHIDOS POR VERBA 

VALOR RECEND 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Continuacao da certidao 12662/07 	Folha: 5 

Conferido por: 

• 

dos artigos 28, exceto alinea 'g" e 29, exceto alinea "a", do . 	 

Federal 23569, de 11 de dezembro de 1933. 

EMEME1WJ DE SEGHRAW;A DO TRABALHO 
do artigo 04, da Resolurao 359, de 31 de julho de 1991, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 0600534630 

C5rteira(s)°053463/D 	e~ida por CR EA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica° 17/04/2002 

Nome-: 	CFSAR DE ARAUJO MATA PIRES FILHO 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP° 5061 527817 

Oarteira(s):5061527817/8 	expedida por CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica° 17/04/2002 

Nome ° , JOSE NOGUEIRA FILHO 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL! 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de Junho de 19735  do CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SP: 5061554865 

Carteira(s)°008438/D 

visada sob n. 5061554865 	no!CREA-SP 

expedida por CREA-FJA 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 26/04/2002 
CF) 

Nome° 	YVES LICnt-si DF MELO VERCOSA 

Titulo(s) e atribuicoes ° 	
211—H 

! 	ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07 da Resolucao 218, de 29/06/73 do CONFEA, exceto "Portos". 

Numero de registro no CREA-SP° 5061711266 

Carteira(s):PE-013229-D 	expedida por CREA-PE/FN 
visada sob n, 5061711266 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 10/07/2002 

Nome° 	MARCOS LAND BITTENCOURT LOMARDO 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 28, exceto alinea "a" (quanto a trabalhos ge 

Zeitif4et,it 

9.0  TABE,—A 
Dr. Pauto PrOil 

91031 a mim aprese 

S. PAULO 

nand 
.° 237 
reProgrâfi c, 
Parte repr duz, 

2897 

f.:3 MARCELO 
SELOS RECOLHIDOS ANTOS 

ALoRREcEaogi 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 

Continuacao da certidao 12642/07 	Folha: 6 

alínea 'g" e do artigo 29, exceto alíneas "a" e "d", do Decr,:. 

Federal 23569, de 11 de dezembro de 193. 

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

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

Numero de registro no CREA-SP: 5060436453 
Carteira()N035748/D 	expedida por CREA-R$ 

visada sob n, 5060436453 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade TPcnica: 27/07/2002 

Nome: 	ELADIO ALVES DF 15.ffiA FILHO 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo O?, da Resolucao 218., de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 5060634239 

C1rteira(s):022948/D 	expedida por CREA-DA 

visada sob n. 5060634239 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 08/05/2003 

Nome: 	SERGIO FOGAL MANCINELLI jUNIOR 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 0600980153 
Carteira(s):098015/D 	expedida por CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 22/10/2003 

Nome: 	ATHAYDE CALDAS JUNIOR 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENGENHEIRO CIVIL  

do artigo 28, exceto alinea "a" (quanto a trabalhos geodesicos) e 

alinea "g" e do artigo 27, exceto alinea "a', do Decreto Federal 

23567, de 11 de dezembro de 1933. 
Numero de registro nn CREA-SP: 5062067650 

Carteira(s):0413s3/D 	expedida por CREA-Ra 
visada sob n. 5062067650 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responabilidade lecnica: 11/03/2004 

Nome: 1nt:ii1S ANTONIO BORGHI 

Titulo(s) e atribulcoes 

Conferido por: - CONT:. 

Dr. paul  
Rua Quiri 
AL/TENT 
&ai a 

O 
rt0  Fern 
&Ie. N.° 237 

te cópia reprópra 
mo, na parte re 

S. PA 

MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 

SELOS RECOLH1DOSPOR VER . VALOR RECENDO 

RS 1,75.--9,/ 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA 

Continuacao da certidao 12662/07 	Folhat 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1972, do L014 

Numero de registro no CREA-SPt 5062106684 

Carteira(s)t017971/D 	expedida por CREA-PR 

visada sob n. 5062106684 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Iecnicat 17/12/2004 

Nome: 	JORGE DE OLIVEIRA RIBEIRO FILHO 

Titulo(s) P atribuicoes 2 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1972, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-GPt 506042253 
1 	Carteira(s)t014647/D 	expedida por CRFA-BA 

visada sob n. 5060343 93 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnicat 15/06/2005 

Nome: 	GETULIO KAIII0 ISHIZOKA 

Titulo(s) e atribuicoes 2 

ENGENHEIRO CIVIL 

do artigo 07, da Resolucan 218, rIP 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 0601591746 

Carteira(s)t159174/D 	expedida por CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnicat 28/12/2005 

Nomet 	RONALDO FUSCO 

Titulo(s) e atribuicoes t 

AROOITETO 

do artigo 02, da Resolucao 218, de 29 de iunhn de 1973, do CnNFEA. 

N r umeo de registr o nn CREA- SP: 0600S63963,  

earteira(s):08696/D 	expedida por ORLA-SE 

Data de inicio de'Responsabilidade Tecnicat 04/09/2006, 

Nomet 	ARMANDO DUENO SAN WS JUNIOR 

Titulo(s) e atribuicoes t 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

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

CONFEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 0601182683 

Carteíra(s):118268/D 	expedida por CREA-SP 

d Data e inicio de Responsabilidade Tecnicat 03/01/2007 

o 
'Dr, Paulo obPrt

° 
de pntlracle N ° ARA'T'EN°7"u'In 	pre'  en C ame L,

P 
re 9,aat a im apreántado. n'  

Conferido por 

o. 
é 

S. PÁ 

rz2 MARCELO AMPOS DOS SANTb 
SELOS RECOLHIDOS POR VERSA. 

VALOR RECEBIDO R$ 1,75 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMI 

Continuacao da certidao 12662/07 	Folha: 8 

Nome: 	CARLOS GERALDO CAMPOS MAGALHÃES 

Titulo(s) e atribuicoes 

Conferido por: de 20(1 1? 14 de 	marco 

Jc614a4 vert 
Agente Administrativo 1- Reg. 2813 

Seccional Centro 

9 • TABE 
Dr. Pa ulo 
Rua Ournno 
AUTENTICO 
Qinal a mim 

rj MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 
.SELOS RECCLRIOOS POR VERSA VALOR REEERIDO 

R$ 1.75 e,/ 

ENGEKHEIRO ELETRICISTA OPCAO ELETROTECNICA E ELETRONICA 

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

CONFEA. 
Numero de registro no CREA-SR: 5060772420 

Carteira(s):009473/D 	expedida por CREA-BA 

visada sob n. 5060272420 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 05/02/2007 

Nome: 	EVANDRO PIRES DALTRO JUNIOR 

Titulo(s) e atribuicoes 

ENCENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218. de 29 de junho de 1973, do CONEEA. 

Numero de registro no CREA-SP: 5061534826 

Carteira(s)t023964/D 	expedida por CRFA-BA 

visada sob n. 50615.34826 	no CREA-SP 

Data de inicio de Responsabilidade Tecnica: 05/02/2007 

Nome: 	MARCEL AUGUSTO FARIAS VIEIRA 

Titulo(s) e atribuiroes 2 

ENGENHEIRO CIVIL 
do artigo 07, da Resolucao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA. 

Numero de registro no cREA-SP: 5060840375 

Carteira(s):017320/D 	expedida por CREA-PE/FN 

visada sob n. 5060840375 	no CREA-SP 

Data de inicio dP RPsponsabilidade Iecnira: 12/03/2007 

********U******w********U***********************M************** 

d92 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

 

que/foz gaivão 
CONSTRUO,. 

  

   

s\ 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 
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RELATÓRIO DAADMINISTRAÇÃQ _  
Srs. Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. o Retatõrto da Adrififfittregão e at Dedionatraçõee ,Crintábois da nesse entidade, 
acompanhadas.do  Parecer dos Auditores Independentes; referentes aos exeretelos- findos em 31.de dezembre.de 2006 02005. Nova Iguacti, 
31 de janeiro de 2007. A Adnileistraaão, 

BALANÇO PATRIIVIONIAL (Em Milhares da reais).  

_ 

I2 t°liliN06rliart?10 de Janeiro, 	)  de abril de 2007 PUBLICAÇÕES A PEDIDO 
DIÁRIO OFICIAL 

do Estado do Rio de Janeiro D 
SI LVER .STAR PARTIapAçõe.s siA 

36155,208/0661,27 
Sede', Rua Oett)110.Vergas, n°87 , $15112.210 , pafie, Oentre, Nova Igenti 

ATIVO 31/1212008 31/1212005 
Circulante 34.507 53.064 

Disponível 5 38 
Caixa e bancos 15 38 

Aplicações 5.582 57.204 
Títulos de renda fixa 5.582 67.204 

Títulos_e_créditos_a receber 28.910 5.821 

pAssivo 	 81112/2008 	31l1i12006  
Circulante 	 _JMA 	' 1.867' 
Obrigações apagar 	 1.526. 	1.535 
impastes e ericargosSocjale a recolher 	 8 	14 
Provisões para IMPeetos e contribuições. 	 318 
Exigível 0. longo prazo. 	 98.828 	96.440  
Prodessos judiciais. e (fáceis 	 98,628 	96,449 

-, 	À 	 -_n-i 'roa 	 

'DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em milhares de Reais)  
tamis:los findos efg 

31/12120X 31/121200Q 
Despesas administrativas (5,597) (7.499) 
RãOtiltadO fliiianceirri 181. 4.302. 
Receitas financeiras 4.477 10.322 
Despesas financeiras (4.296) (5.940) 
Resultado .patrimonial (jI) (21) 
Ajustes de investimento em controlada (17) (21) 
Outras receltall (despesas) operacionais (368) (1.110) 
Receitas operadionale - 7 
Despesas eperecIonale 065) (1.117) 
Resultado não operacional 38 - 

1d: 167842. Valor: R$ 9614,01 

RLQA I FITF, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado e resi 
dente na Cidade de Recife/PE, na Av. Boa Viagem n° 2632, apt. 1401 
- Boa Viagem, portador da carteira de identidade de n° 3.331-D, ex 
pedida pelo CRENPE, inscrito no CPF sob o n° 002.137.214-49, 
ELALTHUS ANTONIn SOARFS, brasileiro, casado, engenheiro mesa 
nico, portador da cadeira de Identidade de n° 8.439-D, expedida pelo 
CREA/NIG, Inscrito no CPF sob o n° 091.127.076-00, domiciliado e 
residente na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Rua João Lira n° 135, 
apt. 704 - Leblon. Os Diretores eleitos por serem empregados da em-
presa continuam percebendo a mesma remuneração mensal Indivi-
dual, com as vantagens Inerentes à sua condição de diretores em-
pregados. Cada um dos membros eleitos declara, neste ato, não es-
tar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer as atividades 
mercantis. 4)_DATA: Rio de Janeiro, 21 de março de 2007; 5) - AS. 
SINATURAS: - Antonio de Queiroz Gaivão - Presidente; João Antonio 
de Queiroz Gaivão - Vice Presidente; Ricardo de Queiroz Gaivão e 
Fernando de Queiroz Gaivão - Conselheiros. "Confere com o original 
lavrado no livro próprio". João Antonio de Queiroz Gaivão - Secretário 
de Mesa. JUCERJA n° 1684254 em 26/03/2007. Valéria G. M. Serra - 
Secretária Geral. 

Id: 107300. Valor: 122 1953,90 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALI-
ZADA EM 21 DE MARÇO DE 2007. 1) - ISICALDIA_CROBA• Se-
de da empresa, na Av. Rio Branco n° 156 - grupo 3037, nesta cidade, 
no dia 21 de março de 2007, às 10:00 horas; 2) - MESENÇA: Pre-
sentes os membros do Conselho de Administração, a saber; Presi-
dente: Antonio de Queiroz Gaivão, Vice Presidente: João Antonio de 
Queiroz Gaivão; Conselheiros: Ricardo de Queiroz Gaivão e Fernando 
de Queiroz Gaivão; 3) - DFJ IRFRAÇÃO: A unanimidade, com as 
abstenções legais, decidiu-se eleger, para compor a DIRETORIA da 
•Socledade, as pessoas a seguir qualificadas, com mandato de 3 
(três) anos a contar desta data: DIRETORES GERAIS: RICARELO_D.E 
QUEISSE_SALY.Ã.Q, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado e 
residente na Cidade do Rio de Janeiro, na Av. Vieira Souto n° 364, 
apt. 602, no Bairro de Ipanema, portador da carteira de identidade n° 
85-1-04280-6-0, expedida pelo CRENRJ, inscrito.no  CPF sob o n° 
784.917.977-34 e MAURICIO JOSÉ r1F OUFIROZ QA.t1/ÃQ. brasilei-
ro, casado, engenheiro civil, domiciliado e residente na Cidade de Re- 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 	 clfe/PE, na Av. Boa Viagem n° 2610, apt. 1001 - Boa Viagem, por- 
. 	CNPJ n° 33.412.792/0001-60 	 fedor da carteira de identidade, n° 10.046-D, expedida pelo CRENPE, 

NIRE 33300015418 	 Inscrito no CPF sob o n° 233.110.534-00; DIRFTORM sdAftens tiF 
QUEIROZ GALVÃQ brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
carteira de identidade da n° 7.901-D, expedida pelo CREA/CE, inscrito 
no CPF sob o n° 475.316.904-97, domiciliado e residente na Cidade 
de São Paulo/SP, na Rua Afonso Brás n° 155, apt. 61. - Vila Nova 
Conceição; FERNANDO DF QUFIRO7 rtAi yAR brasileiro, casado, 
engenheiro civil, domiciliado e residente na Cidade de Recife/PE, na 
Av. Boaryiagem n° 2610, apl. 501 - Boa Viagem, portador da carteira 
de identidade de n° 17.409-0, expedida pelo CRENPE, Inscrito no 
CPF sob o n° 165.109.684-87; JJ FFONSn coi ARES FILHO, bra-
sileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade de 
n° 2.654-0, expedida pelo CRENCE, inscrito no CPF sob o n° 
016.554.933-53, domiciliado e residente, na Cidade do Rio de Janei-
ro/RJ, na Rua Thales de Aqulno Coelho n° 251 - Barra da Tijuca; 
RICARDO na BOA VIAQFM PAIRAI-11,RA, brasileiro, casado, enge-
nheiro civil, portador da carteira de identidade de n° 4.572-0, expe-
dida pelo CREA/20  Região, inscrito no CPF sob o n° 010213.704-87, 
residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro/RJ, na Av. Ser-
nambetiba n° 5300, bl. 03, apt. 1502 - Barra da lijuca; .11112 EVAI rtO 
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.K 51 

• ' REGISTRO DE EvP-EGADOS 
:Fuma  CONSTRUTORA  QUEIROZ GALVA O VA. 

END.  'ODEVIA BR. 101 KM 7 Ng 7123 -  
Nome do Empregado  !''AUP. ICIO JO3E DE 1»'IRETZ EPLJC  

. 4483y 

Filiação: Ni  Antonio Cueiroz Calvgo  

Mãe  Gabriel Pedrosa Galvgo  

Cariteiras: Profissional N: 21.314  r  Série 

s, 	Reservista N:399922  /Estrangeiro N: 	 
C.P.F.N7233110534-02 /   PIS N:  1O726117797  
Identidade N: 1.18960D  Estado de  S5F-PE ff  
Outras  CREA 	10.046 - "D" 7 

r..17 

Sindicato a que pertence 	SIND. DOS ENGENHEIROS (/' Mat. N: 

  

Habilitação profissional,diplorps ou cursos 	 
Estado civil 	s' CASADO 	Nome do conjuga 
Data do nascimento 23 0519 de  2B 
Lugar do Nascimento 	Recire r  
n? 965 - Apt? 602 - Boa Viagem <' 

Quando Estrangeiro: Data de chegada ao Brasil 
af)  É casado com brasileira? 	 /Tem filhos brasileiros? 	 

Categoria e ocupação habitual 	CHEFE DIV. OBRAS  Salário Cr$ 	7.500.000  por 	  
‘r-  *Horário de trabalho das  08   às  18   horas, com intervalo de__°2  horas, p/ refeições e descanso. 

baçio r.;,..w -..:08 ., às  12:00 -horas num total.,rde 	 2_ horas semanais~a .. de rr-pagarrientO ': 
'-''''''; •-• '  :I-  ""'"' '''' lr".  ".':' NerlOa-ben-eficiário-s'' . 

Instrução SUPERIOR,  
TACIANA M MATTOS MACHADO GALVRO  
tá-rios. Nacionalidade  BRASILEIRO f"  

Residência  Rua dos  Navegantes  
Data da admissão 01  /_12  19  85 <  

19 	 É naturalizado') 	  

Me s 

ESPOSA E -rusop  
Fundo de garantia do tempo de serviço: 
Banco Depositário  ECONOMICC S/A.  

Data 	/ 	19 	Ass. do empregado  

Data da Opção  01  /  12  19 85 
tratação 19 

	19 
J. 	MOd yqg 004,19 
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Registro de Empregadd 	 Enissão  1 ill1L/LLEJO I 0.40.U0 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SIA. 	Página: 1 	152) 

CNPJ : 33.412.792/0001-60 	CNAE : 45594 	 Município IBGE: 3304557 
Endereço: AV. RIO BRANCO 156 GRUPO 3037, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ CEP : 20.040-901 

Funciártário : MAURICIO RIZZO -. 	 Registro: 1359 

t 	 Dados Pessoais 
.,,. 	. 

. 

--, 

CPF: 003.750.716.87 	 Sexo: Masculino 

Data de nascimento: 03/12/1937 	 Instrução: SUPERIOR COMPLETO 

Naturalidade: JUIZ DE FORA 	 Idade: 69 anos 

Pai: ASSUNTO CARLOS MONTESSANO RIZZO UF: MG 

Mãe: JACY VIEIRA RIZZO 	 País da Nacionalidade: Brasil 

Cônjuge: SYLVIA REGINA REIS REZO 	Estado Civil: Casado(a) 

Endereço 

Ende hreço: RUA JOAO LIRA 	 Número: 109 	Compl. : APT 1101 

Bairro: LEBLON 	 Município: RIO DE JANEIRO 	UF: RJ 	Cep: 22.430-210 

Pais: Brasil 
Documentação  

r,dentidad 
Número: 025422700 	UF: RJ 
Emissão: 30/1211981 	Órgão Expedidor IFP 

-Título de Eleitor 
Número: 17546350345  
Zona: 17 	 Seção: 138 

Carteira de Trabalho 
Número: 0095072 	Série: 00048 	UF: RJ 
Emissão: 

r 
—Certificado de Reservista 

Número: 67262 	 Categoria: 672 
Órgão Expedidor Ministério do Exército 

1—Habilitação 
Número: 00000000000 	Emissão: 

di Registro: 00000000000000 Validade: 
ney Categoria: 	 UF: I 

—Carteira Profissional 
Número: w000camoocicioo 
Emissão: 08/04/1969 	órgão Expedidor CREA 
UF: MG 

rFGTS 
Banco 104- C.E.F. - TORRE ALMIRANTE/RJ No.3073IRJ 

+ r
PISIPASEP 
NúMero: 10312538135 	Cadastram ento: 	 Banco: 

Contrato 

Admissão 
Data: 23/10/1995 	Função: ENGENHEIRO 	 Salário: 5.300,00 	Tipo de Salário: Mensalista 
Loca/ de Trabalho: ESC.DRIO 	 Forma de Pagamento: Mensal 

orado de trabalh. 
Dom. Descanso 

Observação do Horário de trabalhii  
HORARIO PADRÃO MATRIZ 

Seg. 	08:30h às 12:30h, 	13:30h às 18:00h 
Ter. 	08:30h às 12:30h, 	13:30h às 18:00h 
Quá. 	08:30h às 12:30h, 	13:30h às 18:00h 

08:30h às 12:30h, 	13:30h às 18:00h Qui. 

Nb, 

7? ‘ Ó 

SeX. 	08:30h às 12:30h, 	13:30h às 18:00h Polegar direito 
Sab. Compensado 	r 

1 

neticlário do INSS 
Cônjuge e Filhos 

CONgRUTO QUEROZ GAMO 	/ 

IIIMIN  
lito A 	mo Range! 

Offento dminimuivo 	 .0. I V 

Ernpreg ysinatura oád r 	 Assinatura E • pre• 	. 1 	 ..~. 
111"  I L 
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Certidão de Registro de Pessoa Jurídica 

N°: 180555/2007 	 Validade: 31/12/2007 

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos 
termos da Lei Federal N° 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos em seu nome 
nem dos Responsáveis Técnicos, até a presente data. As atividades da empresa estão restritas ao(s) 
ramo(s) especificado(s) nesta Certidão e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) 
respectivo(s) Responsável(eis) Técnico(s). 

Dados do Registro 
Registro: 	1954200027 de 17/01/1954 
Razão Social: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A 
CNPJ: 	334.127.92/0001-60 
Endereço: AV AVENIDA RIO BRANCO 156 GRUPO 3037 CENTRO 

RIO DE JANEIRO - RJ 	 CEP: 20040-003 

Objeto Social: 
A EXPLORACAO DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE DE OBRAS PUBL I CAS;A 

INCORPORACAO, COMPRA E VENDA DE BENS IMOVEIS, NAO SENDO EXERCIDA A INTERMEDIACAO 
MOBILIARIA; A IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMPRA E VENDA DE MATERIAIS, PECAS E EQUIPAMENTOS 
LIGADOS A OBRAS DE CONSTRUCAO; A PARTICIPACAO, COM RECURSOS PROPRIOS, EM OUTRAS SOCIEDADES 

•
NO BRASIL OU NO EXTERIOR, ESTAS QUANDO LIGADAS AOS SEUS OBJETIVOS SOCIAIS; A PARTICIPACAO, COM 
RECURSOS PROPRIOS, NO CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS DE PRESTACAO DE SRVICOS A INDUSTRIA 
PETROLIFERA; REALIZACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTACAO DE SERVICOS DE 
QUALQUER NATUREZA NO RAMO DE ENGENHARIA CONSULTIVA OU DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E 
ADMINISTRACAO NAS AREAS DE °LEO E GAS; PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO 
E ADMINISTRACAO NAS AREAS DE OLEO, GAS, QUIMICA, PETROQUIMICA E DE LIMPEZA URBANA; A EXECUCAO 
DE OBRAS DE CONSTRUCAO DE LINHAS DE TRANSMISSAO E DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA; 

• PARTICIPACAO, A CRITERIO DA DIRETORIA, EM CONSOR CIOS COM EMPRESAS CONGENERES, VISANDO 
PARTICIPACAO ASSOCIATIVA EM LICITACOES E EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA EM GERAL; 

• EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA COMPREENDIDOS A COLETA E TRANSPORTE DE LIXO 
DOMICILIAR URBANO, HOSPITALAR, INDUSTRIAL, ESPECIAIS E OUTROS; SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS, 
• PRAGAS E LOGRADOUROS PUBLICOS; OPERACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO DE 
• RESIDUOS SOLIDOS E DEMAIS SERVICOS INERENTES E CORRELATOS; A EXPLORACAO E EXECUCAO DE 
SERVICOS E OBRAS PUBLICAS EM GERAL, MEDIANTE CONCESSAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA DIRETA E 
INDIRETA, FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL; CONSTRUCAO DE BARRAGENS, ADUTORAS, ESTRADAS 
VICINAIS, PEGOS E ELETRIFICACAO EM AREAS URBANAS E RURAIS; ALUGUEL DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DE 
PROPRIEDADE DA EMPRESA; A EXECUCAO DE SERVICOS DE TRANSPORTES, APOIO AQUAVIARIO E 
DRAGAGEM MARITIMA E FLUVIAL; A FABRICACAO, INDUSTRIALIZACAO E A COMERCIALIZACAO DE ARTEFATOS 
E PECAS PRE-MOLDADAS DE CIMENTO E DE CONCRETO DE TODO O GENERO; A REALIZACAO DE SERVICOS DE 

, MONTAGEM INDUSTRIAL EM GERAL E ATIVIDADES CORRELATAS. 

\2?  
• Ramo(s) de Atividade: 
105-0 OS ENGA CIVIL 

11110 201-0 OS ENG ELETRICA 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40- Centro- RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518.0550- Tel: (21)2206-9662 
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302-0 OS ENG MECANICA 
307-0 OS ENG QUIMICA 
401-0 OS DE ARQUITETURA 
402-0 OS DE URBANISMO 
501-0 OS ENG AGRONOMICA 
504-0 OS ENG AGRICOLA 
601-0 OS GEOLOGIA 
602-0 OS ENG MINAS 
701-0 ENG SEG TRABALHO 

Capital Social: R$ 535.137.530,52 

Responsável (eis) Técnico (s): 

ANTONIO DE QUEIROZ GALVAO 	Inclusão como RT: 17/01/1954 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

- Carteira N°: PE-730/D 	Expedida em: 23/04/1949 

JOAO ANTONIO DE QUEIROZ GALVAO 	Inclusão como RT: 17/01/1954 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-10138/D 	Expedida em: 13/06/1960 

ILDEFONSO COLARES FILHO 	Inclusão como RT: 05/05/2003 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(ABCDEFHIJK) 
DEC 23569/33- ART 29(BCD) 

- Carteira N°: CE-2654/D 	Expedida em: 30/10/1975 

DJALMA MAGALHAES JUNIOR 	Inclusão como RT: 08/12/2000 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(TDS.ALINEAS) 
- Carteira N°: RJ-28203/D 	Expedida em: 23/12/1975 

FELISBERTO JAUHAR FONSECA 	Inclusão como RT: 31/01/2001 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(1DS.ALINEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

- Carteira N°: RJ-932687/D 	Expedida em: 31/05/1977 

JOSE IVANILDO SANTOS LOPES 	Inclusão como RT: 08/05/2002 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 
Atribuição (ões): RES 218/73- ART 07(AT.01 A 18) 

- Carteira N°: PE-8754/D 	Expedida em: 08/10/1979 

GERVASIO EDSON MAGNO 	Inclusão como RT: 23/09/2003 
- Título: ENGENHEIRO DE OPERACAO / MOD MECANICA 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tet (21)2206-9662 
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Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 22(AT.09A18,06A18) 
- Titulo: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição (ões): RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-48305/D 	Expedida em: 07/04/1982 

MAURICIO FIALHO CANTARELLI 	Inclusão corno RT: 20/12/2004 
- Título: GEOLOGO 

Atribuição (ões): LEI 4076/62 - ART 06 
RES 120/59- ART 04(ABCDEFG) 

- Carteira N°: PE-4618/D 	Expedida em: 30/08/1972 

'MAURICIO RIZZO 	Inclusão como RT: 23/10/1995 
- Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): DEC 23569/33 - ART 28(TDS.AL1NEAS) 
DEC 23569/33 - ART 29(TDS.ALINEAS) 

- Titulo: ENGENHEIRO ELETRICISTA / ELETROTECNICO 
Atribuição ("Cies): DEC 23569/33 - ART 33(TDS.AL1NEAS) 

- Carteira N°: MG-5777/D 	Expedida em: 08/04/1968 

TERESA MARIA MARINHO ASSIS 	Inclusão como RT: 26/07/2004 
- Titulo: ARQUITETO 

Atribuição (ões): RES 218)73- ART 02(AT. 01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-44759/D 	Expedida em: 19/05/1981 

• 
RUI VAZ DA COSTA FILHO 	Inclusão como RT: 04/12/2000 
-Título: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: PE-11124/D 	Expedida em: 29/12/1981 

ANTONIO AUGUSTO DE QUEIROZ GALVAO 	Inclusão como RT: 04102/1991 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (does): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
, 	- Carteira N°: PE-007633/D 	Expedida em: 18/09/1984 

SILVIO JOSE ELIA GALVAO 	Inclusão como RT: 18/03/1998 
• - Titulo: AGRONOMO / ENG AGRONOMO 
• Atribuição (ões): RES 218173- ART 05(AT.01 A 18) 

- Carteira N°: RJ-851023453/D 	Expedida em: 17/06/1986 

RICARDO DE QUEIROZ GALVAO 	Inclusão como RT: 02/09/1985 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (ões): RES 218173- ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-851042806/D 	Expedida em: 15/08/1986 

ROBERTO DE AVELAR FRANCA 	Inclusão como RT: 10/04/2002 
- Titulo: ENGENHEIRO CIVIL 

Atribuição (bes): RES 218173- ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: MG-0000026437/D 	Expedida em: 10/08/1981 • 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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MARCELO DE OLIVEIRA CAMPOS 	Inclusão como RT: 22/10/2003 
- Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Atribuição (ões): RES 359/91 ART 4 (AT.01 A 18) 
- Titulo: ENGENHEIRO MECANICO 

Atribuição (Óes): RES 218173- ART 12(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: MG-417831D 	Expedida em: 20/08/1986 

MARCOS DE QUEIROZ GALVAO 
	

Inclusão como RT: 30/12/2005 
' - Título: ENGENHEIRO CIVIL 
iAtribuição (ões): RES 218173- ART 07(AT.01 A 18) 

- Carteira N°: CE-7901/D 	Expedida em: 18/06/1986 

FABIO DE ANDRADE PEREIRA 	Inclusão como RT: 17/02/2006 
- Título: ENGENHEIRO MECANICO 

Atribuição (ões): RES 218173- ART 12(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-125741/D 	Expedida em: 17/01/1994 

1 

HUDSON BONNO 	Inclusão como RT: 15/06/2005 
-Título: ENGENHEIRO CIVIL 

° 	Atribuição (ões): RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°:,ES-5978/D 	Expedida em: 12/08/1996 

ROBERTO FERREIRA DE CARVALHO 	Inclusão como RT: 25/11/2003 
_ Titulo: ENG QUIMICO 

Atribuição (ões): RES 218173- ART 17(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: RJ-172616/D 	Expedida em: 12/11/2002 

GLAUCIO ARDO DE SOUZA 	Inclusão como RT: 24/02/2006 
• - Título: ENG AGR1COLA 

Atribuição (ões): RES 256178- ART 01(1A18-R.218 A.1) 
- Carteira N°: MG-445021D 	Expedida em: 27/07/1987 

MAURICIO JOSE DE QUEIROZ GALVA0' 
	Inclusão como RT: 22/11/2005 

- Título: ENGENHEIRO CIVIL 
• Atribuição (Oes): RES 218173- ART 07(AT.01 A 18) 
- Carteira N°: PE-10046/D 	Expedida em: 07/01/1981 RESSALVA: 
Esta empresa não esta habilitada a atuar na(s) área(s) de: 

• OS ENG MINAS 
por não ter profissional(is) Respospavel(eis) Técnico(s) para à(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) 
área(s) de: 

OS ENGA CIVIL 
OS ENG ELETRICA 
OS ENG MECANICA 
OS ENG QUIMICA 
OS DE ARQUITETURA 
OS DE URBANISMO • 	OS ENG AGRONOMICA 
OS ENG AGRICOLA 

Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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OS GEOLOGIA 
ENG SEG TRABALHO 

e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado. 

Finalidade da Certidão: Para Fins de Licitação 

As certidões serão válidas exclusivamente para área da jurisdição do Conselho Regional que a expediu e para 
I aquelas onde forem visadas, podendo perder a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos 

elementos cadastrais contidos e desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro. 

Código de Controle do Comprovante: 0.9112476252083154 1  
Emitida às: 03108/2007 09:21(Data e Hora de Brasília) 

i
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CREA-RJ na Internet, no 
endereço www.crea-rj.org.br .  

• 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro - CNPJ: 34.260.596/0001-80 
Rua Buenos Aires, 40 - Centro - RJ - CEP 20070-022 - Telecrea: (21)2518-0550 - Tel: (21)2206-9662 
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ry(j 

• ,?§, 
END. 	Rod.13E.,r.101Km .cr7 RIV7123Doiaarnaos 
Nome do Empregado  'ANTONIO DE ALMEIDA PINTO 

il  Filiação: 

i 	

Pai  Francisco Pereira Pinto 
mão  Maria Nair de Almeida Pinto I 

i Carteiras: Profissional N: 	044.935  Série 	315  
Reseivista N: 239076   ês?rtainji% N: 	  

46 
c.pEN:  005317743-68  pis N: 10675022328  

Identidade N: 185.600  Estado de  SSP- SP  i 2 

	

Outras  Titulo - 28.249 Sec. 959 Zona 19 	 
Sindicato a que pertenceSEEC 	Mat. N: 	 
h.bilitação profissional,diplomas ou cursos 	 instrução  09  
Estado civil 	Casado 	Nome do conjuge 	Maria  Aparecida Furtado Pinto  
Data do nascimento 24 / 07 19_46 Idade 	38  anos. Nacionalidade  Brasileira  
Lugar do nascimento  Cajazeiras - PB. 	Residência  Rua D. Carlota Pinheiro' 
N9 180 Agua Fria Fone 231.1555 	 Data da admissão 81  /  87   19  85  
Quando Estrangeiro: Data de chegada ao Brasil 	/ 	19 	É naturEillzado? 	  
É casado com brasileira? 	 Tem filhos brasileiros? 	  
Categoria e ocupação habitual  Eng9 Aux. (Meciinisfiairio  cz$  3.530.000  por  We's  

,Horário de trabalho das  1 4:0120s18•00horas.com  intervalo de  n 9  horas, p/ refeições e descanso. 
Aos sábados das  14:00s  18 • nn  horas, num total de  48  horas semanais. Forma de pagamento 
Mensal 	 Nome dos beneficiários 	Esposa e filhos 	 /  / 

/  
" Fundo de garantia do tempo de serviço: 	 ta da Opção  01  /  07  	19_85  Banco Depositário Brasileiro de Desconto S/AB 	da Retrgaçã 	,/ 	19 	 

Data 0_1_/19  85  Ass. do empregado 	  
Data da Disp nsa  	19 

Mod ticiq 00410 

FIRMA  CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A. 

$• 	St,  
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MdSIN30 D.E 	AIAS Me°  
FIRMA: 	UNSTRUURAAUEIRD2 
END: 	Km-7  DA BR 101 Dois 
Nome do Empregado 	GIOVANNI PORTELA 	OUZA  

Filiação: PM  Epitacio  de Barros Souza 
Mãe  Inalda Porteie! de Souza 

• " •IS . • 

at 

1?949 
o6(9 .70`r 
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1-37_ 
C.P.F. N2069465424-87  Pis NI  10269047195_ 
Identidade NI  462747  	Estado de 	 
Outras 	  

Sindicato a que pertence  Construçao Çivil,  
Habilitação profissional, diplomas ou cursos 	

.Mat. 142 	  
Superior instrurjio — 

Estado civil 	CASADO 	Nome do cônjuge .Tereea Cristina Cabral Portela de Oguzn.  
e 14 /01 ig  30  Idade 	 29  anos Nacionalidade  Data do nascimento 	 Brasileiro  

Lugar do nascimento 	llecite- PE . 	_Residência 	 
DY ...,-) 	 Oi 	79 

r 	' 	 Data da admissão ..... ....,/ , 	19 	 
Quando Estrangeiro: Data de chegada ao Brasil 	/ 	19 	 É naturalizado? 	  
É casado com brasileira? 	  Tem filhos brasileiros? 	. 
Categoria e ocupação 'habitual  Engenheiro 	 39 600 00 Salário Cl 	r 	?  por  Més  07 Horário de trabalho das 	às 	17 

07 	horas, com intervzig d Oe...„,...horas, para refeiçÔss e descanso. 
Aos sábados das 	às  17   horas, num total da 	horas semanais. Forma de pagamento Mensal 

	

	 Esposa e filhos  Nome dos •beneficiários 

Fundo de garantia do tempo de serviço: - - ,'-- '4-''. 4 ple.te da 9e5110  trl  :I  1 il  19 	79  Benze Depositário  , i ECONOMIO 	S/A 	 , 	Srfirgpção. 
•-•;..-wf:4110'.  

wilraWta 
Data 	.,/ 	'19 	 ASS. :do empregadbt.^" 	 • 

	

ta• da Dispensa 	 19 	 

19 	 
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Razão Social: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 
CNPJ: 	33412792000160 - Matriz 33412792011952 - Filial 

Endereço: AV PROF MAGALHÃES NET0,1856 ED TK TOWER 

SALAS 1104 A 1107 P1 TUBA -SALVADOR/BA -41810012 

Registro no CREA 
BA 2707 

Data do Registro Capital Social 
22/01/1982 	i R$ 535.137.530,52 
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MÁRLICE DE ()MACIEL D.MARQUES 
TECNICO DE ATENDIMENTO 

CREA-BA 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

.K62) 

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

   

,ã 	,Raaga 
0tV5,y007 aaa  
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CERTIFICO que a pessoa jurídica abaixo citada se encontra.régistrada neste Conselho, para 
atividades técnicas limitadas à competência legal de seus responsáveis técnicos, nos termos 
A.,51 Lei No 5.194, de 24 de dezembro de 1966. CERTIFICO, ainda, face ao estabelecido nos 
artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus responsáveis 
:técnicos e membros do quadro técnico não se encontram em débito com as anuidades do CREA/BA. 

CERTIFICO, mais, ainda que esta certidão não concede à firma o direito de executar 
,quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis 
'técnicos abaixo citados e que perderá a Sua validade se ocorrer qualquer modificação nos 
dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição. 

• Carteira No 00005627/D, expedida emr07/02/1975jOlo,CRENPE e visada por este crea  a , sob No. 3837, incluído 
el 22:

01/::: 

',.'-uk-tidól:',4i.;ÉÉ -Fitaíli'fiÉlliMinárip'ogirá'Àrfáa'tèà 
Engenheiro Civil - Atribuições: ART. 28, EXC. AL. "G' E ART. 29, EXC. AL. "A"DO DEC. FED, 23569/33 ''''

- 

	

J 	
104 ,  Jj jr, :. _tz. 

Carteira No 10525/0, expedida em 30/07/1981 pelo CREA/PE e visada por este crea sob No. 8083, incluído em 10/02/1992 
, Engenheiro Civil - Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA. 	' 

• F0.0,0-bmmkii:folitg.w.(4:6:0:0---woogitrg.a.,%.0. 	'......4.03,20....40, 

	

...., 	
... 

; Carteira No 13682/0, expedida em 30/07/1984 pelo CREA/PE e visada por este creá áot) No. 15723, incluído em 16/11/2000 
k Engenheiro Mecanico - Atribuições: ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO 218/73,00 CONFEA. 

ltdiiWiCtr?:'mzzor(Roá:4,1-sáVeYt#W871:~4'n3.5-,,,,, ,,of 
-4RJ 	J44‘4:5r, ,r8.444-4j,,~íjíWUM3*.~j", 	J:1:~4.74j4-4,A1'NN444,44,31!  

Carteira No 5777/0, expedida em 06/10/20.09 pelo CREA/MG e visada por este ma sob No: :15777, incluído em 01/12/2000 
Engenheiro Civil. Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA E ARTIGOS 28, 29, 33 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33. 

.Engenheiro em Eletrotecnica - Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73,00 CONFEA E ARTIGOS 28, 29, 33 DO DECRETO FEDERAL 23.569/33. 
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iCarteira No 00010306/D, expedida em 15/05/1981 pelo CREA/PE e visada por este crea sob No. 6397, incluído em 06/05/2005 
'Engenheiro Civil - Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/7300 CONFEA, EXC. PORTOS. 

INR-R~aamR15~~Ra a ~„RAa,--aRmRaaa- ÃikliRÊt08YÃWD 	 4pre 

!Carteira No 15077, expedida em 27/02/1986 pelo CREA/PE e visada por este crea sob No. 12338, incluído em 11/05/2005 
!Engenheiro Civil Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA. 

WieÁàbdliÉ.Ztigãb'z''d-ÁliM ó'íbliã/WMÉnijàfi"  W.: :':ZZI .  * 
Carteira No 851042806, expedida em pelo CREA/RJ e visada por este crea sob No. 15994, incluído em 22/11/2005 
Engenheiro Civil - Atribuições: RESOL DO CONFEA 218/73, ART 70  (ATR. 01 A 18). 

' 'id4-t)diekiVd:Sk7aËZWIPU'ULVÃO0P-Va' 	f,"  .!!!aaa-aa, 	 gg, 	, ,,,,,L-4.-t:''"  àíj09` 	W, 
. 	 • 	- 

Carteira No 10046, expedida em 07/01/1981 pelo CREA/PE e visada por este crea sob No. 12336, incluído em 10/01/2006 
Engenheiro Civil - Atribuições: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218/73, DO CONFEA. 
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, SALVADOR/BA, 29 de março de 2007 
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Rua Professor Aloisio de Carvalho Filho, 402 - Engenho Velho de Brotas - Salvador - BA - CEP 40243620 - Telefone: (71) 3453-8989 - Fax: (71) 3453-8963 
Home-Page: http://www.creaba.org.br  E-Mail: creaba@creaba.org.br  
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C RE,&=3E3 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura 

e Agronomia da Bahia 

• 

• CERTIDÃO DE REGISTRO E OUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA  
gg 	 28/2007,W2 
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Objetivo Social 
A EXPLORAÇÃO DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE DE OBRAS PÚBLICAS; A INCORPORAÇÃO, 
COMPRA E VENDA DE BENS /MÓVEIS, NÃO SENDO EXERCIDA A INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA; A IMPORTAÇÃO, 
EXPORTAÇÃO, COMPRA E VENDA DE MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS LIGADOS A OBRAS DE CONSTRUÇÃO; A 
PARTICIPAÇÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, EM OUTRAS SOCIEDADES NO BRASIL OU NO EXTERIOR, ESTAS' 
QUANDO LIGADAS AOS SEUS OBJETIVOS SOCIAIS; A PARTICIPAÇÃO, COM RECURSOS PRÓPRIOS, NO CAPITAL DE 
OUTRAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À INDÚSTRIA PETROLÍFERA; REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETOS DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA NO RAMO DE ENGENHARIA 
CONSULTIVA OU DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NAS ÁREAS DE ÓLEO E GÁS; PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO NAS ÁREAS DE ÓLEO, GÁS, QUÍMICA, 
PETROQUÍMICA E DE LIMPEZA URBANA; A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; PARTICIPAÇÃO, A CRITÉRIO DA DIRETORIA, EM CONSÓRCIOS COM 
EMPRESAS CONGÊNERES, VISANDO PARTICIPAÇÃO ASSOCIATIVA EM LICITAÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA; 	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA COMPREENDIDOS A COLETA E TRANSPORTE DE 
LIXO DOMICILIAR URBANO, HOSPITALAR, INDUSTRIAL, ESPECIAIS E OUTROS, SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE 
RUAS, PRAÇAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS; OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS E DEMAIS SERVIÇOS INERENTES E CORRELATOS; A EXPLORAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS 
E OBRAS PÚBLICAS EM GERAL, MEDIANTE CONCESSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, 
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL; CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, ADUTORAS, ESTRADAS VICINAIS, POÇOS E 
ELETRIFICAÇÃO EM ÁREAS URBANAS E RURAIS; ALUGUEL DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA 
EMPRESA; A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES, APOIO AQUAVIÁRIO E DRAGAGEM MARÍTIMA E FLUVIAL; 
A FABRICAÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE ARTEFATOS E PEÇAS PRÉ-MOLDADAS DE CIMENTO 
E DE CONCRETO DE TODO O GÊNERO; A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL EM GERAL E 
ATIVIDADES CORRELATAS, TUDO NO ÂMBITO DA ENGENHARIA CIVIL, ELÉTRICA E NEC,}lICA.xxxxxxxxxxxxxxxx  

SALVADOR/BA, 29 de março de 2007 

 

  

MARLICE DE 0.MACIEL D.MARQUES 
TECNICO DE ATENDIMENTO 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	 CONSÓRCIO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

que/foz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 PROCESSO INTERNO: 265/07 
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Compromisso de participaç 
do pessoal técnico qualificado 

(Modelo Anexo II) 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	 CONSÓRCIO 

	
65 

ODEBRECHT 	 queiroz gaivão 
Engenharia e Construção 

	 CONSTRUÇÃO 

LOTES 1, 2 E 3 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 
	

1Cé, 
ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 41")  oas 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A 
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_MGR- 
	 ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

ANEXO II 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLJCA N° 0512007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A. 

Engenharia e Construção 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Carlos J.V.Machado da Cunha Coordenador de Obras! 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil 
, 

Mauro de Freitas Fortes Gerente de Obras! 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil 

José Luis Alexandre Ramos Gerente de Produção / 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil 

Gilberto Eugênio de Souza Gerente de Produção Engenheiro Civil 

Fernando de Sá Oliveira Filho Gerente de Produção Engenheiro Civil 

José Érico Boi Dantas Gerente de Engenharia Engenheiro Civil 

Gilmar Loyo Borba Gerente de Engenharia Engenheiro Civil 

Cassio de Oliveira Filho Engenheiro de Montagem 
Mecânica / Responsável 
Técnico 

Engenheiro Mecânico 

Fernando Barini Engenheiro de Montagem 
Mecânica 

Engenheiro Mecânico 

, José Henrique Steckelberg Engenheiro Eletricista / 
Responsável Técnico 

Engenheiro 	Mecânico 	e 
Eletricista 

Eustáquio Antonio Ferreira Souto Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista 

Germinio Antonio Ribeiro Costa Engenheiro de Planejamento Engenheiro Civil 

Paulo César Morand Engenheiro de Planejamento Engenheiro Civil 

Júlio de Souza Reis Gerente Administrativo Administrador de EmpresasV'  

Antonio Sérgio Barbin Gerente de Qualidade e Meio 
Ambiente 

Engenheiro Civil 

Sérgio França Leão Gestor Ambiental Engenheiro 	Civil 	e 
Sanitarista 

Cledson Macedo de Carvalho Segurança do Trabalho Engenheiro 
Segurança do Trabalho 

Marcos Antonio Lahoz do Prado Médico do Trabalho Médico com especialização 
em Medicina do Trabalho 

• 



• 

• 

• 



Assinatura 

N 	: Mauro de Freitas ortes 
C 	GO: Gerente de Obras/ RT 

Assinatura 

NOME: Carlos J.V.Machado da Cunha 
CARGO: Coordenador de Obras / RT 

NOME: Gilmar Loyo Borba 
CARGO: Gerente de Eng 

Ada r- 

4111"lirgivÁlW 

Mi 
Engenheiro de Montagem Mecânica 

• E: F 
CARG.  

Assinatura 

NOME: Eustítquio Antonio Ferreira Souto 
CARGO: Engenheiro Eletrizista 

a 
o 

NOME: Paulo César Morand 
CARGO: Engenheiro de Planejamento 

NOME: J 
CARGO: G 

sinatura 

de Souza Reis 
nte Administrativo 

 

_K68 
ODEBRECHT 
Engenharia e Construção Construtora Norberbo Odebrecht S.A. 

Conforme consta do subitem 6.1.4 — alínea "d" do Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos 

serviços objeto da licitação em referência 

ura 

NOME: José Luis Alexandre Ramos 	 NOME: Gilberto Eugênio de Souza 
CARGO: Gerente de Produção! RT 

G d 	• aÁsi4-,:.  /4 

  

Assinatura 

NOME: José Érico Boi Dantas 
CARGO: Gerente de Engenharia 

Assinatura 

NOME: Fernando de Sã Oliveira Filho 
CARGO: Gerente de Produção 

CARGO: Gerente de Produção 

Assinatura 

NOME: Cassio de Oliveira Filho 
CARGO: Engenheiro de Montagem Mecânica 1 RT 

'I I 
._10 ...r.1 e 

r, 

ip Assinatura 

OME: José Henrique St -1Iberg 
CARGO: Engenheiro Eletricista RT 

    

• 

   

   



• 



NOME: Antonio Sérgio Barbin 
CARGO: Gerente de Qualidade e Meio Ambiente 

.14G3 
	 ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 	 Engenharia e Construção 

Conforme consta do subitem 6.1.4 — alínea "d" do Edital, comprometemo-nos a exercer atividades nos 

serviços objeto da licitação em referência. 

 

Assinatura 
NOME: Sérgio Era Leão 

Ma/ CARGO: G 

II  

ssinatu 

NOME: Cledson acedo de Carvalho 	 NOME: 	fio Lahoz do Prado 
CARGO: Segurança do &abati° 	 CARGO: • • •-• do rabalho 

CONSTRUTOR BEIM ODEBRECHT S/A 

S rgio Luiz Neves 
D ETOR DE CONTRATO 

PF: 420.278.536-34 

s- 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção e queiroz galarão 

CONSTRUÇÃO 

,49 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 
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II 

(ri)  oas 
ANEXO II 

410 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 
• QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

~ 
RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

José Adelmário Pinheiro Filho Coordenador de Obras / 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil 

Geraldo Correia Santos Gerente de Obras Engenheiro Civil 

Getúlio Kazuo Ishizuka Gerente de Produção Engenheiro Civil 

Marcel Henrique Corazza Gerente de Produção Engenheiro Civil 

Antonio Carlos Passos 
1 

Gerente de Engenharia Engenheiro Civil 

juraci Florêncio de Souza Engenheiro de Montagem 
Mecânica / Responsável 
Técnico 

Engenheiro Mecânico' 

José Alexandre Gandarela Pereira Engenheiro Eletricista / 
Responsável Técnico 

Engenheiro 
Eletricista 

Dênio Alves Maciel Engenheiro de 
Planejamento 

Engenheiro Civil 

José Maria Linhares Neto Gerente Administrativo Contador 

Andrea Ferreira Gerente de Qualidade e 
Meio Ambiente 

Engenheira Civil 

Sérgio Rugai Gestor Ambiental Engenheiro Civil, de 
• Segurança do Trabalho< 

e Meio Ambiente 

Jano Andrade Freire Segurança do Trabalho Engenheiro Civil, de 
Segurança do Trabalho 
e Meio Ambiente 

," 
Yossuke Nishimura 

1 

Médico do Trabalho Médico com 
especialização em 
Medicina do Trabalho 

À9 
Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometemo-nos a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

Segue compromisso individualizado 



• 

i 

i 

i 

o 

i 



ff) oas 
ANEXO II 

010 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

, 
José Adelmário Pinheiro Filho Coordenador de Obras 

Responsável Técnico 
/ Engenheiro Civil 

é 

, 

I 

i 
< 

3  9b 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

. 	. 
NOME: José Ad lmário Pinheiro pilho 
CARGO: Coorde4iador de Obras / T 

2 



• 

II 



NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Geraldo Correia Santos Gerente de Obras Engenheiro Civil 

ANEXO II 

01, Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

  

NOME: eraldo Correia Santo 
01, CARGO. Ge,rnte de Obras 



• 1 

1 



NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

'Getúlio Kazuo Ishizuka Gerente de Produção Engenheiro Civil 

oas 
ANEXO II 

410 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exerce .  

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

 

• LI 4 
NOME: Getúlio Kazuo hizuka 
CARGO: perente de Produção 



• 

• 



NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Marcel Henrique Corazza Gerente de Produção Engenheiro Civil 

145 

nT1)  oas 
0, Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

i 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

ANEXO II 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer eply 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

NOME Marcel 	que ra 
010 NOME : Gerent de Prod ção 



é 



NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Antonio Carlos Passos Gerente de Engenharia Engenheiro Civil 

VnG 

laTi) oas 
ANEXO II 

010 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

NOME: Antonio Carlos Passos 

010 CARGO: Gerente de Engenharia 
1 



• 

I 



ANEXO II 

ITrD oas 
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Juraci Florêncio de Souza Engenheiro de Montagem Mecânica 
/ Responsável Técnico 

Engenheiro Mecânico 

! 

! 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

NOME: 
CARGO 

11)11,1  
aci Florêncio de Souza 
genheiro de Montagem Mecânica / RT 





NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

José Alexandre Gandarela Pereira Engenheiro Eletricista 
/ Responsável Técnico 

Engenheiro Eletricista 

- A ti vuNk.at, 	 Rittk NA ti( 
NO : José Alexandre Gandarela Pereira 
CARGO: Engenheiro Eletricista / RT 

• 
o 

.ft48,  

nzr1)  oas 
ANEXO II 

010 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 



1 

I 

I 



NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Dênio Alves Maciel Engenheiro de Planejamento Engenheiro Civil 

ANEXO II 

dRef.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

'QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

¡INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

1 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

• .."400 E: Dênio 
ARGO: Engenhe  ro de Planejamento 

„ c) 	, 



O 

• 



subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer Conforme 

'ços objeto da licitação em referência. ati dade 

NOME: J •  a a in res Neto 
41, CARGO. e Administrativo 

.E8o 

oas 
ANEXO II 

010 IRef.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

José Maria Linhares Neto Gerente Administrativo Contador 

‘çy 



• 



NOME FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Andrea Ferreira Gerente de Qualidade e Meio 
Ambiente 

Engenheira Civil 

_M81 

oas 
ANEXO II 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Ir 05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

Conforme consta do ~item 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviç objeto da licitação em referência. 

     

    

    

• 
NOME: ndx a erreira 
CARGO: Geren de Qualidade e Meio Ambiente 
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ANEXO II 

00 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

' RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Sérgio Rugai Gestor Ambiental Engenheiro Civil, de 
Segurança do Trabalho 
e Meio Ambiente 

i 
! 

C 

(-----2., 1 

Conforme consta do subitam 6.1.4 - alínea "d" do Edital, compr meto-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 

41) 
NOME:"- Séggio Rugai 
CARGO: Gestor Ambiental 
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• 
Andra 
rança 

reire 
Trabalho 

NOME: J 
CARGO: 

11.) oas 
ANEXO II 

010 Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 
QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

1 RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Jano Andrade Freire Segurança do Trabalho Engenheiro Civil, de 
Segurança do Trabalho 
e Meio Ambiente 

i 

sçâl  

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 





: Yossuke ishimura 
C RGO: Mé 	do Traba o 

L2i8,1 

(r) oas 
ANEXO II 

• Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  05/2007 

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

' INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: CONSTRUTORA OAS LTDA 

NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Yossuke Nishimura Médico do Trabalho Médico com especialização em 
Medicina do Trabalho 

! 
i 

) 

'5\\) 

Conforme consta do subitem 6.1.4 - alínea "d" do Edital, comprometo-me a exercer 

atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 





• 
CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

	CONSÓRCIO 
	

A85 

 

0  queíroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 
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NOME FUNÇÃO FORMAÇÃO 

Antonio de Oliveira Alvim Coordenador de Obra Engenheiro Civil 
Agostinho Serafim Junior Gerente de Obra Engenheiro Civil 
José Aglaeudo Tavares 
Leite 

Gerente de Produção Engenheiro Civil 

Paulo Humberto C. 
Celestino 

Gerente de Produção Engenheiro Civil 

Sebastião da Costa 
Pereira Neto 

Gerente de Produção Engenheiro Civil 

Alfredo de Hollanda Lima 
Neto 

Gerente de Engenharia Engenheiro Civil 

José Almeida de Oliveira Gerente de Engenharia Engenheiro Civil 
Fabio de Andrade Pereira Engenheiro de Montagem 

Mecânica 
Engenheiro Mecânico 

Antonio de Almeida Pinto Engenheiro de Montagem 
Mecânica e Responsável 
Técnico 

Engenheiro Mecânico 

Mauricio Rizzo Engenheiro Eletricista e 
Responsável Técnico 

Engenheiro Civil - 
Eletrotécnico 

Marcelo Pereira Nabak Engenheiro Eletricista Engenheiro Eletricista 
José Celestino Marini Engenheiro de 

Planejamento 
Engenheiro Civil 

Sergio de Oliveira S. 
Junior 

Engenheiro de 
Planejamento 

Engenheiro Civil 

Celso Luiz Corteletti Filho Gerente Administrativo Curso Superior 
Julian° Gomes Meirelles Gerente da Qualidade e 

Meio Ambiente 
Curso Superior 

Robson Nogueira Gestor Ambiental Curso Superior 
José Rubens Bueno Segurança do Trabalho Engenheiro com 

Especialização 
Elizabeth Fialho Cantarelli Médico do Trabalho Medico com Especialização 

Mauricio José de Queiroz 
Gaivão 

Responsável Técnico Engenheiro Civil 
( 

Giovanni Portela de Souza Responsável Técnico Engenheiro Civil 

JA8G 
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queiroz gaivão 

   

CONSTRUÇÃO 

   

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 0512007. 

   

QUADRO DE PESSOAL TÉCNICO 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZAO SOCIAL DA LICITANTE: 

LOTE 3: 

Conforme consta do subitem 6.1.4 alínea d do Edital, comprometemo-nos a 

exercer atividades nos serviços objeto da licitação em referência. 
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Assinatura 

Nome: José Aglaeudo Tavares Leite 

Cargo: Gerente de Produç 

Assinatura 

Nome: Paulo Humbe o C. Celestino 

Cargo: Gerente de Produção 

/V 

Xbfa 
Nome: José Almeida de Oliveira 

Cargo: Gerente de Engenhari 

Assinatura 

Nome: Fabio de Andrade Pereira 

Cargo: Engenheiro de Montagem Mecânica 

~C- 

Assinatura 

Assinatura 

Nome: Antonio de Almeid Pinto 

Cargo: Engenheiro de Montagem Mecânica e Responsável técnico 

• 

JA81- 

gueiroz ga/vão 
CONSTRUÇÃO 

Assinatura 

Nome: Antonio de Oliveira Alvim 

Cargo:Coordenador de Obra 

Assinatura <2vt/uple-)7' 

• 

Nome: Agostinho Serafim Junior 

Cargo: Gerente de Obra 

Assinatura • ̂ -k. 

Nome: Se.bastião da Costa Pereira Neto 

Cargo: Gerente de Produção 

Wall& 
Nome: Alfredo de Holanda Lima Neto 

Cargo: Gerente de Engenharia 

Assinatura 

O' 



O 



Assinatura 

Nome: Juliano Go 

Cargo: Gerente de 

Ore 

and- e e Meio Ambiente 

Assinatura 

Nome: Sergio de Oli eira S. Junior 

Cargo: Engenheiro de PI nejamento 

Assinatura 

Nome: Celso Luiz Corte 	Filho 

Cargo: Gerente Administrativo 

Assinatura 

Nome: Rob 	oguei a 

Cargo: Gestor Ambiental 

Assinatura 

11188 

• Assinatura 	..- 

Nome: Mauricio Rizzo 

Cargo: Engenheiro Civil/Eletrotécnico e Responsável Técnico 

weiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

Assinatura 

Nome: Marcelo Pereira Nabak 

Cargo: Engenheiro Eletricista 

Assinatura poi., 
Nome: José Celes‘ino Marini 

Cargo: Engenheiro de Planejamento 

Noçne:—Jose-Rubens 	Bueno 

Cargo: Segurança do Trabalho 

Assinatura 

Nome: Elisa eth Fialho Cantarelli 

Cargo:Medica do trabalho 
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CONSTRUÇÂo 

Assinatura OtM PD 611X 
Nome: Mauricio José de ueiroz Ga 

Cargo: Responsável T'cni o 

Assinatura 

Nome: Giovan 

Cargo: Respo 

Portela de Sou 

sável Técnico 

2). 
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ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz galarão 
CONSTRUÇÃO 

  

CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A 

O/ 
_s_ss 
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COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
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 Minas Gerais. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA • 
EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 

oN-rRuiR Nlo "ro 3 C 4T 
CNPJ: 	 .2e8 1000.1- 
RESPONSÁVEL TÉCNICO: 5 erkG o  

N° CREA : 1-4 4L/.2., D — rnG 

LJZ k)e-ve 

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 serão executadas as obras 
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de 
2007, a partir das 10 horas 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 

110 

	

	
dos mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em 
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007. 

1/4  . 

FERNANDO VIT RI FILHO 
CREA/MG 17.743 D 

SUELY IZABWïORREA LIMA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

ODC/  
Rua Ainiorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Compantla Oe Daemolvimerrto Econtèmko de Em Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
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 Minas Gerais. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
CO STRU tO 	0/45 

CNPJ: 	?Ia. 5-4-4 1 000..L— 04f 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ,C7C-TI) O Kfq_2j0 	1,544 1, ZuK.  

N° CREA : 4,5Ct „ 1441 - 

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 serão executadas as obras 
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de 
2007, a partir das 10 horas 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 mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em 
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007. 

, 
FERNANDO VITTO1 FILHO 
CREA/MG 1 743 D 

SUELY IZA 	CORREA LIMA 
Presidente da Comissão Especial de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  39Ç 
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CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 
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Belo Horizonte, 23 de agosto de 2007. 

FERNANDO VIU I FILHO 
CREA/MG 17. 3 D 

SUELY IZA ORREA LIMA 

1 

CODEMIG 
Companhia de Detenvolvimanto Econômico de 1.1inat Gerais 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS — CODEMIG 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 

OBJETO: Licitação para contratação, em regime de empreitada por preço global, da 
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 Minas Gerais. 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

EMPRESA INTERESSADA EM PARTICIPAR DA LICITAÇÃO: 
I\1 T ro 'CA 	Q,uu- ‘ Rio 	GALYtO 5 . 

CNPJ: 33 .4Q00 ci. - GD 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANi-rom \ o 

N° CREA : 	3-00 ( - 
ve Ve 

 

  

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 serão executadas as obras 
e serviços do Centro Administrativo de Minas Gerais, realizada no dia 23 de agosto de 
2007, a partir das 10 horas 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 mesmos, de conformidade com o inciso III do artigo 30 da Lei Federal 8.666/93, em 
cumprimento do inciso 1.5 do edital licitatório. 

Presidente da omissão Especial de Licitação 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 
CEP I  30140-071 - Tel.: (31) . 3213-8880 

Fax: , (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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1.3.0 compromisso ora assumido pela Partes signatárias deste Instrumento é constituído 
égide das disposições específicas contidas no EDITAL. 

01, 	
CLÁUSULA SEGUNDA: VIGÊNCIA 

1 de 5 

1498 
Compromisso de Constituição de Consórcio 

CNO/OAS/QG 

COMPROMISSO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO Re;:sto de Tos e Docentes 
1174716 

.,crwtturi 01, Pelo presente instrumento particular, 

CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S.A., sociedade empresária com sede na Praia do 
Botafogo, n. 300, 110  andar, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob n. 
15.102.288/0001-82, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante 
denominada ("CNO"); e 

CONSTRUTORA OAS LTDA., sociedade empresária com sede na Av. Angélica, n. 2.346, São 
' Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 14.310.577/0018-52, neste ato 

representada na forma de seu Contrato Social, doravante denominada simplesmente ("OAS"); 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A., sociedade empresária com sede na Av. Rio Branco 
n. 156, Grupo 3037, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o n.33 
412 792/0001-60, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, com última alteração 
datada de 21.03.07, arquivada na JUCERJA sob o n. 1684254, por despacho de 26.03.07, NIRE 
33300015418, doravante denominada simplesmente ("QG"); 

CNO, OAS e QG serão doravante denominadas em conjunto ("Partes") ou ("Consorciadas"), e 
isoladamente ("Parte") ou ("Consorciada"). 

• 
CONSIDERANDO QUE: 

a) a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS - CODEMIG 
("CLIENTE") publicou Edital de Concorrência n. 05/2007 — Processo Interno n. 265/07 
("EDITAL"), com o objetivo de licitar a execução, na modalidade de concorrência pública, 
tipo 'menor preço', 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 Minas Gerais, em regime de empreitada por preço global 
("OBRAS/SERVIÇOS") ("LICITAÇÃO"); e 

b) as Partes reúnem condições e capacidade técnica, econômica e financeira para a execução 
das OBRAS/SERVIÇOS, bem como desejam unir esforços e recursos com o objetivo de 
disputar a LICITAÇÃO, para o que se faz necessário estabelecer os termos e condições 
para o desenvolvimento e apresentação de uma proposta conjunta completa e competitiva 
("PROPOSTA"); 

RESOLVEM de comum acordo, celebrar o presente Compromisso de Constituição 4e Consórcio 
("Instrumento"), mediante as seguintes condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

1.1. Este Instrumento tem por objeto estabelecer o compromisso das Partes de, caso a 
PROPOSTA seja considerada vencedora pelo CLIENTE, constituir um consórcio 
("CONSÓRCIO") para executar as OBRAS/SERVIÇOS, nos termos do EDITAL e do contrato 
a ser celebrado com o CLIENTE ("CONTRATO"). 

1.2. Têm as Partes por objetivo a conjugação de esforços para o fim específico de participar na 
LICITAÇÃO com a conseqüente apresentação da PROPOSTA ao CLIENTE, contendo, entre 
outras, todas condições exigidas no EDITAL. 
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5.2.A empresa líder representará o CONSÓRCIO durante todo período do processo licitatório e 
' 	da eventual execução do CONTRATO por meio dos representantes legais nos termos 

5.1 acima. 

2 de 5 e#/ 

2.1.0 presente Instrumento entra em vigor na data de sua assinatura e permanecerá~té  
__k_data  de assinatura do Instrumento de Constituição de Consórcio, no caso de o 
COSTÓRCIO -ter sido vencedor da LICITAÇÃO, ficando, entretanto, automaticamente 
rescindido, para todos os fins, caso o CLIENTE cancele a LICITAÇÃO ou adjudique o . 
CONTRATO a terceiros. 

2.2.0 prazo de duração do CONSÓRCIO será o necessário para o cumprimento integral de todas 
as obrigações contratuais entre as Partes, perante o CLIENTE e perante terceiros, devendo 
no mínimo coincidir com o prazo de conclusão do objeto licitado, até a total extinção dos 
direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DESIGNAÇÃO, SEDE E FORO 

3.1.0 CONSÓRCIO a ser constituído terá designação de CONSÓRCIO CNO/OAS/QG, tendo por 
mera finalidade a identificação do grupo de empresas a que se refere, e sua diferenciação dos 
demais proponentes-licitantes, sendo certo que não adotará denominação própria, diferente 
da de suas Partes integrantes, e terá sua sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
com o mesmo endereço no qual será instalado o canteiro de obras principal, e foro em Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais. 

3.2.0 CONSÓRCIO/Consorciadas não se constitui(em) e nem se constituirá(ão) em pessoa 
jurídica diferente da de suas Consorciadas integrantes. 

CLÁUSULA QUARTA: COMPOSIÇÃO 

4.1. As Consorciadas participarão no CONSÓRCIO, no CONTRATO e/ou da execução das 
' 	OBRAS/SERVIÇOS porventura adjudicados ao CONSÓRCIO na seguinte proporção 

("PARTICIPAÇÃO"): 

CNO .J 	.60,00% (sessenta por cento); 

c OAS I 	 14,29% (quatorze vírgula vinte e nove por cento); 

QG j 	 25,71°/0:(vinte e cinco vírgula setenta e um por cento). 

4.2.A proporção de PARTICIPAÇÃO ora estabelecida se aplica às receitas e custos inerentes aos 
projetos, fornecimentos, construção e montagem, e execução do CONTRATO, assim como 
aos direitos e obrigações, lucros e prejuízos, responsabilidades, garantias, contribuições em 
aportes, enfim, em todas as ações e repercussões decorrentes da associação das Partes em 
CONSÓRCIO para a participação na LICITAÇÃO e/ou execução do CONTRATO. 

4.3. As Partes acordam e assumem o compromisso de que o CONSÓRCIO não terá sua 
composição ou constituição alterada ou, sob qualquer forma, modificada, sem prévia e 
expressa anuência do CLIENTE, conforme o caso e nos termos do EDITAL, visando manter 
válidas as premissas que asseguram a sua habilitação, até a conclusão integral dos trabalhos 
que vierem a ser contratados. 

4.4. A execução do escopo do CONTRATO será efetuada em conjunto pelas Partes, sob o 
CONSÓRCIO, sem divisão física das OBRAS/SERVIÇOS. 

CLÁUSULA QUINTA: LIDERANÇA 

5.1.'A liderança do CONSÓRCIO será exercida pela CNO,,  a quem caberá sua representação 
perante o CLIENTE e terceiros, por intermédio dos seus representantes legais ou por quem 
outorgar poderes para referido fim. A CNO, na qualidade de empresa líder, terá autoridade 
para assumir compromissos e responsabilidades perante o CLIENTE, bem como receber 
instruções, em nome das Partes, e para manter entendimentos com o CLIENTE. 
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1500 

5.3. Por meio do presente Instrumento, as Partes outorgam à empresa líder os poderes 
necessários, incluindo poderes para requerer, recorrer, compromissar, assinar documentos e 
instrumentos, receber e dar quitação, para sua participação e representação na LICITAÇÃO. 

5.4. As deliberações e decisões sobre assuntos que importem em assunção de compromissos 
para o CONSÓRCIO, modificação de suas obrigações contratuais ou renúncia de algum 
direito, relativamente ao objeto deste Instrumento, serão tomadas por voto das Partes que 
representem no mínimo 61% (sessenta e um por cento) de PARTICIPAÇÃO, nos termos 
deste Instrumento. 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES 

6.1. As Partes responderão solidariamente perante o CLIENTE por todas as obrigações e 
compromissos assumidos em nome do CONSÓRCIO e pelos atos praticados em/sob o 
CONSÓRCIO, em quaisquer fases da LICITAÇÃO, bem como quando da eventual execução 
de CONTRATO, até a conclusão final dos trabalhos que vierem a ser contratados pelo 
CLIENTE com o CONSÓRCIO. 

6.2. Não obstante e sem prejuízo da solidariedade das Partes perante o CLIENTE, nos termos do 
item 6.1 acima, e do disposto no item 4.4 acima, no que concerne à responsabilidade de uma 
Parte em relação à outra, cada Parte deverá ser individual e inteiramente responsável tão-
somente até o limite de sua PARTICIPAÇÃO, quando não seja possível determinar e 
individualizar a Parte responsável pelo dano ou penalidade, motivo pelo qual as reclamações 
oriundas de quaisquer inadimplementos deverão ser suportadas pelas Partes no montante de 
sua respectiva PARTICIPAÇÃO. 

6.3.A eventual responsabilidade solidária assumida pelas Partes, nos termos do item 6.1 acima, e 
sem prejuízo do disposto no item 4.4 acima, não exonera qualquer delas, nem se confunde 
com a responsabilidade integral e exclusiva de cada Parte, no que concerne à 
responsabilidade de uma Parte perante a outra Parte, pelos seus próprios atos, erros, falhas, 
negligência e/ou omissões. Portanto, se as Parte(s) for(em) acionada(s) judicialmente ou 
extrajudicialmente para reparar algum dano e/ou penalidade provocado pela outra Parte, a 
Parte que for individualmente responsável deverá proteger e manter a(s) outra(s) Parte(s) 
indene(s) de qualquer multa, penalidade, reclamação ou prejuízo. 

6.4. Em sendo adjudicado o CONTRATO em favor das Partes, será então constituído e 
formalizado o CONSÓRCIO, e firmado o Regulamento Operacional do CONSÓRCIO, este 
último instrumento no prazo de 30 (trinta) dias do registro do CONSÓRCIO, sendo certo que o 
instrumento de constituição de consórcio respectivo, aprovado pelo órgão societário que 
tenha competência, em cada uma das Consorciadas, para autorizar a alienação de bens do 
ativo permanente, será levado a registro na competente Junta Comercial antes da assinatura 
do CONTRATO, e permanecerá válido pelo prazo mínimo disposto no item 2.2 acima. 

6.5. As Partes comprometem-se a manter confidencialidade, pelo período de LICITAÇÃO e 
execução do CONTRATO, de toda a documentação técnica, econômico-financeira e 
quaisquer outras que se considere relevante que venham a ter acesso umas as outras, o 
que se estenderá pelo prazo de 02 (dois) anos após o término do CONTRATO. 

6.6. As Partes comprometem-se a participar da LICITAÇÃO em base de mútua excl sividade, 
ficando vedadas, portanto, de isoladamente ou integrando outro consórcio, promover 
associações ou apresentar propostas para o CLIENTE relativas ao objeto do presente 
Instrumento. Fica vedada, igualmente, a participação de profissionais das Consorciadas em 
outra empresa ou consórcio. 

CLÁUSULA SÉTIMA: COMUNICAÇÃO 

7.1. Todas as comunicações a serem trocadas entre as Partes deverão ser enviadas por correio, 
fac-símile ou e-mail, endereçadas aos endereços descritos abaixo e aos segujØes  
representantes: 
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Pela CNO: Sr. Sérgio Luiz Neves 
Av. Álvares Cabral, n. 1777, 19° andar, Santo Agostinho 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30170-001 
Tel.: +55 (31) 3516-1601 
Fax.: +55 (31) 3516-1675 
e-mail: snevesaodebrecht.com   

 

Pela OAS: Sr. Reginaldo Assunção Silva 
Praia de Botafogo, n. 440, 19° andar, Botafogo 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP 22250-040 
Tel.: +55 (21) 2122-8700 
Fax.: +55 (21) 2122-8739 
e-mail: reqinaldoaoas.com   

      

Pela QG: 	 Sr. Antonio de Oliveira Alvim 
Rua Paraíba, n. 1000, 3° andar, Funcionários 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-141 
Tel.: +55 (31) 32695800 
Fax.: +55 (31) 32695833 
e-mail: alvim.@queirozgalvao.com  

CLÁUSULA OITAVA: DISPOSIÇÕES GERAIS 

8.1. Fica ajustado que cada Parte será responsável por suas despesas individuais diretamente 
havidas para participação na LICITAÇÃO, sendo que as despesas comuns, inclusive com 
terceiros, prévia e expressamente deliberadas nos termos deste Instrumento, serão rateadas 
entre as Partes na proporção de sua PARTICIPAÇÃO, dentro das prerrogativas definidas 
neste Instrumento. 

8.1.1. A forma de desembolso e reembolso dos custos e despesas comuns com a contratação 
de terceiros será deliberada caso a caso pelas Partes, nos termos deste Instrumento. 

8.2. Fica vedado às Partes ceder ou transferir a terceiros, no todo ou parte, quaisquer direitos e 
obrigações decorrentes do presente Instrumento, sem a prévia e expressa aprovação das 
demais Partes. 

8.3. Nenhuma das Partes será responsável perante a outra, no âmbito deste Instrumento e/ou do 
CONSÓRCIO e da execução do CONTRATO, por lucros cessantes e danos indiretos ou 
conseqüentes, e/ou à imagem. 

8.4.0 presente Instrumento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e 
seus sucessores a qualquer título para todos os fins de direito. 

8.5.A tolerância e/ou a falta de exercício de qualquer direito das Partes não deverão ser 
consideradas renúncia para quaisquer efeitos. 

8.6.0 presente Instrumento regula a relação das Partes única e exclusivamente no que se refere 
ao objeto da LICITAÇÃO e/ou CONTRATO, na extensão aplicável e pertinente, não se 
aplicando a outros projetos e negócios nos quais as Partes estejam envolvidas. 

8.7.A anulação ou nulidade de qualquer das disposições do presente Instrumento não implicará 
na invalidação das demais, continuando a vigorar este Instrumento por completo, com as 
disposições remanescentes. Caso alguma das Partes entenda que este Instrumento perdeu 
seu equilíbrio, função ou teve seu objeto modificado, em função da anulação ou nulidade, as 
Partes deverão negociar alteração adicional necessária para ajustar o presente Instrumento 
ao seu equilíbrio original. 

0110 CLÁUSULA NONA: SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 

9.1. Na hipótese de não se alcançar o consenso, as controvérsias oriundas da execução 
Instrumento e do ulterior Instrumento de Constituição de Consórcio a ser eve 

• 
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Belo Horizonte, 06 de setembro de 2'07. 
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Nome: 
Cargo: 

Nome: eRÀ 
Cargo:  

Sérgio Luiz Neves 
DIRETOR DE CONTRATO 

CPF: 420.278.536-34 

argo.  

Compromisso de Constituição de Consórcio 
CNO/OAS/QG 

firmado, que não sejam amigavelmente solucionadas pelas Partes, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados da primeira notificação escrita, serão resolvidas definitivamente e 
exclusivamente por meio de arbitragem, em São Paulo, Estado de São Paulo, em português, 
de acordo com a Lei Federal n. 9.307/96 e em conformidade com o regulamento do Centro de 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil Canadá ("CCBC"). A arbitragem será de direito, 
conforme a legislação brasileira, realizada por 03 (três) árbitros, devendo a Parte Reclamante 
indicar 01 (um) árbitro e a Parte Reclamada outro 01 (um) árbitro, nos prazos estabelecidos 
pela CCBC. O terceiro árbitro, que atuará como "Presidente" do Tribunal Arbitrai, será 
indicado de comum acordo pelos árbitros indicados pelas Partes Reclamante e Reclamada. 
0(s) árbitro(s) não indicado(s) pela(s) Parte(s) no prazo estabelecido, deverá(ão) ser 
indicado(s) de acordo com as regras da CCBC. A decisão arbitrai será final e impositiva sobre 
ambas as Partes. 

9.2. Os custos envolvidos no processo de arbitragem serão suportados pela Parte perdedora, a 
menos que definido de outra forma pelo tribunal arbitrai. 

9.3. Não obstante as disposições do item 9.1 acima, as Partes, até que o tribunal arbitrai tenha 
sido constituído, poderão recorrer ao judiciário, ficando eleito para tanto o Fórum Centrai de 
São Paulo, Estado de São Paulo, para obter provimento cautelar, quando a concessão do 
referido remédio se verificar essencial para garantir à Parte o exercício dos direitos avençados 
neste Instrumento. 

E por estarem assim justas e livremente pactuadas, assinam as Partes, o presente instrumento 
em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também 
assinam, para os efeitos de direito. 
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	 ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 

	 Engenharia e Construção 

ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

CURRICULUM VITAE 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Carlos José Vieira Machado da Cunha 
DATA DE ADMISSÃO: 1982 

FORMAÇÃO: Engenheiro Civil - 1974 
ESCOLA: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

CURSOS COMPLEMENTARES: 
Organização e Métodos - Fundação Getúlio Vargas 
Perfuração em Rocha - Fagersta Vulcanus 
Fundações - Universidade Gama Alho 
Cultura Inglesa -06 Anos 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Período: de 2004 até a presente data 
Cargo: Diretor de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: Direção da obra de reforma e ampliação do aeroporto 
Santos Dumont no Rio de Janeiro 

Período: de 1990 á 2004 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: 200312004 - Gerenciamento de estudo de propostas 
mercado Sul e Sudeste Obras e serviços de engenharia para execução da reforma e 
adequação do sistema do pátio de estacionamento de aeronaves, do Aeroporto Santos 
Dumont Rio de Janeiro! RJ; 
1999/2002 — Gerenciamento da Construção do Hotel Marriott em Copacabana na Cidade do 
Rio de Janeiro; 
1998 — Gerenciamento do estudo de propostas no escritório sede; 
1995/1997 — Gerenciamento da obra de Recuperação e Remodelação de Estações 
Ferroviárias na Cidade do Rio de Janeiro para a CBTU 
1993/1994 — Gerenciamento da obra de Ampliação do Aeroporto Internacional do Rio de 
Janeiro - Ilha do Governador/RJ, compreendendo:Construção do Terminal de Passageiros ng 
2, com 140.000 m2  de área construída; construção de Edifício Garagem, com 68.000 m2  de 
área construída; Ampliação do Pátio de Aeronaves ng- 2; ampliação e reforma do Terminal de 
Passageiros rig- 1; Sistemas Viário e Urbanização; e Obras Complementares, compreendendo 
a Ampliação de Unidades de Apoio, Central de Água Gelada, Torre de Resfriamento, Central 
de Energia Elétrica de Emergência e Usina de Incineração de Lixo. 
1991/1992 — Gerenciamento da obra de saneamento de Belo Horizonte - Município de Belo 
Horizonte/MG, compreendendo:Execução das obras e serviços de terraplenagem, 
pavimentação, canalização de rios e córregos, drenagem, etc. em diversas regiões do 
Município de Belo Horizonte. 
199011991 — Gerenciamento da obra de Mineração São Bento - Fazenda São Bento - Santa 
Bárbara/MG, compreendendo: Construção de shaft (poço de mina) com 910 m de 
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profundidade e 5,20 m de diâmetro, revestido em concreto, destinados à expansão de 
produção de ouro, aumentando de 250 kg/mês para 500 kg/mês 

Período: de 1988 á 1989 
Cargo: Assessor Técnico 
Principais Atividades Exercidas: assessoramento técnico na obra do Terminal Portuário de 
Sergipe - Barra dos Coqueiros/SE, compreendendo:Execução de serviços de projeto de 
engenharia e construção das obras civis maritimas,Construção do quebra-mar; projeto 
executivo e construção das pontes de acesso ao cais e ao quebra-mar; drenagem do canal de 
acesso a bacia de evolução e investigações geotécnicas complementares etc. 

Período: de 1983 á 1988 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: 1988 — Gerenciamento técnico das propostas do Porto de 
Manaus, Porto de Rio Grande e Porto de Praia Mole; 
1987— Gerenciamento da obra da Marinha — Ilha de Mocanguè 
1983/1986 — Gerenciamento da obra de Ampliação das Fundações e Estruturas do Cais da 
BACS - Ilha de Mocangué/RJ 

Período: de 1982 á 1983 
Cargo: Engenheiro Civil 
Principais Atividades Exercidas: Engenheiro da obra do Complexo Portuário de Praia Mole - 
Enrocamento e Molhe Norte - Vitória/ES 

Empresa: ECEX — Empresa de Engenharia e Construções de Obras Especiais 
Período: de 1974 á 1982 
Cargo: Gerente de Contrato /Engenheiro Chefe 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento das seguintes obras: Dique Almirante 
Alexandrino no Rio de Janeiro e Construção de Base Submersa para Farol de Sinalização do 
Canal do Porto de Vitória - Serviços de fundações, superestrutura e enrocamento, construção 
de pilares com forma deslizante; concretagem submersa de lastro para torre de perfuração da 
Petrobrás; execução de tubulões guias. 
Porto de Praia Mole - serviços de fundações no mar 
3a Ponte de Vitória - serviços de fundações, superestrutura e enrocamento 
Porto de Sepetiba - serviços de fundações 
Cais da Renave - serviços de fundações e superestrutura 
Viaduto do Gasômetro do Rio de Janeiro/RJ - serviços de fundações e superestrutura 
Ampliação do Píer de Minério e Carvão do Rio de Janeiro serviços de fundações e 
superestrutura 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2007. 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

CURRICULUM VITAE  

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Mauro de Freitas Fortes 
DATA DE ADMISSÃO: 1978 

FORMAÇÃO: Engenheiro Civil - 1975 
ESCOLA: Escola Politécnica da FESP 

CURSOS COMPLEMENTARES: 
II Encontro de Hidroelétrica - Universidade Federal de Pernambuco - Recife/PE 
Congresso de Marketing - A.B.P. - Salvador/BA 
Engenheiro de Custo e Sistema Financeiro - ASPEB - Salvador/BA 
Gerência por Objetivos - Nova Friburgo/RJ 
Liderança Situacional - Rio de Janeiro/RJ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Empresa: Construtora Norberto Oclebrecht SIA 
Período: de 1984 até a presente data 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: 2004/2007 — Gerenciamento da construção da Rodovia 
BA/275 e BA/687; 
2003/2004 — Gerenciamento de estudos de propostas no escritório sede de Salvador, 
2001/2002 - Gerenciamento da obra de construção da Rodovia BN891; 
1998/2001 — Gerenciamento do Complexo Turístico de Sauipe, compreendendo: cinco hotéis, 
uma vila, alojamento, centro dos funcionários, sistema viário, perenização das lagoas e 
diversas amenidades como: campo de golfe, centro eqüestre, parque aquático e parque seco 
campo de futebol, 5 quadras polivalentes e 4 paddle, clube de tênis, centro de preservação da 
fauna e da flora viveiro de plantas e trilhas ecológicas. Área total construída 133.529 m2. 
1994/1997 — Gerenciamento da obra de construção do sistema viário da Baia de Todos os 
Santos e gerenciamento da área de mercado dnos estado de MG e BA; 
1992I1993— Gerenciamento da obra de construção da Rodovia 13A/099; 
198911992— Gerenciamento da obra de construção do armazém da CIBRAZEM — Uberlândia 
e Variante Ferroviária Candeias / SSA; 
1983/1989 — Gerenciamento das seguintes obras: Adutora de Feira de Santana/BA; Adutora 
de água tratada e agua bruta do sistema adutor Pedra do Cavalo em Cachoeira/BA; Barragem 
Governador João Durval Carneiro em São José do Jacuipe — Mariri/BA; Barragem de Pedra do 
Cavalo- Rio Paraguaçu — Governador Mangabeira/BA; 

Período: de 1982 á 1983 
Cargo: Gerente de Produção 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da produção da obra de construção da 
Usina Hidrelétrica de Samuel — Rio Jamari — Porto Velho/R0 

Período: de 1980 á 1982 
Cargo: Gerente de Projeto 
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Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento e coordenação dos projetos da obra das 
Barragens B-6 e Conceição em ltabira/MG 

Período: de 1978 á 1980 
Cargo: Gerente de Produção 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da obra do Embarcadouro de Barcarena 
Velha - Barcarena Velha/PA, compreendendo: Composto de retroporto com 6 (seis) prédios e 
castelo d'água, obras de acostagem compreendendo cais de barcaça com plataformas de 
alivio sobre estacas de concreto com 100 m de comprimento e 6m de largura, cais de 
pequenas embarcações com plataforma de alivio sobre estacas e concreto com 75 m de 
extensão e largura 10 m. Dolfin de cabeceira e rampa central para embarque e desembarque 
pelo sistema Roll-Ort-Rool-Off com 100 m de comprimento. 
Responsável pela produção do Túnel da obra de construção da Barragem de Pacoti e Riachão 

Empresa: Bessa Incorporadora S.A 
Período: de 1975 á 1978 
Cargo: Engenheiro Gerente 
Principais Atividades Exercidas: Engenheiro responsavel pelo gerenciamento das seguintes 
obras: Edificio Ayres — Salvador, Edificio Gêmios — Salvador, Edificio Sinfonia — Recife/PE 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2007. 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

CURRICULUM VITAE 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: José Luis Alexandre Ramos 
DATA DE ADMISSÃO: 1978 

FORMAÇÃO: Engenheiro Civil - 1978 
ESCOLA: Faculdade Engenharia Souza Marques 

CURSOS COMPLEMENTARES: 
Técnicas de Observação e Elaboração de Relatórios — CNO 
BDAP-APL-IBM — CNO 
Liderança Situacional — CPB — CNO 
Pavimentação em concreto armado — ABCPB 
Gestão Empresarial em Administração e Economia — MBAE/UFRJ 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Período: de 2004 até a presente data 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da obra de reforma e ampliação do 
Aeroporto Santos Dumont no ão do Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro/RJ. 

Período: de 2002 á 2003 
Cargo: Gerente de Produção e Engenharia 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da produção e da engenharia da obra do 
pátio de estavcionamento de aeronaves do aeroporto Santos Dumont, compreendendo 
reforma e adequação do sistema de pátio de estacionamento de aeronaves. 

Período: de 2001 á 2002 
Cargo: Gerente de Produção 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da construção da fábrica de cerveja e 
refrigerantes da Cervejaria Cintra em Pirai/RJ 

Período: de 2000 á 2001 
Cargo: Gerente de Produção 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da produção da obra de construção do 
Hotel Marriott, com 245 quartos e 18 pavimentos 

Período: de 1989 á 2000 
Cargo: Gerente de Produção e Engenharia 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da produção e da 	genharia das 
seguintes obras: Construção do novo terminal de carga aérea, edificações de apoio, 
estacionamento e acesso de veículos, redes e sistemas do RJ; Autódromo internacional do RJ 
— Nelson Piquet — arquibancada; Pavimentação do pátio II, pistas de rolamento e construção 

Zie  do edifício central de almoxarifado e edifício de apoio Integrado do AIRJ — RJ; Terminal o - 	AS. 
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carga aérea internacional da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos — EBCT/RJ; 
Complexo industrial da VARIG(conjunto de prédios e oficinas de manutenção); e Ampliação do 
AIRJ(construção do terminal de passageirosn°  2) 

Período: 1988 
Cargo: Responsável Programa de Engenharia de apoio e produção 
Principais Atividades Exercidas: Responsável pela area de produção e apoio das seguintes 
obras: Transporte Moderno de Salvador(35 km de vias exclusivas); e Projeto Açominas-Etapa 
III — Ouro Branco/MG(obras civis, edificações, urbanização, ferrovias, etc) 

Período: 1987 
Cargo: Gerente de Engenharia 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento da construção do Complexo Industrial da 
Varig na Ilha do Governador (Edificações de apoio, simuladores de vôo, conj de prédios e 
oficinas) 

Período: de 1984 á 1986 
Cargo:Engenheiro de Programação, planejamento e produção 
Principais Atividades Exercidas: Elaboração do planejamento e responsável pela produção 
da obras de construção da terceira ponte de Vitória. 

Período: de 1982 á 1985 
Cargo: Engenheiro de orçamento e custo 
Principais Atividades Exercidas: Elaboração de orçamento e custos para diversas licitações 

no Brasil e no exterior 

Período: de 1978 á 1981 
Cargo: Estagiário / Trainee / Engenheiro de produção 
Principais Atividades Exercidas: de estagiário à Engenheiro na obra de construção do 
Complexo Rio Sul Center— Rio de Janeiro/RJ 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2007. 

riu‘urio 
IF JÁ\  

Construtora rberto Odebrecht SIA 
S rgio Luiz Neves 

Representante Legal 

xandre Ramos 



• 

• 

• 

ib 



• 

• 

5.11 

	 ODEEMECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 	 Engenharia e Construção 

 

ANEXO IV 

Ret.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 05/2007 

CURRICULUM VIME 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Cássio de Oliveira Filho 
DATA DE ADMISSÃO: 1979 

FORMAÇÃO: Engenheiro Mecânico -1966 
ESCOLA: Faculdade de Engenharia da UEG 

CURSOS COMPLEMENTARES: 
Sistemas de Métodos— GEPI — Rio de Janeiro 
Pert/COM — GEPI- Rio e Janeiro 
TVVI — SENAI — Rio de Janeiro 
Saldas — S.A White Martins — Rio de Janeiro 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Empresa: Construtora Norberto Odebrecht SIA 
Período: de 1990 até a presente data 
Cargo: Responsável pelo Programa de Instalações e Montagens 
Principais Atividades Exercidas: Responsável pelas instalações e montagens das seguinte obras: Reforma e 
ampliação do aeroporto Santos Dumont/RJ; 
Complexo Turístico de Sauipe — 1° etapa; 
Terminal de passageiros TPS2 do aeroporto internacional do Rio de Janeiro compreendendo: ampliação do AIRJ, 
expansão do TPS1, construção do TPSZ construção do ectficio garagem, ampliação do pátio para estacionamento 
de aeronaves n°2, adequação e ampliação do sistema viário, ampliação das edificações de apoio e recuperação 
das pistas do sistema 10/28 e 15/33; 
Hospital de Medicina do Aparelho Locomotor Norte — São Luis/MA, com serviços de infra-estrutura, superestrutura, 
instalações elétricas, telfefônicas, esgoto, águas pkrriais, combate a incêndio, sprinkter, vapor e ar condicionado, 
em hospital com circulo:Iria para 165 leftose área construída de 23.452 m2; 

Período: de 1985 á 1989 
Cargo: Chefe do setor de instalação e montagem/Gerente de Produção 
Principais Atividades Exercidas: Gerenciamento e coordenação do setor de intalação e montagem da obra do 
aeroporto internacional do Rio de Janeiro compreendendo: Terminal de passageiros, unidade de administração e 
controle, torre de controle, viadutos e vias elevadas, edificações de apoio, pátio de estacionamento de aeronaves, 
pista de rolamento para aeronaves, galerias eletromecânicas, galerias de águas pluviais, galerias de cabos, sistema 
viário, estação de tratamento de esgotos, adutora de água potável e 18 torres de iluminação; 

Período: de 1984 á 1979 
Cargo: Chefe do setor de instalação e montagem 
Principais Atividades Exercidas: Responsável pela área de intalações e montagens das seguintes obras: 
Estação Naval de Mocangué/RJ; 
Usina Hidroelétrica de Samuel em Porto Velho/RO; 
Construção do Shopping Center Rio Sul — Rio de Janeiro/RJ, compreendendo: 3 pavimentos de lojas, 1 pavimento 
misto, e 4 pavimentos de estacionamento, uma torre de escritórios com 40 pavimentos, 2 subsolos para 
estacionamento e 9 pavimentos integrados com o Shopping com áreas de lojas, reservas técnicas e áreas desy6 
serviços; 

Empresa: CMEL — Carneiro Monteiro Engenharia S.A 
Período: de 1977 á 1979 
Cargo: Gerente do Setor de Produção 
Principais Atividades Exercidas: responsável por todas as atividades da CMEL nas obras, planejamento, análise 
e controle de custos, medções, faturamenb3 e novos contratos; 
Responsável por todas as intalações elétricas e hidráulicas e mecânicas do centro de manutenção do metrô e 
instalação e montagem de cinco grupos geradores de 225 KVA oara sistemas e iuminação e drenagem das 
galerias do metrô na obra do Centro de Manutenção do Metrô/RJ 
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Empresa: C.T.C.E —Consórcio Técnico CMEL-Estrela 
Período: de 1974 á 1977 
Cargo: Gerente de Área 
Principais Atividades Exercidas: Responsável pelas intalações eletromecânicas de todas as áreas do aeroporto 
internacional do Rio de Janeiro, compreendendo: unidade de administração e controle; torre de controle, 
subestação auxiliares, subestação principal, galeria eletromecânicas e mecânicas, central de água gelada Área de 
apoio e eixo viário. Montagem de tubulação da água potável, água de combate a incêndio, sistema de sprinklers, ar 
comprimido, GLP, água gelada para o sistema de ar condicionado, esgotos, águas pluviais drenagem, louças e 
metais sanitários, estruturas metálicas, equipamentos rotativos, iluminação interna e externa, posteação, dutos e 
cablagem subterrâneas, leitos e bandejas, cablagem eletrônica, ligações e testes dos quadros de distribuição de luz 
e força, instalação doa painéis dos centros de controle de motores. 

Empresa: E.B.0 — Empresa Brasileira de Construções S.A 
Período: de 1970â 1974 
Cargo: Superintendente de Engenharia 
Principais Atividades Exercidas: responsável pelo cumprimento dos contratos bem como todos os negócios da 
E.B.C. na região Execução de orçamentos, contratos novos, serviços planejamento, controle de custos e 
faturamento. Responsável técnico pela montagem de equipamentos auxiliares (caldeiras, cozinhadores, bombas 
centrifugas, tanques metálicos de armazenagem de óleo combustível) e todas as tubulações de baixa tensão da 
AFISA (fábrica de papel papéis finos do Nordeste S.A). Responsável técnico pela montagem "COMPAR" - 
Companhia Paraense de Refrigerantes (Fábrica da Coca-Cola) em Belém/PA 

Empresa: &Ater do Brasil 
Período: de 1969 á 1970 
Cargo: Engenheiro de Projetos 
Principais Atividades Exercidas: Engenheiro do departamento de ar condicionado; projetos, cálculos e 
orçamentos de instalaktõeb industriais de ar condicionado central e ventilação, acompanhamento da execução de 
todos os serviços de montagem e tebteb. 

Empresa: Estaleiro Canego S.A 
Período: de 1968 á 1969 
Cargo: Engenheiro Chefe do setor de tubulação e equipamentos auxiliares 
Principais Atividades Exercidas: responsável pela montagem de todas as tubulações (água, esgotos, ar 
comprimido, vapor, contra incêndio) nas embarcações (petroleiros e graneleiros) e também de bombas, 
compressores e câmaras frigot 	irruas. 

Empresa: S.A Whtte Martins Usina de Oxigénio 
Período: de 1965 á 1968 
Cargo: Chefe do Setor de Tubulação 
Principais Atividades Exercidas: montagem e equipamentos, manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos rotativo (bomba, compressores e turbinas), trocadores de calor - caldeiras e tubulações. Montagem 
industrial - responsável pela mi:int.:Igen' da nova Usina de Tubulões em Aço Carono (alta pressão e baixa pressão) 
aço inox e cobre, montagem de tanques metálicos e subestação de 225 KVA 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2007. 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA PP 05/2007 

CURRICULUM VITAE 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT 5/A 
NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: José Henrique Steckelberg 
DATA DE ADMISSÃO: 1966 

FORMAÇÃO: Engenheiro Mecânico e Eletricista - 1965 
ESCOLA: Universidade Federal de Minas Gerais 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 
Empresa: Construtora Norberto Odebrecht S/A 
Período: de 1997 até a presente data 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: Orçamentos de conversão de navios elou plataformas semi-submersíveis em unidades FPSO, 
das propostas EPC para Petrobrás; 
Orçamento da proposta EPC para construção da jaqueta da plataforma de HIBISCUS, para a Brilish Gás; 
Orçamento da proposta EPC para construção da planta de exploração de gás de San Alberto (Bolívia) para a Petrobrás; 
Coordenação geral do orçamento e proposta do Proyecto Celulosa Valdivi — Chie; 
Orçamento para construção do deck da plataforma PPER-01 em São Roque do Paraguassii(BA), construção da unidade de 
tratamento de gás de cacimbas(ES) e hoolc up das instalações no Campo de Peroá para a Petrobrás; 
Orçamento para construção do lirtgotamento continuo e convertedor da CST para a SMS Demag lida; 
Otimização da proposta EPC para construção das plantas caldeira de recuperação, de força, evaporadores, caustelcação e linha 
de fibra da Veracel em Etmápois(BA); 
Orçamento da proposta para a construção das plataformas semi-submersíveis P51 e P52 para a Petrobrás; 
Responsável Técnico das seguintes obras: aeroporto de Palmas, otimização e modernização do terminal marítimo da Uttrafértil, 
obras de conclusão do Rio de Janeiro Marriot Hotel, Aeroporto de Guararapes em recife, reforma e ampliação do aeroporto de 
Santos Durnont no RJ. Estação de Tratamento de esgoto da Vila Zikla — Sabesp/SP, Emissário Pinheiros — Leopoldina — 
SabespISP; 

Empresa: CEPO Engenharia Ltda ( Grupo Odebrecht) 
Período: de 1992 á 1996 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: Coordenação de orçamento de mareagem eletromecaroca para a Usina Hidrelétrica de Itã da 
Eletrosul; 
Coordenação do orçamento e proposta EPC para a construção do Terminal de Azcapotzalco. 
Para a construção da Usina hidielébk.a de Bakun na Malásia, para a construção de subestações e linhas de transmissão para o 
Grupo Mexicano de Desarrollo, para a construção da planta de amônia e uréia na província de Neuquén na Argentina e para a 
contrução da Usina termelétrica de ciclo combinado Mérida III para o Grupo Mexicano de Desarrollo; 

Empresa: Tenenge — Técnica Nacional de Engenharia (Atualmente Construtora Norberto Odebrecht S/A) 
Período: de 1989 á 1991 
Cargo: Gerente de Contrato 
Principais Atividades Exercidas: Execução dos serviços de construção civil e montagem eletromecânica da nova planta de 
celulose, com capacidade de 350.000Vano, compreendendo: digestão continua, pasta marrom e desfibramento por oxigênio, 
branqueamento, preparação de massa, máquina de celulose, evaporadores, caldeira de força, turbo gerador e pipa rack em 
Arauco — 

Período: de 1983 á 1989 
Cargo: Coordenador de Orçamentos de Projetos Especiais 
Principais Atividades Exercidas: Proposta para a Phifip Housemann(PJemanha) para execução da montagem etetromecânica 
Usina Termoelétrica e uma unidade de desalinização de agua do mar em Trípoli para o Governo Líbio; 
Estudos para a construção Unidade de perfuração móvel off shore que seria instalada no Mar Beaufort(Alaska) para Morrison 
Knudsen; 
Estudos para apresentação de proposta de construção de uma embarcação semi-submersível multi purpose nos EUA; 
Proposta pra Brown & Root, e em separado para McDermott para fornecimento de componentes pré-montados para as jaquetas 
de Hondo e Pescado — USA; 
Proposta e construção da jaqueta e estacas da plataforma de Pargo 1-Ana Bacia de Campos para a Petrobrás; 
Estudos para aprensentação de propostas para construção de uma embarcação semi-submersível especial de produção de 
petróleo para a Petrobras — Projeto Gusto Engineering — Holanda; 
Proposta para a Petrobrás Ireerueial para construção de duas plataformas off shore, construção da planta rio Cullen do Hidra 
development project da Total Austral —Argentara; 
Proposta para a Petrobrás para a construção de duas embarcações semi-submersíveis GVA 4.500 de perfuração e produção de 
óleo, projeto Gotawerken Arendai; 
Proposta para a construção da planta de amônia e uréia da Milico — Magallanes Nfirogen International, em Punta Arenas- Chile 
para Lurnmus Cret BV — Holanda 
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Período: de 1980 á 1983 
Cargo: Gerente de Construção 
Principais Atividades Exercidas:Execução dos serviços de construção das plataformas de exploração e produção de petróleo de 
Narn.rudo-2 e Cherne-1, módulo 7 da platukund de Namorado-2. Cellar-Deck da plataforma de Namorado-2 e Cellar-deck da 
Plataforma de Cherne-1, para o GECAM — Grupo Executivo de Desenvolvimento da Bacia de Campos — Obra da Petrobrás 

Período: de 1980 á 1982 
Cargo: Gerente de Instalações 
Principais Atividades Exercidas: Complexo constãuido por um Shopping Center com 168.547 m2 de área construido. 

Período: de 1978 á 1980 
Cargo: Engenheiro chefe de obra 
Principais Atividades Exercidas: Execução de serviços para o CREVAP — Empreendimento da Refinaria de São José dos 
Campos — Obra da Petrobrás, compreendendo: acabamento de construção civil, montagem, testes e apoio à pre-operação da 
Estação de tratamento d'agua; montagem meciani=, elétrica, instrumentação, pré-montagem e montagem de tubulação da casa 
de força, bem como montagem mecânica e elétrica da subestação ao tempo, subestação 522, testes e apoios a 
operação;montagem da estação de tratamento de despejos industriais; montagem das caldeiras de óleo n° 1 e 2, de recuperação 
de CO; compiementação da pré-fabricação e montagem de tubulação e acessórios das unidades de hidrogenação, 
hidrodessulfurização e tratamentos. 

Período: de 1975 á 1978 
Cargo: Engenheiro chefe de Obra 
Principais Atividades Exercidas: Execução dos serviços de montagem das uniades de craqueamento catalítico, desasfaltação 
com solvente, recuperação de enxofre, tratamento e instalações arcaTrares para o EMPAR — Empreendimento da Refinaria de 
Araucária - Petrobras 

Período: de 1973 á 1975 
Cargo: Engenheiro chefe de Obra 
Principais Atividades Exercidas: Refinaria Duque de Caxias — REDUC — Montagem de fornalha, recuperação do parque de 
GLP, montagem do conjunto de unidades de parafinas,projeto, fornecimento de material e equipamentos, montagem e pintura 
ETA — Pelroquisa; 

Período: de 1972 á 1973 
Cargo: Engenheiro chefe de Obra 
Principais Atividades Exercidas: Ab.4io da unidade de craqueamento catalítico e de substituição dos internos do 
regenerador — Petrobras, compreendendo: montagem e recolocação de equipamentos de processo, pie-fabricação de montagem 
da tubulaçao de processo e utuidades; pré-fabricação e montagem de estruturas metálicas; instalações eletricas em geral; 
instalação, calibragem e testes de instrui...tosão pneumática e elétrica, colocação de refratários; stand-by na partida de 
instalações. 

Período: de 1971 á 1972 
Cargo: Engenheiro chefe de Obra 
Principais Atividades Exercidas: Execução de projetos, fabricação, fu 	rm.in ito parcial de materiais, transporte, montagem 
completa, inclusive aquecedores e tubulações e teste de 55 tanques de aço — Petrobrás 

Período: de 1966 á 1971 
Cargo: Engenheiro de Produção 
Principais Atividades Exercidas: Execução dos serviços de montagem mecânica e instalações da Usina Hidrelétrica de Jupiá, 
compreendendo: turbinas geradoras de 120 MIN; Grupos geradores de 112 MVA; subestação de 400 KV; montagem de tanques 
de aço; montagem de torres metálicas para linhas de transmissão; instação de pórticos e ponte rolantes. 

Belo Horizonte, 27 de Agosto de 2007. 

Construt 	o Odebrecht S/A 
Sérgio Luiz Neves 

Riépresentante Legal 
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Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 05/2007 

"CURRICULUM VITAE" 

 

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS LTDA. 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO 

DATA DE ADMISSÃO: 01/03/1980 

 

"fr 

• 

FORMAÇÃO: Engenheiro Civil 

ESCOLA: Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia 

CURSOS COMPLEMENTARES: - 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Empresa: 	 SOARES LEONE SIA • CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA 

Período: 	 Ago/74 à Out/79 

Função: 	 Engenheiro 

Edifício Mansão Conselheiro Vianna (parte) - Salvador/BA 

Edifício Serra Real (Parte) - Salvador/BA 

Fábrica de Celulose da Bahia - CamaçarilBA 

CEMAN - Central de Manutenção de Camaçari/BA 

COPENE - Drenagem Pluvial - CamaçarilA 

Edifício do Anexo IV da Câmara dos Deputados - Brasília/DF 

Sistema de Esgoto Pluvial e Águas de Refrigeração do COPEC 

Empresa: 	 CONSTRUTORA OAS LTDA. 

Período/Função: 	Mar/80 á Fev/83 - Gerente do Contrato / RT 

Período/Função: 	Mar/83 â Nov/87 - Lidar operacional / RT 

Período/Função: 	Dez/87 à - Diretor / RT 

Mar/80 à Set/80 	Hipermercado Paes Mendonça - Hipermercado e Churrascaria Baby-Beef, Salvador/BA 

Área: 25.138 m2; Terraplanagem: 300.000 rn5; Concreto Armado: 12.000 m. 

Jul/80 à Dez/80 	Centro de Treinamento da COPENE - Camaçari/BA 

Área: 1.516 rn.; Terraplanagem: 1575 rn.; Concreto: 300 m5; Aço: 25.500k9 

Out/80 à Nov/91 	Tibras - Titãnio do Brasil SIA - Ampliação das instalações industriais - Arembepe/BA 

Concreto: 24.300 m5; Escavação: 22.000 m. 

Abr/81 à Jul/81 	Sandix - Lojas de Departamento Ltda 

Área Const. = 10.000W; Concreto Armado: 3.150 

Nov/81 â Ago/83 	CEMAP - Central de Matérias Primas 

Concreto: 19.000 m.; Tubulação em aço carbono: 585.000 kg; Estr. Metálica: 3.500 m5  

Ju1/83 à Nov/83 	COBAFI - Companhia Bahiana de Fibras 

Piso de Alta Resistência tipo pesado: 5.100 in.; Estr. Metálica: 440 m5  

Mar/85 à Jun/85 	Fundação da UTE II/ADACS 

Concreto: 11.300 m5; Tubulação em aço carbono: 238.000 kg; Tub. F.F.: 71.000 kg 

Fev/86 à Ma1/87 	TEQUIMAR - Terminal Químico de Aratu 

Concreto estrutural: 2.971 rn5; Aço: 206.790 kg; Forma: 13.830 m.; Pav. Asfaltica: 2.309 rn. 

Fev/90 à Abr/92 	Conjunto Habitacional Barreias II - Pirajá - COHABUI - Salvador/BA 

Área: 33.879 rri; Tubulões: 236 m; Concreto Armado: 3.812 m 

Jul/92 à Abr/95 	Construção do Complexo Arquitetõnico World Trade Conter de São Paulo - WTC 

Conjunto Arquitetõnico com Shopping, Centro Empresarial e Hotel com Centro de Convenções. Ac = 177.258 ri? 

Set/93 â Ago/96 	Construção do 1° Módulo da Est. de Tratamento de Esgotos do Sistema de São MigueUSP 

Escavação: 366.954 rn.; Tubo Cerâmico: 2.090 m; Tubo de PP: 11.900 m; Tubo de concreto: 1.300 m 

Ago/94 à Mai/97 	Projeto Cingapura - Lote 11 (Jardim Meninos, Água Branca) - PM de São Paulo 
Urbanização e verticalização das favelas: terrapl., drenagem, água, esgoto, pavimentação e edificações 

JuV95 à Mar/00 	Projeto Cingapura (São Jorge, Arpoador e Uirapuru). Prefeitura Municipal de São Paulo 

Urbanização e verticalização das favelas: terrapl., drenagem, água, esgoto, pavimentação e edificações 

Jun/97 à Nov/97 	Hipermercado Bompreço Boa Viagem - BOMPREÇO S/A - Recife/PE 

Ac=42.500 rW, serviços de terraplanagem, estrutura, acabamento, revestimento, infra estrutura e pavimentação 

Mar/98 à Jul/98 	Hipermercado Superbox Rótula do Abacaxi - Cia de Brasileira de Distribuição - Salvador / BA 

Projetos, const. civil, instalações e acabamento, com área construída de 5.312 rn. e área reformada de 5.430 

Abr/98 à Set/02 	Metrô Recife ( Trecho IV) - Canal do Jordão/Cajueiro Seco CBTU 

Execução das Obras Civis do Metró Recife ( Trecho IV ) - entre as estações Porta Larga e Cajueiro 

Seco, incluindo 04 estações metroviárias e 02 rodoviarias,além de 02 viadutos - Recife - PE. 

Jun/98 à Fev/03 	Ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador - Dep. Luis Eduardo Magalhães - INFRAERO 

Reforma, ampliação e modernização do Terminal de passageiros e obras complementares do Aeroporto 

Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhães - BA 

Jul/98 à Jun/02 	Conclusão Hospital Venda Nova • DEOP - Departamento Estadual de Obras Públicas 

Obras Civis Complern. 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 Terraplanagem, Fundações e Estruturas dos Prédios da Futura Sede do TST - Tribunal 

Superior do Trabalho, com projeto de Oscar Niemeyer, em Brasila - DF 
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LOCAL: São Paulo, 30 de agosto de 2007 

ASSINATURA DO PROFISSIONAL: 

ORA OAS•LT 

Deni e Oliveira Benatti 

Eng\ Civil - CREA/SP n° 167.178-D 

ReAsentante Legal 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°05/2007 

ANEXO IV 

(fiD oas 
"CURRICULUM VITAE" 

  

    

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS LTDA. 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JOSÉ ADELMARIO PINHEIRO FILHO 

DATA DE ADMISSÃO: 01/03/1980 

FORMAÇÃO: Engenheiro Civil 

ESCOLA: Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia 

CURSOS COMPLEMENTARES: - 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Jun/99 à Mar/00 	Pátio de Aeronaves do Aeroporto Internacional dos Guararapes - INFRA ERO 

Reforço e Alargamento do Pátio de Aeronaves Norte do Aeroporto de Guararapes - Recife - PE. 

Abr/00 â Abr/08 	Habitação São Bernardo - Urb. de Favelas - SHAMA - Secret. Hab. e Meio Ambiente. SB do Campo 

Urb de Favelas, incluindo Projetos, Construção Unidades Habitacionais, Remoção Familias, Alojamentos 

Provisórios, Terrapl, Pav, Redes Água e Esgoto, Equip. Urbanos e de Lazer, Paisagismo,etc. 

Jan/01 â Dez/02 	Ampliação Aeroporto de Guarulhos 

Obras e serviços de engenharia para a reforma e ampliação do pátio de aeronaves, pista de rolamento 

e implantação do pátio de equipamentos de rampa, além dos serviços complementares - Guarulhos - SP 

Nov/01 â Dez/06 	Aeroporto de Maceió (Zumbi dos Palmares) - Novo TPS 

Obras e serviços do Novo Terminal de Passageiros do Aeroporto Zumbi dos Palmares, incluindo: Novo 

Terminal de Passageiros,Sistema Acesso Viario,Ampl.Pista Pouso e Decolagem,Ampl.Pista Táxi,Pátio 

Estacionam.Aeoronaves e Central Utilidades (CUT) - AL 

Jan/02 a 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 mester com salas de convenções e área de exposições, loc. no Eixo Monumental, Brasília/DF. 

Ago/02 a Dez/04 	Ampliação Aeroporto de Congonhas - INFRAERO 

Execução das obras e serviços de engenharia para a reforma, adequação e modemização do Sistema 

Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Congonhas - São Paulo/SP. 

Set/02 â Mar/04 	TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 2. Região - SP 

Conclusão das obras do prédio destinado a abrigar o Fórum Trabalhista de 11' Instância da Cidade de 

São Paulo, com 86.527,41m.,composto de 4 subsolos e 20 pavimentos - SP 

Set/02 à Set/03 	CEUs - Centros Educacionais Unificados. PM de São Paulo 

Execução dos Centros Educacionais Unificados (CEU) - Lote I(Jaragua,Perús,Vila Brasilândia e Pera Marmelo), 

incluindo creche (300 crianças),escola,quadras,lazer, teatro,piscinas),com área construida total de 51.670m2) - SP 

Dez/02 a Dez/04 	Hospital Municipal da Zona Norte - Acari - RIO URB 

Execução das obras de construção do Hospital Municipal da Zona Norte c/ 7 pavimentos, incluindo serviços 

de terraplenagem,drenagem,civiljnstalações,e todos os serviços complementares - Rio de Janeiro - RJ. 

Dez/02 à Fev/06 	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, com 

projeto de Oscar Niemeyer - Brasilia-DF 

Mar/04 â Nov/08 	Metrô Linha 4 - Lote 1 (Paulista). SP 

Execução das obras da Linha 4 (Amarela) do Metrer, Lote 1 (Paulista), incluindo projetos, terraplenagem, infra 

e super-estrutura, demolições, remanejamentos, túneis, 3 estações completas (Luz, República, Paulista) e 

2 parciais (Higienôpolis, Oscar Freire), via permanente, poços de acesso, saídas de ventilação, urbanização, 

acessos, e todos os demais serviços complementares - São Paulo - SP. 

Mar/04 à Nov/08 	Metrô Linha 4 - Lote 2 (Pinheiros) 

Execução das obras da Linha 4 (Amarela) do Metrô, Lote 2 (Pinheiros), incluindo projetos, terraplenagem, 

infra e super-estrutura, demolições, remanejamentos, túneis, 2 estações completas (Pinheiros, Butantã), 

2 parciais (Fradique, Faria Lima), 2 p/ 2.etap.(Morumbi, 3 Poderes), via permanente, poços acesso, saídas 

de ventilação, urbanização, acessos, e demais serviços complementares - São Paulo - SP. 
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ANEXO IV 

 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 06/2007 

 

"CURRICULUM VITAE" 

  

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS LTDA. 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JURACI FLORÉNCIO DE SOUZA 

DATA DE ADMISSÃO: 01/10/1990 (rro oas 

e 

FORMAÇÃO: Engenheiro Mecânico 

ESCOLA: Faculdade de Engenharia da Universidade de Bauru 

CURSOS COMPLEMENTARES:. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Empresa: 	 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A 

Perlodo: 	 Mar/85 á SeU86 

Função: 	 Engenheiro Tranee 

Obra: 	 Projeto U.H.E. Cachoeira Dourada • GO 

Periodo: 	 Set/86 â Nov/87 

Função: 	 Chefe de Setor Equipamentos 

Obra: 	 Projeto U.H.E. Serra da Mesa • GO 

Manutenção equipamentos: Terraplenagem, perfuração de rocha, central de britagem e concreto 

Periodo: 	 Nov/87 â Jan/88 

Obra: 	 Central de Equipamentos SSA (km 14) 

Reciclagem adequando a politica de equipamentos da empresa 

Período: 	 Fev/88 â Ma1/89 

Obra: 	 Urbanização Contorno de Vitória - ES - Segunda Ponte de Colatina 

Manutenção de equipamentos: Terraplenagem, perfuração, fundação, embarcações, concreto (forma 

deslizante e balanço sucessivo) 

Período: 	 Mai/89 â Ago/89 

Obra: 	 Central de Equipamentos • SSA (km 14) 

Apoio à proposta - Concorrência de obras (Gasoduto Camaçari Penedo/ Atalaia - AL) 

Apoio na reforma da Plataforma de Prospecção de Petróleo Piatã 

Perlado: 	 Set/89 â Out/90 

Obra: 	 Complexo C.V.R.D. Minas de Conceição, Cauid o Timbopeba 

Manutenção equipamentos: Terraplenagem, escavação e transporte 

Empresa: 	 CONSTRUTORA OAS LTDA. 

Out/90 ate atual 	Gerente de Equipamentos / Responsável Técnico 

Função: 	 Gerente de Produção e Equipamentos 

Out/90 à Jan/93 	Rodovia Carvalho Pinto • SP-070 • DERSA 

Função: 	 Responsável de Manutenção de Equipamentos de Terraplenagem 

Construção de 7,4 km de auto estrada classe O, constando de terraplenagem, obras de arte corrente e 

especiais e pavimentações, situado em Caçapava - SP 

Função: 	 Responsável de manutenção de equipamentos de Terraplenagem 

Fev/93 â Jun193 	MBR ItabiritolING 

Função: 	 Responsável das Instalações / Responsável Técnico 

Ju1/92 á Abr/95 	Construção do Complexo Arquitetõnico World Trado Cantor de São Paulo. WTC 

Conj. Arquitetõnico com Shopping, Centro Empresarial e Hotel com Centro de Convenções. Ac = 177.258 m' 

Função: 	 Responsável de manutenção de equipamentos de Terraplanagem e Pavimentação 

Jun/93 â Jun/95 	Rodovia Carvalho Pinto • SP•070 DERSA 

Função: 	 Responsável das Instalações! Responsável Técnico 

Jul/95 á SeU97 	Projeto CIngapure (10 • (São Jorge, Arpoador e Uirapuru) 

Urbanização e verticalização das favelas de São Paulo: São Jorge Arpoador e Uirapuru,serviços de terraplanagem. 

microdrenagem, macrodrenagem, água, esgoto, pavimentação e edificações habitacionais - SP 

Mai/98 á 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 Luis Eduardo Magalhães - BA 

Jul/98 á Jun/02 	Conclusão Hospital Venda Nova • DEOP 

Obras Civis Complementares e Inst. para Conclusão o Hospital Pronto Socorro de venda Nova- Belo Horizonte. MG. 

Ago/00 â Dez/04 	Rio Polímeros - Complexo Químico de Gês • Consórcio Lummus Andromeda 

Execução das obras civis do "Complexo Quirnico de Gás da Rio Polimeros" em Duque de Caxias - RJ. 

Escopo A. terraplenagem da área de implantação 

Escopo B - obras civis do complexo (Etileno,Polietileno, Utilidades,Terminal Logistico, Edf.Apoio) 

Jan/01 á Jan/02 	CPTM - Via Permanente • Lig. Capão Redondo/Lgo Treze 

Execução das obras de super-estrutura da Via permanente da ligação Capão Redondo/Largo Treze da CPTM 

lote 02- São Paulo - SP 

Fev/01 â Ago/01 	Monsanto Começar! • Tubo via - coligada oes eng.- Monsanto Nordeste S/A 

Execução das obras civis, estruturas metálicas e isolamento térmico necessárias á interligação das utilidades 

da COPENE para a fábrica da Monsanto Nordeste S/A. Pólo Petroquímico de Camaçari (COPEC) / BA. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: ...continuação 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°05/2007 

"CURRICULUM VITAE" 

  

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS LTDA, 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JURACI FLORENCIO DE SOUZA 

DATA DE ADMISSÃO: 01/10/1990 

FORMAÇÃO: Engenheiro Mecânico 

ESCOLA: Faculdade de Engenharia da Universidade de Bauru 

CURSOS COMPLEMENTARES: - 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

oas 

Fev/03 à Dez/04 	SP•55- Boraccia (BoissucangatBoraccia). DER-SP 

Execução dos serviços de recuperaçâo,terraplenagem,dre- nagem,obras de arte correntes/especiais, pavimentação 

asfaltica,sinalizações provisoriasfintemediárias e obras complem.,no trecho:SP-55,Lote 05- Boissucanga/Boracêia 

Km 162,310 ao Km190,907. 

Set/02 á Mar/04 	TRT • Tribunal Regional do Trabalho da 21  Região- SP 

Conclusão da obras de construção do prédio do Fórum Trabalhista de 1° Instância da Cidade de São Paulo, com 

86.527,41m2 de área construída, composto de 4 subsolos 020 pavimentos, incluindo acabamentos, estrutura 

metálica de fachada e cobertura, instalações elétricas, hidráulicas e especiais, ar condicionado, subestação, 

creche, urbanização, acessos, paisagismo, alam dos demais serviços - SP 

Jun/01 á Dez/04 	UHE Candonga 

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 

Mai/03 á 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 

Jan/03 á Jun/06 	Coletor Solvay • Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra- SABESP 

Execução das obras de Reversão dos Esgotos de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra para o Sistema ABC, 

incluindo interligações e obras complementares, integrantes do Sistema de Esgotos Sanitários da RMSP - SP 

Mar/04 â Nov/08 	Metr6 Linha 4 - Letal (Paulista) • SP 

Execução das obras da Linha 4 (Amarela) do Metro, Lote 1 (Paulista), incluindo projetos, terraplanagem, infra 

e super-estrutura, demolições, remanejamentos, túneis, 3 estações completas (Luz, República, Paulista) e 

2 parciais (Higienópolis, Oscar Freire), via permanente, poços de acesso, saldas de ventilação, urbanização, 

acessos, e todos os demais serviços complementares - São Paulo - SP. 

Mar/04 â Nov/08 	Metrb Linha 4 - Lote 2 (Pinheiros) 

Execução das Obras da Linha 4 (Amarela) do Metrô, Lote 2 (Pinheiros), incluindo projetos, terraplanagem, 

infra e super-estrutura, demolições, remanejamentos, túneis, 2 estações completas (Pinheiros, Butanta), 

2 parciais (Fradique, Faria Lima), 2 p/ 2•etap.(Morumbi, 3 Poderes), via permanente, poços acesso, saldas 

de ventilação, urbanização, acessos, ademais serviços complementares - São Paulo - SP. 

Jul/04 á Fev/06 	Esgoto Barra • Complementação 

Execução das obras de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Barra da Tijuca, incluindo rede 

coletora, linhas de recalque, interligações com sistemas existentes, estações elevatórias, chaminé de equillbrio, 

interceptores, ligações prediais, reservatório, subestação principal, urbanização ademais serviços complementares - RJ 

Jun/06 á Jan/08 	GLPduto Uructi-Coari 

Construção e montagem do GlPduto Uructf-Coari, para transporte de petróleo (GLP), incluindo sistema de 

transmissão de dados por fibra óptica, da Estação de Polo Arara, localizada na Base de Operações Geólogo 

Pedro de Moura, até o TA-Coari, município de Coari - AM. 

Jun/06 á Mar/09 	Modernização REVAP EPC 213 

Modernização da Refinaria Henrique Lage REVAP, São José dos Campos - SP. 

Nov/06 a Abr/08 	Convés - São Paulo 

Serviços de projeto, construção, manutenção e renovação das redes de gás natural- SP (RIC Lapa) 

LOC L: São Pauli?, 30,e.agostlde 2007 
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LOCAL: São Paulo, 30 de agosto de 2007 

ASSIN TURA DO P OFISSIONAL: 

1520 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°0512007 

"CURRICULUM VITAE" 

ANEXO IV 

() oas 

    

NOME DA EMPRESA: CONSTRUTORA OAS LTDA. 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: JOSÉ ALEXANDRE GANDARELA PEREIRA 

DATA DE ADMISSÃO: 01/08/1997 

FORMAÇÃO: Engenheiro Eletricista 

ESCOLA: Universidade Federal da Bahia - UFBA 

CURSOS COMPLEMENTARES: - 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

Empresa: 	 CORNEM.  REDE DE COMPUTADORES LTDA. 

Periodo: 	 Ago/94 à Dez/95 

Função: 	 Analista de Suporte 

Período: 	 Jan/95 à Out/95 

Função: 	 Coordenador de Tecnologia 

Empresa: 	 ORIGIN BRASIL LTDA. 

Periodo: 	 Nov/95 à Jan/96 

Função: 	 Coordenador de Tecnologia 

Periodo: 	 Fev/96 à Jul/97 

Função: 	 Coordenador de Tecnologia e Adm. de banco de dados 

Empresa: 	 CONSTRUTORA OAS LTDA. 

Periodo/Função: 	Ago/97 à Jan/99 - Analista de Sistemas 

Periodo/Função: 	Fev/99 à Jun/02 - Gerente de Informática / Responsável Técnico 

Periodo/Função: 	Jul/02 à Fev/07 - Gerente de Informática / Responsável Técnico 

Periodo/Função: 	Jul/02 â Fev/07 - Lider Tecnologia da Informação 

Ago/98 â Fev/03 	Ampliação do Aeroporto Internacional de Salvador - Luís Eduardo Magalhães 

Reforma, ampliação e modernização do Terminal de passageiros e obras complementares do Aeroporto 

Internacional de Salvador - Deputado Luis Eduardo Magalhães - BA. 

Ago/02 à Dez/04 	Ampliação Aeroporto de Congonhas 

Execução das obras e serviços para a reforma, adequação e modernização do TPS - sistema terminal 

de passageiros do Aeroporto Internacional de Congonhas, incluindo serviços de infra e superestrutura, a 

cabamentos, instalações diversas, fingers, pavimentação, e demais serviços complementares 

São Paulo - SP 

Set/02 à Jan/03 	Henry Borde,, - Flotação no Rio Pinheiros 

Serviços de construção, montagem, comissionamento e colocação em operação para implantação da 

Estação de Flotação Zavuvus, que faz parte do Sistema da Usina filidro-elétrica Henry Borden, no Rio 

Pinheiros - São Paulo - SP 

Sei/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 i' Instância da Cidade de São Paulo, 

com 86.527,41m.,composto de 4 subsolos e 20 pavimentos - SP. 

Jan/03 à Jun/06 	Coletor Solvay.  - Ribeirão Pires/Rio Grande da Sena 

Execução das obras de Reversão dos Esgotos de Ribeirão Pires/Rio Grande da Serra p/o Sistema ABC, 

incluindo interligações e obras complementares (3 elevatórias e coletor tronco), integrantes do Sistema 

de Esgotos Sanitários da RMSP - SP. 

Dez/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 terraplenagem, drenagem, construção civil, instalações elétricas e hidráulicas, 

instalações especiais, estação de tratamento de esgotos hospitalares, mobiliário, urbanização, acessos, 

e lodosos serviços complementares - Rio de Janeiro - RJ 

- A 4, X gdv GIkk 9—RAJÁ GlIt/(& 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CONSÓRCIO /521 

ODEBRECHT ...7W queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

Engenharia e Construção 	 oas 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 
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1522, 
que/foz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 0512007. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: Construtora Queiroz Gaivão S/A 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Maurício José de Queiroz Gaivão 

DATA DE ADMISSÃO: 01 / 08 / 1976 

FORMAÇÃO: Engenharia Civil 

ESCOLA: Escola Politécnica da FESP, Recife/PE, em 1979. 

TITULO: Engenheiro Civil 

CURSOS COMPLEMENTARES:. 

Curso de Inglês, na Sociedade Cultural Brasil Estados Unidos, entre 1967 a 1972. 

Curso de Solo Cimento da ABCP/PE, em 1979. 

Curso de Compactação da Muller, em 1980. 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL: 

08/1976 - Atualmente - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A. 

Como Estagiário de Engenharia. 08/1976 a 12/1979. 

Como Engenheiro Auxiliar. 01/1980 - 07/1980. 

Como Engenheiro Supervisor. 04/1982 a 11/1985. 

INFRAERO, Recuperação da Pista de Pouso do Aeroporto internacional dos Guararapes, 

Recife/PE. 

Como Diretor Adjunto responsável pela Diretoria de Obras do Departame o Recife. 

05/1990 - 07/1996. 

Como Engenheiro Responsável Técnico, desde 21/13/1994. 

ACCR, Administradora de Centros Comerciais Recife S/C Ltda, Construção das obras civis 

de estrutura e acabamento do estacionamento em 04 níveis do Shopping Center Recife, 

com 32.171 m2  de área construída. 

INFRAERO, Ampliação e Reforço da Pista de Pouso e Rolamento do Aeroporto Internacional 

dos Guararapes, Recife/PE. 

INFRAERO, Construção do Novo Terminal de Passageiros, Pátio de Aeronaves, Edificações 

de Apoio, Redes e Sistemas do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, 
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Eng° civil - CREA/P P. 11.627-D 

Procura 

1523 
queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

incluindo construção e fornecimento de materiais e equipamentos. 

Como Diretor Executivo, desde 30/08/1996. 

Como Responsável Técnico em construção de obras de grandes estruturas, rodovias, 

ferrovias, canalizações, metrô, barragens, pontes, viadutos, edificações diversas, 

saneamento em geral, urbanizações, gasodutos, linhas de transmissão, obras industriais, 

obras marítimas, em todo território nacional. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2007 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 0512007. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: Construtora Queiroz Gaivão S/A 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Antônio de Almeida Pinto 

DATA DE ADMISSÃO: 01/07/1985 

FORMAÇÃO: Engenharia Mecânica 

ESCOLA: . Universidade Federal do Ceará, em 1973. 

TITULO: Engenheiro Mecânico com atribuições de engo Eletricista 

CURSOS COMPLEMENTARES:. 

- Engenheiro de Segurança do Trabalho - UFCE. 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL: 

01/10/ 1973 a 05/05/1982 - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Como Engenheiro Mecânico 

Assistência técnica e supervisão dos equipamentos das obras: 

DNER, Serviços de implantação da rodovia Transamazônica, BR-230, trecho Altamira - 

RFFSA, Construção da Travessia Ferroviária da Cidade de Teresina/PI - Fase I, 

RFFSA, obras na travessia ferroviária de Teresina/PI - fase II 

COMPESA, obras e serviços de ampliação e remanejamento da rede de distribuição d'água 

na área do Projeto Cura -Boa Viagem 

AMZA/CVRD, obras civis de infra-estrutura da Estrada de Ferro Ponta da Madeira-Serra dos 

Carajás, lote 2B, no trecho entre os kms 82,11 ao km 202,88, em Vitória do Mearim/MA, 

Aeroporto Regional do Cariri - CE ( 1981 a 1982)05/1982 a 06/1985 - Departamento 

Autônomo de Estradas de Rodagem - CE 

Como Diretor da Divisão de Maquinas e Equipamentos 

01/07/1985 até a presente data - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÂO S/A 

Como Engenheiro Mecânico - Supervisor de manutenção e suprimento dos equipamento 
dos estados do CE/RN/PI/MA; 

ss‘ 
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DNOCS, Construção da Barragem de Mundau, no município de Uruburetama, Estado de 

Ceará. 

DER/RN, Construção da ponte sobre o Rio Potengi, em concreto protendido, na BR-101 - 

Natal / Touros, 

CACEGE, Construção da Barragem de Pacajus, localizada em Pacajus e Chorozinho, no 

Estado de Ceará, 

CAGECE, Construção das obras e serviços relativos a Primeira Etapa do Sistema Adutor 

Pacajús - Pacoti, em Fortaleza/CE 

SUMOV, construção da ponte sobre a foz do rio Ceará, com 540 m de extensão, 20,22 m 

de largura, vão central com altura de 17,00 m, na Barra do Ceará e ligação viária 

Fortaleza-CE 225 - Icaraí. 

Como Engenheiro Mecânico responsável técnico pelas atividades de engenharia mecânica e 
elétrica 

Responsável técnico nas atividades de engenharia mecânica, supervisão de instalações, 
testes e manutenção de equipamentos. 

Construção do novo Aeroporto de Fortaleza - Aeroporto Internacional Pinto Martins ( ART 
374804-DE 1996 a 1999). Responsável técnico pelas etapas de construção e/ou 
gerenciamento das obras de engenharia elétrica e mecânica. 

Recuperação Emergencial de toda edificação do TPS e Áreas contíguas do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins ( ART 282.784-1998/99) 

METROFORT, Obras civis, Sistema Móvel e os Sistemas Fixos para o Sistema de Trens 
Metropolitanos de Fortaleza - Projeto METROFORT. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2007 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 0512007. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: Construtora Queiroz Gaivão S/A 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Maurício Rizzo 

DATA DE ADMISSÃO: 23/10/1995 

FORMAÇÃO: Engenharia Civil e Eletrotécnico 

ESCOLA: Universidade Federal de Juiz de Fora - MG, em 1963. 

TITULO: Engenheiro Civil e Eletrotécnico 

CURSOS COMPLEMENTARES:. 

Manutenção Mecânica e Elétrica e Operação dos Equipamentos, General Motors do Brasil - 

SP 

Licitação Pública, em 04/98 - 8 Horas 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL: 

1964 a 1968 - CONSTRUTORA JOSÉ MENDES JÚNIOR S.A. 
Como Chefe do Setor de Manutenção 

1968 a 1970 - CATERMAQ S.A. - MÁQUINAS E PEÇAS 
Como Gerente Geral 

1970 a 1973 - COMPANHIA MINEIRA DE OBRAS 
Como Supervisor de Obra 

1973 a 1981 - PI ENGENHARIA LTDA. 
Como Diretor Técnico 

1981 a 1984 - CONSTRUTORA MENDES JÚNIOR S. A. 
Como Chefe do Depto. de Manutenção e Elevação de Cargas 

1984 a 1986 - CONCIC ENGENHARIA S.A . 
Como Gerente de Projeto 

  

1986 a 1995 - MENDES JÚNIOR ENGENHARIA S.A. 
Como Gerente de Projeto 

1995 até a presente data - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A. 
Como Responsável Técnico na Diretoria Comercial. 

UNIMED - Construção do Prédio do Hospital Geral da UNIMED João Pessoa, composto de 7 
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pavimentos e área construída de 22.400,00 m2. 

ECT - PE - Obras de construção do prédio da garagem e reforma com ampliação do centro 
operacional dos correios de Recife/PE. 

METRÔ/R3, civis do lote 62, incluindo a construção das estações de Coelho Neto, Fazenda 
Botafogo, Acari e Pavuna, constando de 257.609.985 m3  de escavação, 45.928,44 m2  de 
revestimento de CBUQ, obras de arte correntes, obras brutas e acabamentos. 

INFRAERO, obras e serviços de engenharia de construção do novo terminal de passageiros 
de suas obras complementares, da construção do estacionamento de veículos e da reforma 
do atual terminal de passageiros do Aeroporto Internacional do Guararapes, em Recife/PE 

SETOP, Implantação e pavimentação de pátios e pistas do aeroporto regional da Zona da 
Mata, incluindo a construção do terminal de passageiros e implantação e pavimentação de 
variante da rodovia MG-353 (contorno), bem como a elaboração do Projeto Executivo e seu 
detalhamento. 

Consórcio ABB/Andromeda, obras civis para implantação do complexo de gás-químico da 
Rio Polímeros, no Município de Duque de Caxias/RJ. 

P.M. PAULINIA, Execução das obras e serviços do Paulínia Rodoviária Shopping, 
compreendendo um complexo comercial de serviços, composto de reforma, adaptações e 
ampliações de edificações existentes de uma unidade industrial antiga. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2007 
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ANEXO IV 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 0512007. 

"CURRICULUM VITAE" 

NOME DA EMPRESA: Construtora Queiroz Gaivão S/A 

NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL: Giovanni Portela de Souza 

DATA DE ADMISSÃO: 01 / 09 / 1972 

FORMAÇÃO: Engenharia Civil 

ESCOLA: . Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, em 1973. 

TITULO: Engenheiro Civil 

CURSOS COMPLEMENTARES:. 

I Ciclo sobre Exploração Mineira , em 1975. 

Curso Intensivo de Solo - Cimento promovido pela ABCP, em 1977. 

EXPERIENCIA PROFISSIONAL: 

09/1972 - Atualmente - CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Como Auxiliar de Engenheiro. 

CEASA/PE, pavimentação de 32.000 m2  em concreto cimento Portland. 

PMR, pavimentação em concreto asfáltico da Rua Guanabara, com 1.000 m de extensão. 

Como Engenheiro Residente. 

Serviços de pavimentação da Avenida Agannenon Magalhães, com 4.000 m em 4 faixas, 

sendo 2 com 14 m de largura em concreto de cimento Portland e 2 de 7 m de largura em 

concreto asfáltico. 

Serviços de pavimentação da Avenida Abdias de Carvalho, com 2.400 m de extensão com 

14 m de largura em concreto de cimento Portland. 

Obras de arte especiais na Rodovia BR-412/PB, tendo sido construído 3 pontes com o de 

88 m. 

CHESF, pavimentação das ruas Circunvizinhas e pátio da Sede. 

Como Engenheiro Chefe. 

URB, pavimentação do Projeto Cura Piloto-Boa Viagem, com total previsto de 105.000 m2  

de concreto asfáltico. 
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Pavimentação da Avenida Bernardo Vieira de Melo, em concreto asfáltico. 

URB, construção do sistema de drenagem em canaletas para o Projeto Cura-Jaboatão, com 

volume de concreto estimado em aproximadamente 5.000 m3. 

Transferido para o Escritório de Salvador onde supervisiona as obras daquela região, desde 

02/1980. 

CHESF, Construção e montagem da Linha de Transmissão Irecê / Bom Jesus da Lapa, 

trecho A, com tensão de 230 KV e extensão de 92 km, cabos 636-MCM-ACRS-GROSBEAK. 

Circuito simples com 98 estruturas de concreto e 142 estruturas metálicas. 05/1980 - 

11/1981. 

Engenheiro Responsável Técnico : 

DERBA, Construção da Ponte sobre o Rio São Francisco, no município de Bom Jesus da 

Lapa/BA, com 1.180 metros de extensão e 13,10 m de largura. Obra em concreto 

protendido em balanços sucessivos. Engenheiro Responsável Técnico pela referida obra. 

CODEVASF, Construção da Barragem de Zabumbão, no município de Paramirim/BA. 

PREFEITURA MUN. SANTO AMARO, Construção da Barragem do Rio Subaé, no município de 

Santo Amaro/BA. 

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2007 

Gi son Mendonç rasileiro 
Eng 	ivil - CREA/P9D.  11.627-D 
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133.714 

15.118 
(51.918) 

9.002 

158.192 

50 
118843 

19.931 
11.388 
38.317 

582 
76218 
84.657 

23183 

(73.690) 
35213 
16188 

199.798 
(28.163) 
26163 

48.629 
324.013 

62 
(188277) 
158.492 

144.843 

139 
109 

20980 
291.849 
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2006 
(Malarealikado) 

	

39.957 	26.186 

	

300.161 	411.729 

	

81.932 	12.910 

	

430.410 	459.805 

	

2E18.959 	298.988 
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ODEE3RECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
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NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇA0 ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E DE 2005 - Er.i MILHARES DE REAIS 

• 

• 

no montante d• R$ 103 na dataa de 31 de ma de 200& Fora objeto 
da deão os inattnentos na 70C, na Bento Pedrada Contraiu 8A 
(13PC", na Energia 8.A. (Magia% na °dobrai Enganada • d 
Constare 8A (OEC)• na Cambada farberloCkbachtDelEcuedor 
8.A. (VNO Ermida), no vaict de R$7114.083,• apeada decora carente 
arredam a Barata. no manada da Ri 783275. A parca dndda kl 
fadada peia Comparta na Betara& que passou a concentrar seus 
invalidas, aidanda granada amido de conta corras mania:una 
• Cantaras e • Gelava 
• Em 30 do junho, há procedida da pardal do patratalo da 03P0 
Enganada Ltda. (C820), nr, montante da RS 3.318 na data-bua de 31 
de maio de 2006. Esta cisa teve duas desatam puta da pema 
cindida. no montante de Ri 380.1o1 incorporada pela Companhia o que 
gerou um aumento do seu capitai aclal nau valor, • outra parta, no 
amante de RS 2.958, foi incorporada pela °dobrara Participações 8.A. 
rODBPAFf), empresa ladrona da Organizaça Octebnicht. Invada 
da controladora da Companhia A parcela Incorporada pala Companhia 
contempla ativos permanentes relacionado* ao negócio de engenhara 
ambiental da CBPO, • • parca Incorporada pela ODBPAR contempla. 
aubetencialmente, saldo ativo de conta cansa manta com • Baldaria 
e passivo do 'Eurobade emitidos pela CBPO, atualmente delidos por 
controladas indiretas da Companhia 
Adicionalmente, no contexto da agudize* da estrutura aocietárte, foi 
raizada urna ciao do patrimônio Mudo da Companhia descrita na 
Nota 1 a 
2. Principais patas contada 
As demonstrações finam:alfas da Companhia taram elaboradas • alo 
apresentadas em conformidade cora as prata. atada adotadas no 
Read. 
Na elaboração dia MmonstraMes financeiras é ama° utilizar 
armara para anntabliza caca ativos, masivos • asas transações. 
Andu as camoristmpaa financeira. irsduermaas arneihes referende 
á ulula de vidas dela do alho Imobilizado. aprOdiall53  da moela de 
sorvam pregados noscontrabs de ccestrain, talas arcuarias pata 
pagam contingentes, determinadas da prova° para imposto de renda 
*outras anilem que, não abana refilam • molhar pacato puska 
podam apeara variações arn Maio aos dada • vara na. 
(a) Apuração do nadado 
O resultado ti apurado pelo readm• de competanda. 
(b) Contratos di condneção 
A emalas de contraiu da ameaça é reconhecida levandru em contato 
estagia de emectedlo de cada contrato na data-toas das detronairegbae 
Ilnencelrea. O método Inlibarki pare determinar o atido de meação 
mudem a proporção entre os amem Incorri:km com o manépe Mó maio 
executarle abdicam custoorçadog de cadsomereas. Cem detemtsedos 
contratos Mio possam ter cua melte avaliada de maneira 000fiem:4 ato 
relação ao trabalho executado da acordo com ame método, • Companhia 
leva em considerada adples diambe/ho etracutado com • finalidade de 
apurara receita contébil 
(o) Ativos clroularne • não clresulanm 
As aplicaça ancas (com iludiu de até 90 diaa) e Datados e vaiares 
mobilar* estio registrado' dado, acresci:ioda eirtrirnina auferidos e 
até as datas d• enarraanto dos amas. • estão adamada 
sulatandelmants por fundos de renda Ia • certificada de dealba 
bana-41os~ • Inadata Manara.. 
A provia para catas de cobrança alas é constada com bua na 
saem da operações morada pala adrondtallo para ~ir canto 
ao valor adequado • leva em confiança a conjuntura aconárnica do 
país, a experiência passada • os nacos asam:tecos da canse* de dentes, 
assim como negociações em andamento. • cobranças pelas vias 
adminietrava ou judicia 
O. estoques de peças • materiais para aplicação nas obras o rondes séo 
dernadrados ao ada médio das comprai. inferiar ente ama de reposidlo 
ou aos valore' de realizaria. 
Os avela e bens do ativo Imobilado não dadas nas operações, bom 
corno os Investimento, destinados à venda. elki dernonetrados noa ativo. 
dnante aão drculante, ~acento a ~cativada adendistração quanto 
aos respectivos prazos de realização ao estriga das negodações para • 
alienada dessas ativos. O saldo registrado no ativo não drculante 
corresponde, substandavina partidpação da Companhia na Oenteteure. 
Os demais ativo. Mo apresentados ao valor de ata ou de radiação, 
Incluindo, ando alicad, ce manente& e as variações monetárias 
adendos ou. ro caso de despena pagas mdeciPadmente, ao eeee• 
(d) Pernadas 
Dernonsado ao cudo corrigido rnonetedaments até 1995, acaba com 
os seguintes apear 
• Participação em acelerada controlada*, coligada • ata invadia 
avaliada pelo mado da equivaleras patamal. Os daneis invearnentos 
estão evadidos ao custo. 
• Depreciação de bane do Imobilizara calculada pelo método lha às 
tua anuais mencionadas na Nota 8, que levam ern considere* • ala 
0i-ecoada dos bens. 
• Amortizada do diferido ativo aos atos contada relacionado• ao 
parado "dor a campista de mimas • amados no adufa arn que 
essas foram conquistadas peio prazo de acra° da projetar e obras. 
Os valores correspondentes ao datenvolvimand da Nioftwaree 
amortizados no prazo de cinco anos 
(a) Passivo. circulante • não circulante 
Mo demonstrados por valora, conhecidos ou ealculavela, 50550 
quando aplicável, dos correspondentes encargos e vadações mona 
lanas. 

1. Contado opefflional 
A Companha. mrte integrante da Organizada Odeltrecht, tem sua ade 
legai no Rio de Janeiro e sua sede admidetratIver em Mo Paulo, barra 
aedo ~NE abstenctednena o andamento • a momuclo da atra 
estando engenharia amados os pua rama • apectelidadesub regime 
ra apeada, administrada ou outra araltdou amaça técnicas de 
engenharia a% montagens Industriais, consultoria, planejamento, 
affleaoria • aras bicam • Pata° d• ~Joe amintrativa 
técnica • Inação de empreencemenba bobados abanara* • 
enramam outra sociedades, visando redor damatmento. solida 
• rentabilidade • • prática de outra atividades mania COM" 
Indutiva as de aportada e expeeteça. locação e canora e venda de 
aulmantas • tampada. 
Através de suas adatfaas diretas e Indiretas. acuas, a Companhia 
posai raio na Venezuela, Angola, Equador. Republica Dominicana 
Cobaia, asa Em.d. Árabes unkk., Bolha Argenta, Pema 
Peta, Costa Rica. Portugal. Estados Unas, Iraque, Cpboull, Inglaterra. 
Oda • taitaal 
Nougmentocks construa cla pesada. a Companhia datavas pratos 
da acostara de rodovias, ferrovia, udu hidrelétricas termelétricas e 
nuclear, badales portuárias barragens, alia corno cubos projetos 
industriaia e ele Infra-estrutura 
As principia obra atualmente executadas no Bull sem Usina Hidrelétrica 
de Peba Plataforma PRA-1, CURO Carla Ponta da Ladra Retoma 
dos Aeroportos Santos Duniont e Golada. Estádio Olímpico João 
avelando, aia de Menos contratos de prestação de serviam em 
oblatarias da petróleo e plantas petradmicas. 
No amuo de cama e danada de contratos no &adi e arar, 
• Camada utiliza degurogarantia raiva Bonn colido coma apoio 
da OCO - Odiada Administrara • COMI1Ora de Segura Ltda.. 
mama inadata da Organiza° Odarecht, através de alianças 
estratégicas de longo prazo com amadoras • corretora de pelmeha 
lata no mercado segurador Ma. Em 91 de dezembro da 2006, o 
montas d• guarda contateis nada pesa • Companhia • sua 
controladas é savana • Ri 4262628-UM 2203,194 ma (2005 - Ri 
2.200,797- U.S$ 974,378 mil). 
(g PatIcIpao no ator darnerdfavo 
Através de aras contratada 'Campanha alua também na prospecção e 
alma° de Mnérios. Nesse ramo, • Companhia participa, através de 
sua abeiraria Inalai tarear °areal Pintou Services, Inc. ('alor). 
na investida Socada Unas de Calma Latada' 16,4% Oraccal. 
que atua na matação, recontamento, explonao, tratamento e 
comercialação Mellamanta• outros andas. luualS eadficarnand  no 
Prato Caiou na Provias de Lunda Sul (Angola). aluindo comada 
&Moam Angolano pera explorar os dimana amados do labertite 
Catou • rd Investida &dedada de lasenvotanento Mineiro da Angola, 
B.A.R.L - 50% (Mal, que atua na prospaeo, exploraçáo e 
corardalação danara =falda mira de concessão que podai 
do Mala Montan°, ta Bada latrogrifica do Rio Cango (Angola). 
Mama, • SOM em cauntocan em corároladora. já Paul ~5-e
a concustio de expiação do diamantes • sena adados da ~edita 
na rutilo de Munge, que encontra-se em fase de estudos e 
desavoldrnento, • é adamada' para • extaão das suas apeada. 
Em 31 de dama de 2008, • aliança indireta da Companhia no 
mamado da SOM nana • RS 51.150 (2005- RI 58376).A manisenção 
da Campana entende que o• negam da invadida atinarão com seu 
reefe nona de damMo. corada& o aceno Iam da extração de 

(II) Equallação da estrutura societária 
Danar continuidade ao processo de nsestnewação societerle. cujo Início 
ocomsu em 2004, objetivam:is e adobo* da estrutura de Organize:Ao 
Odebrecht, a concentração das mintas consuma na Companhia enquanto 
podara do =meato da conta mamata e grado única de caixa mantido 
entre as empresas do grupo, e a 100,80800 societária doe negócios de 
engenharia • construção • dos negara em inveethnentos em infra-
andu% foram realizadas as seguintes ~mentaoe acataria em 
20:111 
• Em lide fevereiro. a controlada Indireta IlleIgnista Empreendimento. 
bobearas BA- (Beilidern apartou o h/memora adido na suladiárta 
Integral COPO Ourara Ltd. ("COPO Ova) na Tange Ove/tuas 
Corporation (MC", ao valor contai de 31 da Mamara de 2005, de RS 
502.308. Postedonnente. a Odebreat OS Saca Ltd. rOOStf) alienou a 
sua PartiCiPiaMo na 7OC Para a Beigrávte. ao  valor contata do 31 de 
amaro de 2005, de RS 57.308. Deus aria, a 70C passou a ser 
controlada pela Centauros Pedantes 8A. (Cenieuruel e pele Beignia 
• Em 3 e 4 de aba a Companhia alienou pena • Odebrecht inatimentas 
arre inhautatura Ltda. (Min controlada mia controladora da Companhia. 
parta das participações por ele detida nas empresa. Comesionada 
intacceadca Sur-Tramo 2 ELA., Concesionarla interoceanIca Sumiam° 3 
BA. e Cancesionarla IIR8A Nata 8.A pelo velar patrimonial cada de 31 
de março de 2008, rios montantes de Ri 2206, RS 4.448 e R$ 1.838. 
niactivameM.. Em virtude dura alienada o controle data 
~Md fol tramara para • CIL 
• Em 26 de abra aro forma de akar acalmada crédito em conta 
corrente que poma com • controlara Catara • Balava teve seu 
capeai mal reduzlio era Ri 850.711, unto cancelamento de udu. 
• Ema de dned, corno forma d• aqoidar adamada o crédito a carda 
CORIVII.gle panda corn sua atroada Balava • contratada acata 
Mudada SA (datradd) ta seu mai alai reduzia em RS 484.768 
sem o cancelamento de ações. 
• E111 30 de junho, foi procedida dello parcial do ~MN° da Cantem"  

As provam* pani paga na Pastara emandades batida da 
maelidea Itrae o Peada aia negativo (peado a deacasao) 

usa eaciadades • classificadas no exigível a longo prazo, em 
~tapada domdlado com padolpapa kraradas. 
As modas psnionntingéndaselo ~scan base az (I) legas* 
*dana (IQ ~idade de seminação de ganhos matingsmes nas 
cammeneau decaias tributadas dana de dispas akar • 00 
utimalivude pagamentos dar:lenha. daldenalas caro avivei* 
C/rabula inadates soa Janda 
Orada remiam ccatritaa mcblenbreo lucro lauldoslioceiculabe 
às alada fanam:idas na legislação mala 05 amargo" referentes 
ao raio de nada e it contata fadai são radloorlac em 7.9154  de 
cormatincia de curau aduado os irados Maria* cabulados sobre 
as amaças entre as bases contábeis • tributária' doe adoce. mala 
imana, por canamearde, os doa dos difama mas Imas não 
realizado., andada contrato" com aridade. governennentam eobre a 
variação cambial de saldos Mo realbeclosdadadoa, conforme faculdade 
previa m legada aula, tom o9mo ectre mame fareis, buas 
negativas da ccartaão soca amo lucro. 
(g) Drienonaruars fiandeira de sucumbi • cabotadas na uterior 
As demonaraça anosa das empresas cardadas, cagadas. 
aunais sedadas no exarar foram convertidas O) da muda locai de 
cada pais para dam nortmemericanoe. quando selatrall (Paia ain 
exuma considerada hada:ladrara • que não matam Inenurnana 
adequados da modelo drelalbse Inliadonária,corn Muna tas afiai 
vantio na data dasdemondrações Inanzetras ou na (Iludau tramada 
a dana da nabiroza 0) compensais acabe errocerkko (urocnatarlo ou 
não mondirlo), • ambicionam*s campadas para mais orns base natas 
dal vigente na data das demonetrau Marearea. ou (8) da moeda 
local de cada pala para reais com base natas oficiei vigente na dita das 
amansadas Anamines, quando • entidade Mo está sediada ca pais 
com economia hperallacionãrla ou quando, havendo sua dação, 
addam inetruados adegados de açula de das lactara de 
acordo corn °Penadamente )00/ IresedInsmito• aociettinsa no ~rim 
do IBRACON - Instituto doa Auditores Independentes do Brasa 
(IBRACON1. Adarealmedra mus anandaties financeira loram 
adequadas às prálked contábaleadotada no Braa 
(h) latara de prática coada 
Até 31 ds Mama de 2005.as sumaria no adedor dam mus ativos, 
pada • resultada cataddias nas darnandradies anosa* da 
Companhia A parir do amido M 9508101 doendo o mcosdirnalo 
caiba M neconhechnera das santa no asar, que panaram a ver 
munhecas peia aba° do métodode equalédia padaniel, tendo 
porteai is dieposiçOesdoPmmendanseráciOM treeedknontos cocada 
no adagiado IBRACON-Insftlie doa ~Monis ~tu do ema. 
Tais atuourlaia s• caracterizam. erre dana, como controladas. com  
ruam contai* pealos • ~Mação alada atada mudarem 
de prática mata dee pordiatlac0) urdam as "armas matada 

	

ea arcaz 06 aia runesentera posição pai ir 	• 	Mancara da 
~panda.* (5) allegags *Pra* contabilidade pelo sanara em 
qus • Campala asa 
Cabe referir que mamo* da Campana na Argenta ana Colômbia, 
por não poseriesm maraifelicas sintas • urna controlada, continuam 
tendo sous ativo', ~Noa malas e despesas consolidadas nas 
demonstrações finanodras da Companhia 
O resultado do mairdclo e o Rein:trio líquido mediante Orna mudança 
da ala Mo emunda quaausallerença em relação soe aios fias 
antarionate dalgedos. Pau riam o Inalada manter a cormablidade 
entrsoe exacido• cie 2008,2005. arrancadas, contate da 2005 
foram ajustada' para acampar a 'mudança de prática duma acha 
Abaixo quadro comparativa 

Palude 	 Amulatado 

	

Radualloado 	2006 

	

(547.885) 	1.233.972 
1.509.905 

	

50.308 	301.563 

	

(380255) 	387.370 

	

(145.410) 	I 749.389 
701 

3. Canta, a medem da datem 

	

717.369 	766.773 
Mana Ala cadente 
	 323.834 	316.689 

Meto não decante 
	 393.485 	440.084 

Corne pedida sua polidos da mitigação dee rimou da Mugia em padas 
eargentea • Condena costuma receber ariantanwas dos denta' 
antes d• iniciar uma obra rdownpayma). Emes adiantamento. Mo 
acordados ri• cada fatura alio linal rke contra. 
Os salsas* das contai a receber de ~Mai foram atuados considerado 

contraia dada asada de canais.. nadara em 
Nada cobrança peia vias adralazdva • atra no 

de gamaram rfflardminto• data aduam pastam 
finerairca. A acaldietração, mando por bua iradas° 

de pordiemidnio que 'Companhia possid,11110 prevê males na 
desses 	 que em deccanda duais ações 

anima 

2005 
Alba adenta 1.781257 
AIMI não ~dente 1.517.993 
Pennanenta 261.275 
Passivo Odienta 747.825 
Passivo Mo dradarde 894.799 
PalAndigo liquido 1.908.701 

111.0 

•Tabellão 
(11) 312.8510 

SELOS 
POR 

VERBA 

1064A,151.605 
R DO 1.105 
,1rJENTE 

Nrafica, contertne o cligtai 
ardia de de dal fé. 
STAGNA Escreeent• 

SELO DE AUTENTICIDADE, 
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ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
CNPJ N9  15.102.288/0001-82 

P..."..""'".~ 'Pai°. 	33 0. Abi...~. 4.171. E& Vim L. ~SM- addge- SI b binar.- RI-9 	P. 7.• /tendem -Mb 6 Fillwisa 
~no 1941~41118~0•14~ 	05477010 - Sb Sub • SP • Brrig 

Ildehm-110 
• 

1104184~) ~I -.TM: (04.81)88,0,8%0 	Iii: alp11)3.14000 • Ws,  (1.11)3M•34M) 

0,441i. -O/ 
848 Od. 8 a HEM OM-G•mbr 
191.100 • 51~-0, enta 
fieblargottqA942651 
118:82.1).188828 

Seueope • 8.4 
.1.4It. Vim #8841 
~MO • Ed. 0444•44 
4110,4/02• S~.8,4 • 9,••4 

(OWI) 3206,111 • Fn PoOgida.111.1 

•• 89 
lia AM:MU,* 0,.~ eg• Ma 51 /~03/ ~Yr* 
W.~.3.1.189•81020330•8ffillum-Aelb-P • lind 

(.111)34.1810 
(0.11),132.18911 

Il. Crente lafrobra 
Em 23 de Maço de 2003 mediante 'Contras de Ceado de Direitos 
CronabsOtalo de /1450.1abieloom anlaçalandieda em Julgarkr.• 
Odebracht InmeneniceSA ereaccerea premorededom da Cornada, 
s0detroat3A) alienou para aCcepertisoedaloemeledosdaormiles 
da ação re 2001.34.030297646, trandteda em tilado no acate do 
oserokie &Mal de 2303 alma oaterana Pec ORP Minei 5-8  
(incomotacts peia emalem SA) 	senta Baba Bradrilma SA - 
Reabria ('litelrobrie). A referida coesa ocorreu pelo valor liquido de 
Rt 238234, já deduzidos oe honoráric• advocacia anatada para 
acompanhamento da ação judicial. A Companhia pagou o valor 
correspondente a ema alienada tensas de 	I..9.,4. de recuam no 
montante de R$ 149.959,_à sidooada retamente no monteado 
R$ 88.275. deado peseta:onda amantorlear partddrants o rezeblvel 
que esta pesei com a ODEIPAR Inveetimentos SA no calma doContes 
de Cones Corrente metido 6969 61 peta. 

Bebobrásfol condenada 

• 
04160,88.01. 81. allia ou cotas 

possuída. 
2008 	2005 

	

1.945.448 	814.230 

	

2.519.344 	1.144.500 

	

3897.918 	1.144300 

	

8388.001 	3.092.908 

	

150 	 150 

	

1.673782 	1.678782 
12.397.384.032 12397384.062 

	

281 	 281 
1 

	

1 	 1 
1 

poderá ocorrer o nesinhedmento el• valores omplementerse aos 
contatados, guardo Melina Mandas guarita para (adentrar 
amável probabdade damosamenio doe Mora careepondentee.As 
contas a receber de ciada induem 35357.845 (2005 - 59 485.401) de 
afane em amo que ee encontram em proteges da cotara latida!, 
'adopte na miai" asma prtarsoeforeMobliets rniançasfamávele 
a 59 MON (2005 - R$ 3740) de créditos en atraso para os quais arn 
sendo adotadas 103119 admirariam junto aos dente& 
4. Titule • mamem 

Ala cimenta 
C045130138.1 mala • recupere 	 11.192 
IR, C£11.., PIS • Coai Mias na fonte cobre 
fitturanme e IR na tonteadas 
0,02110,10s aaredlidies flanadas e 
aturamento 	 28.383 

	
27.844 

Alagai° de intaeb de rena por einials 
no 84186X (An~1•0.401d48) 	9E0 	843 

alma mota v085889130 de mina no 
Meter (Amimas e Cdectia) 	 1.596 	424 

Ida • lel a Imperar 	 10.207 
Cubos bane • romperes 	 4.171 	2.393 

	

35.080 	52.903 

     

Afia Mb circulada 
ContrIbulpaa esekals a recupenr 	5.555 
Outros lautos a recuperar 	 1.223 

8.779 

  

5.555 
2.347 
7.902 

  

S.Eatcqo.ss 	 2608 

Materiais ara aplicada em obras 	20.874 	35.212 
Iravas espadáveis 	 93.939 	20.107 
Estaques em trándlo 	 31.702 	33.688 
Adiantamentos • fomeadares 	10.488 	39.768 

	

93.253 	128.775 
8. hereethrentoe 
(a)Inamageme Gobre ae pendeste, Inmeedas 

Canseciaarie IIRSA P.Xt8 SÃ 
Carasiceeirla inteirocearat fer - Treno 2 SA. 
Conasioneita Interoceenica Sur - Tramo 313.1k 
Comedelas Traem Mas SÃ 
Comada& Radiado Odebrecht de Bolai SA. 
Constatara NoMetto Odsbrecht de Colora& Lia. 
Coaram& Odebracht Olá. SÃ 
Comecem °debrua Uruguay SA. 
dine-Treo, S. de RL de C.V. 
Odetadt Amole Projectos e ~Ma Lide 
Peados arames S. d• RJ de C.V. 
Construtora NcráeeS OdafooCtI SÃ em &moa 
Condrutora Name Cabreai SA. fivo. Bolha 
Construtora Notado Odebredl SÃ Suc. Veneza& 
Colmatara NC498910 Cabreai SÃ &o. Angola 
Canavial Nava Odete= SÃ 9.12. Unaual 
Construtora Naberls °Maca 8A toa lau 
Construem Norteia Odebrecht SÃ Suo, Cosia 1509 
Construtora tarado Odebrecht 13A &a Panamá 
Constatem Rabelo Cabreai 8A Sie, Enema Árabes 
Caiavam Naterlo Odebrisca SÃ Sua 14500o 

Suo. Rep. Dominicana 

efetuados pela autora, no 
Emprteetino ~pulado &dobra 

medeie apeaça de Macei de 
mamada deciaoludicla (15 

nominais da ta n45.073433 
careçam • (li) rezara catas 

tenteai de emmlenala. 
salines emace em relação à 

da metida do maio Gostai 
(31) o maniere em aso. pela 

no Mor da R$ 71.137:•055 
Eletrobrás.444819,918:40b00 acua o 

ao eido rermamenle da 

Outros 	 23.783 	2.608 	8.537 
Tad • 2008 	 144.778 	9.218 	204.513 
Total • 2005 (Reciaselficado) 	800.041 	267.600 	152.749 
A reclusa vedficadanmekloOs alvo Moa:dente deomi dadas pedal 
de RII 485.003 do petrImalo liquido de Comparai dela 13 031). Os 
abade abo, reinam cem ei Goleada da Organização Otlebrecht 
ema regido. pelo ~era mesta Meando dá acta ~I e 
gata ala de catar, filmado ente todas a mamas da referida 
Organização, com prazo de randmento de 3 ano; andai em 31 de 

Mareta dai quem- 
desentoa de 2038. atomsem Re agattee caraderfeticae 

- Braga 60800180. gae 5805.010_à
2R - °debata Unida. aferenclal- hamar da murem 

Pertelpaça• SÃ 	Tata a Junte a 	moia de chkets• • 
Longo Preso nen 	assureas de obegatee 

OSa °debrue 	Vadação ambiel do 	Cear de Mace • 
%Mos re ealor1.13 dar pesa o real 	2052dalleatiagla 

larbardo líquido (anão a amo. 	Limo líquido (pmfulez) aludias do 

prelemnefale ~ame da Lim• 
o vara alarma renteaccente. 

PiatICIP•980 dhlata 	 are) duatido.2 	 =mala 
2008 	 2008 	 2038 	Md 

17,43 ------ 1 	39 (3.173) -rfir (104345( 
25.00 	70,00 4639 	1.118 (2.107) 
25.00 	70,03 (159) 	1.118 (10.838) 
35.00 	10000 18000 	2.112 
93.75 	93.75 42 	 47 

100.03 	100.00 550 	 941 (2.590) 
99,00 	99,030 (509) 	(138) 117 
5,03 	5,00 (36) 	 78 (110) (405) 

33,33 	33.33 1357 1357 
60,00 7.  41.720, ..., 	33.7a 8.155 9.999 
33,33 33.33 	 '2:.1115 2149 

100,00 100,00 	79.143 58.067 31.278 4.187 
100,00 10000 	1.563 (1:489) 3.478 270 
100.00 10300 	26.864 39.930 18.897 35.705 
100,00 100,00 	21.980 21.503 2.178 7.723 
10003 100,00 	1 (14) (14 (18) 
100,00 10300 . 	(4R 383 (51 383 
100,00 100,00 	(22.434) (24.370) (1.935) 

3.381 23 3.340 
100,00 	100:00 	(18558) 	(12.392) (7697) (4.491 
100,03 	100,03 	1.808 	3.381 (1.424) 3.381 
103,00 	103,00 	2.359 	 1304 1.131 934 

7. Ilocedelim da Organlação Odelmoht 
Salda 

%aula» • 
Maltes 

Ativo P•88P/0 (despesas) 
1110 01,- ao cir. finacelaa, 

De atordoem a deddlotransilada em 
(I) confM ~dama& 03 recolhimentos 

período 63 19/7 a 1994, • eulo de 
rECE1 instilado pela Led rã 4.15802, 
com383 amoade caskadoe na 
alume namtaldrImb rasada" atino, 
801. e difern195 apurada retalia ti 
proseasse e papear o memento dos 
Além do tende em julgada, °comam os 
rebela alio atida (I) a ~alça 
Batota& no emerge ds R$ 281.857; 
Eleetnena de pedes meses eteculdo, 
ameaça te rareia pela 
alieb de maça da valor ozneepaxente 
~ouça olemando ~garantia ata 
de euesconedades, ardermo amai* 

julgado, • 

OSEL - Odeascht Seivide no 
Estear LM. 	 80.888 	 (288) 

alltrade 111A 	 10.811 
COBPAN - °debrua Partlobrele 8A 26.860 	 2.101 
Odebrocht Chemin LM 	 51.219 
ODSPAR inveadmentos S.A. 	 27.075 
Odelaclit Pau Ingenierfa y 
Commaxen SAC. 	 6,610 	590 

acurai Cart• Rica 	 22.658 	 401 
Suma Retalia Danheena 	 19.850 
&anal Venezuele 	 38.277 
Sucursal Angola 	 57.951 

(I) em 818. &venero anafo( conetitufda • provirão para perdas em hweetimentoe no 3101101133 de R$ 50.103 (2005 -RS 45393), releiam pesaria descoberto de investidas pera as gansa Cornaras possui a intenção 
a mamar o suporte franceie. 035100 8.8.. proaão eira empato, 84088I01claknerite, pela. Invettkla• relsalwaSe• missa qu. pom,ffim atoão • datlebert0 M.a datelme 
(b) lioanentação dos principia Ineaestentoe 

Em le ile Penetro 

Cametatarla IIRSA 5100118.4. 
Conceirionarlit Intemerata Elts • Treno 28A 
Camelonela eterocanica 010 • Tramo 3 SA 
Comosionaria Trama Olmo* SA 
Casadas Norarto Odebrecht de Doas SÃ 
Comadas Norteio Odebreced de Colonels Ltda. 	 941 

4 
18.368 

(64.878) 
(1425) 	 33423 

1.583 
22884 
3.351 
1.936 

COntnátOla Nortmle Odebredt 9,A. act. Angola 	 21.509 	 (1.512$ 	 1 	1 EIQ 	1.988 	 21.993 
Caiadora Nata» Cabreia SA &e Rep. Delatam 	 804 	 474 1.081 	 2.359 
Total • 2C08 	 148.888 	720.985 ---"WIDER 	 181.066 
Tad -2305 (Reabialfkao) 	 104.545 	231.584 . 	(97.1531 	 51.918 	146.686 
(1)0 Multado do eitalvallecia palmara bical ehles a ganho. ou perdas cernias dre hweeklas no estam cujo afano líquido em 318. dezembro de 2006101100. perda de R$ 4.112 (2005 - perda d• Ri 2.911). 
(R °resultas de ~Mode pierlmOnid na ~asada dO resultado Incluam oa efeito. das contatadas Centena (dudlicada no ata Mo magana) 8 P895848.908. E88,944988  SÃ hileelfiado no avodeutina. lado 
de RS 9.048 (2005 - RS 87.117) • peda d6 RS 4 (2005 - RS 3.052). reepecthatente. 

Constatara Odelacht Vegeta 61.3.. 
°debrua Angola Peados • 8•Mas Lia. 
Copo Ovam' Ltd. 
Ceei Odeteecht Senhas re &ator Ltd. 
Construtora Norteia Odebredd SA, •1308 Emaciar 	 58.087 
Constara Norbea Odebrecht EIA Sem, 	 (1 	 12 
Construem latem Odanscht SA &e alma 	 1 	 2.958 
Constatam Naberto Odebrecht SA em anemia 	 39.930 	 (34391) 	 20.321 
Constata embesto Cabral SÃ &a Panamá 	 23 	 3.340 
Coretnaea Rebato Odelacht SA Suc. MábáGO 	 3.381 	 (1.434) 
Condam Norteio Odebracht SÃ Suc. Pau 	 383 

(Rahmtliado) 
557 
783 
783 

2.112 
44 

	

Attpdalçad 	ealmidranshe 

	

capiteleteem 	rendas 

3.880 
3060 	(3(222 

8.407 	(7.140) 
3744 

523760 	(530340) 
176.1380 	(114742 

Rffultedo de apil- 
Olvidada 	Actorliaido de alinde palmo- 
metida 	 ato 	nial (13(11) Em 31 de dairiero 

(4 
2.492 
3.480 

(256.  

(391  
(4 

1.160 

5.603 
40 

550 

20380 

79.143 

(38.31131 

Serviço 
Imprensa O 

'ELIO 

1.C614A.15 6053 

04408 

SELOS 
POR 

VERBA 

nfo ao Cliente da 
stado do Rio de Janeiro: 

	22844675 
Serviço de Atendimento ao Cliente da 

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: 

.0..0800-2844675 

ta, aderne odeia 
emito. do tps deu 14. 

STAGNA • esmere 
VkIDO SCA, 	sete DE AUTENTICIDADE, 



Ó 



8150 1011 Radiado do amando 
2005 

Participacio direta • IMMO (%) 
MOS 	2005 2005 	2005 

- Não ~Moio 	 7.548 
P5450 1180 chaálante 
	 (56.452) 

50.00% 	50,00% 	3.880 
49.75% 	5020% 	(848) 
M00% 	2600% 
1725% 	17,25% 
4695% 	40.95% 	23299 
40.00% 	40,00% 	1.59 

100,170% 	100,0r* 	(9.650) 
- 1725% 	1725% 

8832% 	2632% 	mar 
8800% 	25.00% 
1687% 	18.87% 	(917) 
17,20% 	17213% 
1744% 	1724% 

dismolvel até e data do 23 mamo de 2007.  

778 

2.087 
(4.944) 
3.531 
$1-785) 
1.830 

4322 
9851 

5.13M 
(802) 

2.715 

158.819 

11.501 
35:31 

(MOMO 

5.318 
20.9131 

5246 

(10529) 
(548) 

25199 

30.054 
1512/ 

(9.748) 

18287 

(917) 

1.1121 
1.272 

822.934 
24388 

125274 
1.420 
1.481 

1157.13313 

51.1383 
1.582 

101788 
313210 
111.139 

8.875 
2.588 

(61.491 
2552813 
128213 
10.3M 
3.075 

336411 

54.918 
51.487 
95.497 
44779 

185.702 

153 

D.O.Cedo' °Z:Mi'de Janeiro PUBLIC.AORS A PEDIDO 
Ano >oca - NI 070 - Pah V A ai 

Rio de Janeiro, se:da4eira -13 de abai de 2007 it 

ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
Ct4PJ NR 15.102.288/000142 
~~-suram) 	 ---57 
ma sms~a~ra."0”~ A4 ~1~ 1.144 4778 Ece 7114 tabu • 
2210488-97104,664~-RJ-8440 	18 7.4 IP adm.. • PM* ~ou 
_Onerare.~44~4444.1 	~FOCO - 582 84.42 - W .8 
~p~3~-24. MarnEOPM00 A 12 port113,0469 • AI* (.11)9104017 

~a-0f 
&805 6 81.11 EIL O.B. i• oder 
700/1.0- 	01,1ftedi 
Alias ffloall)".1555 

(01.619311046. 

Musa- IA 
Au Ui Iara OHM 
Prom) -54 armo 
4/730440-841.8.-84-84•4 

(0a711~1111 • Pot f0371)11~1112 

Moe ff 
18404144844448444.444 (7•Va 6184.4•44(88841.41. 
71.441ff 448 ...-=18~-84.11144•41~-86•88.1 
11140.1)31.11103 
71~#~1)11.11.11111 

(c3OO= lakemmtee• 
Aadammetrapmfoonceirm das principaimocadede• cadanzaodkcipdas que uniram de base mra co cátodos de muirolincia Farino* om 91 do dum:Modo 20011• do 2405, Mon meninadas por nom. eid1ores 
indspasioram mo* macio às irmo*. Ind~ Matorotradm no podo abobo, e• 00134 fOom 601  Mão modo ~udu For mem min50.6  

AM 13 y L. B. de RJ- de C.V. (1) 
97C.C9'0.90.1343m.PaMtd. l(Mor o Arab ICE 
Ilidosmataaa BA. (I) 
Lmalinia-Cmalndesas ckmAirombons BetmUmal• MA AGE 
1641,800 Noislion Corroeny (0 
ObasCh141-13.2.1.ACE 
0Mbi3ct1 ingor~ ConemocIón do UMA& de R.L. de C.V. (1) 
Pramalo- Cominámos dea 446~dos do *arde Pcsto, AGE 
flon~ FIPC„ Enpl, 9£41.8.E-8.- Prolongam* da Linha 

Von~ do inabameano, ACE 
Soamos-13~ Podram•N~4~dos, AGE 
TACE -Casam" da Mavasala Rodo** de Tejo, AGE 
Nom- ~mas dm ~648~ de** de Pata, AGE 
Nossas- *nimbam Ma Aubminicies do *rim AGE 
(I) Pomar doe saibam independsMies de 21 de ~Oro de 2008. não 
9.9mbinedo 

..--T11-11•11 

	

GOMO 	Olhado) =WS 
•88~7. 	 de deprio 

Tomam 	-MO 
Custo 	lede 

Eclika~ 
instel~ 	15728 (13(64) 9.844 23.775 

Miminm • 
mimem*. 	101.182 (47.637) 33.545 51.487 0•10•20 

Vd8(148 • 
~impei 

Ma~ Mond* 
COM= 

111113~~olos 
Cie *dm dos L.L. dm** • Mo ~dom nos montantes 
de R$ 17228 (200S - RS 17.589) • R$ 23.166 (2005 - RS 94.001), 
moodbormamoommondon.~~1~.01.0.75~1.1**) 
do ~MOI am mooda nacional das lInhao de crédito FINAME 

modommod• ~pinas • Epponentos • RNEP Rmudadora do 
EassimaRcleasadmarakko paliam* Monda dosbens Pandadse, 
sobm as quais badana/m*4o da TJLP eareadda tproof do 1,4% 

miam do 9.45% 514% aa. 
Omodintmlormopiesolama mollnliecommição,por *rode ominaras 

20704 200r 	
2800 	2005 

I329-
21:115 • 
3010 
5911 PROIMM̂ ,  

11.1bodelomeacannagloclaa 
(1) A C~Mi• ~ modelonadm R$ 38443 (9005 - R$ 47167) co 
pmelsociode* • 1259.418 (2005-R$ 115.4136)nop~ 
para fuer tece p) aos gasto, indentralkica I.gáis Mo:10m~ as 
donladasdocalstarancom kMmaloinerontmomummodmiMMON 
ao* 

 
ore dado bindrica de ~abolou ~de 

vinculedoe a dome ~o • (1) me psiu ml 	do a raciona** 
~~~~e~ pane evalleModmolininabadomo 
astmammomajurdicosaslemos.Mode ikdo nmelo.AdOlonelmenia, • 
Campimbia encontrou discutindo ~maçam haballistim *ele • 
tdbutido no monoinle apordr~ da As 19.071) (2005 - RS 54291), 
pira es quais nio 11 conatiluida movido para podas em face das 
orallap5es doa edn~dores • do seus assessores jurídicos Momos 

	

0719 	(9.30a) 

	

55.412 	aias 

20115 

	

190.059 	men 	181580 

177.381 
(14 ______Ea _1(a_1.4c43 

39.830 

(39350) 

	

90.866 	28.568 	. 	22.463 

	

172.484 	271.868 	277.885 

	

(248.884) 	4.955 

	

91.780 	7 

	

(157) 	(133.864 	(033.664) 
324.  
17 

2.505 
1.738 

	(17.281) 	1.571 

	

a93..5r311 1 	
(17.24n 
-F.W 

	

4.341 	17-71-.1  

	

(9.115) 
	

(4.709) 

(22.788) 

2008 

(8)21.888.4.0160408 5465u5 dik414488888611:714166 
A Co:11m~ ~anta • notase~adadomalássalima~os de 
impodode rodam:afidalgo modal distalomoorçammbdomotaica 
pomos** p~mmodoke. 65~~~oloossommisam 
14.54 o coutaram mdioloo ~do no aeu )bacIffor ~dm do 
receia,* oontandas) na Mimam* os 63065 mim adendos na 
,atleastção do Moo não ~Mas da envidado de Engenhado • 
~Mim • proMão de ~do dos loademaloe mim domem. 
*CM ein005.51Mr51 pelommosiodaperlicipepona *Mede do 
4681:0788dirnanice ~km • a (eu on~licomea tins Idautegb7. 
dommitedoe ~Coma e~~~~locelbades ro adoker 
rodado 

 
54omnormilienimookimp~samdirdo31 ~dm 

0•213132.4601~011,6•Corn9~sammlatisOdcodeulicação 
radufloacurodeda do some* líquido dam~~dosdolamob d• 
~a* ~ibulçamocial 54e. ~Moa 
Onlopmeo *nen* isomOrfor 
A ~moa com impolod• modis odelopado~forialá ~Ma 
pelos Immatce mováoanemucusals *Argentina* da Colbable. 
(R Cabalou tributklo• clocon~ da *pulo da 854 P1917 por 
moursato mitra:~ no adotar 
Rum ~Mas no corciciodo 2006 RS 55419 ~Masa enkalas de 
Impo= de mode sobre oa mima papos • 5445.5 Imporle mim 
mormie da Con~lanaVsnexualonoEspeOz Pou, em Anço46 
na Aunar& • 2134.1ados ao IM•11.00rMonetecolla • 1~98010059  
do ~lode mo51(2094625.336).EiemoikseMi54ader5454 
cenormadc• forn o..orm do boolo de fenda • papar ~vo• aos 
~Ma prado, pormos oparap5amo Medos 
(p)Incor~8~-Impoidodmonda prooluddisa 
A Cc~1116 abordado Laudocondluaronal:21~5, 449 ouldso 
de2003.MA98odado~nolá54doNodeela-ADENEdni0154d0 
da adaptação Nectomi Molda, Mia meai* *enodo de 2018 (ano-
calendirio do 2015), 1ssa 054 so banida do reómilo 4. 75% no 
Oposto do ronda *Mo sebo e 540 provanient• da ~Mação • 
loontepande módulos de banbatemsa ~Me ima pletioaramerilim 
pela espio** de ~lio coldreterla pis Peableo 	33.4. - 
Pelotas. A p544. latelcapio ~Magma MS pagando na Vai do 
DloRnaodomm~ mammd• MmoodpoEsadodolanne. Ia 
*ide roda ombécis motel. na Np:~ de ~ir kmo decolo* das 
oPoop5m 554554. o odor CoMmondonlo ao Impo* do moda • 
opisnadocamo desamado ~Mb *meditado ~abade .0555 4. 
captalquemnodepoleMemuNizedspereamonterompalau 
9*~.4manaccoslaukkraleemaselefameldo em31 de 
do 2006 monta a R$ 11.385. 
1
(a)l11 em= 	 22-51,06. • 1 Polskniadolk901353 

0 copilai ~hl Commahàs em 31 do 	de 	autoollo • 
intogralizado palmara por mamo lialcaa • Jurídicas necimais. 
reportado por 146(60441 (21736 - 2022371123) açama callnádio • 

14(2005- 147.39173)a~~Minia. ~dor minind. 
Oaricano ~1~ nonata 1 (8,on 936)4Modo 2006maremioda 
Bolará* aumardou papel smin *Cumeadas ~* da ~são da 
parcela cindida da CLIPO, no mor~ RS384.3~34.11~1. 
aumento do 45.4598453a ~Mas • 33.490~ preksanciii.MMo 
ao seguida alionadomo polidgmãommaciproladotadaCompolia 
Em 91 do ~abro M2008, no cornado d• 1904~116mo~4a 
na Nota 1 (8L s. ~Me me dado 1154Na Pad Esbacolinbia • 
daiboapis ~Na à dello ~I do ~:6101Mido da Con~O. 
mondado Imaponwildapo~~•~993R1111.~OiCeno 
líquido rapam** por paremb aadomalarameo Ccosonnia rrMniro 

1212494 no valor d• R$ 485.000. 	• 
9516515V do Panado • Jusillicição *SOMO parcial da Conolnia. 
Matecarnm m(8rOlse ~mie 40203~Paoperaçãx • :".„; 
oceeNt(1) drrintdplo do saldo do catimenenle mr*ip eme a Comilm4d• • 

. 
(11) oksomio da ~a ~untei da CiaMienbia. do brim. 
ama ~doma do ~to acc~oti~miros, 
*mão 505511 pairlinanio Ilqualdo. ~03 mi Salm com 
ammentridm mim ~imas que mson no eieu emmodo 
era meia 

das açama 	 ^ 
Prof~134. 0011 Ordem volo.11~~a- 	no ~cedi° do 

em caso di liquidação 1. oan bem na 111 10.30901, as sopas 
•0 	*4. *no ~o &elogiara) ao nimbleneolo de 

Aosindann de offlet de gun~nd• 	 5511 
15445adonão54lora2515.1mdoomo bem o koro 

mookioajustMonosonnoada talam Boolidadm porj~. 
dalributi 

 
54 54551 	bem n• mova 

.m30de Mio do 2036 no imblerne do R$ MAM (2005 - Ri 
. Adiolcoalmale.ler 00.0154.30, 5411 prop~ daidoolot 

Matam ao ~Mo do 2005, Po 116354 45 R$ MODO. 
aprovação de ao ~h, aqui. .aot sulandldo à Amembitria 
	 ~na 

tio 
7170-3188 

SELOS 
POR 

VERBA 

• 
53.953 
36273 
20.201 

10EW) 

(20.1 

	

88814 40.193 	25 

	

15.705 15.319 	10 
3.512 	8.876 De 0• 10 

151-ffl-f40775 

canákamono &Mo pceMel, não infdanci~perdmponivala de micra 
OPIONNOe nO PP:~ finaidessas moeu 
51)4Companhia posai" Imillor MO lho garantia *MO de Mo ~ober 
a CORNS-Contdbuição parsoFinanolornotodolia~d•Bodol olbm 
C utro receita; bem moo om nunoraçào de 0113515 191  1% nobre,   
faluramento. com  base om daposipai da 419.719/98.Como Mordo& 
L4116833/01 a 0011~a pasmou • recaem a COPINS nonnalmento • 

4 
	podado lemeho do 2034. Os IS pagos 1~ occlahecklarimm 

tutrica, com • incidindo dm *Mas arcaram moratdrim Em 0545 
Morim de20054Companhis desialludimplopaquestionamnspno* 
da Ocupai da COF114:3 • ederki ao 171881~16110 asapcionel (Men 
inatiluldo pela Med* Rovie3rie re 301 de 29 de pnbs do 2608.0 abo 
contibil correapondent• • ma ação. da ardem de R$ 41.501 soá 
moela* em 130 (ditam senchmie .14 28 do frosoiro do 2003) ou 120 
meses (06bitos ocra oincimenlo entre 1. de março do 201:0 • 31 de 
dezembro de 2005). Dam ~ M41.479 enconlla(n.8 ~Modo' 
no mmivo Mio cialanio. ~Ido os R$ 2131~. c~cadm no 
ponho *Manta Em 31 da *ombro de 2006 • provisea *ativa m 
quitakcarmdo da inckillncia daCORNSabbro aches meiga inanindo 
~de pola Computai. moam R$ 421 (2005 - RS 389). 
12- Impado d• rende • oonb1buirgo em* 
(a)Compodpo dm Miem no multado - mordo (domam) 

	

2008 	2005 
~i 

Contribukilo eadal diterldo 	 (8.1378) 	(4.238) 
~Loiça* nadai (mento 	 (17251) 	1.571 

33 	
(10.M7) 

Total - oontabuição miei 	
..2..(113  da Pema*** O) 

(13.324) 
bomba do ronda Mando 	 (22.780 	(11.772) 
Impado de mod. comado 	 (39.1314 	4241 
Ajusto. da Pampo do bromlo do Moda 

Total Soma° do renda 	 r2.091  
-5) ~Me da trib~ no Bnoll, dommuladce adora* 5,9 54105 
m12205. qui se conImp5s asocontadmento dos atalibm de Impo* de 
renda pago por acareai imu~las no odenx ~IMO 1~0.311  

emelci041.284)03, niolred~ partido hm 1818110 81.811880 dDalletddel 
(3) 1111.3648) de fenda • 088171188880 888181 colmo bom 
O Modo Moias 1~ no Bradi mal 04 soomMis• *doe sen 31 do 
duantai• demandado corrompe: 
	 2001 	  

Momo da moda ContrIbuIção me* 1~6~ do ronde Conb1Mdcão 

knpodo Roda no ~Mor 
OMSO• do imposto do funda mpo por 
Medd. ro Moia 

Resultsdo55 	solso do Imposto de moda 
• da ovoldbuiçao oodd no Broa 
H Despesa de Impodo de 5,501. 4. mous* no estoilor 
(-) Padidmaão ondularia dos Mobistradorm 

(4)M68564 8.448484.144 
(•)Adipasa impo** - (A) 

Esclusem mormo*. 
Escluaismemponinea (3) 

tromeol 
impado da ronde =rodo (à Mpoia do 15%) 
Aradavi do ~sio de renda corrente (à "uma de 10%) 
Cantrbição oodel MAM (à *Note do 9%) 
bromes mobkoinTbuiçio .081•1 anlade 
kap*. do moda Meddo (à Opala do 15%) sobre (A) • (B) 
Aranors1 ela Impo* da ronda diliaido (à Moa* de 10%) 

embr. (A) • 53) 
Coadbuipo ousia rinedda (à Marcia els 9%) lobos (A) 4. (13) 
aromem matalomellaipo social Morbos 
(MILItton do impoOo do ronda • oonalbulção social diferidos 

midoe envo• Mo *mota por imposto da ronde* contribuiclo social sobre prejuízos fia*. bases de calcub nepsnves, respectivamente, ~e 
4495mlimporiblia. Ossaklospossivos ~composta por Impo* de renda contrIbuktio meai scan Uru ~feridas remorde:1pda porernamentake 
• 8:4 Meãos do diled~ da variaçã toeMiai. 
A ~pada do booslo cie ronda • ~tição *Mai ~Mos em 31 do dezembro dertionsins* corno amoin 
(bloco* do renda 

(moo 
(27 

n12no 
70.489 

178.197 
("anu{ 

(23.431) 
(15.854) 

03.137A 
(8.8 (11.712) 	4..:3131 

Sobas Meamos empana* Bobes lucro • variação ambial dinaldm Sobre prejuízos fisoslo 	Total  
CiraMwe 
	 7.511 	 21.022 28.539 

- Não drcuarM 
	

22.535 	 22.535 
PassM0 Mo &Marco 
	 (33.519) 

	
(33.519) 

(11) COMINO° ~ai 	 2005 

• ' 

Bel. Mate 
&sauim. 

RATOI 2 	007 
.75 

Sobre 411.55,0.. temporária. Sobra lucro • =Mão cambial Moldo* Sobre preitdsm fiscais 	Total 
.Cirsuanle 	 2.549 

1,064AJ51605 • Mgki 
d• qure. • 

.!CAR DO M011 	T AGNA EP:Mente 
• no sobr04•0.  oro O SELO DO AUTEWTCIDAN 
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AIARCELO SAHM oononnarr 
PAULO OLIVEIRA LACERDA DE MELO 
ADRIANOCHAVES JUCÁ Rotim 
FERNANDO LUIZ AYRES DA CUNHA SANTOS REIS 
BENEDICTO BARBOSA DA SILVA JUNIOR 
CARLOS JORGE NUPSEL DE AZEVEDO 

DIRETOR PRESIDENTE 
DIRETOR VICEPRESIDENTE 
DIRETOR 
DIRETOR 
DIRETOR 
DIRETOR 

SM* Garrido *Bano. Contador • tEC-BA 020006/0-3 8 RJ .• DM 857.253.40547 
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 

Ac•AdninistredormliAdonisin 
Oanabutone NoNbeetctOdebnold£1.A. 
1. emanar* osbelab*Pahlacinialsdaticosbutor• NorbadoOdebnabit SA. si8031 *dum** dearmed• 
2005 • anorrescarieniesdarncinobnião• do millandas mutaMeedopannaniniquido ernor =Pau admides 
de recursos doa monda findos man Mina, elaborados actos soponsadidada dana achinfaração. Nossa 
responsabilidade 4 • de rablr panar sobra nen derrensbadas financeiras. Os oramos das demondaçOn 
finanodramInconbablaninoronjunlo•collgada diretas e indiretas referidas na Sota 8 (c), brim condribikiaob 
ansponastildede d.C** aurfiloresadepandsnles, • roeu *mon no que se rafem movalor dos goma por e= 
induz.= roadrobbfado em 31 de dazarribro *2008 ,da mord= tobá* rabada dato bui nu montados 
d• FM 4.483 all• Ri 068815 rd, reqnstbrementa (31 da dezembro 0.2005- locas MR513.076*. anca tolas 
da Ri 181.669 nii), miá fundarnenisdo ardedvamenter nos pareceres desaso outros ~nono. 
3. *sem =mu Mau cantora= de acordo can as nomas do audio= aplicáveis= Brod, as **requerem 
que os mamas =em =libados cora o cbjetNo de comum.,  a adequada eranueninão riao iiarimaitagies 
financeiras em todos os amos aspecto* rainantes. Portanto, nonos exames compreenderam, entra outros 
procadmarloc (a) o planelarnento dos trabalha, conakbrando a relento:ia cio• =ida. o voto= d• tramadas 
05 sistornas ccintábl • de cairo= atemos *Compor.= (18 aconehalaçao. com  liomo di Man das ifyic,cdcs 
e dos rena= um copariam oa valores • as informada contábeis migados e (C) a embote) doa prática.; • 

11101111~0:005beel mele neplesentatNes erMtechsa pele adnánletwiodaConvenles.bern am.o& airemeaello 
dee deaconações finaroetra. tomadas em conjunto. 
3.Corn banem noncemarne. • no. punem* rencenbilidnie d• oubos auditoras Indaperd•ntn, aranin 
da parem que as demudar**a fbranceriras por nin °amiudai referidas no =mim pingran annentam 
adequadamente, íon bodos oa aspectos relevantes, • pondo patrimonial • financeira da Construtora =orbe* 
°dobre= SÃ em 31 de dezembro de 20065 de 2005 ao multado das operações, as =Udu do pelmánto 
liquido • = origens • aplicada de muram doa exereldos findos nessas datai d• acordo c= as Valete 
Conta)" adOtedelt no Bre= 
4. A Companhia é parta Integrar* do corindo da empresas cale formam • °mareação Odebrubt • mina 
opereçõesenenaeksamn montantes neldevente4 com als controbdora•oulne empem pen•roenInellt~o. 
s. quino rodada. nnormagois Menne na Nota las dernonsbadea brancoran. Adicionam= aCcomenhia 
condam emenda an profana da aq~o de sus •ellUtum ondeada, contam ~oito nes Notea 1 (N)•13. 
Salvador. 23 do março d• 2007. 

NOW EINOUSCOPERS e 	 Fdp• Edniond koub 
Auditores independentes - DEC 2SP000180/04 'h-  Ri 

	
Contador CRC 18E187402/0-4 V RI 

CARLOS JOSE FADIGAS DE SOUZA RUI0 
CARLOS ROBERTO MENDONÇA ALVES DIAS 
HENRIQUE SERRANO DO PRADO VALLADARES 
JOÃO ANTONIO PACIFICO FERREIRA 
MARCO FARIA DA SILVA 
MARCOS LUIZ ABREU DE UMA 

DIRETOR 
DIRETOR • 
DIRETOR 
DIRETOR 
DIRETOR 

Serviço de Atendimento ao Cliente da 
Imprensa Oficial do Estado do Rio de J 

.0800-28446 
111500•011•010.11111. dlelio.1.•••••••••••• „,..nelaneiro at••••41.0•16•L 

••••••ma 

-BM. Mateus 
4o. MO WS, 19 

Pado, 
ATO 

t.75 

*alho 
. III) 31204686 

SELOS 
POR 

VERBA 

'1064A.151. Ofidertn.. 	0 COO 
apreierlelo 	 di que dou ft. 

Joie ARDO M.OT1 A 	1AD NA • Escrevent. 

	

TC) SOM/ 	Mir Cl SELO DE AlftENTICIOAD5 
• , 	, ' 

14 174714. Kim I% 1703442 

\ 	Serviço de Atendimento ao Cliente da 
"Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: 

...,0800-2844675 
Serviço de Atendimento ao Cliente da 

Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: 

.0800-2844675 

153- 

50 Ano =011 - N,  070 - Parte V 
Rio de Janeiro, sexta-feira -13 de abril de 2997 PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

DiÁR. 	D.O.do E 	
, 

stado do Rio de janeiro  

ODEBRECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S.A. 
CNPJ Na 15.102.288/0001-82 

~Nue. 4,  
vos *Dados ZO- Bohnek0, P • fr• andel. 	At dat Ngeff 1.1~.1.777,Ept V% iam • 
ressoo - ases* • fesee.steão-11)•ense 	s. 7. • II. Mado•Alleel.1~ 
Ensemp, 13~ ketelmsodgeedecom 	0547740 2- São FM. • o - SP- Bus 
~kr (6¢P1)=1,14411- TM: (0.1)0560..0 	P.L: (0.11)34~0- lhiee. (.11)84.14017 

34.9 04 5 KM EdL OAB • I. oda. 
70,18"6"•••• OF•13.1 

(0.11)3316.2551 
gooso al ame 

a-  00 
Mc ladt Mega r0 0048 
eftra~ • 14 Odatruht 
41730400- tià~ (14•11.1 
110.:(12.1113206.1111 • Fax eillon 4,2061112 

• PT 
13.. Me* Lanad reb Mor" n• 124E6 Es~C.I.IN 
I 4: INnfr. 	19941020450 • Elde leggen t• Rui • PE • Dna 
M. gtal31)3164-1= 
AM= poso 3327.teee 

Geral adináda. Essas nina foram *gua mediante otIlindo do conta do IDEADOS - Contatilindo d• Bonseino. a Empregados. 
corrente rnentkS3 entre • Ccenpenbit • • ()IMPAR. 	 17. =comento. *uniras 
Os dividendos propostos relativamente ao exercido findo mn 31 dis (.) Confinou*. garnia 
delem= d• 2006, à proporção de 60% do lucro do mord* apto • A Companhia parti** em ataraçan envolvendo Imbuam*. finanonos 
omatitobiodo miava Ind. montant.d01533.000 (2005- R5 a5.548). com o obja*Ir,idnintrar • disponibilb.d. financold duo= opero*" 
já dedusidos d• diadbuIção antecipe= menciono= acima, foram pagos na* como o d• suprir a. nsconidados manai d• caba • monge*. 
antecipadamente, mediania aprovação de ema diretoria, o que fará dos deãos de vadações ~laxas Menet= sobre • =ando =moldada 
submetido • Asserribiéla Geral °dana. 	 em moedas =rangei= • de Aiune. em buas deirans. A adminiatrodo 

	

Hrandsido do funo 	 dos dans envo=dooneaus opondes é danada através de rnerranismoe 
De atordoo= o anon armin =Importam= apropriadas às mamas do mercado finando que minadzarn a exposição dos =voa • *salvos 
d• lucros do ~minadas corno dama° ababn sondo que o saldo da Companhia. protegendo seu PoirlaBraf. 
renomes= apeiem* apropriaçõess• ediabra* da riMnadoe, terá 
a apiluido que ~dr a Assembléia Garai doe Acionlatai 
8) Remoa inal 

conattioida manias arnobried6 de 5% dolo= líquido* exercido eté 
c, máximo d• 20% do capitai ride] ou ataque o saldo dessa asam 
/Crescido do wontent•de resemde capItel,ertede a 30% docapbrindad. 
(5) RUM= para ~Mio dinnnellmodoe(estalutárn) 
E condindo mediante anapdadode dê 702 do buo líquido do exercido 
notado apõe • bonstit=ao da reserva legal, até que, juntam= tom a 
=ema leni, abanco 100M do capital Mc* 
14. Parbelpsidontedularla dos adidnIstraderss 
A Companhia atribui • paddpação 'Medd.* dos andlisindores de 
acordo com o previno na Uri 8.404/N8, 'rd nu artigo 162, onda se 
estabano• mi • mann não *apeou a remuneração anual dos 
administradores ou 10% do lucro líquida dilmarano, da dois o menor. 
16. Cobu** d. aiegUros 
A binais:ação. *Indo, gerendamanti da =encontrado desonros 
são tratadas na Companhia oberionnob • perimiu ntabolockb. em 
Palivi =Pê". *OrganinidoOddianta enodando com papal° da 
oca - Odebacht Adorar...adora • Constara de Segara* Ltda., soa 
ornador* cambra•segunidcwas percebas nano* o internacionais 
difamerafallain.Pora ~Maar iconista". *mondo dacabertina 
adequadas a cada ocatrato ou amprembrilmun eu manha= suficientes 
para Morrabos Indonbação d. manuais =Moi Ern 31 d• durinbro 
de MI o montada de cabe/tura dá seguros da Companhia e suas 
ontrandas é emikilinte a US$ 7,692.803 MN - R$ 16446785(2005 - 
US$ 5,976.850 mil • Ri 13.894.22). 
16. Piano d• prorldartala brinda 
A Corroo.* men= cornado de anos* can •ODEPREV - Oriebmcht 
Prenda*. ragenda fadada do previdência priva* Indiana pela 
Odebrecht SA,aoritibrindoo. uma wais psfrochodorascorreanbidea. 
A ODEPREV prinorcionetero sarapanfolpanten. Mann= da anum 
palrocinsdon O Plaho Optai*, da contribuldo.defaida. onde é abono 
um fundo Indiana) Me .pormannt para aposentadoria no qual são 
•consáuloS • adnininada. as contribuldsro menu* • unporácica. 

paricipfflin. • miudribuidas rnsnoals *nu= das patrocinador= 
No que se rafem ao pagentento dosbanefidos estabelecidos para o doo 
optai°, asatidgmbada00EPINEV sidobrilades nula: tital dasquotas 
dos =Muro= 

 

	

a, nem 	Moderno= dopienodecontiorido 
~Ida, não poderá etrin nerinna obrn= ned1  ddOeddibisdade Do/ 
parta &compondo patrocinedorapms guinar *ah =Tarado benefício 
aos oulaiiiminniennhoonolaposedrincoribuideadeirumenhis 
no nadei° *2008 maniatara R$6.940 (3005 7493). 
Por ais =arde= dade d•indreronlo (banida ixão dom d. dostrimento 
danando= é dental inportnnindocioe corticipantoa, adrnabtrado 
da Companhia tvalidicomonão aplica= =raiano ODEPREV a SEC 26 

(b)Valor da mimado 
Os Onda* hotrurnmeos finarodro. mantido. pda Companhia do as 
no= • roubar de dantes, =Unções finanonn, títulos • Momo 
mobiliados, fornecedora, lbandamente • ~gagos * longo prazo, 
principalmente os anos d• empréstimos • os fraldo. manados can as 
dem* emproa= da &ganhado Od.bracht (Nota 7). 
Os VidOrbe de =dado doo ~nados financadros da Companhia 
aproximaras. doa nu odoras condoei= 31 de ~sabre de 2006 • 
d• 2005,0$ valores ri. =nado dona inatrumántoe finannide foram 
obtidos =diante Mb= 00 seu 10108 5.1559* cominando Imin de 
juroa prnticadae awahnente no marcado para aoisnornua d• prazo • rico 
Nichmei 54  PiaciPednirOdebbilila men rapnissrintbra. =nada. pela 
Companhia dm pomo= cotação no ~o. 
(o) Risco de Crédito 
Em 31 de dezembro cie 2005,I CcInçonhia posada contas • reator •In 
d uo no montante de RI 419.672 (2005' ES 484141) lis ~içar 
prestados para entidades *bina ilizionamenti • Companhia tem 
recobra= nen créditos mann* raato Ni "indo& anticinka, incluindo 
aquela. atrasado In uni ano ou man 0 recobrar= densa vão= em 
atraso mantido. junto • entidades pablees poderá azarar mediante 

finermira ou =dant. o recairia*** 	**Irmano. 
públicos. Como brama de adega ene. =eia Coniónhis bom moam= 
=a maior seletividade **sus dentai =do roinuntado • pendia* 
da receita arMnda doa dentes privados ou pari dardes do setor pado 
que a Culpando Men= cossuernacauddoidernogaração =dependida 
de receita a sam não são dependantrodecnonarbospablicoap.ra liquidar 
SOIS *dgaçõs. (aobstaridahnimi• morna. dá econonfla ~a). 
Obbitiv.ndo rara= si vai= d• doado= sim nuo. • Carnp•nhia laré 
adota= • =Moa da dnc•ntralbar • =podado pra mobinonto no 
mobilo adminiarathro junto aos referidos diante., *Indo= ~a 
reapoinablfidada para qa ninis •dndnIstrat50C4 reeponsávals crado 
acompaninmanto d• cada contrato... caso nonas aça= admIddrailvas 
do soja airado acesso, • cobrançadennbalmeacturrad pela NajuddaL 
(d) Risco da braços 
Pade considera= doe contratos nas quais. Companhia =contra= 
engajado são contratos • preço ihn As unam rabi d• luOo duna 
cordatos podem vedar das margens estimadas quando do orimm•rio de 
mai ne mann= da Praposiçao do paga contrebtel, em decdrrêncis de 
variaçõnsignfficatnis não osperadasnoonlodos ernipamenbs, =boiais 
a sermo *Nados ou rdadmotra, relaracoada. • =bui Inihnonérin ou 
Outros 5_•5,_ 54.7W$5$ do contratante mn cirtmilinandameotos 
necessários pane • execimao do contrato ao •nr dam parnissbas ou 
aprovações governamentais; albonCla da projeto radiando No ante, 
Ineepeold04 SOMOS cou•ack• por =MIMO dimátka• ~a ou libam 
d. =foramo.* sulawnprineiros arou lomecannscontrntados. Como 
objetivo da minimizar os riscos da preços, co. contratos • 	frato 

*dormidos pala Companhia têm leva orçamentos nivi.ados 
perlodkornents. Incluindo nos orçamentos ~dos as confirmada ou 
incamisbbnclas verificatlammodeedo ementam elotharmni. =Coados. 
tendo polaca da Companhia *a* • cobrança de planos em Mação ao 
preço *entrono!. multando •In tutoro. aditivos Condetuele eonesseesalo o 
=ardo Marido prnoccicaMaNi 5. =miem. *ominam wralliciani 
nado registado contabilmente quando de asdnatura dos =Moi 
(a) Oponitin suo mo.da •Wannirs 
A Companhia, Mediante Md InvestIdez, possui voltam =ingira= da 
operações 800 andar, codorna comentado= Nota 1, ando parle dm= 
operadora =sena mn dobros nortammdcanoa, com pouco exposição 
Ia moedas locais, =IMBUI' alguns passe espooffices.Aonalmsnli 
também aio denelnInuto• em moeda =range* anum *Mu com 
forneemborsa • cebos seldc• mantidos oorn partes seladonsdai moa 
mencionado na Nota 7. 
(1)Oporaç8n de *uva*" d. juro. • mona. 
Em 31 de dexembro da2003mis 2005, a Compenhia não posai contato 
d• 'ravrap* em aberto, não ~ando com instrumentos *Man= 
18. Enntron~nta 
No dia 12 de janeiro de 2007,0050,5v um =dento na abra da baba 
Estação Pinheiro* da Linha 4 do Mobb da São Paulo =fixada ceio 
Ceroto* Via Aninia, integrado por unia controlada da Comp•nhli • 
COPO.. =ao condmtora. Condida. OAS Mda.. Conduta, Clunoz 
Onde SA, Conornmães • Cornai* Camargo Corna S.A. • Cannubora 
Andrade %kr= 8A. 
As autorldadoe pita= drenado Instado de Caninalfoka • do =Mut° 
*Pont.= Tacedigion (1PT), adio anelbandoncorna do acidenta, 
jontarreentio com ronrons projetistas • consultoua do mala alto 
mccolionento Marin • omisdancia Inlemedonn Morrida Monica 
qin Irão dotem/ror as pomar= causa. do acidente ioda néo fon= 
ccoduldas. Anna do podida** Mn= • da mico* da otn, trita-•• 
de •Md.d. danificada no grau* dam 4, o rex* alio na nula* duo 
do Minbbido do Trebdho no Breai 
O Consórcio Via Morda astã ooneduldo paio que há da ~ror na 
=atro* pese= bradeira • =mu urna =Indo internacional. coo 
financiamento do Banco Mundial. Para • ~oração dos projetos 
mann* libam contratadas= Má compandurinmun ~and 
da mrasertharia confluam 
°Comércio*, mi= p•ren• firironal brown...no dualinrin pol. 
o pnljdo é =notado com • pando de ••guro• di Rabronnablidain 
CM • d. Run d• Engonhada CalebnidoeCorn =una dentuda =ha 
no mercado aeguradca. 
Ema agiu= nião =obrado. piras pando, não ~menta doe 
intansolas do Contiordi como tanto= da Masmen• da bileldroll 
danamo= preludiada, da adinitants da abra. • Companhia do 
nennolltano de ~Paulo Medd (%elar), ckis conotados • d• todo. 
os fornecedora, pronlIstin, subcontratado* domais pada Manda. 
macono da obra. 
0 Seguro d• Respbreabildede DM gano= o pagamento da Ind•nizaçbba 

Stern= • titub de danos materiais, morais • pessoa= reodianne de 
acidentes 	Ice., Klub da axienocia • =noção das obro. 
O =Pu d. RICO,  d• Engabela é *Open dai:Venta renardarrana 
os ixolulsoe doxsr•rie• ~Mon d• engenhado pnesbloe para abras desse 
naturm, 	fanga final min*, induirdo alo= entre outros,cobensa 
Ufa indanomonadce por =iram da odor..., taihn dnosiankdo enos 
da Mino. A opaco da Rimos de Engenhar= posni ande. colmou= 

_ =dorna para 	da •olo• remoção dinacornbros. 
DIRETORIA 
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(02  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO ps JANEIRO. 
Nome: CONSTRUTORA NORRERTO ODEBRECHT SM o o 
Nim • 3110018098, 
Prolcm:No : 00-2007/061465-1 - 13/0E42007  
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15/12/1976, alterada pela Lei n° 10.303, de 31/1012001, que depois 
de lida e aprovada, foi assinada em 03 vias pelo Presidente; 4iit $U-
creta. e pelos representantes dos Acionistas presentes. Acionistas 
Prementes Abengoa S.A., representada na forma de seus atoDc1iá. 
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Orlas e qualsquor outros títulos de medito, podendo emitir, acoitar, 
*mar, á) movimentar as contas correntes da Sociedade, receber 
valorem e quantias passando recibo, dando e recebendo quitação; e) 
orador e aceitar caução e fiança no exclusivo interesse da Socieda-
de; 1) contratar operações de 'babe g) constituir procuradores com 
os poderes da clausula 'ad Judicia'. h) constituir, por prazo não su-
perior a13 (base) meses, procuradores 5od negada', inclusive para 
prestar depoimento em juizo; I) representar a Sociedade perante 
— isquer reparadas públicas federais, estaduais ou municipais, on- 

das autárquicas, empresas públicas de economia mista e privada; 
.ar contrass de coroado e de ,otriaventurcl: lel renunclardi- 

rs quaisquer inclusi. de ~nolo de s*didlo de ações, alie-
nar e/ou onerar bens do clivo da Saldado, pastor garantias reais 
ou fidejussórias de eriças ou mia, as, °bramidos de empresas 
RIMIRRLIOR em obrigações que não *opinam 20% (vede por cento) 
do património líquido da Empresa; I) após decisão do Conselho de 
Administração: L1) alienar e/ou onerar bens do adio da sociedade 
que *somem a 20% (vinte por cento) do património liquido da em-
presa; 1.2) alienar e/ou onerar participações majodárlas em coligadas 
e controladas; 13) renunciar direitos quaisquer, inclusive de preferên-
cia a subscrição de ações que ultrapassem 20% (virte por canto) do 
valor do petrimado liquido da Empresa; 1.4) realizar operações de fi-
nanciamento, dando em alienação fiduciária, bens do seu ativo imo-
~do q. *apego. a 20% (deee por cardo) do património liqui- 
do de amem II) Ais domei Diroter., Poladarnente, aléns das 
~MON *cloradas can • tua Mexe de abo* e aqueles pr. 
;Moa nue lin 8.1, 8.3 • mirea Ntras Nirt, °e°, I° e T. ainda, em 
doratento can outro Dirá.. 1) Condais prccurodores com os poderes 
de ~nula ad Niellda; 21 Coma*. por prazo não *erice e 13 (ir.. 
ag mem procurador. ad  ~oito, lecke'e, para poder depoimen- 
to *mei ern juizo; 3) mov... as *Me cortante. da Socieda- 
de, /Weber vala= e quando. *sendo redbo, dando e recebendo 
dillorda. MIBILIC- A crie* de Diretoria, poderão ser abertas e m- 
anda 1111.., abasala e escrlb5rios em qualquer ponto do pelo ou 
no s.ed.. MINO411 • Compete à Asoembiela Geral, fixar os hono- 
r/doo Mclibuels ou globais dos membros do Cansado de AdmInis. 
treolo e do EHnetorta. CAPITULO P./ - CONSELHO DE ADMINISTRA- 
0.50: ANIgia_11 - A Sociedade tem uns Conselho de Administração 

, 

	

	composto de no minem 3 (trae) e no máximo 6 (eeis) membros, to- 
dos acionistas, residentes no pais, com mandato de 3 (tras) anos, 
permitida a reeleição. Parágrafo 1°- Os membros do Conselho de Ad-
ministre* serão eleitos pela Assembléia e por ela destiluivels, a 
qualquer tempo, permitida a reeleição. O Presidente e o Vice-Prosi-
dente do Conselho de Administrado serão indicados peia Anembiéla 
Gerai, cabendo ao Vice-Presidente substituir o 'Presidente nos adis 
impedimentos eventuais; %Mordo 2° - Os Conselheiros serão ['toes-
f1006 nos  M.a Ofnoe. dispensados de prestar caução, mediante as-
sinatura do Tenso de Posse no Uno de Abo do Conselho de Ad-
ministre*, ressalvada a hipótese de, presentes, assinarem a ate da 
Moembléla Geral que os eleger e que valerá, neste caso, também. 
corno Termo de Posse; Parágrafo 3•. No caso de vaga ou impedi-
mento de qualquer membro do Conselho de Administraçâo, o seu 
substituto eert. Indicado pelos Conoelheiros remanescentes, devendo 
este indicado eervir até a eleição e posai do novo titular, eleito pela 
primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar, ou afê que de-
sapareça o impedimento do substituído. Ocorrendo a vacando de to-
dos os cargos do Conselho de Administraçâo, a Direto.. .convocará 
ume. Meembiéle.G...I.pera,areenchifilos; Parágraio.4,,Em caso de 
término do mandato dos Conselheiros, estes permanecerão em seus 
cargos até a eleição de novos membros. Parágrafo 5°. O Conselho 
de Administraçâo reunir-se-á sempre que convocado pelo seu Presi-
dente. ArtlgáL.12 - Compete privativamente ao Conselho de Adminis-
trado, i. Fixar a orientação gerai dos negócios sociais; H - Eleger e 

41  estittlir os Diretores da Sodedade; IS - Fiscalizar a gesta° dos Di-
tores, examinar a qualquer tempo os livros e papéis da Companhia, 
licitar Informações_ spbreputraton, ou outros quaisquer atos; IV • 

ConvocauAssernblecle,GeraLV -Deliberar sobre a emisaào de ações; 
Vi - Autorizas e aliena*, de bens do ativo permanente, a constitui-
oito de anui reais e a presta* de garantias e obrigações de ter-
o.o,. quando qualquer uma dessas operações ultrapassarem 20% 
(vinte por cento) do património líquido da empresa; VII - Manifestar-ee 
sobre o Relatório da Administraçâo e as conta, da Diretoda; VIII - 
Enoulaer e destituir no auditores independentes; IX - Determinar a do-
tribulçâo entre os seus membros e os membros da Diretoria da re-
munera* global fixada pela Assembléia Geral, vedada a acumule-
çâo da remuneração, na hipótese de fazer parte da Diretoria membro 
do Comigo; Parágrafo Único - Ao Presidente do Conselho é atribui-
do.voto de qualidade. Em caso de empate a deliberação a ser ado-
tada será aquela que recebeu o voto favorável do Presidente do Con-
selho CAPITULO V - CONSELHO FISCAL Artigo 15  - O Cordeai° 
M.el, não permanente, quando inotalado na forma da Lel, terá três 
(3)membnie efetivos e Igual número de suplentes, acionistas ou deo, 
mas, ri...Idades no pais, e que preencham os requisitos da legislação 
aplicável. Parágrafo Clnito - O Conselho Fiscal, quando instalado, fás-
posará até a primeira ~emb.. Geral Ordinária que seguir ~a 
de alei*, e terá as fundes e competência prosastes em Lei. CA-
PITULO VI - ASSEMBLÉIA GERAL: Mim 14 - A Aesembléia Geral 
reunir-se-á °refinadamente nos 4 (queimo) primeiros meses após e ter-
minado da exercido social e .traordinadamente, sempre que cors 
adade na florista da Lei. Pastoreio Untos. A Assembléia Gerei será 
prasidida peio Residente e/ou Vice-Preebente do Conselho de Ad-
ministra*, o qual convidará um outro acionista para desempenhar a 
função de Secretario. Artigo ta - A Assembléia Geral será calvo-
.da pelo Conselho de Administração, e na sue falte pela Diretoria, e 
insbiame-á na forma prevista na lel. Amo, 15 • Compete à MS.. 
biela Gelai deliberar e decidir sobre todas as matadas e negócio, re-
lativo. ao  objeto de Companhia, tomando ao ...Mudes que julga 
convenientes tr sua defesa e desenvolvimento. Parágrafo Único - 
Além das matérias que por lel e por estes Estatutos, silo de com-
peitando da Aseernblcle Geral, compete-lhe também, fixar os honorá-
rios indMduals ou globais dos membro. do Conselho de Administra-
do e da Diretoria, cabendo ao Conselho de Adminishadlo determinar 
a distribui* entre os seus membros e os membros da Diretoria da 
remuneração global fixada pela Assembléia Geral, vedada a *mu-
laçâo de nununere*, na Modese de fazer parte da Diretoria mem-
bro do Conselho de Administrado. CAPITULO VII - ESERCICIO SO-
CIAL Artigo 17 - O exercido sedai começará RIR 1° de janeiro de 
cada ano e terminará em 31 de dezembro do mesmo ano, coincidin-
do com o ano cPil. Parágrafo Único - A Sociedade poderá, a qual-
quer tempo, levantar balanços interrnediarks, bem assim na hipótese 
de atteraçâo do eximido soda', apresentar declarado de rendimen-
tos abrangendo período maior ou menor de 12 (doze) meses. Artigo 
16 - No firn de cada exercido social, a Diretoria elaborará as de-
morutrades financeiras previstas em Lei, baseada na °saturação 
more/mei de Companhia. Artig/L_Ut - Do lucro liquido-do exercido, 
sedo destinados: a) 5% (cinco por cento) à constituldto da reserve 
legai, atei o limite de 20% (vinte por cento) do Capital Sadia; b) 3% 
(* por cento) à distribuição aos acionistas como de/Mando obriga- 

Parágrafo I° - A Assembléia Geral, desde que Mb haja opo- 
1 

sido de qualquer acionista presente, poderá deliberar a distribuição 
de dividendos inferior ao constante deste artigo, ou a retendo de to-
do o lucro; Parágrafo 2° - A °gatona poderá propor e a Assembléia 
aprovar distribuidlo antecipada de dividendos, Ei conta dos dividendos 
do ecercido Adlgo.,29 - Os dividendos sen5o pagos durante o exer-
cício em que os mesmos tiverem sido aprovados. Parágrafo Urdo° - 
0. dividendos Mio reclamados dentro de 3 (três) anos, contados de 
data em que tenham sido postos à disposição dos acionistas, pres-
creve* em favor da Sociedade. CAPITULO Vill - UOUIDAÇÃO: AL 
1195_2.1 - A dissolução e liquidação da Sociedade (ar-sea de acordo 
com o que resolver a Assembléia Geral, obedecendo as prescrições 
legais. Rb de Janeiro, 18 de abril de 2007. VITAL ENGENHARIA 
AMBIENTAL S/A, Ricardo de .Queiroz Gaivão - Diretor Geral. JU-
CERJA rd 1699342 em 25105/2007. Vaiada G. M. Se. - Secretária 
Geral. 

Id: 220649, Valso RA 94.27,16 

SÃO MATEUS TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A 
CNR.UMF: 07.114.999/0001-49 

NIRE: 33.3.0028131-2 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR-
DINÁRIA REALIZADA EM 3044/2007 Data: 30/04/2007 Local: Sede 
social na Av. Marechal Câmara. n° 160. sala 1301, Centro, Rio de 
Janeiro, RJ, Horário: 10:00 horas. Convocações e Publicaçõeo: Dl. 
pensadas as banalidades previstas no Migo 124 da Lei n° 6.404, de 
15/12/1976, tendo em viste a presença de acionistas representando a 
totalidade do capital sodal da Companhia. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social de Companhia, conforme se 
conotais do Livro de Presença de Acionistas. Compooloao da Mesa, 
Rubente: Ludas° Paulino J.queire Secretário: Rogerio Ribeiro 
Abreu dos Santos Ordern do Dia, DeHbener sobre: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (I) tomada de contos dos adridniotradores, exame. 
disexa.ão e votação das demonstrações financeiras; (11) destinaçâo do 
lucro liquido do .ercido e distribuição de dividendos; (li) ITMMIRCAO 
ou não do Conselho Fiscal e eleição de seus membros para o exer-
cício de 2007; (N) eleição do Sr. Antonio Merino Cluded para o cargo 
do Diretor da Companhia; (v). publicação das atas das assembléias 
gerais da Companhia; Em Assembléia Geral Extraordinária: (v1) auto-
riza* para a Companhia, por melo de seus diretoses e/ou procu-
radores constituídos, celebrar com a União Federal, por intennédiO da 
Agência Nacional de Energia EMP. - Areei, contrato de concessão 
para prestado do cervirb tiúclim de Minamissão de engrola elétrica, 
relacionado ao Lote 6 do Leilão n 003/2006-Aneel, bem como quais-
quer outros documentos conexos ao referido contrato; (Vil)  autorização 
para a outorga das poderes necesaárlos para a amanduris do con-
trato mencionado no item fia) acima e demais documentos relaciona-
dos; (4) autorização para a administra* da Companhia praticar to-
dos e quaisquer atos necessários ao registro e publicado da presen-
te nos órgãos próprios. Deliberações. M /emuleios dieliberaclies 
foram tornadas peia unanimai.. do. Acionarias, sem restrição., 
ora Meembiéte Geral Ordinária: (1) Aprovar o relatório da diretoria, 
o balanço geral e demais demonstrações financeiras, relativos ao 
exercido encerrado ern 31/12/2006, dispensada a leitura dos referidos 
documentos, por já serem de conhecimento dos Acionistas, bem co-
mo aprovar as contas dos administradores. (2) Tendo em visto que a 
Companhia encontruse em estado pré-operadonal, não existem Jui 

. dos esserern -distribuídos em rtelação- ao.exembiode 2006, o que foi 
aprovado pela unanimidade dos Acionistas presentes. (3) No que se 
refere ao terceiro Item da ordem do dia, os Acionistas presentes de-
liberarem que o Conselho Fiscal nao será instalado no exercido de 
2007, não sendo .bivel, nesta ocasião, a eleição de seus membros. 
(4) Eleger, para o cargo de Diretor sem designado especifica da 
Companhia, o Sr. Antonio Merino Cludad, espanhol, casado, econo-
mista, D.N.I rrt 75.427.186-C e do passaporte n° AE228067, CPF/MF 
060.382.057-30, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio 
de Janeiro, com endereço comerciai na Av. Marechal Câmara n° 160, 
saias 1833/1834 (parte), Centro, CEP 20020-080. O Se Antonio Me-
rino Cludad, neste ato indicado para membro da Diretoria da Com-
panhia, aceita sua nomeado, no entanto tornará posse de seu cargo 
após regularizada sua situação perante os órgãos de imigrado com-
petente, mediante a obtenção do visto de concomitância. Esquerdo 
não regularizada sua atuação jurldice, suas funções se* exercidas 
pelos demais Diretores da Companhia. Conforma o dlop.to no artigo 
16 do Estatuto Social da Companhia, o Diretor indicado neste item foi 
eleito para um mandato de 2 ermo. Assim sendo, o mandato do Di-
retor ora eleito expirará em 29/04/2009. A remuneração global mensal 
do Diretor eleito neste item será de R$ 1.520.00 .(5) Autorizar que as 
publi.o5es das atas das assembléias gera. de Companhia sejam 
realizadas no Diário Oficial do Estalo do Rio de Janeiro e no Diário 
Comercial. As seguintes delibereolies foram tomadoa pela imana 
sedado doa Modela., edn i.trides, em Assembléia Gorai Ex-
traordinária: (6) Autorizar a Companhia, por meio de seus diretores 
e/ou procuradores cautituldos e indicados nos termos do item .(7) 
abaixo, a celebrar coro a União Federei, por intermédio da Agenda 
Nacional de Energia Elétrica - Meei, contrato de concesoão para 
prestado do serviço público de tresande* de energia elâtrica, re-
lacionado ao Lote El do Edital do Leiloo n* 003/2006-Assoei, referente 
à Unha de Transmissão Baleias - Curitiba - C2 - 525 kV, e à Unha 
de Transmissão Candnhas 	Mateus C2 - 230 kV, bem como 
celebrar quaisquer outros documentos *ecoo ao referido contrato, 
ind.'ve a garantia de fiel cumprimento provista no edital do leilão 
...dormente mencionado. (7) Indicar os Diretores da Companhia 
Sro, Ludeno Peruano Junqueira, Ftogarlo Ribeiro Abreu dos Santos e 
Manuel Jtrnénez Aguam, bem como autorizar a constituição doi pro-
curadores Srs. Antonio M.no Cludad, espanhol, deado, economista. 
D.N.I. ri.  75.427.186-C e do passaporte n° AE228067. CPF/MF 
060.382.057-30, e Hernán Tálamo, argentino, casado, empresário, 
certeira de Identidade de estrangeiro n° V397316-2, expedida pelo 
Roda. Nacional de Estrangeiros - RNE, CPF/MF 0.0  059.440.607-
27, ambos residentes e domiciliados na Cidade e Estado do Rio de 
Janeiro, com *diodo Se Av. Marechal Câmara n.° 160, saias 
1833/1834 (parte), Cenho, CEP 20020-080; aos quais saião outáiga-
dos podem paro, em sorne e representação da Companhia, celebrar 
o contrato de concessão pari prestação do serviço público de trans-
missão de energia elétrica mencionado no Item (6) acima, bem como 
celebrar quaisquer outros documentos conexos ao referido contrato. 
indusive e garantia de fiel cumprimento prevista no edital do leilão 
mencionado acima, podendo praticar quakequer atos necessários ao 
bom e fiel cumprimento do mandato a ser outorgado, sendo vedado o 
substabeledmento. Os atas acima referidos pcderâo ser praticados (I) 
por dois Diretores da Companhia tnell.dos neste item em conjunto, 
(II) por um dos procuradores oro conamto com um Diretor da Com-
panhia mencionado neste item ou (IIi) por dolo procuradores em cor-
junto, (8) Finalmente, autorizar a administrado da Companhia a pra-
ticar todos e quaisquer atos necessários ao registro e publicado da 
presente nos argaos próprios. Encerramento Nada mais havendo a 
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, redi-
gida na forma do Artigo 130, parágrafos 1° e 2' da Lei n° 6.404. de 
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CNPJIMF rd15.102.266/0001-62.  

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR-
DINÁRIA - Dia, hora e local: Em 27 de abril de 2097, as 16,00 ho-
ras, na sede da Companhia, localizada na Praia de Botafogo. rd 300, 
11° andar, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. Publicaçõed Relatório da 
Administração, Balanço PaMmonial, demais Demonstrad. Financei-
ras e Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercido 
soda' encerrado eis 31 de dezembro de 2006, publicados no Diário 
Oficial do Estado do Rio de Janeiro, edição de 13 de abril de 2007, e 
no Jomal do Brasil adido de 14 de abril de 2007. Presenças: Ado-
nisais representando a totalidade do capital social, cosiasra assina-
turas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Convocação: 
Diapeneada a publicação de. Editais de Convocaçâo, na forma do ar-
tigo. 124, § 4°, da Lei n° 6.404/76. Moem Marcelo Barda Odebrecht, 
Presidente; Mônica Balda Odebrecht, Secretária. Deliberaçõeo: EM 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) autorizada a levreture da pre-
sente ata na forma de sudário dos fatos ocorridos, conforme faculta 
o -artigo 130, § 10, da Lei n° 6.404/76; 2) aprovado o Relatório da 
Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrao5es Finan-
ceiras referente, ao exercido social encerrado em 31 de dezembro 
de 2006; 3) aprovada a participa* estatutária dos Adminiotralores, 
referente ao exercido de 2006, no valor de Ra 12.400.000,00 (doze 
milhões e qUetrocentos mil reais); 4) aprovada a destinado do lucro 
liquido do exercido findo em 31 de dezembro de 2006, no valor de 
R$ 111.577.660,82 (cento e onze. milhões, quinhentos e setenta e se-
te mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e dois cantavos),.aie se-
guinte forma: a) R$ 5.578.883,04 (cinco milhões, quinhentos a...janta 
e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e quatro centavos), equi-
valente a 5% (cinco por cento) do lucro liquido apurado, para a Re-
serva Legal; b) R$ 52.999.388,89 (cisque,nta e dois milhões, novecen-
tos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e oito reais e oitenta e 
nove centavos), _equivalente .a. 47,50% (quarenta e_sete virgula os-
qüeradpd' tento) Pç luertillquido apurado, para pagamento -de di-
videndos aos acionistas, conforme previsto no Estatuto Social da 
Companhia, à razão de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezes-
sete centavos) por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias e de 1.000 
(mil) adies preferenciais. Os acionistas presentes ratifi.ram o paga-
mento antecipado dos dividendos anteriormente previstos; e c) R$ 
52.999.388,89 (cinquenta e dois milhões, novecentos e noventa e no-
ve mil, trezentos e oitenta e oito mais e oitenta e nove centavos), 
equhselente a 47,50% (quarenta e sete virgula dnquento por cento) 
do lucro liquido apurado, para a Reserva de Realização de investi-
mentos; 5) aprovada a destituição de Fernando Luiz Ayres de Cu-
nha Santos Rale do cargo de Diretor da Companhia, tendo os re-
presentantes dos acionistas, nesta oportunidade, agradecido a sua 
atuação eficaz e °onipotente no exercido do cargo; 6) aprovada a 
reeleição das seguintes pessoas como membros da Diretoria de Com-
panhia, todas com mandato afê a Assembléia Geral Ordináda a ser 
realizada em 2009: A) Diretor Presidente. Marcelo Bahla Odebre-
cht, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 
487.956.235-15, portador da cadeira de identidade n° 25.393/D 
CRENBA, residente e domiciliado na Cidade de Sâo Paulo, Estado 
de SM Paulo, corn endereço comercial na Avenida das Nações Uni- 
das, 4.777, Ti andar. Mo de Pinheiros, São Paulo, 	B) Diretor Vi- 
co-Presidente - Paulo Ofivalra Lacerda de Melo, brasileiro. casado, 
engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 069.488.394-87, porta-
dor da carteira de identidade n° 762.473 SSP/PE, residente e dorni-
dilado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com endereço 
comercial na Avenida das Nades Unidas, 4.777, 7° andar, Mo de 
Pinheiros, São Paulo, SP; C) Diretor - Adriano Chaves Jucá Rol., 
brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF/MF sob o id 
508.511.015-34. portador da carteira de identidade rd 11.320 OAB/BA, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo. Estado de São Pau-
lo, com endereço comercial na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 7° 
andar, Alto de Pinheiros, Sâo Paulo, SP; D) Direto,. Benedleto Bar-
bo. da Silva Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil. Inscrito no 
CPF/MF sob o n° 015.225.538.94, portador da carteira identidade n° 
130.337/0 CRF_NSP, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Ja-
neiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comerdol na Avenida 
das Nações Unidas, 4.777, 7° andar, Alto de Pinheiros, São Paulo, 
SP; E) Direto,. Corto. Jorge Hupsel de Am.o, brasileiro. mo-
do, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n° 049.596.555-34, 
portador da carteira de Identidade n° 422.388 SSP/BA, residente e • 
domkiliado na Cidade de Salvador, atado da Bahia, com endereço 
comercial na Avenida das Nações Unido, 4.777, 7° andar, Alto de 
Pinheiros, São Paulo, SP; F) 01,0(0, -. Cari. Roberto Mendonça AI-
* Dl., brasileiro, coleado, economista, Inscrito no CPF/MF sed o n° 
001.258.815-68, portador de carteira de identidade if 09.307.831-4 
IFP/RJ, residente e donddliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio da Janeiras com endereço comercial na Praia de Botafogo, 
300, 110  andar, Botafogo. Rio de Janeiro, R.); O) Diretor - Henrique 
Serrano do Prado Valladare.; brasileiro, casado, engenheiro civil, 
inocrito no CPF/MF sob o n° 133.336.315-04, portador da carteira de 
Identidade n° 11.404-D CRENBA, residente e domiciliado na Cidade 
do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, com endereço comer-
dal na Praia de Botafogo, 300, 11° andar, Botafogo, Rio de Janeiro, 
RJ, H) Diretor - João Antonio Pacifico Ferreira. brasileiro, casado, 
engenheiro civil, inscrito no CPMNIF sob o n° 093.964.114-34. porta-
dor da carteira de identidade ed 7.236/D CREM4E, residente e do-
miciliado na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, com endereço 
comercial na Rua Antonio Lumack do Monte, 128, 16° andar, sala 
1603, Boa Viagem, Recife, PE; I) Dite 	Márcio Farta da Silve, 
brasileiro, casado, engenheiro civil 	no CPF/MF sob o n° 

..._2915.75_MtQl_prceradofi. a 	 identidade n° M-162.775 
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SSP/MC. residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de 
Sto,Paulo, com endereço comerciai na Avenida das Nações Unidas, 
4.777, T' andar, Alto de Pinhdros, São Paulo, SP, J) Diretor- Mar-
c. Lula Abres do Unia, brasileiro, amado, economista, inscrito no 
CPF.I'F sob o n° 042.613.056-15, portador da carteira de identidade 
n° M-308.941 SSP/MG, residente e dorddiado na Cidade de Salva-
dor. Estado da Bebia, com endereço comerciai na Avenida Luis Via-
na, Z.641, Paralela, Salvador, BA: e L) Paulo Henyan Yen Canana, 
brairMiro, engenheiro químico, portador da carteira de identidade n° 
19.951.448-3 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n° 173.429.088-94, 
,rásidents e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Pau-
lo, ode endereço comeedel na Avenida das Nações Unidas, 4.777, 
11° andar, Mo de Pinheiros, São Paulo, SP; e 7) fixado o montante 
&beide RS 13.600.000,00 (treze milhões e seiscentos reli reais) co-
rmo limito para a remuneração anual dos Administradores da Compa-
MIa•Corante o exerZicio social corrente, ficando a individualização a 
cargre,d Diretor Presidente. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA: Aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, 
na forma do Anexo I a esta ata. Quorum das dulibueçOes: Todas 
as deliberações foram aprovadas por una...tildado, sem reserva ou 
restrições. Conselho Final: Não há Conselho Fiscal permanente, 
nem foi instalado no presente exercido. Docummten arquivados: 
Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após numera-
dos e seguidamente autenticados pelos membros de Mesa. Após lide 
e aprovada por unanimidade, e prende ata foi assineda por todos 
os presentes. Rio de Janeiro, 27. de abri de 2007. In.: Marcelo Ba-
hia Odebrecht, Presidente; Manhã Boda Odebnocht, Secretário. Acio-
nistas: Newton Sergio de Souza e Alvaro Pereira No., pelas acio-
nistas Odbpar investimentos SA. e Odebrecht P841d4B4448 S.A. - 
Junta Comerciei do Estado do Rio de ~Iro - Nome: Construtora 
~bort° Odebredit SIA. rirei 33.3.00160984. Protocolo: 00-
20071067165-6 - 18/0512007. Certifico o deferimento em 21/052007, e 
o registro sob o número e data abaixa 00001697535. Date: 
21/05/2007. Valéria ast Serre, Secretária Geres. - Anoto 1 - ESTA-
TUTO SOCIAL DA CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT EIA 
- I. Denominação e Prazo de Duração - Art 1°  - CONSTRUTORA 
NORBERTO ODEBRECHT SÁ. é urna companhia que ele rege por 
este Eirtatuto e pelas disposições legais aplicável.... Prezo de d. 
ração por tempo indetermine.. il. Sedo • Dependências - ArL 2° - 
A Companhia tem sua sede e foro na Cidade do Rio de Janeiro. Es-
tado do Rio de Janeiro, podendo, onde e quando *vier, instalar fi-
(iais. sucun3als, agendas, °salteei., representações e dependências 
similares em qualquer parte do território nacional ou no extedor, me-
diante deliberação da Diretoria. iii. Objeto Social - AR 3° - A Com-
panhia leni por obj•to: a) o planejamento e a execução de projetos e 
obras de construção civil e engenharia, em todos os seus ramos e 
especialidades, aob reghne de empreitada, administração ou outros 
admitidos; b) o planejamento e a execução de projetos e obras no 
reino da Indústria naval, nas suas atividades de construção, monta-
gem, manutenção, 004401444 reparo e modernização de embarca-
ções e 04425 meios flutuantes; prestação de serviço de montagem, 
manutenção, conservação, reparação e operação de embarcações, 
plataformas, gasodutos, oleodutos, dotas submarinos e outros melos 
flutuantes; c) Instalações técnicos de engenharia civil, montagens in-
dustriais. consultoria, planejamento, assessoria e estudos técnicos; oll 
a atividade de perfuração e exploração de petróleo e gás, no mar OU 
em terra, no teMtórto nacional ou fora dele; e) a prestação danar-
viços administrativos ou ~ices; f) e Moldo* do  omPmendimwtot 
imobiliários urbano" rurais; 9) a vátio,  de mem ~kW.. el.' 
~ices, conexos ou decorrentes das atividades referidas nas °limas 
anteriores, inclusive as de locação e compra e venda de equipamen-
tos, transporte e impatoção e exportação. Incluindo, moo sem os li-
mitar. á importação e exportação de medicamentos, 5031404438 11 mu-
das; e h) a participação em outros sociedades. IV. Capital Social e 
Ações - Art. 4 - O capital social é de R$ 1.313.404.167,72 (um bi-
lhão, trezentos e treze milhbes, quatrocentos e quatro rrell, cento e 
sessenta e sete reais e aetenta e dois centavos), dividido em 
148.090.839 (cento e quarenta e oito milhões, noventa mil, oitocentas 
e trinta e nove) ações ordinárias e 107.737.914 (cento e sete milhões, 
setecentas e trinta e sete.mil, novecentas e catorze) ações preferen-
dals, todas sem valor ~IMA Arl 15° - Cada ação ordinária dá d4 
rel. a 1 jure) voto nas: Monne/das Gemia P4 ações preferenciais 
não terão direto de voto! rios Assembleias Gerais, salvo nos cana 
previstos em lei, mas *dão de prioridade no reembolso do capital 
em caso de liquida* da Companhia. §1 - As despesas de des-
dobramento, grupamento ou substituição de certificados de ações, 
quando solicitado pelo acionista, correrão por sua oonta, por preço 
não superior ao custo, § - Os certificados de ações. ou Vidos me.11-
flplos que as representem, serão assinados por 2 (dois) Diretores, 
sendo um deles o Diretor Previdente. Art - Os acionistas têm pra-
ferênda para a subscrição de novas ações, na proporção das ações 
já arderlormente possuidas. Caso algum adonista desista, por escrito, 
do seu direito de preferênda, ou não ee manifeste dentro de 30 (trin-
ta) dias contados da dela da Assembléia Gerei que aprovar o aumen-
to do capital social, caberá aos demais acionistas, na proporção das 
ações possuídas, o direito à *sal* dessas ações. V. Adminis-
tração de Companhia - Art. 7° - A Administração da Companhia ca-
be a uma Diretoria, constitutle de no mínimo 3 (nes) e no máximo 18 
(dezesseis) Diretores, dentre eles 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) 
Diretor Vice-Presidente, com prazo de gestão de 2 (dois) anos, po-
dendo ser reeleitos, corn atribuições Coadas de conformidade com as 
disposições leg. e deste Estatuto. ficando dispensados de .ução 

ração do objeto social, transformação, incorporação, fusão, cisão, dis- 	643, e no Jonn 'Valor Económico • Edição Nadona7, nas edições doa 
solução ou liquidação de sociedade de que participe a Companhia; Is) 	rue, 23/03/2007, página 92, 26/03/2007, página C14 e 27/03G007, 
participação ern consórcios, associações cont outras enlodadoa e 	página Ag. 4,..EBEDffiGAL adv.. representando reale de 97% 
acordos de acionistas; c) *anato de avais, fianças ou dam go- 	(noventa e sete por cento) do capitai aocid com direito e voto, *- 
ranhas; d) alienação de partidpações societários e de bens imóvele 	forme asshaturao constante. do Livro de ~onça de Adonistn, 
da Companhia: e) antecipação do pagamento de dMdendos; f) 	bem corno dos Srs. Jon Lula Magalhães Saiam 11440f de Finan. 
talação, transferência ou encerramento de filiais, sucursal., agência., 	ego e de Relações corn investidores, Pedro Wagner Pereira Coelho, 
escritórios, representaçõee e dependendo° similares, no território na- 	Representante do Conselho Fiscal e José Luiz de Solde Gurgel e 
donal ou no exterior, g) negociação com ações de emissão da Corri- 	Renata Leite da Silva, representantes da I300 Trevlsan Auditores In- 
panhia para efeito de cancelamento ou pertrunência em tenderia e 	dependentes. S_MESA, Presidente o Sr. Leandro Luiz 2ancan e Se- 
respectiva alienação; h) designação de auditores independentes; e I) 	datária a Sra. Georgeane Fukumura. § OPOIRFRAQDFS: Por arrio- 
emissão de valores mobilládos, inclusive para distribuição pública. § 	nistas representando mais de 97% (noventa e mie por cento) do co- 
t° - As reuniões da Diretoria ruão convocadas, salvo quando de ca- 	pitar eocial votante da Companhia presentes Assembléia, foram to- 
ráter urgente, com 5 (cinco) dias de antecedência, no mínimo. ma- 	medas as seguintes deliberações: ASSAMBLPIA GERAL 0801144. 
lixando-se, normalmente, na sede da Companhia e, encordoo/anon- 	e) Quanto ao item (I) da Ordem do Dia, foram aprovados, por 

unanimidade, o Relatório da Administração, o balanço Patrimonial e 
demais demonstrações financeiras. bem corno o parecer dos Audito-
res independentes e o parecer do Conselho FMcal, documentos esses 
referentes ao exerci. encerrado em 31/12/2006, tendo sido tomada 
pública a sua disponibilidade na sede da Companhia, conforme "Aviso 
aoo Adonis.' publicado no Diário Oficial do Enodo do Rio Re-
miro, parte V, n. edições doo dias 08/03/2007(pêgine 20), 
09(03)2007 (página 27) e 12/03/2007 (página 06), e no jornal Valor 
Econômico - Edição Nacional, nas edições dos dias 0(1/03/2007 (pá-
gina C4), 09/03/2007 (página C3) e 12/03/2007 (pagino C3), doem 
ment. estes integralmente publicados nas impedem edições do de 
15/03/2007 do Diário Oficial do EM* do Rio de Janeiro, parte V. 
páginas 25 a 40, e do jornal Valor E:anelado - Edição Nedonal, 
páginas A32 a A40, em conformidade com o artigo 133, da Lei n.° 
8.404/76, sendo registrada a abstenção pelo acionista Tempo Capitel 
Fia. b) Quanto ao Item (H) da Ordem do Dia, foi aprovada, por maio-
ria, conforme proposta de Administração constante doe Demonstra-
ções Financeiras, destina* do lucro liquido do exercício findo em 
31 de dezembro de 2008, no montante de R$ 1.614.526.377,46, da 
seguinte forma: 1) a constitylçalo de reserva legal no montante de 
RS68.562.262,24, 2) a constituição de reserva de investimento no 
montante de RS 943.523.085,97, 3) a destina* do montante de 
RS651.356.942,40 da oeguinte forma: (e) distribuição de dividendos 
aos detentorae de ações preferenciais, classe B. com  posição acio-
nária em 11.04.2007, no montante total bato de RS1.000.047,84, cor-
respondente a R$O,9003 por ação preferendel dane 8, sendo o va-
lor doo dividendos remunerado • partir de 01.01.2007 e até 
20.04.2007, data de inicio do pagamento, mediante a aplico* da 
T.te Referencial (IR); e (b) a ratificação do pagamento de firma ao-
bre o capital próprio rJCPM") Imputados aos dMdendos, tanto para 
as ações ordiriárin quanto para ao deferendals (danes W e V), 
no montante total bato de R$850.356.894,58. e senan pagos  Parlif 
de 20.042007, tendo eido: (1) RS 234.113.897,98 creditado, odore es 
posições acionárias detidas em 31.03.2006, déreopondendo 
RS0,9303 por ação ordinária e ação preferencial desse 'Ir, e 
RS1,0233 por ação preferencial classe W; (a) RS214.137.438,50 cre-
ditados nobre as posições acionária, detidas em 30.062006, corres-
pondendo a: RS0,8509 por ação ordinária e ação preferencial dane 
V, e RS0,9380 por ação preferencial desse 'A" e; (111) 
R$202.105.558,08 creditadoo sobre as posições acionárias doudas em 
29.09.2006, correspondendo a: R$0,8031 por ação ordinária e ação 
preferencial dane 'SC, e RS 0,8834 por ação preferencial dane W. 
Ficou rapinado que os valores dos JCPte declarad., deduzidos do 
correspondente Imposto de renda retido na fonte, foram atualizados 
pelo Certificado de Depósito Interbancário (CDI) até 31.122006, e re-
muneradoa a partir de 01.01.2007 até a data de início do pagamento 
(20.04.2007), mediante a aplica* da Taxa Referencial (TR). Por fins 
foi aprovado, o pagamento de participação ao, empregados, nos ter. 
mos do Artigo 41 do Estatuto Social, e d. Administradoees da So-
ciedade, no valor de até RS29.612.178,66. Foi apresentado voto em 
separado do acionista Tempo Capital Fia que Ma arquivado na Com-
panhia. O) Foi aprovado, por unanimidade, o orçamento de capitai do 
exercido de 2007, consolidado, no valor total de RS2.301.000.000,00 
(dois bilhões. trezentos e um milhões de reais), sendo registrada a 
abstenção pelo acionista Tempo Capital Fia. e) Panando ao Item (fi) 
da Ordens do dia, ore acionistas decidiram, por unanimidade, rancor a 
eleição, em complementa* de mandato, na forma do artigo 150 da 
Lei 6.404/76, dos seguintes membros para o Conselho de Adminis-
tração da Companhia 1) Sr. JOSÉ LUIS MAGALHAES SALAZAR 
brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade n° 
06045356-0, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n° 
902.518.577-00, com endereço na Rua Humberto de Campos n.° 425, 
8° andar, na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, nomeado pelo Conselho 
de Administração em 29 de março de 2006 era embati.* ao Sr. 
Marcos Grodetzlw, 2) Sr. JUIJO LESAR PINTO, brasileiro, separado 
consensualmente, contador, portador da carteira de identidade n°  
24.027-5, npedida pelo CRC/RJ. Imoto no CPF/MF eolo. o n° 
205.088.327-72, endereço na Rua Humberto de Campos n.° 425, 8° 
andar, na Cidade do Rio de Janeiro- RJ, nomeado pelo Conselho de 
Administração ar,, 25 de julho de 2006 em,, substituição ao Sr. Ro-
naldo labnldi dos Santos Pereira, e 3) Sr. JOSÉ MAURO METTRAU 
CARNEIRO DA CUNHA, brasileiro, casado, portador da Certeira de 
Identidade n° 02.549.734-8 expedida pelo IFP/RJ, inscrito no C 
sob o n° 299.637.297-20, residente e domidliado na cidade do R 
Janeiro, RJ, com escritório 	Rua General Garzon no. 22, aale 
nomeado pelo Conselho de AdmInisiração em 05 de março de .2 
are substituição ao Sr. José Augusto da Gama Figueira que, por a 

	

seus cargos mediante a assinatura dos naspeclivos termos de posse, 	 acionista Tempo Capital Fia. f) Ainda com relação ao It. (Ia), os 

	

devendo permanecer no exercido do cargo até a investidura de seus 	ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAOR- 	Srs, acionistas fizeram registrar a consolidação de composição do 
sucessores. § 	- A Assembléia Geral fixará o montante global da 	DINARLA da Telemar Norte Leste SA, realizada no dia 11 de abril de 	Conselho de Administração da Companhia, com mandato até e Az, 

	

remuneração dos membros da Diretoria, cabendo ao Diretor Preste. 	2007, lavrada na forma de sumário conforme faculta o § 10 do artigo 	sernbldia Geral Ordinária de 2008, estando integrado pelos seguintes 

	

te a individualização da referida remuneração à Diretoria. Art. r Eis, 	17 do Eatatuto Social: 1...112E.AL,..12AILESCEIBe Realizada na sala 	membros: (1) corno efeflvo, o Sr. LUIZ EDUARDO FALCO PIRES 

	

caso de impedimento ou de ausência do Diretor Presidente ou de 	de reuniões do 5° andar da sede da Companhia, localizada na Rua 	CORREA, e corno seu suplente, o Sr. PEDRO JEREISSATI, (2) como 

	

qualquer das demais membros da Diretoria, o Diretor Presidente In- 	General Polidora n° 99. Botafogo, na Cidade e Estado do Rio de Ja- 	efetivo, o Sr. JOSÉ LUIS MAGALHÃES SALAZAR e corno seu eu- 

	

dicará seu substituto ou o do Diretor ausente, conforme a caso, den- 	noir°, no dia 11 de abril de 2007, às 10:30 horas. 2. OlOnFM nn 	plante, o Sr. OTÁVIO MARQUES DE AZEVEDO, (3) como efetivo, o 

	

ta os demais Diretores. Parágrafo único - Ocorrendo a hipótese pr.- 	MA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (I) Tomar as cantas dos 	Sr. JUIJO CESAR PINTO, es Corno seu suplente, o Sr. CARLOS ME.  

	

'vista neste artigo, o substituto terá direito ao seu voto e ao do subo. 	Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administra- 	DEIROS SILVA NETO, (4) como efetivo, o Sr. JOSÉ MAURO MET- 

	

tituldo nas reuniões da Diretoria. ArL 90  - Em caso de vacándo na 	tão e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercido social en- 	TRAU CARNEIRO DA CUNHA, e como seu suplente o Sr. JOSÉ 

	

Diretoria, deve ser convocado Assembléia Geral para deliberar sobre 	cerrado em 31 de dezembro de 2006, acompanhados do parecer dos 	AUGUSTO DA GAMA FIGUEIRA. (5) corno efetivo. o Sr. ANTONIO 
o substituição. Art. 100  - Compete aos Diretores a representação da 	auditores Independentes; (II) Aprovar a destinação do lucro liquido do 	CARLOS BORGES CAMANHO, e, corno seu suplente, o Sr. GUS- 

	

Companhia e e prática dos atos regujores de gestão que lhes são 	exercido de 2006, a distribuição de divIdenolds, observados os valo- 	TAVO ADOLFO BAILLY, membros estes cuja qualificação está supra 

	

etribuldos por lei e por este Estatuto. Art. 11° Ao Diretor Presidente 	res de Juros sobre Capital Próprio declarados durante o exercício de 	indicada ou encontra-se explicitado no item ti) de deliberação cons- 

	

da Companhia compete. especificamente: a) coordenar o processo de 	2006, e o Orçamento de Capital; (III) Eleger membros para compor o 	tanta da Assembléia Geral Ordinária de 2005. g) Quanto ao item (iv) 

	

fixação dos rumos negociais e de elaboração dos programas e Mn- 	Conselho de Administração, em complementação de mandato, na for- 	da Ordem do Dia, foi aprovada a eleição dos Membros do Conselho 

	

buições dos demais Diretores, bem como acompanhar a sua escoe, 	ma do artigo 150 da Lei 6.404/76; (iv) Eleger os membros do Com- 	Fiscal pare o exercido eoclal iniciado em 1° de janeiro de 2007, com 

	

ção. Inclusive a elaboração dos respectivos relatórios; b) providenciar 	solho Fiscal e respectivos suplentes; e (v) Fixar a remuneração dos 	mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2008, tendo sido °lei- 

	

a elaboração do relatos anual da administração e das demonstra- 	Administradores e dos membros do Conselho Fiscal da Companhia. 	tos os seguintes membros.•efetkvos e suplentes, nos te 	do artigo 

	

Ores financeiras da Companhia; c) promover a execução dos delibe- 	ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (I) Apreciar a proposta 	161 da Lel n°. 6404/76: por indicação do acionista Tele Norte Leste 

	

rações da Assembléia Geral; d) convocar as Assembléias Gerais em 	de apropriação contabil de Juros sobre o Capital Próprio, no montante 	ParUcipações SÃ., (a) zurnitip ente. o Sr. PEDR 

	

nome da Diretoria; e) presidir as Assembléias Gerais e designar um 	de até R$800.000.000.00 (oitocentos milhões de reais), para o ex. 	REIRA COELHO, brasileiro, casado, administrador 

	

dos presentes para funcionar como secretário; e f) convocar e presidir 	cicio social de 2007. 3._CQNSFQQAQ1d2, Edital publicado, no "Diário 	tador da carteira de identidade n°. 2.744.529, exp 

	

as reunidas de Diretoria. Art. 12° Serão deliberadas em reunião da 	Oficial do Estado do Rio de Janeiro", parte V, nas adições dos dias 	inscrito no CPF/MF sob 	258.318.957-34, roo 

	

Diretoria as ,soguintes malárias: al proposto, sobra.conslituição, arte- 	23/03/2007, página 83, 26/03/2007, página 26 e 27/03/2007 	 2, apartamento. 802. n 
• , 	 , . 	. 	. 	. 	. . 	. 	. . 

de gestão. § 1° - Todos os membros da Diretoria são investidos em 	 vez, passou a integrar a suplência, sendo registrada a abstenção pe 

te, ern qualquer outro local poeveamente estabeleddo. s r 	reu- 
niões da Diretoria realizapeeão com a presença da maioria de seus 
membro., Irando as deliberações tomadas por rnaloda de votos dos 
Diretores presentes, considerando-5e cano presente aquele que co-
nes na ocasião, representado por outro Diretor. Art 13° - É obri-
gatória a aeoinatura de 2 (dois) Diretores em conjunto para que e 
Compenetre poma: a) conceder avais, fianças ou outras garantias; b) 
assinar e endossar cheques, duplicatas, lens de cambio, notas pro-
missórias, debêntures e outros eidos; c) constituir procuradores; ol) 
contrair obrigações e firmar compromissos, inclusive apresentar pro-
postas, celebrar e rescindir controlos e nus aditivos; e) transigir, de-
sistir e renunciar a direitos; f) alienar bens do ativo permanente; g) 
participar de consórcios, associações com outras sociedades e de 
acordos de acionistas. Parágrafo único - A Companhia poderá corra-
tituir procurador, inclusive um doe membros da Diretoria, para a prá-
tica de quaisquer atos, mesmo os prenotas neste artigo, mus ounpre 
com fim espedfico e prazo de validade limitado ao máximo de 1 (um) 
ano, exceto as procurações para fins judiciais ou para defesa ar,, pro-
cesoo addrennitivo e ao procurações outorgadas para representação 
da Companhia no exterior, quando for eãgênda expresse de lei, que 
poderão ser por prazo indeterminado. VI. Cominem Consultivos 
- Art. 14° - A Companhia poderá ter Conselheiros Consultivos para 
aconselhar os Diretores em matérias relevantes para a consecução 
do objeto soda'. § 1° • Os Consdheiros Coneuitivos serão designados 
pela Diretoria, por um período de 2 (dois) anos, podendo ser reelei-
tos. § 30 - Os Conselhaire. Consultivos atuarão em sues respecdno 
áreas de especialização sempre que edidtedos peba Diretores da 
Companhia, observados os magna* convencionados oorn o Diretor 
Presidente. VII. Aseunbláltes Gewals - Art. 15° 'A Assembléia Gerei 
reunir-se-á ordlneriernente unme vez por ano, dentro doo quatro me* 
após o término de cada emendo soda!, competindo-lhe tomar as de-
liberações previstas em Id. Art. let - A Anembiela Geral reunir-se-á 
extreordinadamente sempre que os interesse. soden, este Estatuto 
ou a legislação em vigor exigir o pronunciamento dos adonlotas. Art 
17. - A Anerndefela Gerei, ordinária ou extraordinária, reenS Montada e 
presidida pelo Diretor Presidente, que designará um dos presenteo 
para funcionar como secr... Art tat - Somente poderão tornar 
parte na ~rabi. Geral os acionistas titulares de ações que es-
tiveram registradas em seu nane, no Hm próprio, até 48 (quarenta e 
oito) horas antes da data mercada para e realização da Assembléia. 
VIII. Conselho Floral - Art. tr - O Conselho Fiscal somente fun-
cionará nos exercícios socied cem que for instalado, a pedido de acio-
nistas que preencham os requisitou exigidos por lei. Art. 20° • O Con-
selho Fiscal, quando erre fundonarnento, será constituído no mínimo 
por 3 (três) e no máximo por 5 (cinco) n.mbroo efetivos e igual nú-
mero de suplentes odonatos ou não, eleitos pela Assembléia Gerai, 
podendo ser reeleitos, oorn as atribuições previstas em lei. Parágrafo 
único - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada 
pela Assembléia Geral que os eleger. IX. Exercício Social Art. 210  
- O exerdelo sodal termina em 31 de dezembro de ceda ano, quan-
do será levantado o balanço patrimonial e demole demordtraçõess fi-
nanceiras. § 1° - Do resultado do exercido, após as deduções de 
prejuizos acumulados e da provisão para o Imposto de Renda, serão 
deduzidas as participa*s doa administradores da Companhia, oe e 
quando deliberado pela Anemblella Gerei, nos limites e formas pre-
vistos em lei. § r - Apurado o lucro liquido do exercido, dele de-
dudrekse-ão inidelmente 5% (dnco por cento) para constituição da re-
serva legal, até esta alcançar 20% (vinte por cento) do capital oodal 
ou até que a soma desta e de outras reservas do capital exceda a 
30% (trinta por cento) do mesmo captai. § 3°  - Do 14010 liquido ajus-
tado, nos tensos do art. 202, Inciso I, alínea 'a', da Lei n° 6.404/76. 
destinar-se-Ao; e) 25% (vinte e cinco por cento), no ~imo, ao pa-
gamento de dividendo anual obrigatório; e b) ate 75% (setenta e cin-
co por cento) para a reserva de realiza* de investimentos. § • O 
saldo que houver, apõe o cumprimento do disposto nos parágrafos 
anteriores deste artigo, teré a aplicação que decidir e Asaembno 

§ 15° - A Compondo poderá levantar balanços intermediários, 
qualquer tempo, para atender elegendas legals ou converelêndes ce-
deis. inclusive para distribuição de dMdendos. X. Liquidação - Art. 
2?- A Companhia entrará em liquidação nos casco previstos em lel, 
competindo á Aosembiéle Gemi estabelecer o modo de liquidação, 
eleger o IML/Manto e o Conselho Fiscal pare tal finalidade. 
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TELEMAR NORTE LESTE S/A 
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CONSTRUTORA OAS LTDA. 
BALANÇO PATRIMONIAL 
EXERCICIO 01 DE FEVEREIRO DE 2006 A 31 DE JANEIRO DE 2007. 
EM REAIS. 

Pagina: 00601 

e 

ATIVO Rã 
CIRCULANTE 

Disponibilidades 835,251.78 

Titulos e valores mobiliários 60,395,873.24 

Contas a receber de clientes 174,256,184.91 

Empresas ligadas 73,229,377.80 

Impostos a recuperar 42,220,721.69 

Adiantamentos e terceiras 3,779,441.11 

TItulos a receber 1,497,086.10 

Dividendos 324,998.21 

Despesas antecipadas 2,178,519.68 

Outras contas a receber 
Total do circulante 

2,460,682.53 
—1313MIM 

NÃO CIRCULANTE 
Realizável a longo prazo: 

Contas a receber de clientes 
Empresas ligadas 
Titules a Receber 
Impostos a recuperar 
Adiantamentos a terceiros 

35'21' 	 Adiantamento p/ Future Aumenta de Capital 
Imóveis a comercializar 

;-21C° 	 Depositas Judiciais e Emprestimos Compulsórios 

31tri-1 	 Despesas antecipadas 

gl'b"-z• 	 Outras contas a receber 
- s'aoo 	 Total realizável a longo prazo 

Investimentos em controladas e coligadas 
'á ftf 	 imobilizado 
Wr2L Z 	 Diferido 

a 	12' 	
Total do ativo não circulante 

p.e0(,) 

Y2 g .  

CONSTRUTOBA OAS LTDA. 
ARIA PARTICIPAÇOES LTDA._ 	JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO 

SÓCIA COTISTA 	 SÓCIO ADMINISTRADOR 

R 	SENTADA POR: 

CMP PARTICIPACOES LTDA. 

TOTAL DO ATIVO 

417,892,098.45 
198,901,984.54 
111,574,626.01 

2,449,765.69 
—750711",4T4.69 

1,091,996,411.74  

146,774,821.50 
175,884,686.89 
50,365,804.80 
35,153,934.74 

918,158.98 
2,860,085.43 

352,859.41 
5,027,648.32 

392,440.15 
131,658.23 

ES DE MORAIS 
SP16711410-2 
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MOISE 	ES DE MORAIS 
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CONSTRUTORA OAS LTDA. 
BALANÇO PATRIMONIAL 
EXERCICIO 01 DE FEVEREIRO DE 2006 A 31 DE JANEIRO DE 2007. 
EM REAIS. 

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 
CIRCULANTE 

Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos 
Salários, provisões e contribuições sociais 
Impostos a recolher 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 
Programa Recuperação Fiscal - REFIS 
Custos a Incorrer 
Retenções Contratuais 
Titulos a pagar 
Outras obrigações 

Total do passivo circulante 
NAO CIRCULANTE 
Exigirei a longo prezo: 

Empréstimos e financiamentos 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Programa Recuperação Fiscal. REFIS 
Custos a Incorrer 
Tributos e contribuições a pagar 
Titulos a pagar 
Provisões 
Outras obrigações 

Total do passivo não circulante 

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS 

4 	 PATRIMONIO UQUIDO 
, Capital social 0 

Reservas de capital 
S . c9  	1;6§:t4 	

Reservas de reavaliação Ativos Propdos ? , 

g m 0 0 
V 5 
C, 

Eg11 ININY 	 xrC131 	
Reservas de reavaliação Ativos Controlados 
Lucros acumulados: 

.\\:,......' -.....i i c...à: 	
CC. Antes dos efeitos do REFIS 

2,2 . 	
511 2S. 	

Efeitos da provisão do REFIS o ..,..n 	 Total de lucros acumulados 
o> 	 -., .-o• o  co C) ,.. 

, O 
.2 -I 	

I 	.., 3 m 	 Ido patdmOnlo líquido a-ã• ...., CD .3 Z 

.2 	 ti à • a 0 	i5V, 	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ., 
,. 	 t., g ,. • )::. 

Oz-.`—ir..o 
.,....,,,,w., 

IA COTISTA 
RESENTADA POR: 

CMP PARTICIPAÇÕES LTDA. 
ctaea DP anulo MATA PIRAR 

Pagina: 00602 

R$ 

14,847,241.73 
334,316.91 

12,563,513.96 
1,397,648.93 
9,172,109.46 

10,706,775.64 
19,708,587.73 
1,978,128.93 
4,554,133.81 

943,530.30 
—71;205,91726" 

121,000.00 
74,145,884.14 

266,737,620.48 
29,562,881.60 
4,409,680.36 
2,328,337.07 
5,017,000.00 

111,424.56 
382,433,828.21 

15,191,625.50 

206,816,361.03 
1,161,080.82 

64,084,447.98 
3,152,005.24 

620,395,471.68 
(277,444,396.12) 
342,951,075.56 
618,164,970.63 

1,091,996,411.74  

OAS LTDA. 
JOSÉ ADEUMFUO PINHEIRO FILHO 

SOCO) ADMINISTRADOR 
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(470,616.46) 

(27,467,989.26) 

15,949,034.28 

(294,552.26) 

(4,062,453.66) 

11,592,028.36 

• 
CONSTRUTORA OAS LTDA. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO. 
EXERCICIO 01 DE FEVEREIRO DE 2006 A 31 DE JANEIRO DE 2007. 
EM REAIS. 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
IMPOSTOS SOBRE VENDAS 
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA 
CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS 
LUCRO BRUTO 

RECEITAS(DESPESAS)OPERACIONAIS 
Gerais e administrativas 
DepreciaçOes 
Outras receitas(despesas) operacionais, liquidas 
Resultado da Equivalencia Patrimonial 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 

Pagina: 00603 

115 
823,570,814.96 
(52,869,360.95)  
770,701,454.01 

(650,437,552.42)  
120,263,901.59 

(84,879,297.41) 
(69,248,968.14) 

(235,173.20) 
(28,873,061.64) 
13,477,905.57 

35,384,604.18 

RESULTADO FINANCEIRO 
Receitas Financeiras 
Despesas Financeiras 
Refis 
	 (13,070,063.12) 

Outras 
	 (7,349,829.86) 

LUCRO OPERACIONAL 	 43,887,640.02 

"ti;  i'950  
5,F.9 o  o 

§ g-  51  

i-- 
• 2. g - c o 

P..2,-; rn 	RO LIQUIDO DO EXERCICIO 

Ç.L  a ki ife.0 PT- ' 14% 	 tj 	 \ CONSTRUT RA OAS LTDA. 
ENRAMA E PARTICIPAÇOES I.14. 	JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO 

SOCA COT1STA 	 SÓCIO ADMINISTRADOR 
REPRESENTADA POR: 

CMP PARTICIPAÇOES LTDA. 
CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES 	(--2 

4Ç:t"   

gemere AnmiNismennp 

AMORTIZAÇÃO DE (ÁGIO) DESAGIO 

RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAL, LIQUIDA 

LUCRO ANTES DA CONTR. SOCIAL E IMPOSTO DE RENDA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

IMPOSTO DE RENDA 

8,503,035.84 
28,922,928.82 
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CONSTRUTORA OAS LTDA. (TT) 
094.5 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO. 
Exercícios findos em 31 de Janeiro 2006 e de 31 de Janeiro de 2007 

CAPITAL 
INTEGRALIZADO 

R$ 

206,816,361.00 SALDO EM 31 DE JANEIRO DE 2005. 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS 
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO 

S LTDA. CONSTRUTORA O 
A IA E PARTICIPAÇÕES LTDA. 
SUJA COTISTA 

REPRESENTADA POR: 
CMP PARTICIPAÇÕES LTDA. 

CÉSAR DE ARAÚJO MATA PIRES 
SOMO ADMINISTRADOR 

(Em Reais - R$) 

Pagina: 00604 

CAPITAL 
REALIZADO ATUALIZADO 	 RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 

COR. MONET. 
DO CAPITAL 

R$ 

RESERVA PARA 
REINVESTIMENTO 

R$ 

REAVALIAÇÃO 
A. PROPRIOS 

R$ 

REAVALIAÇÃO 
A. CONTROLADAS 

R$ 

LUCROS 1 PREJUIZOS 
ACUMULADOS 

R$ 

TOTAL 

R$ 

0.03 1,161,080.82 0.00 295,472,011.57 503,449,453.42 

73,572,670.35 4,707,147,29 78,279,812.64 
71,454,975.15 71,454,975.15 

(1,000,000.00) (1,000,000.00) 

0.03 1,161,080.82 73,572,670.35 4,707,14229 365,926,986.72 652,184,241.21 

(9,488,222.37) (1,555,137.06) 11,043,359.43 
11,592,028.36 11,592,028.36 

(45,611,298.94) (45,611,290.94) 

0.03 1,161,080.82 64,084,447.98 3,152,005.23 342,951,075.57 618,164,970.63 

C, 

D MÇÃO: 
-a iitOkéloos DISTRIBUIDOS 

à->f  Nra4k • EM 31 DE JANEIRO DE 2006. 
r,L1  

?" genãtÃO DE RESERVA 
411,t(tp LIQUIDO DO EXERCICI 

DI,WDENDOS DISTRIBUIDOS 
r 

E130 EM 31 DE JANEIRO DE 2007. 

MOI. 	OMES DE MORAIS 
JOSÉ ADELMÁRIO PINHEIRO FILHO 	 CRC 1 SP 16777410-2 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

206,816,361.00 

‘.)) 
206,816,361.00 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
PARA OS laERCICIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2005 
(Em Real, - R$) 

DR xale 
ORIGENS DE RECURSOS: 
Recursos originados das operaçOes (conforme abaixo) 67,336,956.79 05,914,584.90 
Decréscimo do realizável a longo prazo 34,652,429.23 
Acréscimo no resultado de exercido futuros 1,252,465.57 1,811,647.69 
Transferência do realizável a longo prazo para o ativo circulante 643,971.84 84,890,054.98 
Dividendos e juros sobre capital pnáprio de controlada 8,869,085.413 6,474,119.17 
Total das orlgens 112,754,908.71 159,090,405.74 

APLICAÇOES DE RECURSOS 
Decréscimo do exigIvel a longo prazo (4,202,755.54) (1,305,187.04) 
Acréscimo do realizável a longo prazo (92,935,229.19) 
Acréscimo no InvesUmento (25,892,528.59) (19,352,812.00) 
Acréscimo no imobilizado (4,738,097.42) (1,091,320.32) 
Acréscimo no diferido (2,182,124.41) (267,841.28) 
Transferência do exigirei a longo prazo para o passivo cliculante (11,035,275.14) (21,386,992.73) 
Dividendos distribuirias e pagos (45,609,298.94) (1,000,000.00) 
Total das aplIcagOes (93,460,060.14) (138,339,182.56) 

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 19,294,828.57 20,751,224.16 

VARIAÇOES DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 
Ativo circulante 3,802,153.25 22,427,485.38 

No inicio do exercido 357,375,753.80 334,948,268.44 
No fim do exercido 341,177,937.05 357,375,753E0 

Passivo circulante (15,492,845.32) 1,678,281.113 
No Inicio do exercido 91,698,632.72 90,022,371.54 
No Em do exercido 76,205,907.40 91,698,632.72 

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO 19294828 57 20751 224.18 

DEMONSTRAÇÃO DOS RECURSOS ORIGINADOS DA (APLICADOS NAS) OPERAÇÕES 
Lucro liquido do exercido 11,592,028.36 71,454,975.15 
Despesas (receitas) quando afetam o capital circulante liquido: 

Equivalênda patrimonial (13,477,905.57) (18,748,774.60) 
Amortização de ágio 470,818.48 470,616.49 
DepreclaçOes 16,359,844.02 3,088,025.47 
Imposto de renda e contribuiçfio social (14,794,268.33) (13,923,202.61) 
Varlaçães monetárias, cambiais e encargos sobre longo prazo - liquidas 365,367.41 13,162,108.44 
Impostos a recuperar - Finsocial (29,734,718.29) 
Contas a receber a longo prazo 38,858,563.41 18,707,496.48 
Valer residual do permanente baixado 15,550,453.53 98,226.45 
Provisfio para perda em Investimento 12,402,257.48 19,341,832.00 

Total originado das opa 	Ses 87 330,95819 65,914,584.90 

CONST MOISES NES DE MORAIS 
CR I SP 18111410.2 E PARTICIPMEO 	 JOSE AOELMARIO PINHEIRO FILHO 

CIA CONSTA 	 sócio Aomouormoort 
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• Deloittee 
Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes 
Avenida Tancredo Neves 450 
Edf. Suarez Trade - 29° andar 
41.820-020 - Salvador- BA 

Tel: + 55 (71) 2103-9400 
Fax:+ 55 (71) 2103-9440 
www.deloitte.com.br  

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES  

Srs. Quotistas e Diretores da 
Construtora OAS Ltda. 
São Paulo — SP 

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Construtora OAS Ltda. ("Empresa"), levantados em 
31 de janeiro de 2006 e de 2007, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio liquido e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios 
findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa 
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. As 
demonstrações financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006 e 
de 2005 da investida Investimentos e Participações em Infra-Estrutura S.A. - 1NVEPAR, cujo 
investimento representava 4,07% e 3,58% do patrimônio liquido da empresa, respectivamente, 
foram examinadas por outro auditor independente, cujo parecer datado de 14 de março de 
2007 e 17 de março de 2006, não continha ressalva, e nossa opinião no que se refere ao valor 
do investimento e do resultado de equivalência patrimonial correspondente àquela investida, 
está baseada somente no relatório desse auditor. 

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e 
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o 
volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Empresa; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as 
informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis 
mais representativas adotadas pela administração da Empresa, bem como da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

3. Em nossa opinião, baseada em nossos exames e nos relatórios dos outros auditores 
independentes, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
Construtora OAS Ltda em 31 de janeiro de 2007 e de 2006, o resultado de suas operaçõe 
mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondente 
aos exercícios findos naquelas datas de acordo com as práticas contábeis adotads no Brasil. 
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4. Conforme descrito nas notas explicativas rt's  4 e 6 às demonstrações finsnceiras, a Empresa 
possui registrado, no realizável a longo prazo, contas a receber de clientes e títulos a receber 
oriundos de direito de serviços prestados e despesas incorridas devido à paralisação de obras. 
O recebimento desses créditos depende da conclusão das negociações em andamento, 
inclusive pelas vias administrativas e judiciais. Adicionalmente, conforme mencionado na 
nota explicativa na 5, a empresa faz parte de unia organi7ação e mantém operações relevantes 
intercompanhias com a sua controladora e empresas ligadas. 

5. Conforme descrito na nota explicativa n2  8 às demonstrações financeiras, a Empresa procedeu 
a avaliação de seus ativos representados por máquinas e equipamentos, e veículos a valor de 
mercado, e registrou em 31 de janeiro de 2006, reavaliação do ativo imobilizado no montante 
de R$ 111.473 mil (R$ 73.573 mil, líquidos dos efeitos tributários), com base em Laudo de 
Avaliação emitido por peritos independentes. 

6. Conforme descrito na nota explicativa na 14 às demonstrações financeiras, a administração da 
Empresa baseada em decisão favorável do Superior Tribunal de Justiça, transitada em julgado 
(em fase de execução), oriunda de Ação Declaratória ingressada contra a Fazenda Nacional, 
registrou no resultado do exercício de 31 de janeiro de 2006 o montante de R$ 105.973 mil 
(R$ 69.942 mil, liquido dos efeitos tributários), decorrente de crédito de Finsocial recolhido a 
maior, em função da majoração de suas aliquotas, declarada inconstitucional pela Resolução 

do Senado Federal n°49/95. 

7. Nossos exames foram conduzidos com o objetivo de emitir parecer sobre as demonstrações 
financeiras básicas referidas no primeiro parágrafo, tomadas em conjunto. As demonstrações do fluxo 
de caixa que estão sendo apresentadas para propiciar informações suplementares sobre a Empresa, 
não são requeridas como parte integrante das demonstrações financeiras básicas, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As demonstrações do fluxo de caixa foram submetidas aos 
mesmos procedimentos de auditoria descritos no parágrafo 2 e, em nossa opinião, essas 
demonstrações suplementares estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos 
relevantes, em relação às demonstrações financeiras básicas referentes aos exercícios findos em 31 de 
janeiro de 2007 e de 2006, tomadas em conjunto. 

São Paulo, 18 de abril de 2007 
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BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2006 17  
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Nota 
;Judicativo 

zool  
B,Sjajj 

2006..  
RS mil 

CIRCULANTE 
Caixa e bancos 835 6.368 

Títulos e valores mobiliários 60.396 20.515 

Contes a receber de clientes 4 174.256 200.262 

Empresas controladora, controlada e ligadas 5 73.229 83.756 

Impostos a recuperar 14 42.221 40.207 

Adiantamento a terceiros 3.779 3.228 

Titules a receber 1.497 827 

Dividendos 325 684 

Despesas antecipadas 2.179 1.193 

Outras contas a receber 2.461 335 
361.178 357.375 Total ativo circulante 

NÃO CIRCULANTE 
Realizável a longo prazo 

Contas e receber de clientes 4 146.775 162.976 

Empresas controladora, controlada e ligadas 5 175.885 225.175 

Títulos a receber 6 50.366 50.366 

Impostos a recuperar 14 35.184 29.735 

Adiantamento a terceiros 918 918 

Adiantamento pare futuro aumento de capital 2.860 4.690 

Imóveis a comercializar 353 346 

Depositos judiciais 5.027 4.875 

Despesas antecipadas 393 127 

Outras contas a receber 131 131 
417.892 479.339 Total do realizável a longo prazo 

Investimentos em controladas e coligadas 7 198.902 196.059 

Imobilizado 8 111.575 124.171 

Diferido 2.449 268 
730.818 799.837 tal do ativo não circulante 

explicativa 	R8 mil 	14.5 sai! 
Nota 	2007 	2006 

0",  

' 1. 020AF L DO ATIVO 1.091.996 	1.157.212  

as explicativos skparte ilcgrantr das demonstrações f.  olmeiras. 

eAssivo E PATRIMÔNIO LIOUIDO  

CIRCULANTE 
Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos 
Salários, provisões e contribuições sociais 
Impostos a recolher 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 
Programa de recuperação fiscal- REFIS 
Custos a inconer 
Retenções contratuais 
Titulo, a pagar 
Outras obrigações 
Total do passivo circulante 

NÃO CIRCULANTE 
Ealgivel a longo prazo 

Einprésihnos e financiatnentos 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
Programa de recuperação fiscal - REFIS 
Custos a incorrer 
Tributos e contribuições a pagar 
Titulos a pegar 
Provisões 
Outras obrigações 

Total do passivo não circulante 

RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

PATRIMÔNIO LIQUIDO 
Capital social 
Reserva de capital 
Reserva de reavaliação 
Lucros acumulados: 

Antes dos efeitos do REFIS 
Efeito da provisão referente ao REFIS 

Subtotal 

Total do patrimendo liquido 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 

	

14.847 	14,294 

9 	334 	33.145 

	

12.564 	10.274 

	

1.398 	1.461 
9.172 

11 	10.707 	8.410 

	

19.709 	15.702 

	

1.978 	2.695 

	

4.554 	4.676 

	

943 	1.042 

	

76.206 	91.099 

9 	121 	249 

	

74.146 	91.567 

II 	266.738 	266.671 

	

29.563 	23.553 

	

4.409 	9.260 

	

2.328 	2.964 
14 	5.017 	5.017 

	

111 	111 

	

382.433 	399.392 

12 	15.192 	13.939 

13 	206.816 	206.816 

	

1.161 	1,161 

	

67.237 	78.280 

	

620.396 	641.006 

	

(277.445) 	(275.081) 
342.951 	365.925 

618.165 	652.182 

1.091.996 	1.157.212  
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RESULTADO FINANCEIRO 
Receitas financeiras 
Despesas financeiras 

Refis 
Outras 

LUCRO OPERACIONAL 

11 

AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO 7 

(DESPESAS) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS, LIQUIDAS 16 

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E 
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 10 

IMPOSTO DE RENDA 10 

	

28.923 
	

13.618 

	

(13.070) 
	

(17.103) 

	

(7.350) 	(9.762) 

	

43.886 	122.651 

(470) 	(470) 

(27.467) \(19.413) 

	

15.949 	102.768 

(295) 	(8.193) 

	

(4.062) 	(23.120) 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO POR QUOTA DO CAPITAL - R$ 

11.592 71.455 

As notas explicativas são parte irttegrante das demonstrações  
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2006 

    

Nota 
explicativa 2007 	2006 

R$ mil 	R$ mil 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
IMPOSTOS SOBRE VENDAS 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 
LUCRO BRUTO 

	

823.571 	701.719 

	

(52.870) 	(44.295) 
770.701 	657.424 

(650.437) (579.423) 
120.264 	78.001 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS 
Gerais e administrativas 	 (69.251) 	(37.967) 
Depreciações 	 (235) 	(305) 
Outras receitas (despesas) operacionais, liquidas 	 15 	(28.873) 	79.420 
Resultado de equivalência patrimonial 	 7 	13.478 	16.749 

LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 	 35.383 	135.898 
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CONSTRUTORA OAS LTDA.  

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2006 

Reserva de capital 	Reserva de reavaliação  

Capital 	Reinvestimento 	Ativos 	Ativos de 	Lucros 

social 	Finor 	próprios controlada acumjulados Total  

R$ mil 	R$ mil 	R$ mil 	R$ mil 	R$ mil 	R$ mil 

Saldos em 1° de fevereiro de 2005 

Constituição de reserva de reavaliação líquida dos impostos 

Lucro líquido do exercício 

Destinação: 
Dividendos 

Saldos em 31 de janeiro de 2006 

Realização de reserva de reavaliação 

Realização dos impostos diferidos sobre a reserva de reavaliação 

Lucro líquido do exercício 

206.816 1.161 295.470 503.447 

73.573 4.707 78.280 

71.455 71.455 

(1.000) (1.000) 

365.925 652.182 
206.816 1.161 73.573 4.707 

(14.376) (2.356) 16.732 

4.888 801 (5.689) 

11.592 11.592 

(45.609) (45.609) 

618.165 
206.816 1.161 64.085 3.152 342.951 

5 
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AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 19.296 	20.751 
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CONSTRUTORA OAS LTDA. 

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2006 

ORIGENS (APLICAÇÕES) DE RECURSOS: 

Das operações 
Lucro líquido do exercício 
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido: 

Equivalência patrimonial 
Amortização de ágio 
Depreciações 
Imposto de renda e contribuição social 
Variações monetárias, cambiais e encargos sobre o longo prazo - líquidas 

Impostos a recuperar - Finsocial 
Contas a receber a longo prazo 
Valor residual do permanente baixado 
Provisão para perda em investimento 

Total originado das operações 
Dividendos e juros sobre capital próprio de controlada 
Dividendos distribuídos e pagos 
Transferência do realizável a longo prazo para o ativo circulante 
Transferência do exigível a longo prazo para o passivo circulante 
Decréscimo (acréscimo) no realizável a longo prazo 
Acréscimo no resultado de exercícios futuros 
Acréscimo no investimento 
Acréscimo no imobilizado 
Acréscimo no diferido 
Decréscimo no exigível a longo prazo 

AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO 

REPRESENTADO POR 

Ativo circulante 
No fim do exercício 
No início do exercício 
Aumento 

Passivo circulante 
No fim do exercício 
No início do exercício 
(Redução) aumento 

2007 2006 
R$ mil R$ mil 

11.592 71.455 

(13.478) (16.749) 
470 470 

16.360 3.086 
(14.794) (13.921) 

365 13.162 
(29.735) 

38.859 18.707 
15.560 98 
12.402 19.342 
67.336 65.915 

8.869 6.474 
(45.609) (1.000) 

644 84.890 
(11.036) (21.387) 
34.653 (93.934) 

1.253 1.811 
(25.693) (19.354) 

(4.737) (1.091) 
(2.181) (268) 

(4.203) (1.305) 

19.296 20.751 

361.178 357.375 
357.375 334.948 

3.803 22.427 

76.206 91.699 
91.699 90.023 

(15.493) 1.676 
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Transações que não afetam caixa: 
Adições aos investimentos 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2006 

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 

Pagamentos efetuados durante o ano: 

Juros 

Imposto de renda e contribuição social 

ELIÃO DE NOTAS - 
Sfi Roberto Fernanteli 48'4 	19.354 de 

Andrade, N.° 37 - Fone
.  : 3258 '"3 a presenLe Cópia r 	gráfica coai presealad0. na  p. 	rep 

As notas explicativas são parte integrante das demonstraço 

NIARc" C:2  
SELOS R

FCOUBDOS POR VERBA VALOR RECEBIDO 
R$ 1,75 

8.448 4.667 

• 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

2007 2006 
RS mil R$ mil 

LIICTO líquido do exercício 11.592 71.455 
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa gerado pelas 
atividade operacionais: 

Equivalência patrimonial (13.478) (16.749) 
Amortização de ágio 470 470 
Depreciações 16.360 3.086 
Imposto de renda e contribuição social (14.794) (13.921) 
Variações monetárias, cambiais e encargos - liquidas 2.676 16.218 
Impostos a recuperar - Finsocial (69.942) 
Contas a receber a longo prazo 	, 38.859 18.707 
Valor residual do permanente baixado 15.560 98 
Provisão para perda em investimento 12.402 19.342 
Dividendos e juros sobre capital páprio de controlada 8.869 6.474 

(Aumento) redução nos ativos operacionais: 
Contas a receber de clientes 3.348 44.241 
Impostos a recuperar 5.509 1.150 
Despesas antecipadas (1.252) 1.570 
Créditos diversos (1.013) (33.638) 

Aumento (redução) nos passivos operacionais: 
Fornecedores 553 (9.976) 
Salários, provisões e contribuições sociais 2.290 (416) 
Impostos a recolher (63) (44) 
Outras obrigações e contas a pagar (417) 5.278 

Caixa gerado pelas atividades operacionais 87.471 43.403 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Aquisição de investimento (4.212) 
Aquisição de imobilizado (4.737) (1.091) 
Aquisição de diferido (2.181) (268) 

Caixa aplicado nas atividades de investimentos (11.130) (1.359) 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Empréstimos tomados de terceiros 45.302 15.261 
Empréstimos de empresas ligadas 106.705 92.479 
Empréstimos pagos a terceiros (80.022) (33.513) 
Empréstimos pagàs a empresas ligadas (68.369) (131.535) 
Dividendos distribuídos e pagos (45.609) (1.000) 

Caixa aplicado nas atividades de financiamentos (41.993) (58.308) 

AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 34.348 (16.264) 

DISPONIBILIDADES 
Caixa e equivalentes no início do exercício 26.883 43.147 
Caixa e equivalentes no final do exercício 61.231 26.883 
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111 	1 	CONSTRUTORA OAS LTDA. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE JANEIRO DE 2007 E DE 2006 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A Empresa tem como principal atividade a exploração de serviços de engenharia civil pesada, 
da indústria da construção civil e atividades correlatas, desenvolvendo projetos de construção 
para o setor privado e para o setor público tais como: supermercados, instalações industriais, 
hotéis, rodovias, ferrovias, pontes, instalações portuárias, barragens, obras de saneamento 
básico e demais projetos de infra-estrutura. 

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na Lei das 
Sociedades por Ações. Essas demonstrações financeiras incorporam as alterações trazidas pelos 
seguintes normativos contábeis: Normas e Procedimentos de Contabilidade 27 (NPC 27) — 
Apresentação e Divulgações e Normas e Procedimentos de Contabilidade 22 (NPC 22) - Provisões, 
Passivos, Contingências Passivas e Contingências Ativas, ambos emitidos pelo Instituto dos Auditores 
Independentes do Brasil - Ibracon, em 03 de outubro de 2005. Nas demonstrações financeiras 
referentes ao exercício findo em 31 de janeiro de 2006, apresentadas para fins de comparação, foram 
efetuadas determinadas reclassificações para adequá-las aos normativos contábeis acima 
mencionados, e permitir aos usuários a comparabilidade com o exercício corrente. As principais 
alterações resultantes da aplicação desses normativos foram as seguintes: 

• Apresentação do grupo "Não circulante" no ativo e no passivo; e 

• Reclassificação dos depósitos judiciais, anteriormente classificados no ativo, para o passivo, 
como redutor da conta "provisão para contingências", nas situações onde seja aplicável. 

3. PRINCIPAIS CRITÉRIOS CONTÁBEIS 

 

Títulos e valores mobiliários 

 

   

São registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que ao 
superam o valor de mercado. 	 0? E 

Mak 
?4A o Provisão para devedores duvidosos 

A provisão para devedores duvidosos é fundamentada na análise procedida pela 
administração, que leva em consideração a conjuntura econômica do país, os riscos 
específicos da carteira, a experiência 
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Investimentos 

Os investimentos em empresas controlada e coligadas são avaliados pelo método da 
equivalência patrimonial. Os demais investimentos são registrados ao custo de aquisição, 
ajustados por provisão para perda, se necessária. 

Imobilizado 

É registrado pelo custo de aquisição, construção ou reavaliação, deduzidos da depreciação 
calculada pelo método linear, com base nas taxas mencionarias na nota explicativa las' 8. 

Contratos de longo e curto prazo  

O resultado dos contratos a longo prazo é apurado conforme o desenvolvimento de cada 
contrato específico, considerando a relação existente entre os custos incorridos e os custos 
totais orçados reajustados, de acordo com a Instrução Normativa SRF n°  21/79. 

Para os contratos de curto prazo, as receitas e os custos são contabilizados no resultado de 
exercícios futuros e apropriados ao resultado quando da conclusão dag obras. 

Direitos e obrigações 

Atuali7ados a índice de correção monetária e acrescidos de juros, nos termos dos contratos 
vigentes, de modo a refletir os valores incorridos até a data do balanço. 

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos 

A provisão para imposto de renda foi constituída à aliquota de 15% sobre o lucro tributável 
mais adicional aplicável de 10%. 

A contribuição social foi constituída à alíquota de 9% sobre o lucro antes da provisão para 
imposto de renda, ajustado pelas inclusões e exclusões admitidas na sua base de cálculo. 

As provisões para imposto de renda e contribuição social são classificadas no passivo 
circulante e no exigível a longo prazo proporcionalmente à realização dos lucros diferidos das 
obras contratarias com entidades governamentais e sociedades de economia mista e da r erva 
de reavaliação. 

Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras requer que a administração efetue estimativas e 
adote premissas, no seu melhor julgamento, que afetem os montantes apresentados de ativos e 
passivos, assim como os valores de receitas, custos e despesas. Itens significativos sujeitos a 
estas estimativas e premissas incluem a estisigitya de vida útil de ativo imobilizado e provisãc 

rfaegg5a,siogularmente e entende 
• empulete. ttp leao. og,seratimativas. Os valore: 
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2007 	2006  

R$ mil 	R$ mil 

• TABEL,ÃO DE NOTA Dr. Paulo Rorc..toRu Fernendas - a 
Ourino Andrde ° 237. 

Fone: AUTENTke0a preseoe GO reprografka 
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S. PAULO 

mmmo camas c,os SANTOS SILOS PECOU/1011S POR wRga. VALOR Rfctologg$125 

174.098 195.896 
158 	4.366 

174.256 200.262 

	

145.091 	161.292 

	

1.684 	1.684 
146.775 162.976 
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Lucro líquido por mil quotas 

Está calculado com base no número de quotas existentes na data de levantamento do balanço 
patrimonial. 

-4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

Ativo circulante 
Governos 
Privados 

Total 

Ativo não circulante 

Governos 
Privados 

Total 

A Empresa tem contas a receber de clientes vinculados ao governo federal, estadual e 
municipal, relativos a diversas obras em andamento ou em fase final de execução. A 
administração baseada no conhecimento dos negócios e em experiências anteriores não prevê 
perdas na realização desses ativos. 

O saldo da conta a receber de clientes, registrado no ativo circulante e ativo não circulante em 
31 de janeiro de 2007, inclui R$ 52.426 mil e R$ 80.175 mil, respectivamente, (2006, R$ 
50.474 mil e R$ 94.308 mil), oriundos de direitos de serviços prestados e despesas incorridas 
por paralisação das obras, os quais foram atuali7ados considerando as referências contratuais, 
riscos específicos e negociações em andamento, inclusive pelas vias administrativa e judicial. 
Basmada nas negociações em andamento e experiências anteriores, a administração não prevê 
perdas na realização desses créditos ao final dos processos. 

No exercício de 2006 a Empresa procedeu a baixa de contas a receber de clientes no montante 
de R$ 38.859 mil (2005, R$ 18.830 mil), registrada na demonstração do resultado do 
exercício na rubrica de outras receitas (despesas) operacionais, vide nota explicativa n2  15. 

5. EMPRESAS CONTROLADORA, CONTROLADA E LIGADAS 

Referem-se a contratos de mútuo com empresas controladora, controladas e 1ig 	sem prazo 
de vencimento. Os valores estão demonstrados a seguir: 

 

o E z 	2007  
R$ mil 

°Det.  73.229  
73.229 

  

<11 
2006 

R$ mil  

   

Ativo circulante:  
OAS Engenharia e Participações Ltda. (1) 

Total 

     

  

83.756 

 

  

83.756 
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Ativo não circulante: 

2007 2006 
R$ mil R$ mil 

OAS Engenharia e Participações Ltda. - 80.000 

EMPI Empreendimentos Ltda. 138.584 123.444 

Outras, líquido 37.301 21.731 

Total 175.885 225.175  

Sobre essas operações, não incidem atuali7ações monetárias e encargos financeiros. 

(1) A parcela classificada no ativo circulante refere-se, substancialmente, aos valores a serem 
repassados para a empresa controladora, para compor o caixa centralizado. 

6. TÍTULOS A RECEBER — Ativo não circulante 

Refere-se a títulos a receber de órgãos públicos sem prazo de vencimento determinado e sem 
atualização monetária. Os valores estão demonstrados a seguir: 

2007 2006  
R$ mil R$ mil 

Superintendência de Urbanização da Capital — SURCAP 4.538 4.538 

Companhia de Habitação Popular de Alagoas 27.574 27.574 

Ecomati Empreendimentos Ltda. 1.985 1.985 

DNER - Departamento Nacional de Estradas e Rodagens 8.733 8.733 

Outros 7.536 7.536 

Total 50.366 50.366 

,P* 
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Concessionária Rio-Tertsépolis S.A 	 31/12/21/06 	 24.880 	 3188 

ECOVAP - Engenharia e Construções Vale do Parai. Lida. 	 31/12/2006 	 264.000 	

3.545 

292542...008001 

COESA Engenharia Ltda. 	
31/1/2007 	 60.020.527 

SDP-I54 Serviços Ind. Comes. Ltda. 	 31/12/2006 	 61.890 	 50.00 Alipar Alimentos e Participações Ltda. 	 31/12/2006 	 8.710.772 

Ano 200(2 

Investimentos e ParliCipSÇaa em Inita-Estrutura S.A. - INVEPAR 	 31/12/2003 	 17.438.647 

Concessionária Rio-Teresimolis S.A. 	 31/12/2005 	 24.880 

COESA Engenharia Lida. 	 31/1/2006 	 55.331.177 

Agropecuária Fazenda Catalunha S.A. 	 31/12/2005 	 1.828.434 

	
3.545 	 32.88 

95.00 
99,86 

17.00 
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7. INVESTIMENTOS 

ktfilimscões sobre investida  

(%)  4. 	 Quantidade de ações/quotas 	 participação 

.^..;.•1  2 
31/12/2006 	 17.438.647 	 17,00 

Investimentos e Particione. em Infra-Estrutura S.A. 	EPAR 
 

; Dela 

-C. 
flboso 	 possuldm Csrci: 

Património 
líquido 
sinalado 

Lucro (prejuízo) 

dowe.xserciadl.clo 

LIMil 
102.568 

26371.  . .041:1900  
67.612940 

102.568 
24.300 
58143 

20 

115.071.1 
147.842

6 
156.595 

4.934 
17.690 

124 

137.614 
38.884 

166.642 
II 

LIMI145.585 
14.303 

(14.193) 
3.515 

(1.881) 

43.329 
11553 
6.199 

Investimentos 
e Participações 

em Infra- 
Estrutura RA. 

Concessionária 
Rio 

S.A. 

COESA 
Engenharia Ltda. (a) 

ECOVAP - 

Engenharia e 
Construções 

Vale do 
Pamlba (b) 

Agropecuária 
Fazenda 

Catalunha S.A(o) (d) 

Alipar 
Alimentos e 

Participações Ltda. (e) 

SDP-154 
Serviços Ind. 

Comércio Ltda. (f) outros Total 

Ltoill 
1 

Pimll 
181.536 

II 
19.342 

(19.342) 

(6.474) 

16.749 

INVEPAR  
13.1.all 

20.567 

(3.995) 

Terenpolls 

115n7.11 
13.254 

(2.429) 

4.037 

11.5..m11 
147.714 

3.890 

Uma 85_071I 

II 

19.342 
(19.342) 

(470)

(470) 

4.707
4.707 

Bliail Ltd" 

1 196.059 

9.453 
16.240 

(12.402) 

(8.669) 
(14.587) 

13.978 

6.822  
23.394 

(6.011) 

7.750  

14.342 

(2.858) 

4.614 

158.311 

4.690 

(14.235) 

312 

773 

II 

(14.587) 
14.576 

(470)

(470) 

4.389 
12.402 

(12.402) 

62 
3.838 

3.900 1 198.902 

25.133 15.628 148.766 1.085 4.389 

MovImenteeão: 

Saldos em lodo fevereiro de 2005 

Integralização 
Ágio 
Provisão para perda 
Arnonização de ágio 
Dividendos / Juros sobre capital próprio 

Reavaliação 
Equivalem. patrimonial 
Saldos em lede fevereiro de 2006 

Integralisaçâo 
Ágio 
Provisào para perda 
Amortização de ágio 

ividendos /Juros sobre capitai próprio 

ma por venda 
valência patrimonial 
os em 31 de janeiro de 2007 

(a Em 31 de janeiro de 2006. controlada procedeu a andina° de seus ativos representados p r máquinas e equipamentos, a valor de mercado, e registrou res.11800 no montante de RS 4.707 mil, liquido dos efeitos tributários, 

COM base em Laudo de Avaliação emitido por peritos independentes. 

(b Em 4 de MIO 
de 2006 e 25 de agosto de 20060 Empresa Integrallzott 264.000 cotas e 48.0 cotas. respectivamenie. pelos valores de RS 264 mil e RS 48 mil. respectivamente. 

(c) Em 20 de dezembro de 20050 Empresa integralizma 1.828.433.460 mil ações ordinárias pels valor de RS 19.353 mil, e registrou uns ágio de RS 19.342 mil, o qual foi provisionado por não existir Rindamentaçâo econ8mica. 

(d) Em 29 de dezembro de 20060 Empresa alienou e total 	*suas ações nessa Investida pelo valor de RS 100 mil. tendo apurado uma perda de RI 14.985 mil registmda no resultado na rubrica de (despesas) receitas não-operacionais. 

(e) Em 29 de dezembro de 2006 a Empresa Integmlinu.71. 	 ci as pelo valor de RS 16.791 mil. e registrou um ágio de RS 12.402 mil, o qual foi provisionado por nâo existir fundamentação econômica 

(I) Em 15 de dezembro de 20136 a Empresa Integral.° lziluol 
pelo valor de RS 3.900 mil, e registrou um ágio de RS 3.838 mil, cuja fundamentação econOmica foi a mais valia de ativos. 

Álk 
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8. IMOBILIZADO 
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Equipamentos de informática 	

.ffm AtaraecreleFfs.1,7ç• 
Outros 
Subtotal 
Depreciação acumulada 

Total 

13 A'  
0/1 
F,,, 

2007 2006 
Taxas de 

Depreciação 
R$ mil R$ mil % ao ano 

223 
146.821 

8.569 
3.253 

954 
11.324 

230 
162.653 

7.635 
46.364 

9.593 
1.340 

10 
10 
20 
20 
10 

220.144 
(108.569) 

237.815 
(113.644) 

111.575 124.171 
$---- 

A Empresa procedeu a avaliação de seus ativos representados por máquinas e equipamentos, 
e veículos a valor de mercado, e registrou em 31 de janeiro de 2006, reavaliação no montante 
de R$ 111.473 mil, com base em Laudo de Avaliação emitido por peritos independentes. Os 
encargos referentes ao imposto de renda e a contribuição social diferidos incidentes sobre a 
reserva de reavaliação, foram constituídos, nessa data, no montante de R$ 37.900 mil. O 
saldo liquido dos efeitos tributários em 31 de janeiro de 2007 da reserva de reavaliação é de 
R$ 64.085 mil. 

A Empresa possui operações de arrendamento mercantil para aquisição de equipamentos de 
informática e máquinas e equipamentos com encargos financeiros que variam entre CDI mais 
juros de 2,43% a 3% a.a e juros de 20,64% a.a., pagáveis em 24 e 36 meses. Em 31 de janeiro 
de 2007 o saldo a pagar das operações de arrendamento mercantil monta R$ 241 mil (2006, 
R$ 2.028 mil). 

9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
2007 	2006 

R$ mil 

Moeda nacional 
- Juros de 9,7% a.a, pré-fixada 
- Juros de 110% CDI 
- Juros de 2,5% a 4,3% a.a, acrescido da atualização monetária pós-fixada pela variação 

da TJI2 
Total moeda nacional 

Moeda estrangeira —Juros de 9,75% a 12% ao ano, acrescidos da atualização monetária 

pós-fixada pela variação do dólar 

11.94! 

255 	591 

455 	12.54 

20.85 

Total 

Parcelas de curto prazo 

Parcelas de longo prazo 

33.39 

(334) 	(33.14! 

121 	24 

3s3 
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Os montantes a longo prazo têm a seguinte composição, por ano de vencimento: 

2007 	2006 

R$ mil 	R$ mil 

2007 
2008 

Total 

237 

121 	12  

121 	249 

   

Os financiamentos contraídos para aquisição de máquinas e equipamentos com recursos do 
FINAME e MODERMAQ, estão garantidos pelos correspondentes bens e os financiamentos 
para capital de giro por aval da sociedade controladora. 

10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

Os valores de imposto de renda e contribuição social que afetaram o resultado do exercício, 
são demonstrados como segue: 

2007 	2006  
R$ mil 	R$ mil 

Lucro contábil antes do imposto de renda e contribuição social 

Alíquota combinada do imposto de renda e contribuição social 

15.949 102.768 

34% 	34% 

   

Impostos de renda e contribuição social às aliquotas da legislação 	(5.423) (34.941) 

Ajuste ao lucro líquido que afetam o resultado do exercício: 
Adições permanentes - 

Realização de lucros diferidos em exercícios 

d9- 
(16.582) 	(5.840) 

Exclusões permanentes - 
Resultado de equivalência patrimonial 	 4 58 	.695 

Outros 	 13.065 	3.773 

Or. Paub Rdberto Fernandes 	 " 

Imposto de renda e contribuição social no resultado 

9.°2  TABELIÃO DE.NO (:5357) 

(31.313) 
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11. PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL — REFIS 

O REFIS é um regime especial de regularização dos débitos fiscais, criado através da Lei 
n° 9.964/2000 referentes a tributos e •  contribuições administrados pela Secretaria da Receita 
Federal e pelo Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Em 27 de março de 2000, a 
Empresa formalizou a opção ao REFIS, com o objetivo de regularizar os débitos junto a 
União relativos ao PIS, COFINS, IRRF, INSS, IRPJ e CSLL, decorrentes, principalmente de 
decisões desfavoráveis por parte do fisco e autos de infrações. A adesão está condicionada à 
homologação por parte do comitê gestor deste programa. 

Descrição Principal 
R$ mil 

PIS 2.066 
COFINS 14.869 
IRRF 8.177 
INSS 67.778 
I RPJ 27.072 
IRPJ ESTIMATIVA 5.931 
CSLL 10.396 
Total do débito consolidado (*) 136.289 

Amortização no período de 1/3/2000 a 31/01/2006 

Atualização com base na TJLP 
	

126.990 

Total do débito consolidado em 31/01/2006 
	

275.081 

Amortização no período de 1/02/2006 a 31/01/2007 
	

(10.706) 

Atualização com base na TJLP 
	

13.070 

Total do débito consolidado em 31/01/2007 
	

277.445 

O montante da dívida em 31 de janeiro de 2007 e de 2006 a ser consolidada pelo comitê 
gestor do programa de recuperação fiscal, está demonstrado a seguir. 

Multa e juros 	Total  
R$ mil 	R$ mil 

	

1.705 	3.771 

	

4.511 	19.380 

	

2.593 	10.770 

	

21.324 	48.39 
8.096 

	

2.165 	

92.146 24.368 

	

3.838 	14.234 

	

60.504 	196.793 

(48.702) 

Passivo circulante 
Passivo não circulante 
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Em 31 de janeiro de 2007 o saldo do REFIS encontra-se segregado da seguinte forma: 

Descrição 	Principal 	Juros (**) 	Total 
R$ mil R$ mil 	R$ mil 

Passivo circulante 6.427 4.280 10.707 
Passivo não circulante 160.103 106.635 266.738 

Total 166.530 110.915 277.445 

(*) Saldos na data da opção 27/3/2000 e valores homologados por parte Receita Federal e da 
Previdência Social, em julho e setembro de 2001 e março de 2002, respectivamente. 

(**) A parcela dos juros acumulada não sofre atualização pela TJLP mensal. 

Para os débitos incluídos no REFIS, não houve a utilização de prejuízos fiscais e bases 
negativas, próprias e ou de terceiros, para compensação de juros e multas, conforme previsto 
na legislação do programa. 

Segundo o parágrafo 42  do art. 32  da Lei n2  9.964/2000, a homologação da opção pelo REFIS 
é condicionada à prestação de garantia ou, a critério da pessoa jurídica, ao arrolamento dos 
bens integrantes do seu patrimônio, na forma do art. 64 da Lei n2  9.532/97. A Empresa optou 
pelo arrolamento de bens integrantes do seu patrimônio. 

A Empresa vem recolhendo regularmente todos os impostos e contribuições, condição essa 
requerida pela Lei n2  9.964/2000, bem como o REFIS com base no percentual de 1,2% sobre 
a receita bruta. 

O valor presente do débito do REFIS, a ser liquidado com base na taxa média mensal 
equivalente a 1,2% sobre a receita bruta, é de R$ 88.865 mil (2006, R$ 73.481 mil), sendo 
determinado utilizando as seguintes premissas: 

0  

• O valor presente do débito foi obtido descontando-se o fluxo de pag entos 
00

gados 
pela taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, de 6,5%, 6,0%, 6,0%, 6,0% e 6,0% para os 
anos de 2008, 2009, 2010, 2011 e a partir de 2011, respectivamente, e descontadas às 
taxas de: 12,13%, 10,9%, 10,9%, 10,9% e 10,9%a.a. para os anos de 2008, 2009, 2010, 
2011 e a partir de 2011, taxas estas comgatRtesigaffibo,.cenário econômico descrito. r

U3 
Roberto Fuernt NOTAS. S1' 

avrEparécO°.• •  1-858°402  ove, fee 	
sente cópia reptogránc" 3258- -e 

n  ~fado na parte 	a c"f°f"°" roduzida 

1=3 
MARCELO CAMPOS DOS SANTOS 

sculs REcouliaos POR 
VERBA • VALORRECFROM 

• A receita bruta estimada para a data base de 31 de janeiro de 2008 da C6nstflitóFa OS 
Ltda., foi calculada através de média aritmética dos últimos 5 anos, resultando um 
montante de R$ 755.251 mil (2006, R$ 719.173 mil). Para os anos subseqüentes, 
estimamos um crescimento de 1% ao ano, considerando a expectativa do MB; 

• Os parâmetros macroeconômicos utilizados consideram um enário es 
economia brasileira, com inflação anual entre 3% a 6% ao ano; 

1.75 16 
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Construtora OAS Ltda. 

12. RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 

2007 	2006 

R$ mil 	R$ mil 

Receitas de contratos de longo prazo 85.378 64.085 

Custos, impostos e contribuições (70.186) (50.146) 

Total 15.192 13.939 

13. CAPITAL SOCIAL 

O capital social subscrito e integralizado em 31 de janeiro de 2007 e de 2006, esta 
representado por 206.816.361 quotas de valor nominal R$ 1,00 cada. 

Durante o exercício de 2006, a Empresa pagou dividendos no valor de R$ 45.609 mil (2005, 
R$ 1.000 mil). 

14. PROCESSOS JUDICIAIS 

A Empresa possui autos de infração de ICMS e de ISS e processos de natureza cível e 
trabalhista. Esses autos de infração e demais processos estão sendo contestados pela Empresa 
na esfera administrativa. 

A Administração, baseada em interpretações dos assessores jurídicos, responsáveis pela 

de R$ 5.017 mil, conforme montante esperadas no espe janeiro de 2006, para fazer face às perdas 	r 	mte 
defesa das mencionadas autuações e proces%s:)so,:nwirotanRotbee:e. Faernia):Ovisão existente em 31 de 

demonstrado abaixo: 	 p ABELIÃO DE 
T 

aprese,  testi;, amAuTEND 
aPresentado  

a roprop, 
a Parte te, 

g 950 
3.711 

356 
5.017 

Os registros contábeis e as operações da Empresa estão sujeitos ao exam pelas autoridades 
fiscais a partir do período-base de 2002 e eventuais notificações para recolhimentos 
adicionais de impostos, taxas e contribuições, consoante legislação específica aÇcável., 

o ,0 
°DEO

rci A Empresa ingressou com Ação Declaratória contra a Fazenda Nacional n 

 

DE , 
	de 1993  

visando assegurar o direito ao crédito de aproximadamente R$ 105.973 mil (atualizados até 
31 de janeiro de 2006) relativo a majoração das alíquotas do FINSOCIAL, que passaram de 
0,6% para 1%, de 1% para 1,2% e de 1,2% para 2% no período compreendido entre setembty 

Processos tributarios 
Processos cíveis 
Processos trabalhistas 

Total 

& PAin Z 8 AG0 2007  

C21,44RCEto 
sho&ffQr. ote  

2007 / 2006  
R$ mil• 

Crédito tributário - FINSOCIAL 

156_6 	_ 	 

17 



1 

• 

I 

i 

1 

I 



2007 	2006 
R$ mil 	R$ mil 

9.0 TABÈLIÃO DE NOTAS - 
Sb Or, Pau 

Roberto Fernondes - TaboOte 
Rua Oein de Andrade, N.° 237 - Fone: 3253-2O Ali

M  ei 	presente cópia raprogrenCO conformo o o,,apresentado, 
n paae reproduzida Dal) Fb 

• , 5.005 
4.981  

(28.873)  

 

105.973 
(18.830) 

(7.723) 
79:42 

C:1 MARCELO CAMPOS DOS S 
St LOS RECOUODOS POR 

Milig.V41.ORRFCFB100 
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Construtora OAS Ltda. 

de 1989 a março de 1992, declaradas inconstitucionais pela Resolução do Senado — RSF 
in°  49/95. A ação foi julgada procedente no exercício de 2004. A Fazenda Nacional ingressou 
com embargos de execução alegando que em função do prazo, o referido credito já estava 
prescrito tendo em vista a aplicação da Súmula n 150 do Supremo Tribunal Federal. A 
Empresa apresentou impugnação aos embargos de execução em 25 de novembro de 2004 e 
em 21 de janeiro de 2005, o mesmo já estava concluso para decisão do juiz. Posteriormente 
em 06 de junho de 2005, foi proferida sentença julgando improcedente os embargos 
interposto pela União Federal. 

A União Federal interpôs Recurso de Apelação reiterando, em síntese, os fundamentos dos 
embargos, que atualmente encontra-se concluso para julgamento. 

Em 17 de janeiro de 2007 foi proferida decisão pelo Juízo de 1' Instância, nos autos da 
execução, facultando a empresa a compensar o valor incontroverso (R$ 52.887 mil — valor 
atualizado em 24/05/2004), na forma dos artigos 475-J e 475-L, § 2°, do Código de Processo 
Civil. 

A Empresa, em 05 de fevereiro de 2007, na forma da Instrução Normativa n° 600/2005, 
protocolou o seu Pedido de Habilitação perante a Secretaria da Receita Federal com 
jurisdição sobre o seu domicílio fiscal, estando o referido pedido aguardando decisão 
homologatória. 

Na opinião dos assessores jurídicos da Empresa, as chances de êxito na ação são prováveis e 
que o procedimento de compensação poderá ser efetuado diretamente através de 
PERDCOMP. Dessa forma, em 31 de janeiro de 2006, a administração da Empresa decidiu 
registrar o referido crédito na rubrica de outras (receitas) despesas operacionais na 
demonstração do resultado, cujo valor liquido dos efeitos tributários é de R$ 69.942 mil, 
sendo apresentado R$ 40.207 mil no ativo circulante (líquido da parcela correspondente ao 
imposto de renda e contribuição social no montante de R$ 36.031 mil) e R$ 29.735 mil no 
ativo não circulante. 

O saldo em 31 de janeiro de 2007 é de R$ 42.221 mil no ativo circulante e R$ 35.184 mil no 
ativo não circulante. 

15. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS — LÍQUIDAS 

Finsocial 
Perdas de contas a receber 
Indenizações por sinistro 
Outras 

Total 
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Resultado na alienação de imobilizado 
Resultado na alienação de investimento 

2007 

(1) 

2006 
R$ mil R$ mil 

(580) 
(14.485) 

74 

Provisão para perda em investimento (12.402) (1) (19.342) 
Outros (145) 

Total (27.467) (19.413) 

(1) Vide nota explicativa n2  7. 

17. FIANÇAS E AVAIS PRESTADOS 

(1) 
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Construtora OAS Ltda. 

16. RESULTADO NÃO OPERACIONAL 

15G8 

Em 31 de janeiro de 2007 a Empresa possui o montante de R$ 83.736 mil (2006, R$ 40.741 
mil), referente a avais e fianças prestados por instituições financeiras, vinculados a execução 
de obras. 

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Em 31 de janeiro de 2007 e de 2006, a Empresa possuía instrumentos financeiros 
representados, substancialmente, por empréstimos e financiamentos junto à instituições 
financeiras, e títulos e valores mobiliários. O valor destes instrumentos reconhecidos no 
balanço patrimonial, em 31 de janeiro de 2007 e de 2006, se aproxima do valor de mercado, 
mediante comparação das taxas de juros contratuais com as taxas de juros prevalecentes no 
mercado em operações similares na data. Não tem sido política da Empresa operar com 
derivativos. 
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5. Ordem do dia: Aprovação das contas dos administradores, deliberação sobre 

o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado econômico, relativos ao 

exercício findo em 31/01/2007. 

.1569 
JUCESP PROTOCOLO 

CONVÊ0lb 
GUARkii..,H0

00NSTRUTOR» ')AS 

 

'NIRÉ N:° 35.2:1726301-1 

CNPJ N. 14,310.577/0001-04 

n°.:Álnd,';''..endiaN;e'd2ro397rja crãfd 

r 
f 

r 
Rua 	 ,ArrInncia, T  

9.° TAB 

resenãdo 

ELIA° 
berto F DE NOTA, Dr. Rattlo Ro  

SOCIEDADE EMPRESÁRIA DO TIPO LjNfUn- • na P.10 reproduzido 

e SINGULAR O 

2 amo ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE 

REALIZADA EM 25 DE ABRI': "sztosrociiEinjp=fins:ZetselooRS 

1. Data, hora e local: 25 de abril de 2007, às 11:00 horas, na Sede Social 

situada na Avenida Angélica, n.° 2.330/2.346/2.364, 70 andar, Sala 720, Bairro 

Consolação, São Paulo - SP, CEP: 01228-200. 

2. Mesa: Cesar de Araújo Mata Pires, brasileiro, casado, engenheiro civil, 

portador da carteira de identidade profissional n.° 8.745-D - CREA/BA e da 

carteira de identidade RG n.° 611.452 - SSP/BA, inscrito no CPF n.° 

056.377.245-04, residente e domiciliado, na Rua Waldemar Falcão, n.° 759, 

Apartamento 502, Bairro Brotas, CEP: 40296-710, no município de Salvador, 

capital do Estado da Bahia (Presidente) e José Adelmário Pinheiro Filho, 

brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade 

profissional n.° 8.004-D, CREA/BA, inscrito no .CPF sob o n.° 078.105.635-72, 

residente e domiciliado, na Cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, 

Rua Roberto Caldas Kerr, n.° 151, 5° Andar, Edifício Plátano, Bairro Alto de 

Pinheiros, CEP: 05472-000, (Secretário). 

3. Quorum de instalação: Totalidade dos sócios. 

4. Convocação: Dispensada na forma do art. 1.072, parágrafo 2°, da Lei 

10.406/02. 
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JOSÉ ADE MÁRIO PINHEIRO FILHO 

LP 

José A elmário Pinheiro Filho 

9.° TABELIÃO DE NOTA,5 D Paulo Roberto Fernencles - 1 
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AUTENTICO a prese nN cópia reprogreAca sonk gingaft ,a nresemado, na parle reprednide  
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84.017167-7 

N VEM° 
RULHOS 	-1512 

6. Deliberação: Os sócios, por unanimidade, deliberaram a aprovação das 
contas dos administradores, do- balanço patrimonial e do demonstrativo de 
resultado econômico, relativbs;ad exercício findo em 31/01/2007. 

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar a sessão foi suspensa para 
lavratura da presente Ata lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando 

cópias autênticas para os fins legais. 

São Paulo, 25 de abril de 2007. Cesar de Araújo Mata Pires - Presidente da 
Mesa. José Adelmário Pinheiro Filho - Secretário. 

e 

C P PARTI 	ÕES LTDA. 
Cesar de Araú • Mata Pires 
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CAPITAL: 	 $ 206.816.361,00 

INICIO ATIVIDADES: 28/12/1976 

NIRE: 35.2.17263011 

C.N.P.J.:14.310.577/0001-04 

PRAZO DE DURACAO: INDETERMINADO 

DATA DE CONSTITUICA0:21/03/2002 
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SECRETARIA DE JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO : 1178981/07-1 	PAG. 1 

CERTIFICO, EM CUMPRIMENTO AO DESPACHO DA SRA.SECRETARIO GERAL 

QUE. AS INFORMACOES TRANSCRITAS. CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS 

NESTA JUNTA COMERCIAL, ATE O SEU ULTIMO REGISTRO. 

NOME COMERCIAL : CONSTRUTORA OAS LTDA 

ENDERECO:AV ANGELICA 	 NO. :2346 

COMPLEMENTO:70AND.SL 720 

BAIRRO: CONSOLACAO 

MUNICIPIO: SÃO PAULO 

OBJETO SOCIAL: 

CEP: 01228-200 

U.F.:SP 

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. 
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SECRETARIA DE JUSTIÇA E DA DEFESA DA CIDADANIA 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CERTIDAO SIMPLIFICADA 

PETICAO PROTOCOLADA SOB NUMERO : 1178981/07-1 

QUADRO SOCIAL : 

NOME JOSE ADELMARIO PINHEIRO FILHO 
ENDERECO RUA ROBERTO CALDAS KERR 
COMPLEMENTO 5,DAND 
MUNICIPIO SÃO PAULO 
RG 8004—D CPF 78.105.635-72 
PRAZO MANDATO: INDETERMINADO 

NUMERO 151 
BAIRRO ALTO DE PINHEIROS 

UF SP CEP 05472-000 
CARGO SOCIO E ADMINISTRADOR 

COTA:2 

NOME OAS ENGENHARIA E PARTICIPACOES LTDA 
ENDERECO AV ANGELICA 
COMPLEMENTO 90AND.SL904 
MUNICIPIO SÃO PAULO 
NIRE 35217833224 
PRAZO MANDATO: INDETERMINADO 

NUMERO 2346 
BAIRRO CONSOLACAO 

UF SP CEP 01228-200 
CARGO SOCIO 

COTA:206.816.357 

PAG. 2 

NOME CMP PARTICIPACOES LTDA 
ENDERECO RUA HUMBERTO DE CAMPOS 	NUMERO 251 
COMPLEMENTO FUNDOS S/18 	BAIRRO GRACA 
MUNICIPIO SALVADOR 	UF SP CEP 40150-130 
NIRE 29202775989 	CARGO SOCIO 
PRAZO MANDATO: INDETERMINADO 	COTA:2 

NOME CESAR DE ARAUJO MATA PIRES 
ENDERECO WALDEMAR FALCAO 
COMPLEMENTO APTO. 502 
MUNICIPIO SALVADOR 
RG 8745—D CPF 56.377.245-04 
REPRESENTANDO OAS ENGENHARIA .E 
PARTICIPACOES LTDA 
PRAZO MANDATO: INDETERMINADO 

NUMERO 759 
BAIRRO BROTAS 

UF SP 	CEP 40296710 
CARGO ADMINISTRADOR E 

PARTICIPACOES LTDA E CM? 

COTA: 

• 

ULTIMO DOC.ARQUIVADO — DATA: 04/05/2007 	NO. 00084017077 

EM 31/01/2007 

NOTAS 
SÃO PAULO, 07/05/2007. EU, ELENI PORTO SOUZA 	fret.„. 

ARQUIVAMENTO DE ATA TOTALIDADE DOS SOCIOS,APRI::::::A 

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO ECONOMICO,RELATIVOS AO EXERCICIO FINDO 
DOS ADMINISTRADORES,DELIBERACAO SOBRE O BALANCO PATRIMONIAL E O 

mirpcncr"'mu,~24, 

9.° TABP; 	• 

na 	 COMPf 

DA SECAO DE CERTIDOES, A SUBSCREVO: 

VISTO, 

tuGo- 

DOS SANTOS 
,S.ISTTalaDOS POR VERBA-NOS RECEBIDO 

R$ 1 
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c 	cc. 	- c 	cc. 
O Afio )0010 - N5  07C -92.irte V. 
o Rio de Janeiro, terça-feira - 24 de abril de 2007 PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

DIÁRIO OFICIAL "r11 ink" 
do Estado do Rio de Janeiro jLF CIL" 

- constrdtoraiqueiroz gaivão s;,-a. 
1 COMPANHIA FECHADA, 

CIQPJ tib 38.412.792/0001-60 
• 

RELATORID DA ADMINISTRAÇÃO 
-Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições estatutárias, submetemos a apreciação de Vossa Sas. o Relatório Anual da Administração e as .demonstrações contábeis relativat ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2006 da Construtora Queirot Gaivão S/A. A Administração agradece atodos que contribufraM para os resultados alcançados, especialmente a nossa equipe de colaboradoras pelo empenho e dedicação, ao§ 
fornecedores e . restadores de servi .s • ela . ualidade e .orrtualidade e aos clientes . ela credibilidade em nosso trabalho Rio de Janeiro 20 de ab I de 2007. A Diretoria 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 (Em milhares de reais) 	 ii/VC) DEIrNSTRAÇÃO'DOS RESULTADOS EXERCICIOS FINDOS 

2006 • 2005 EM 1 DE DEZEMBRODE 2006 E 2.005 -(Em milhares de `reais) 
Ativo 
Circulante: 

Disponibilidades 	 

Imposto a compensar... 	 
Outras ContesareCeber 	 
Despesas antecipadas 	 

Total do ativo circulante 	 
Não Circulante: 

Realizável a longo prazo, 
Títulos:e valores mobiliários 
Outras contas a receber 	 

	

14.422 	8.474 
Títulos e valores mobiliários 	348.300 	376.319 
Contas a receber de clientes 	581.322 	504.383 
Estoques .  	16.009 	8.919 

	

4.016 	9.558 

	

23.104 	8286 

	

3.506 	5.479 

;• 2008 2005 Passivo 
Circulante: 

Fornecedoras 	  39.485. 45.410 
Financiamentos  ' . • 	 27.041 	18.547 
Obrigações fiscais e sociais 	 - . 5.208 • 7.740 
Salários e encargos Sociais 	12.633 	• .18.253 
Outras contas e pegar 	 74 	52  

Total do passivo circulante 	 84.441 	90.002  
Não Circulante: 

Exigível e longo prezo 
Financiamentos.... 	48.451 
Obrigaçõesfitcais eSocials 24.419 	32.749 

... 	impostiá de lenda e contribuição  
- mictai diferidos 	 23.247 	24.580  

Total do passivo não circulante 	 96.117 	95.609  
Resultados, de• exercícios futuros: 

Receites iferidas 	30.364 	15.762 
Custos diferidos..   . (22.434). 	 (3.825).  

Total dos resultados de exercícios financia 	- 7.930 . 	11.937- 
Patrirriônio líqüido: . 

Capital social' - 	 531.000 	.531.000 
•Aporte paia futuro aumento docapitai social 	69.275. 

40.887 	425..673443  
Reserva deoapital . 	  8.507 
Reserva dereavaliação 	  
Reserva de lucros 	  - -41.534 	35.748 
Lucros acumulados 	 558.782 	497.663  

Total do património liquido 	 1.247.985 1.112.788  
_1.435,473 161033.  

38.280 

2006 	2005  
Receitas de serviços prestados 	  1.462:410 1.206.359 
impostos incidentes 	'  	(99.782) (70 530). 
Receita operacional líquida 	  1.362.628 1.135.829 
Custes dos serviços prestedos 	 (1.087.187) (859,426)  
Lucro bruto ,• 	 275.461 276.393 
Receitas (despesasyoperectonais: 

Despesaa administrativaa.  	(85.148) (63.469) 
Receitas financeiras menos despesas 
financeiras 	  24.498 36:914 

Despesas financeiras - juros sobre, o 
capital próprio 	(81.500) 	- 

Reversão dos juros sobre °capitai próprio 	81:500 - - 	- 
Resultado de equivalência patrimonial 	22.087 	15.144 
Depreciações 	  (7.688) (.194) 
Despesas tributárias 	 (8.260) 	(6.0881 

(54 581) (23.593) 

990,679 	921.418  

25.810 ' , 379.789 974.239 

	

- 	- 	11.787 

	

.. - 	1.050 

	

- 	(72.000) 	(72.000) 
- ,. , 198.762 198.762 

' - Reserva legal 	 9.938 

(50.000) (50.000) 

5rDiferida:fi.. 	- - -- 
2 'Diminuição do resultado de exercícios futuros: 4.007 . 2.451 

	

:7 Aumento' de realizável a longo prazo  • •• 	 . 5.104 	-  
1 - -Contexto Operacional: A Construtora Queiroz Gaivão S.A. tem em conta de resultado 'Oeito por ocasião do encerramento da obra. 4- Total das aplicações 	

. . 223.068 • 185892  
como atividade preponderante a execução de obras de engenhária em Participações • en1. Sociedades.  Controladas e Coligadas: Os Aumento dotapital circulante liquido 	• 74.522 . .76.016  
todos os seus ramos e especialidades sob o regime de empreitada, ad- investimentos apresentavam a seguinte composição: 	 Demonstração das variações do Capital circulante: 
ministração e operação, tais como: barragens, aeroportos, pontes, teme-, 	, ... , 	. 	 2006 	% . 2005 	% 	Ativedireulante 	- ' 
Is, viadutos, usinas hidrelétricas, edifícios, estradas e, ainda, exerce ou- GueirOzGalvão-,Intemational Ltda. 	• 23.765 100,00 36.598 100,00 	No fim do exercido' ..- . . 	 .. 	 990.679 921.418 

921.418 835.296  iras atividades correlatas. 2 -Apresentação das Demonstrações CoW: Cempienhia Energética Chapecó 	- ,. , - 16.549 59,00 	No início do exercício. 	  
tabele: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo dom :Construtora Queiroz Gaivão S.A. ' -, 	.• . . . - 	 • 	 69261 . 86,122  
as práticos contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem os entones - . Sucursal Bolívia. • 	 -37.354 '8E406 41,270 88,06 • Passivo 	. , r 

	

. 	 •• 	. ' 
estabelecidos pela Lei n°6.404176. normas complementares da Comia-.  'QUeírozGaMão Empreendimentos SÃ 	 .. 33.145 100,00 30,660 100,00 	No fim do exercícici  -' 	 64.441 90.002 
são de Valores Mobiliários - CVM e Pronunciamentos do Instituto dos .poliporã AquacultUra tida. 	- '4:246 9,48 5.307 9,48 • 	. No início do eirercfclo 	• 	90.002 .79.895  

lábeis para o.exertício lindo em 31 de dezembro de 2005 foram reciassi- 	
. (5.561) 10,106 Auditores Independentes do Brasil - IBRACON. As demonstrações con- • ConcessionáriaRio Teresópolis S.A 	. 0.582 . 8,91 9.107' 8,91 	 • • . . 	• 

Companhia álderúrgica Valado Findará -4272 10,37 5.258 10,37-  Aumento do capital Circulante liquido ' 	 74.822 76.016  
ficadas, quando aplicável, para fins de melhor apresentação e manuten- sideffirgida  do maranhão S.A. 	 - - 2.806 5,34 3:225 5,34 'As notasexplicatiVes.são-parte.integrante dasdentonstrações contábeis. 
ção da -uniformidade na corriparabilidade, visando atender ao descrito , -Guaranspes Agrícola S.A 	- , - 	;,- • - 6,667 14,70 Os investimentos acima incluem deságio e ágio apurados no montante 
na NPC n°27, aprovada pelo IBRACON. 3 , Descrição cias Principais ...Queirezdelvão Desenvolvimento 	 • de R$8.480 e R$6.582, reapectivamente. 5-imobilizado: 
Práticas Contábeis: a -Apuração de raSultador•AS receitas de servi,' -'• imobiliário Lida  - 	 ' 32.024 99,84 - 29.367 • 99,76 
ços, os correspondentes custos e as demais receitas e despesas São re-, Pedreira Guarany Ltda 	• 	5:5132 ' 99,47 2-.644 99,47 	

. . 	. 
Estirnadatanos)- 2006 2005  

Vida útil 

conhecidas pelo regirte de coMpetência do eXercicio:. • A parcela atribuí.' constnitora.nostrorçaivão.S.A. .,,. 	- . ,.. 	
. 

	

. 	- 	Equipamentos-de campo 	• - • - 5 	213.912 1139150 

butávei, mais adicional de 10% e inclui oatriceritivos fiseale. Aparcele 	
. 	 

	

810 100,00 	836100,00 Edifíciot  - • 	• 	
68.451 135.559 vel ao-imposto de renda &calculada à alíquota de 15% sobre o lucrotri-: . 	. 	. .. 'Bricursal Peru 	 2.205 100,00 2.283100,00 Veículos  " 

correspondente a-contribuição saciei é calculada à Olíquote de 9% sobre 
iQgtirpeiptotecuGaárilvaãsnoEnAragentahtlásrlak- S.A.. 	• 

	

.80 . 7,64. 	153 7,64 Equipamentos de Informática..,. 	
25 
10 	

. 10.440 10.727 
7.476 5.938 

o lucro ajustado antes de imposto de renda, contenta a legislação ap11- QueiroZGOIVão Serviços Especiais • • 	- 	,, 	 '. Equipamentos de oficine  • • 	10 
cável. • O imposto de renda e contribuição social diferidos São referentes - 	 6.681 99,99 5.296 99,99 Móveis autensilios 	

4.410 	4.131 
, ,, de Engenharia lida. 	 _ 	_ 	10 	• • 3388 	2320 

as receitas -ci despesas- reconhecidas -contablImente, cuja tributação, • 	 ._2_2,5_0/...  :22.158  QUeiroz.Galvão Importação e 	 10 
ocorrerá em eXertitiot posteriores. b -Titulas e velares mobiliários: : 	

Outras imobilizações  • • - - 

	

Exportação Ltda. 	- 1.14 100,00 . 	16 • 5.00 	 .. 	830.700 350.181 
Representados por aplicações financeiras-de renda- fixa   e certificados- 	 - • 	 1 40,59 Menos: 	' 	: QueirozPeS.A.  • 	 .: 	1,. 40,59 
de depósitos bancários demonstrados pelo olfato da.apliçação acresci- Eourbis Ambiental S.A. 	 : 210:479 255:642  
do dos rendimentos até a data do balanço, que não supera o valor de 	 '9356  57,80 26:981 7316 	Depreciação acumulada 	 

mercado..c - Contas a receber de clientes:- Representedos por faturas. Construtora C/nein:ri-Gaivão S.A. 	.• 	• 	. 	 . 120.221 	94.539 
Sucursal Chile 	 . . 1.786 100,00 	'959100,00 Marcas etecnologia  ' • ... 	 61.988 '31:900 

ou duplicatas em aberto na deta.do  balanço a serviços executados a fa- RG Sul Participações SÃ. 	 furar. d - Estoques: Demonstrados ao custo médio de aquisição, inferio- 	
• 23.292 100,00 6:900100,00 Terrenos  • • 	 ' 5.873 • -5:990 

res aos custos de reposição. ou aos valores de realização, e - Perma-• 	
'1.860 33,33 	388 33,33  Linhas-telefônicas 	 298 	313  lntersur ConcesionesS.A. 	 - • 

-Sociedade em Conta de Participação' ' .,...-......,...,„ - . • .---.  .. .-- -. 	• - 	. 

.' zembro de 1995, combinado cornos seguintes aspectos: • Participações 

	

Luz Para Todos 	• - • . • 	 - 	352 5 oa -3.136 100,00 6 - Patriinõrdo Liquide: O cepitel secialsub'SErito e Integralizado é to- , Omite: DenicinetradoTao,distO;'t oirigiderftõrioterfornente-eté31-de de- 

• em sociedades coligadas e controladas, avaliadae pelo método da esqui- Sociedade em Conta de Oarticipacá'o 	
 • 1.757 65,00 2.118 65,00 preSentado por 840.353.965 (oitocentos e quarenta milhões trezentos e 

valência patrimonial, com base em demonstrações contábeis das era- Queiroz GOMO Construções Ltda.- - 109 99,90 	
, cinqüenta e três mil novecentos e sessenta o cinco) ações ordinárias. 

, 	
nominativas, sem valor nominal. Em 81 de dezembro de 2006 o-valor 

presas investidas. Os outros investimentos forem avaliados  ao custo. •' Constnitora Queiroz Gaivão 
Depreciações de bens do imobilizado, pelo método linear; às taxas anu- ' 'Sucursal Angola • 	  • • • • 	• 42 100;00 	 patrimonial por 	de toou ações era de R$1.490,00 (MI.319, em 

'ais de vida iltil • Amortização do diferido, a qual é calculado pelo método Minbairba Agrícolá S/A 	 -,' ' 885 . 4,00 	 2005). DO lucro liquido do exercício, serão destinados 5% (cinco por 

linear num prezo que nãc exceda 10 anás. f- Imposto cã renda e coa- Constructora Recife-S.A:C 	 "11.159 100,90 - 	:. 
to) do capital social e 3% (três por cento) à distribuição ao acionista 
sente) á constituição da reserva legal; até o limite de 20% (vinte por cen 

',. tribuição social diferitfosgSke calcu:lados arkre as d_iferçançai3 tempo:.  • LoceVLocadcirá Ltda. 	 - 17.177 100,00 como dividendo obrigatório, podendo a assembléia geral deliberar dein- 
rárias referentes as rcceir. e despesm red5nhecidaSccontatilínente, • SCP Écourbis Matquité 	'226 10,00 	- 	. -• 
cuja tributação ocorferkedi miercícies.pesteriores. g •;•Retultados de :SCP'EcoUrbis:Eneb 	' 39'.  10,00 	. 	_ buiçãoa menor ou a retenção de todo O lucro. 7 - Instrumentos Finan- 

	

1.187 -4930 	.. 	. ' tas patrimoniais em 31 de dezembro de 2006'e 2005 por valores campa- 
 Os Instrumentos financeiros encontram-se registrados em con- 

	 ,onernek - 5 :445 	-, 	232307 .. .. . 	 . 	. . 
CCC O : 
• 

	

.c 	C 	C C: ". . 
C O C 	O C 	C 	O C 1 , 
C 7 	C C 	CCC C : . 
C G 	00 000 O O O 0 

r:t,^ L' 

	

, 18.847 	13.754 

	

399 	388 
19.246 	14.142 

f:DERIONSTBACAO:biáMUJAçõES:pa:PATRIMONIO.LIOUIDC6,EXERCECIOS'FINDOS-EM,S1'DEDEZEMBRO,:DE„200WE'-200.5,  

Saldos em 01 de janeiro de 2005 	• 531.000 ' - 5.643 - 31.997 ' 
Constituição dg reserva de reavaliação 	 _. • - -, 11.787 
Realização da reserva de reavaliação 	 - (1.050) 
Distribuição de dividendos 	  
Lucro líquido do exercício 	  
Destinação do lucro líquido: 

Total do ativo não circulante 

Aporte para futuro aumento do capitai social 	 69.275 	' 
Constituição (reversão) de reservas 	 
Realização da reserva de reavallação 
Distribuição de dividendos 	 
Lucro liquido do exercício 	 
Destinação do lucro líquido: 
-Reserva legal 	  
-Juros sabre o capital próprio 	 

31 de dezembro de 2006 

Saldos em 31 de dezembro de 2005 	 531.000 	 - . 5.643 	, .42.734 	35.748 

Saldos em 

':NOÀ-Âs'EkP,I;lCÁTI,VA5tÂO'cNIQN5;r:13ÁOES,9CNT.:ÃET15'5N,,,3:1P,',13.E4MaRb  l'-'E',2°°6,2,(30.á,lTf ill?M'Áà''d"é  i'ájA,',',;-';', J,'M 

Permanente 
Investimentos 
Controladas e coligadas 
Outros investimentos 	 

Imobilizado 	  158.380 132.742 
Diferido 	 13.094 	4.943 

426.548 374.776 

As notas explicativos são parte integrante das demonstrações contábeis. 

As notas explicativos sao parte integrante das demonstraçoes contábeis. 

	

5.786 	(5.786) 

	

- 	(81.500) (81:500)  
	 531300  ' 	-6'.215 	6307 	40.887 	41.534.. 	558.782.1.247,905  

Reserva 
.,- 	 Aporte para 	decapitei 	 Reserva 

Capital futuro aumento Incentivos Reserva de  de lucros 	Lucros 
social do capital social 	fiscais ' reavaliação Reserva legai acumulados 	Total 

1.436,,473 1310.336  

252.445 232.807 
. Z .62L 	4.284  

255,074 237.091  

445.794 	388.918 

.864 	(667) 
. 	(1.180) 

19.93131 	 
497.663 1.112.788 

- 69.275 
197 

1.180 

197.225 197.225 

Lucre operacional 	  220.880 252.800 
Resultado não operacional 	1:668 	4.185 
Resultado antes .da tributação 	 222.548 256985  
Contribuição social 	(7.031) (20.755) 
Imposto de renda 	  
Lucro liquidotio. exercício 	 
Lucro líquido do exercício por 

ação do capitel social 	 
Quantidade de ações do capital Social 

(em Milhares) 	 840354 84(1,354 
. As notas explicativas São parte iniegrantedas demonstrações contábeis. 
ti.00~~~EM4pW-0~0~iwagf'4  
.-eadiefoSF.INE4M(f.3t ti •::01E2.0,piÈ2JOSI,~ww,  

'w.',;;áeíe,d'é4à.N,o , 	.. , .._ _. ,    
2006 2005. 

Origens de recursos: 
Lucro líquido do exercício.. 	  197.225 198.762 

Itens que não representaram movimentação 
no capital circulante: 	- 

Deprecioção e amortização 	' -  ,,, • 	36.222u- 27.009 
incentivos-fiscais 	 864 	- 
Resultado de equivalência patrimonial 	 (22.087) (15.144)  

Lucro líquido ajustado, 	- : 	' 	 212224 210,627 
Outras origens: 

Aporte para futuro aumento do capital social ..... _ 60.275 	- 
.Conatitüição(teversãci)da menta denravallação 	 07) 11787 
Aumentado exigível a longo prazo 	508 • 37:494 
Alienação de Investimento 	 16.548 	-  

Total das origens 	 297.888 259,908  
Aplicações de recursos: 	- 	, 

AUTOS sobre O capitel próprio  '' • 	• 	 81.500 	- 
Dividendos distribuídos 	  50.000 72:000 
Aquisição dettmebadp, 	, .....N,Ic- 	krgr574-341,7,ii 54364 

b 	''''"'"' --s-e*".•-,wleo:,..,,,,,.. , , ''''P-4-Aainatit ',^.1IalriVestIM ritos • 	.- --. -, . . • :''A2.4-44': 40.405 
12.670 4.372 

197.225 
(18292) 

0.23 	0,24 
• 

198.752  
(37 468). 

' exercícios futuros: ri resultado de Obras de curto prazo é apurado e Estaleiro Atlântico Sul S/A 
contabilizado em resultados de exercícios futuros. O reconhecimento 
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"cConstruttileiltieirer galvá o-siaa 
COMPANNIAFECHÁDA 

• CNPJ N° 33.412.792/0001-60 

queima galvao partscipaçoes - indústria e agropecuária saa. 
' 	'COMPANHIA FECHADA 

CNPJ N" 02.538.768/0001-49 

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO 

BALANÇOSIPATRIMONIAIS ENI 3-hoE DEZEIVIBRO DE 2.006 E 2005-(Em Illilhares de reais) 

Ativo 
Circulante: 

Disponibilidades 	  
Impoetosa compensar • 

2006 2005 •• 	-. • 	Pad:abre. 2006 2005 

64 
55 

84 
51 

.^ .Circularite". 	• 
Fornecedores- ------- 
Obrigações. 99Ifl  pessoas ligadas 	 

218 
8 892 

6.680 
43.845 

Patrimônie Liquide: 
• • Capital sedai 	• 
- Reservas 	  

'Lucros( Prejuízos) 	' 	 acumulados 

19.110 

119.938 
27.249 

' 47.957 

50.525 

104.938 
23.357 
52.027 

„ 
Permanente:. 

linvestlinentos 

Total do Ativo 	  

119 • 135 

214.145 230.712 
214.145 
214.264 --" 

230.712 
230.847 

,- 
Total do Passivo  ' 

195.154 
214.264 

180.322 
230.647 

As notas explicatiVas são parte Integrante das derminattações contábeis. 
DEMONSTRAÇÃO:DASHVILITAÇÕEs Dd CATRIMÔNI0  LÍQUIDO (Em mil hares'de reaIsh 

Capital "realizado' 
autorizado Capital Social 

 Reserva de 
Lucros ou Prejuízos Acumulados Total Lucro' Reavallação 

Saldos em 01 de janeiro de 2005 	 - 	40.220 2.930 17.369 51.193 111.712 
Lucro liquido do exercício 	 

, 	. 
- 3.892 3.892 

Subscrição de capitai 	  64.718 - • - 64.718 ., 
Constituiç.ão de reserva 	 .-. ... 	3.059 . (3059) 
.Sálcies.em.31 dedezeinbro de 2005 	 • 104.938 5.989 17.369 ^ o 52.026 180.322 
Lucro líquido do exercício- 	• --,. - . 	(168) (168) 
Subscrição de capital. 	  15.000 - 15.000 
Constituição de reserva 	 . (3.697) 
Saldos em 31 de dezembro de 2006 	 ' - 119.938 -. - 	9.686 17.369 48.161 195.154 

As notas e . icativas são 'arte integrante das demonstrações contábeis. 
NOTAS EXCLICATIVÃS7S8DEMONSTROEs'CONTÁBEIS EXERCC i 05 FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 E 2005 ' 

' ' ' '' ' 	' '' • ' 	- , - - .• • - '(E'Y'n'Illhai'e 'ee)'' ''''' 	'' ' 	1  ‘" ' '''''' ' " ' 
1. Contexto Op-eracionál:A Queiroz Gaivão.Participaçõed - inciúdtriae 
Agropecuária SA e uma sociedade decapitai fechado, subsidiária .ifite-
gral da Queiroz Gaivão S'A., - tendo sido- criada em. 01 de fevereiro-de 
1995 corno parteCie.urn.  amplo processo dereestreteraçeo-ecionáriaab.. 
Gaipo Queirez GalVão, novos planos estratégicos e de.  reaiinharnente-
cias Operações por áreas de atiVidade.' -Neste centexte,a Sociedade fel: 
criada Corá O objetive•deindernentar as atividades de iriduttriallzaçãoe. 
agiopecuárie através dá participação no capitalde.outras Empfesas vol-. -
tedee peta tais atividades. As pertidipaçõee societárias e suas: 
respectivas áreas deatuaçá:o;.seo: 	• 	 - • Partiot;. : 

2006 	2005  .pação •  
Tirnbaúba Agricola S. A 	 .91,00%. 50;71 	Direta . 
.ditararapes Agride& S.A. 	 0,00% . 56,41%. 'Direta ' 
-AgrOpécuárlaRio AratatiS.A 	• 90,08% 	Direta . 
SIMASA- Siderúrgica do MararihãeSA.- 	- 94,65% . 56,10% Direta 
Companhia Siderúrgica Vale.do 	86,48%. r„ 86,48%, .;;Diratá 
P. e:Riem:á AquaCultura Lide 	- • 	 90,52%.. 90,52%, ;Direta 
COSIMA'„Sidertirgica do.Maranriãe Ltda. .100,00% 100,00%, Direta 
• Realizada incerporaçãe dà empresa Guararapee.Agricola S.A. pela 
Tirisbaúba.Agáéola:S.A.,que,tem-comoiatiVidadea.expleração-agrope, 
diária com destaque para a agricultura Brigada; industrialização .e Ce-
rnergializinão, inclusive exportação; de produtos próprios e de terceiros; 
principalmente frutas. • A Rio Arataú desenvolve as atividades agrícolas 

Investimento 

. 2006' 2005 
Receitas(de.epeeae)eparecionaief -:- 

Despesas.adnilnietratlyas. 	• (14) (59) 
bespeses...bibuiánas. 	. 	' 	, .. (6) (7). 
Receitas flrianceiraártieriodDespeSatfinanceiras.. . 	4 (184) 
Resultado Eqüivalência PatrUtiordial 	' 	' (162) 7.730 
Outros resultades.operacionals 	 

Lucre(Prejuízo) líquido de exercício 	-----------(168t 3.891 
Lucro (Prejulzo)liquidodoexercicrop.or Mede Mil 
açõesdo.caplial social 	 
Lote de mil Met do Capital social 	 
AS notas explicativas são parte integientedas demonstrações contábeis. 

- J3.5891  

79,980  79.980 
(2.10) 48.65 

(31.415) (8.431) 
Aumento (Redução)-do capital circulante 	 31.396 .8502  
_ . 

As notas•explicatiVasseeparteintegrante.das demonstrações contabele. 

5..Patrimônie Líquido; O, Capital Sedai subacritoe integralliado é re-
presentado pôr 79.979.869 aça& •cirdinariee norninetivad, óem valer 

Em 31 de dezembro de 2006 cryalorpatrIMMIA 120r,lete de :1000 
ações órisdá RS 2,446;0006(S mil guetrocentos e quarenta regia) eens 
2005 era.deRs2,250A6(deis mil eduzentot e cinqüenta reais): ,CIEsta-
tutopréveque, doa lucros:4 fnuicióseos.exercidoSapurades; serão desti-
nadoS.5 Mein& pot Cento)a.ceriatitúlçãci dareServa legal, até o limite 
de 20 %( vinte por cento) do Capitai Sodele 3%( três por cento) à dist',  
luilçao.ao.agionIsta_comp.dikddeudo obrigatOrlo,- pudenda e Assembléia 
dera] deliberar distrib.uição inenor.ou,a retenção.  de todo o Lucro, 6. 
Instrumentos Flnancelrosí-Os instrumentos financeiros encontram-se 
registrados em contas- natriniciniaisem-31 de dezembro de 200. ei.2005 
por valores compatíveis 'cern odpratIcadoepele.mércado nessa date. A 
administração desses Instrumentos e efetuada -Através de estratégias 
operacionais visando liquidez;  rentebiltdadaeeegurança. A política de 
controle consiste em acompanhamento perrnanentedas taxas contrata,  
das versus- as vigentesno Mercado. Asso.eiedad.es.não tem a prática 
de operar corederivativás ou quaisquer outros ativos de naco. . 
,cossELHocoNsuurivo. 

Antonio de Queiroz Gaivão - Presidente 
João Antonio de Queiroz Gaivão - Vice- Presidente 

RST,OR 
	 kr„.. 

Ricardo de Queiroz Gaivão; Roberto de Queiroz Gaivão 
rtosin.Nool~ 

JONES PEREIRA REIS - Contador- CRC-RJ 52.251 

_ 

thstiiSeern OS praticados pele mercado nessa data. Aadministração das-
t& irietrurnentes é efetuada através de estratégias operaciOnals:visan-
dellqUidez, rentabilidade er segurança. A politica de controle consiste 
ern acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vi-
gentes nó mercado. -Asóciedade não tern á prática deeperar Corri deri-
vativos eu ,quajáquer outros ativos de risco. 8- Eventos Subseqüentes:.  
aj Na data de 12.01.2007 ocorreu uns acidente na obra da Mura estação 
Pinheiros da Linha 4 do Metrô. deSãe Paillo/SP envolvendo o ConaCircio 
Linha-Amarela formado pelas cinco maiores construtoras do pais, dentre 
elas a Companhia, e liderado pela CBPO. Esclarece que et danos patri-
moniais e morais decorrentes estão inteiramente cobertos por segures. 
de responsabilidade civil e de riscos de engenharia -contratados com 
seguradoras de primeira linha. b) Em Assembléia Geral Esdraordinária 
realizada em 02 de lambe de 2007, foi aprovada a cisão parcial da 

Companhie. com  'versão de.  parte do SALI ?cervo Ifoulde. para .a Vital 
Engenharia ̂ Ambientei S.A. Visando segregaras atividades 
relacionadas O engenharia ambiental pare time. iiars . Sededgeee 
subsidiárias integrais 	Galvão.S.A., que Oulinitionnis redução 
dó capitai OM.RS65.137,469,48(teaSenta e Cindi milhões, conto e trinta 
e sete mil, quatrocentos e 'sessenta e nove leais e -quarenta e oito 
centavos), permanecendo inalterada.e quantidade oe ações -ordinárias 
nominativas; sem valor nomlnali. O) Em Assembléia Gerei airpordlnária 
realizada em 14 de março de 2007 foi autorizado e aumente do capital 
Social de R$465.862.530,92 (quatrocentos e sessenta e.•cineó milhões, 
oitocentos.  e sessenta e doierriil, quinhentos e trinta reals.  e noventa 
dois centavos) pafe.R5535.137.530,52 (quinhentos é trinta é cinco mi-
lhõeS, cento etrinta e sete mil, quinhentos e trinta reais e cinqüenta e 
dois Centavos); sem a emissão de novas ações, 

CONSELHO CONSULTIVO 
Antonio de Queirot Gaivão - Presidente 

João Antonio de Queiroz Gaivão - Vice- Presidente 
DIRETORIA GERAL 

Ricardo.de  Queiroz Gaivão, , 
Maurício de Queiroz.Galve, ; 

DIRETORES. 	' 
Marcos de Queiroz Galvão;,Fernando de Queiroz Gaivão; lidefonso 

Colares Filho; Ricardo da Boa Viagem Párahyba; 
José Eduardo Sanipaio; 

Luiz arai& Rios Leite; Maithus Antonlci Soares 

Edson Ferreira - CRC-RJ 59.443/0-0 

PARECER Dos AUDITORES INDEPENDENTES 
limo. Srs. Diretores e Acionistas da Construtora Queiroz Gaivão S.A. Rio 
de Janeiro - RJ. Examinamos os balanços patrimoniais da Construtora 
Queiroz Gaivão S.A., levantados em 31 de dezembro de 2006 e 2005, e 
as respectivas demonstrações dos resultados, das mutações do 
patrimônio liquido e das origens e aplicações de recursos 
correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob 
a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a 
de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Nos-
sos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de 
auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, 

considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os 
sistemas contábil e de controles internos da Companhia; (b) a 
constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que 
suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a 
avaliação das práticas odes estimativas contábeis mais reprasentatiVas 
adotadas pela administração da Companhia, bem como da 
apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Em 
nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas 
representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as 
posições patrirrienials e financeiras da Construtora Queiroz Galvão S.A. 

em 31 de dezembro de 2006 e 2005, os resultados de suas operações, 
as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus 
recursos referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

z 16 de Abril de 2007.  , 
BICR -Lopes, Mechado Auditores 
MINDEMOMAILAIDER OVOU ~MIMA 
CRC-RJ-2026-0 
Mário Vieira Lopes 
CONTADOR - CIRC-RJ-60.611/0 

Idi 183798. Valor: R$ 15397,41 

Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposicõescetatilaries,eütimeterries.3 aproe:In:6o Cle'VSaS amiatorleanual:deadiniriletração,eas dertionstraçõestentabeiarelatiyawao.exeretcio ericerradoem21 &dezem- 
bro de2006.deCtielróz Gaivão Participações- 	 ià Agropecuária S/A. AAdeninietraçãoagradiseezitodesgue Centribtiírem para ot reeultadásalcançaded, especialmente O'noasa:equipe,dandaborsidoret peio empe- 
nhe e-dedica e,,aos.ferneeedores e ;testadores-de serVi e 'olá e  uallciade e .Ontualidecie è aiisellentes • ra: credibilidadeeni neste trabalhei. Rio de janeiro .20.deabrilde2007.,ADIreteria 

DEMONSTRAÇÃO pe RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS': 
EM 31- DE-DEZEMBRO DE 2006 E2005 (Erii inilharedde reais) 

oc 
O 

egrepasteriVernlódas as Modalidades.. • A SiderúrgiCa do Maranhão 
(8iMASA)„,.Conipanhia. Siderúrgica Vale do Pindaré .(PINDARE) 
coaiMA-.SIderúrgica do Maranhão LTDA.teM como.atividade.a produ- 
ção 	eernereializeção; inclusive Importação e exportação, de. ferro 
,gyea,:carVão Vegetal e de produtos siderúrgicos em geral e eços..elibpro-
outes..Agolgárà:tereCeirecifinatidedee pedquiseeriaçãe,.reprodução, 
'benéficianientoõ comercialização de anirrialsequátlãot. 2..Aniresenta--  
..çãO datternenstragõettentábele:•As demonstreçõed.contábble fo-
ram t preparadas de acordo contas.prâtices coritábeioadotadae no Bra-
sil, ::aseueisinclitemescritárieseetabelecidoe pela Lein° 6,404/78- nor- 
matoomplementares da Corniss5ó*I.  Valores 	CVM e 'Fre- 
nenciarrieetot 'de instituto. dos Auditores IndependenteS do" Breai] •-. 
113FtACON, 3PrIncIpals.Práticat Contábeld dá.Einpreea e-das-"Co-n-. 
,treladas: a Apuraçãedo Resultado; O resultado é apurado peio regi, 
me contábil de competência do exercício; b. Investimentos em-Centro--
ledas: SOdayallados pelo método do equivalencla patrimonial cern Use 
em demonstraçõeteolitábéle.daseinpreSaasnvettidàs.. A anibillzaçãci 
do ágio e do-deságio ferainréaltiadas Cem base há fundamento econb-
miceslue os geraram. ..0s resultados apurados estão demonstrados 
icomoseceltedo•operacionatria-conta-de-Redulsúio•deSquiyalêncloPe--
trimonial e Amortização do Ágio.. 4, PartICIpações, em Sociedades 
Controladas: A centedelriVestirnentes-apresentaVa a seguinte córneo-
Sição em 31 de Dezembro de 2006 e.2005: , 

2006 	 2005.  
Deságio '" 	Ágio 	Total.  - • 	Total  

,DEIViCiRISTRAÇÕES.DA5,0RiGEN iÉ,ÁfiiiCAOOÉ.O.ÊIICÜR5.65 
EIERCíct.OSEiNDO8E1V131...CE-DE2EIVID.RODE200.6;.E'.7.80.5'2..i' 
(Em milhares de reais) 

*Origens de Recursos: 
Das operaeões:," 

2006 2005 

Lugre (Prejuízo) liquide do exercício 	  (168) 3.891 
Resultado de equlyalencia patrimonial 	 152 (7.730) 
Aumento de capital 	  15.000 64.718 
Total das Cinge& 	  14.984 60.879 
Aplicações dos Recursos: 

o Aumento do  	  (16 	4151 82 377  
Total dee gpileeçôes (16,415) 52.377 
Aumento(Redução)decanitai Circulante 	 31.399. 8.502 
Demonstraçõesdas Variações dó Capital Circulante 
Ative CliCulanté 	

. 

Nci firri do exercido 	• 119 135 
No infdo do exercício. 	  135 64 

(16) 71 
.r4Prfisrni,odãoeticxtuÉlac%tit 

 	19110: 50,525 
Nó Meie do eicercide 	  50.52558956  

Id: 183796. Valor: RE 7943,25 

Timbaúba Agrícola S. A 
Guararapes Agrícola S.A 

	o 
Potiporã Aquacultura Ltda 	 
SIMASA- Siderúrgica do Maranhãe 
Companhia Siderúrgica Vale do Pinderé 	 
COSIMA - Siderúrgica do Maranhão Ltda 
Rio Aratau 	 C 

C t 
COO 

, 

20.129 (3.786) 16.343 	• - 1.276 

cc 
- 

14.071 
40.'e)44 O 40.544 50.671 
82:755 (38.020) 44.735 " 55.320 
40.341 (12.564) 27.777 48.557.  
77.187 77.187 87.465 

- 	917 - 	- 6.612 7.559 
C C 	C 

00 21Á03,  (54.370) 6.612 214.145 257 360 

21.12 (..FICIO DE leTAS JOSE mu° PIN-EIRTJ PINTO 
Av. Almirante Barroso 1:i9 - Loja C - Fcon2.532-0424 1,12:070823105457 

MA) 	eriT.5.? 
r. „ „....  

Petentico a pr~te cápiA ,É%r-rigMa'a'igoafor,,T 3 original a Rim apr 
esentaclo, cie que ciou fé. 	 urARI t ,oe 2007. Valores 

1,02 
Proc.dad05: „ 	 5 I' 1,1482.2,;'21  



JUNTA COMERCIAL D 	
TADO DO RIO DE JAN.C.i .,0 

Nome: 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S/A 

.1..•-•".,15.. Wire : 33.3.0001541-8 
 

	

.., 	., .-.... 

'Protocolo : 00-2007/056629-1 - 02/05/2007 	
.. 	,, ., 	... 

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM - - 03/05/2007, E O REGISTRO Se$13 O NÚMERO 
E DATA ABAIXO. 

1 00001692302  
OATA : 03/05/2007  

Valéria 	. Serra 
SECRETARIA GERAL 

Sre:AciónietáaerriatendivehtO#e;:diSpealge¥legaiS.:00etaMariee',1•SUti,  

lado Origens e aplicações de niáikede intitiaçãCidepainnt0nielfinddere- 
látiVos 	ÉoMrelelõt.enCerradOeeM31/12/2008 31112/2005 -  As netas 
mcgifeativasFniegrarn,noss4.relearto,e fornecem maiores detalhes gohre, 
049mMIOMPMO.MMIOMM•m•AMM 66MOMMir.M066.11666meSs..,Mrh..Mm6M).9m, Rio de 
arielta,240,01.0ii?obiAménàogoe¥Diretoc:;oi.046.opgt0,  
erititkáhiW9ififrineide.tielifettiftededcitiã.ehiái.•.":PetiiiíiierkiiMehei:ie, 
trit.nhe tie-desenomreanto.e:46tipete0e40:reokedep,,odencocii?:0 

e 	
" 

acerto na 	o PlanEstraga Estratégico 	2005;:.0suceeace
na execução foi graças ao empenho e aotaiantode nossos colaboradores. 

01mtm.r60 .460.6E.I.mimOci'de. 

Re:pinta Bilità.,..135MM Reaultedat3geraelónál RSIVIM:„ LuerOlíciuldo 

!xiNit 20125. 2000 

"io•à•  
• ii•A 
ao 
1,0 
8.0 

•". DEMONS,TRAÇÃO:130.RES.PLTAD9 
EIND'OS EM 3'1 DE DEZEMBRO DE 200á E.DE 2005. E'm kears 

2006 	.2005' 
!NECEITADPERACIONALBRUTA..,, . , .. .207573533, 167.700.124 
!Deduigi4Aereteita  - .. • 	• -• • 	•  (23121498) .(1744.78:893)' 
RECEITA OPERACIONAL. . 	. 	. 	 .. , ..150.221.225 ........ 
;GustOdoíServIços;Prestados  •  • 	•(124;768:217). .(102.558.393)' 
LUCRO OPERACIONAWBRLITO:' 	....58.794708,.. 47562.831 
tDESPESA6.cpERAcionms.,  
.14áíittifilffitiededlretelie,••• • •• • - •••••- -- • 	(628023) 	(1111540) 
iPesSOM administrativa,- .......  	(31559.944) (24998477),  
çDeSpesgegerais'eserviçOS 	••• 	• (14,056.534) (11541807) 
IPOPreciações'eamertizações  • • • 	•• - 	(398.050) 	(564.834); , 
IROSultede de:eqúlyalône•iapatriitodial 	 1432,974, 
iResuftadOfinaneeiro Neide 	''.(164510) 	,4.21.11342 
:.'.Outraereceitee.(despesae) operacionalá, 	 2.804570.. 	1247570- 

•(43578,911) (31658,2146), 
:•RESULTAD0J3PERACIONAIL. • • 	15:414797 14104386.  
!RESULTADdNÃOCPERACIONAL.,  	127,609,  .M512.6441 
; RESULTADOANTES DATRIBUTAÇÃO:  15:541406 • 5,191:742  
-,;(npoÈtri.ciEf:nátida 	• • • 	• 	• • • 	(4.gatilo) 	(3:064490): 
:Cohtri6tiloo,e00644o6te.O'lettp"14)Icie, 	 (1448.576) (1491126) 
'1,ucEoLglüibarg:).13)(etõfela- 	•  ti12•:72i' i4.015s24;  
.,1,:tiçroNu(09,.pgr..g016,go,,c)Apioj..pogial. 

no final do ecercicio - 	 . 	;059,'  . :018: 

	 • 	  

1  O Ar1° XXX° 
 - N 076 - Parte V 

Rio de Jadeiro, terça-feira - 24 de abril de 2007 
2   

•- 

y 

Dr 
;fado do Rio de Janeiro 13.0. 

ittIO OFICIAL 
y y 

COMPANHIA 

RELATÕRIO:DADIRET. ORIA  
•SenhbresAciànistas:Em cufriOrimentO4iadisposiOes legale e,estatutárias, 
'aubnletemoakePrec1009 da10.0s4 0 $01arig) OIMPFliei 0 0,5 Dernons,  
1r0000 FineriçOiras 000.0 O? exercício encenado 'Ora 81,1,2/2000 0 
31.12.2005. Pare, quaisquereeCiareekeergoe:eehre 	nakarldee.docu- 
inentea è sua ,dertiprOvapão, etta Diria-teria ,ÉtehMaia 9. diSpetição dos 
:-Sehheres.Aciónistaa. Alô dá janalró, 29-da1eVereiro de 2007..  
BALANCO.PATRIMONIALCONSOLIDADODE 31.12.20050.31:12,2005. 

	

R6/2006 	I:5/2005 
Ativo 	 70594,15347 68,695.78348 
•Ativ.o.  Circulante. 	 168;808,98 	232.887,39 
Calicee e..Bantot: 	 ' 2.33429 	, 	1.970,14 

Ativo Permanente 
'Cetros. Créditos.; 
Aplicações:Financeiras 

Pass vo 
Peep vo ;Circulante 
•Obrigações"..Fiscals 
Ontraa ObrigaçOes 	. 
Patrimônio Líquido 
Capitel 	 79.830.00050 79539.00050 
Lucros Acumulados 	 (8.937:46559) (11125.57856)  

DEMONSTRACÃO DO RESULTADO DO EXERCIC10-  

mai 247 121 

RS/2006: 	R$/2005  
Outra§ %telhas 
()..1murad 	• - 	- 

43.216,09 
73.870,23 
12572,32 

301,37 
27,21 

(1,0 	'3 544.947461 
1.588.402,50)  
giaSMicad90' 
.Companhia 
ria. 

DEMONSTRAÇÃO bAs.01,1íGÉNSÉAPLICAÇOES DE RECURSOS .  

	

. ...RS/2006 	_ RS/2005  
-t- Oligetté 	 2.198.112:97 14.054.021..3V; 
.Restillede LigUide do:Exercício, 	2.198.11257 (3.588.402,50): 
Aurnento/Redeção.patrim5nio Liquido - 	{40501832).  
•IF Apitottçães 	 2,198.11257'  (4.054.021,22)' 
:Aumento/Redução do AtiVo Pernisnerile 256244840 (4.010.55528),  
;AUrrientelFiedUçãe de Capitaf Circulante 	(8433543) 	(43455,04). 
111- Demonstração; dà.VáriaçãO "do Circulante 	" 

	

;R$ -2005 	RS - 2005'. RS-Variação  
Ativo Circulante 	168,808,98 	231837,39 	(04.078 41), 
Passivo Circulante 	1.019.48 	1.36244.(257.02). 
Total goVatile00 	16.7.1.39:52 	231.52450 	(04.30543)  

DEMONSTRACAO DELUCROS ACUMULADOS  

	

R6/2006 	R5/2005  
SaldoAnteriordeLucrosAcumulados (11:135,578;90) (7.081,557,64), 

• Lucro dá Emitido 	 1198,11147 (3.588.402,50) 
Reversão Luctos.Acninuládos• 	 - 	(485,618,82) 
Lucro Acumulados 	 (8537.46558) (11,135.57/1,95)' 

()amer. Bali:irisa da Silva - Contei:10r CRC,RJ h2,07522170-1. 
•tpF .N2167434.16.M4 

Id: 182233. Valor: 12$ 3038,07 

forma da Legislação Societlria 12) A es SI  (""" 	 - ^ 
Despesas foi efetuada pelo Odeie de •I Ijj.j 	! 

	

R3/2006  	RS/2005' 	
U 

	

76.894.153.47 	.695.783,48,  

	

1:619.46 	1.362.44  

	

90;60 	97,32 	

	

1 528 as 	1.265 12' 

43216,09" 

Investimentos 	•i...14.1" 	
T," 

NOTASEXPLICATIVASANEXASÃSDE - --"" 	 1 -S," 
1L.1' 

	

31 DEZEMBRO DE 20061 1. Pretiet ., -,-,3'"•=.-11-f- • cjï 1-2,14 r_17/07. G?-:6\r-kei 	" 
financeiras conselidadasern 31.1220. t 06 	 " - 	• 	liffié • 

a,e - 	 • direinzeseortilielemanadás.d L ida 

iimu 1126792-2  
, 	— 

ENGENHARIA E T E•C 0.,L O 0 TA S . A 

CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A.,,CNIV: 33.146.640.0001120 

RELATÓRIO DA DIRETORIA 
0W00eIránlee"tot66140aleetwedee:01•200.6:":000MetraM):10e0.e0mem. 
geSideriaMentede•MereadaVereeatonàlecandada :gerMa -stiatentaVeL 
pautadenernMagattãetwri4iàteiiteelOdeaernkilvliniánto de rióSebaná, 
laberadOrea,-pelOteageitemetteiariniblente 'Jamie'. continuidade e.partici 
nação nos : OreleteS sociais nue...;.mpresentera,,,,ton compromisso com. 

	

Ine14500.eeete!.eeReelidette 	 desafiadora Concre- 
mal triet teVatati,Iticreniente¥24Wria.Reeettiatititáiiirsii,M4f.niirpáM• 
R$ 207 mllhõis. compaiado.aos20% no ano de 2005; R$ 1.67 rifilhae§. 
EBOAeettlerdereIVebeFeengerent0,0%.032%; respectivamente. OW. 
crolkit4e...W.I1.2.0.00elea0990PPeFaMar 0.0•,R$Vrniii.13eeçOelPar.e0Peee 
R$,4,0.AilititieS..apreSeritedes'ern.2005;,AsaiidatteriCeirai'CoriCearriat . 	. 	. 	. 	 , 

PeeeeerPenatatada atravestlosIndideafinanceitoatiguradostioexertielo 
indica 	 :geou 2005.  
l‘icluldtáz ser/ente 	 2,30 2;01' 
Lleeldenerel 129 244' 
As reallgações,de .2005,eus teapprspectjvag.para:2007, quando 0.,Oor 
creme( Engenharia eJecne!ogle,$Areomple)à.'.56 arma de itne.treje)frie 
de superação continua-M)eiedefriJiáái..dit6166, eÃ6ii.ieeine.ter09 de-
manda uma átaiiçiiatedótireda..Mia novos desafios 4416eübfries aos 
rinastiS'aeloeistak.pela-contetwas„:ãoe:'eoieboradoie6:0elo comprometi, 
Mente e aeseercelreePeleUeitt,. Olfeteria,  

'INDICADORESIDEIDESEMPENHO 

BALANÇO,PATRINIONIALEM,31 DE DEZEMBRO DE 2006,E 2005 Ern Reais) 

Attkró: . 	 1066 	.005. 
CIRCULANTE 	 . .• -. ; 
DiegOtaillidades. -- • -• • . - • -, — . - 	 203195" ;194191.  
"Centaialtre4e5erdedienfea..., ... . .:.......,, .. ,, ........ 31,0164351 311381245' 
Atilenternenteanferneeedereae:~tgedes, 328.584 1.324,486; . 	.. . 	... 	. 	_ 	. 	..... 	. 	. . , . 	.. 	.. 
himestoiiacenitieneae . - 	;.:...-..,...... . ..: . ......-„,,i„..,.  2586398', r5;121.i363'  • 
Toteideetfiiiitittülente  : • • • 	.• ••• .• • .• • • • --. -•-•  34134928:: 38501,787 '.• , 	• . . 	. ,. 	....,.. • . • 	. . ... . .. ..... 	. ...  . 	. 	_ 	... 
NÃO CIRCULANTE 

	

. 	.. 	. 	. 	, 
- • 	„.. 	. .. 	.„ 	,.. 
ReolliOetlerigoiproze, 	 • 	• . 

PetiMeit60ete.00e.,i:: ..... .:...,:: ....................... 	239443' 	./00.8.52: 
títutOi.oliOlOO4O.OlOtiiiiãO-Os.:::'...-',... ,:::• :••••• 	.tádStitt: 	'.¡Eitt:tdii 
cuootos  --•••••••:, -.-• •--- .. -----,,•-•-•••••,-,•••••,: 26.477,028 
Partes relaclonâdas ,. • • •• • - •• • .• • , • • ....-- 	3.287.643.. 40.781.812- 
InigtsteS a compensar 	 557,,742 • 
Ciitrea•Ciiditoa  ••• • • , 	:35128, 	'. 20091.  

3024954/  42.651298'  
Investimentos 	 ,,,,,,,,,; ....,,,,,..; 14613:052i 	I355588 
Imobilizado LFigad0  ' 	• 	• 4-M440 4:970,332: 

13;736:417 13;728:417 
•925:130,.. .439:443'.:.  

PAsOnot.PATRMNKYOMIXÉ 	2006  
CIRCULANTE 

•Salatipau pagar 	278.105 

•Éditicieederea: 	 • 	262.053 

'CitnigaçOeStrIbutOrias 	175.747 
Etikii-es6reiÃetingiederileri(Os'• 	3,346469 

Encargos com  	6,046476 
Petr;eiateehtee.....:•., . 	.... 	 23331.11,6 
Outras etiiigEdes..... .... ... ...... 	364.426 

	

5570;360 

9440:163,  
6439:396 
126061. 

575:588. 

.3.6.645W 

14.856.856 19578:823-,  
NÃO CIRCULANTE  
'0466"/.01,4iptigegege' 
, EmprattlinciatifinartelarnentO3.,....,./t  	6.986573 	6.263.539 ..• 
-ParcelarnentbeetiibutossompensadOs-_,  6.213222 1;817252.  

" 13210.096 14081291:' 
PATRIMÔNIO LIQUIDO E RECURSOS,. 
PARA FUTURO 	 . 
Capital 	 . .............. .. .. 	;38;909,335 
:Reeerya de capital,,  • ,„ „ 	••• 	• 
Reserva de 	• 	•••••••••••,•-•': 	 - 
Reaervaa!deflüCió:, • - 11587.513 
tticroaaeutniiledds: 	  6:423439 

99'976,815 

intengivel 
Diferido 	 

Total do AUvo Nào Circelante 
TOTALOO ATIVO ..... 	 

20502580  19.022530  
	50.851511 61575528  
	84986520,99.975515:  

.2005,  

56520.087 
TOTAL DO PASSIVO .E PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO   84986 839  

33.501335 
1.773,045-

13.723417.  
12:0towadi 

86:816.701,  

DEMONSTRAÇÃO DAS'MUTAÇOES DO PATRIMÓNIO L QUIDO' Em Reais 

-...ReservadeCeelial.  

	

.Social 	deactlee  . Reavaiiee66... 
:Ágiona emissão.  Reservado 

Em 1° 	.. 	 . 	, ?pApo.oQQ•• 	• 13728 417 
, 	• • •••••• 	„," Adiantamento pata ftfluro aumento da capital 

Subscrição de mapfle(eritoèralket porinhortt.eigão,ái! 
• •Aci1m.466meMtP:PM~Jr.0 4un.10/044ETAPit0.. 	. . • • 10.00005 
).uere 66:veri6eçiee093efm:tisotiptii* 	  
131.'mlOM.600510041.,,,6)".•á, 	 ................. 
lutefiNeidõ deexerde-10-: ... . 	.... . i .. 	. 	 _ 	200.796 .., QpneiihiloTtodelleserNias..... • 	• 	- • • 
Em31 de dezembro do 2005 	 . .. 	 .M190935 • •• 

	
1.773.048 	13.728.417 	'1,081:983 

Alimento de otigatiw,leCerpOia`060-4e~i6••;-. . 	10:909:630.' 
	

(11773048) (13728z417). 
Reduçãe:detaiiital• • 	• • • ••• • •• • •• -• • • 	 " (18501320): 
Incroliguidedeexercido.,, • • 	•   • • 
Çonetf6.60904eÉgeer.06,.. 	•,.. 	. . 
Dividendos illetrintiges 	 
Etri31íládeiehibrd.da.2006—. 	 38909335  	 

. Adlaritantento 

Lucrosa'." 	 teerew 	 Aumento 
_ ...paraPuturo 

»olLertiçii;11 . 	:Reailzar. dstainterie Acumulados. . 	Total._ 	detatiitai .. 	Total .  
• 7.:448447. 	 43438461 	13400400 65438651 

8.909336 S1909:335' 

Reserveedetucros. 

4803e. 

1s47619- 

10:96035 (93:909.33 
.1.á46 

79,843- 	'79543 
- 	 4515924 40-LI5524 

-  
1.1-543Va; - 
!ffl-0.7374 -. 

;(16.959?336): 
9:711721 9J12.721: 

114304 	áfi .272 (469682) 
—.06M4M111 Crotidou 
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.  - 	2006 	 
(Não auditado) 

Adiantamentos a fornecedores 	116 	- . 	5-893.:' , 
Despesas pagas antecipadamente 	40 	

_ 
 

Adiantamentos a enipregados 	35 	 . . 
Cauções 	 12 	 

	

.. • 	• 	203 	• - .5,893  
8. PIS e COFINS a COrnpensar: Refere-se aos créditos de PIS e COFINS 
oriundos das aquisições de bens do ativo permanente, -durante dperíodo de 
construção da Unha de Transmissão, conforme factilá a Lei 10.833103 e 
10.865/04, Tais créditos estão sendo compensados no pagarnente•doP16.e 

	

COFINS sobre o faturamento mensal.- 9. Imoblitiado:.-  . 	. • 	" 	•. 
• Taxas 	-2006 • 	 . 

	

médias 	Depre,  

	

de. 	dação. 

	

depreciação 	admiti.- • 	Vaio;'' 
•. 	(%) 	Custo'leda • "liquido. ' 

4.133 
A.Companhia entende não haver necessidade' de constituição de provisão 
para devedores duvidosos sobre o saldo do contas a receber de conceSsio-•  
nárias e permissionárias em 31 de dezembro de 2006, considerando não 
haver risco de perdas nas contas a receber 7. Outros Créditos: O saldo 
está composto como se segue: 

Taxas anuais 
de dePreciaCão (%) 

3,30 
2,50 
.3.00-
260 
2,60 
3,00 
2,50 
400 -

10,00 

2006 2005 ' 

inanciamen- 

TiNRC - tyiki 2005  
do auditado) 

97.795 
9.371 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Nome: CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SIA 
Nire 33.3.0001541-8 ' 
Protocolo: 00-2007/056627-5 - 02/05(2007 

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 
E D,TA ABAIXO. 03/05/2007, E o REGISTRO SOB O NÚMERO 

Máquinas e equipamentos 
Em serviço: 

Prédios e instalações 
	

4 	690 	(16) 	674 
3 238.465 (4.096) 234.359 

	

10 	102 	(6) 	97 Móveis e utensílios 	 

	

20 	165 	(21) 	134 Veículos 	  
Em curso: 
Edificações obras civis e 
benfeitorias 	 252 	 232 
Material em depósito (a)  	 2,440 	 2.440 
Depósitos judiciais 	 103 	 103 
Moveis e utenslibis 	 
Terreno 	 8  	8 

242.224 14.1381 238.086  
(a) De acordo com a Portaria n°616 daANEELde 30 de novembro de 1994, 
serão admitidas Ordem de imobilização para registro de materiais em depó--
sito como imobilizado em curso, referentes a equipamentos na 'condição de' 
sobressalentes destinados a atendimentos de emergência.De acordo'com 
os artigos 63 e64 do Decreto n°41.019, de 26 de feverelin de 1957, os bens 
e instalações utilizados na geração, transmissao, distribuição e comerciali-
zação de energia elétrica são vinculados á estes serviços, não podendo ser 
retirados, alienados, cedidos ou dados em garantia hipotecária sem a prévia 
e expressa autorização do órgão Regulador. A resolução da ANEEL n° 
20/99 regulamenta a desvinculação de bens das concessões do Serviço Pú-
blico de Energia Elétrica, concedendo autorização prévia para desvincula-
ção de bens inserviveis à concessão, quando destinados à alienação, deter-
minando que o produto da alienação seja depositado em corria bancária-
vinculada para aplicação na concessão. As principais taxas anuais de de-
preciação por macro atividade, de acordo com a Resolução ANEELno 44 de 
1999, são as seguintes: 

Transmissão  
Chave sistema de transmissão 	  
Condutor sistema de transmissão 	  
.Disjuntor 	  
Estrutura (poste, torre) sistema de transmissão 
Estrutura - suporte de equipamento e barramento 
Painel, mesa de comado e cutriculo 	 
Sisterna de aterramento 	  
Urbanização e benfeitorias 	  
Equipamento geral 	  

Forneeedores: 

Materiais agènriços 	 3.822 14.773. 
A redução do ieldo 'é resultado.basicamente.do  termino das atividades .de. 

PUBLICAÇÕES A PEDIDO 

1.-RuZ...C4ALVA0 
Mire - 

304 

.• 107.166 , 
As caraeteriaticas dos firiancrameris.. 	• . 	,ance Bradesco 
S.A..(Corniiror e Conte Garahtida).•Refere-se ao Contrato de Particular de 
Abertura de Crédito aCédirla de - Crédito Bancário estabelecido com o Ban-
co BradescO S.A. em 20-de maio de 2005; destinado ao financiamento de 
curto prazo da iinpiantação•das linhas de transmissão objeto do Contrato de 
Concessão, com um Faio de duração. de dois anos. Sobre o principal da di-
vida indicie feira de 075%eo-ano meie allutitaçãe diária do Certificado de 
Depósitos Iritérbaritáries - CDI. Eindezeinbrade 2006, a. Companhia assi-
nou contrato-de financiamento com olitanco Nacional de. Desenvolvimento 
Econômico aSoeial•BNDEter com Banco Votorantirn„cujos recursos de-
Verão sei: liberados até o Prfineiroaeineettede2007,Corn o objetivo de subs-
116.rifo empréstimo efetuado como Banco•Bradesce.As çaracterfaticas doe 
tinanciamentoasãe •coracree jegue: BNDES - refere-sé ao Contrato-de Fl-
náriciarnentOMedlariteAtiertUra dedréditonstabeleoldo com o Banco Naci-
onal de DesenvoNimento Ec nômicoe Sedai - BNDES em,19 de dezembro 
de 2006 destinado à Implantação das linhas de transmissão da Vila de Con-
de. dfinandamerite Ceia dividido em dois auticréditas, detalhados a seguir: 

SubcréditesA - no-valor ide,R$ 24.471, a ser •provide com recurssis capta-
despelo BNDES em moeda estrangeira. Sobre o. principal da divida incidirá 
a taxa efetiva de 'Moa de 3%-ao ano, acima da taxa variável reajustada tri-
meetrainienter, com base no Coito médio' ponderadede iodes as taxas e 
despesas-  incorridas Pelo BNDES na Ceei/406de recurtos em rrioeda.es-
trangeira. t) prazo de-amortização é da 144 meses, com inicio em 15 -de 
:maio de 2007 e término-em 15 de abrilde 2019.. Subcrédito.B - no valor de 
R$97„888, a ser provide airrireetirsos ordinários do BNDES.Sobre princi-
pal da divida iriddlta á texá de juros de 3% ao ano, ealdulado aclima da Taxa 
dê Juros-dalongoPraao -.*7,11-0, divulgada peio Banco-Central do Brasil. O 
prazo de titrionilacão é de 144 meses, com inicio ern,15 de meie de2007 e 
términeet615 d,eabril-de 2010.. ,.:Bellc0Y01..Yaiitim 	•" refere-sêc'n" 
trato de Financiamento Mediante repasse de recursos do BNDES assinado 
eni18 dedeárnbro.de  2006, com SS munias -Características do financia-
Meato do.BN,DES, pelos seguintes valores; • Subcréditos A- no valor de R$ 
13,112.--Sebre o principal dar:lívida incidirá a taxa efetiva dejuros de 4,2%•ao 
erio,edma da triesreistaXa do'SubcréditoA do BNDES. • Subcrédito  - nó 
Vali:rede:R$ 52.452, Sobre o principal dadIvida incidirá ataxa efetiva de juros 
de.4,2%ao-ano, aCima de riletina taxa do SubcréditO13 doBNDES. 12. Ta-
xas Ftegulamentarès:- Amovimentação para o exercieie findo em 31 de de-
zempi.mle 2006 astásierrionstrádaateguir. 
•. 	 , 	Salde tini 

• • 31/1212005 .ProVitlió 	Salde em 
(Não.auditadel-contitihrichi  - 31/12/2006 

dqoie de Reiervadlobal. • 	." 	• 	• 	• 
de ReVerspo ..RGR.- • . 	• • 	• 	- 	 jos .  

.:Taxa defisoalilação..,;ANEEL. 	- 	• 122. 	-  
730 	130  

•te acordo cem e RescriucedaANEEL n°23, de.0,5 de fevereiro.de•1999,-  as 
ConceesioriárieSepennitaieháriae desenriço publico de erieigiaeiétriça de-
vam ser:olhei' pglio crediteda.fteeerVáDlObatddRiverego - RoFt, a quota 
entrei que lhe forátribuldá.Par'defirdção:da Agência Nacional de Energia 
Eiétrica- ANEÉLÉsie-quetaesiefirrida cem base em 2,5%do. Investimento 
MIO -do iniribifiaadellquide da deprecieção acumulada) ápro rate tempo-
re',i.obtervado.eliMite de 3% das recebe, adida pagas em doze Orcelas 
inerisalS. 13:• TranSaçõeS'e6rn Partes Relalfaiãffea: 

Contas a receber -  
-2006 	- 2005  

• ' • 	-• (Não auditado) 
Itumblara Trantraissora de Energia SA, 	 - 46 	• . 	• . 27 
Porto Primavera Transmissora de Energia .S,A. 	 13 . 	• 12.. • 

. 	59 	. 39  • 
Contasa panar •  

2006 	2005 
• • 	(Não auditado) 

isolux Energia e Participaçoes Ltda, 
EJecnor Montagens 	

- 	• • 12.387 
12.387 

Cobra Instaladories•Y Seri:ridos' 	  773
• 
 • 

Porte Primavera Transmissora de Energia á.A 	 449 
Elecnor S.A. 	  382 
Grupo isolux Corsan 	. .• • 	 - -• 382 
Cachoeira Paullata Transmissora de Energio $À • 40 
Iturntriara Transmissora de Energia B.K* 	 

• 24.774  
Õ.saldo.a pagar e os adiantameatris com - narres relacionadas seferemse, 
basicarriente, afaturah por serviços preatadá 'na. construção da linha. de 
traásinissão,segunde ti,dontratriturn key assinede entre as parteeeaerova, 
do pela ANEEL. AAdministração entende que tais operações foram realiza-
dee arn condiçõese prazos .semelhantes aos de mercado. 14., património 
LiniricIO:' a) Capital sOCiatErii 31 de dezembro de 2006; o capital Social 
subserite da Companhia dá R$ 81.000, dividido eni81.000.000 açOesordi-
náriaenominatives e comValor nonfinal de R$.1,00 (ernreals) e sua tornpo- 

,Sição porfiasse de pções principaisacioniStas é a seguinte: 	• 

DATA: 03/05/2007 
00001692301 	 Valéria 	. Serra 

S5CRÉTARIA GERAL 
- 

•Elecnor Transmissão de Energia Ltda 	 26.999.998 33,33 
isolux Energia e Participações Ltda 	 26.919.998 33,33 
Cobra Instalaciones Y Servidos S.A. 	 26.93u.998 33,33 
Membros do Conselho de Administração 	 ti 	0,(.1 

81,022_ 
b) Reserva legal: A reserva legal é constituida com basr em 5%-. do lucm 
quido do exercício, limitada a 20% do capitai social, em conformidade coma'  
Lei das Sociedades Anônimas. c) Dividendos: Aos acionistas é garantia() 
estatutariamente um dividendo mínimo obrigatório de 53% d..1 lucro Niko 
ajustado do exercício, calculado noa termos do artgn 202 da Lei n° 
6.404/76. 15. Despesas de Pessoal e Administradores; 

2 
-Remuneração de Pessoal e administradores 	

105U..ti , 

Encargos sociais  -• 	• 	 67 
Convênio assistencial e outros benefícios  - 	 42 
Custos rescisórios 	16 

308. 
16. Despesas Financeiras: Os encargos financeiros e as variações mone-
tárias estão apropriados no resultado e nalmobilizado era curso de acordo 
com a instrução Contábil no 6.3.10.4 do Manual de Contabilidade do Serviço 
Público de Energia Elétriea. 17. Contingências: Devido ao restrito ambien-
te de operação da Companhia, a Administração não reconheceu a necessi-
dade de nenhuma Previsão para Contingências. A Companhia é parte inte-
graniam ações judiciais referente a questões de regularização de Servi-
dões de Direito de Passagem para a Linha de Transmissão, as quais estão 
sendo objetada análise jurídica. A Administração acredita que estas ações 
não terão efeito relevante sobre sua posição financeirae, portanto, somente 
estão registradas pelo valor de nossa proposta inicial nas contas do Ativo 
Imobilizado em Curso, subconta depósitos judiciais. 18. Prejuízos Fiscais 
e Base Negativa de Contribuição Social: Em 31' de dezembro de 2006, a 
Companhia possui R63.299 de prejuízo fiscal e base negativa de contribui-
ção social. 19. Demonstração do Resultado Segregado por Atividade; 
Sendo a Companhia urna Concessionária como perfil de SPE - Sociedade 
de Propósito Especifico, como seu objetototaimente na área de Serviço Pú-
blico de Transmissão de Energia e ainda, levando-se em conta a alínea 
do Item 2.3 do Oficio Circulei-n°.2306/2005- SFF/ANEEL, não apresentará o 
quadro do Resultado Segregado por AtiVidade.20.-Instrumentos Financei-
ros:A Administração da Companhia não identifica entre os valores de mer-
cado e os apresentados nas demonstrações financeiras a ocorrência de di-
ferenças relevantes originadas por operações que envolvam instrumentos 
financeiros que requeiram divulgação especifica. 21, Seguros (não audita-
da): A Companhia adota política de manutenção de seguros em níveis que a 
administração considera adequado para cobrir os eventuais riscos de res-
ponsabilidade ou sinistros de seus ativos. ACompanhia possui cobertura de 
seguro contra incêndio empresarial, veículos, responsabilidade eiVil e danos 
Materiais 'sobre as subestações e linhas de transmissão: Acobertura de se-
guros dá Companhia está demonstrada Conforme quadro abaixo:' 

Importância 
Ativo 	Tipo de cobertura 	segurada  

Subestações TucurUi e Vila do 	. • - - • 
Conde 	• • 	•  -, • 	• Risco Patrimonial 	R$ 44.667 
Linha de Transmissão Tucurui 	• 
Vila do Conde aSUbestaçõesTu-' 

-Curti( e Vila dó Conde 	• • • 	Responsabilidade civil 	R$ 7.000  
il oté destellanos '(barra --Diretor Presidente; Angel Jairier Casaseca-
de Prada Diretor Econômico Financeiro; Ruim Sado Haddad - Oiro-
ter - Geral. Marcia Cristina Marinho Pereira Gonçalves - Contadora. 
CRC.IRJ 027201/0-1. 	. 

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES  
Aos Diretores e Acionistas da Vila do Conde Transmissora de Energia S.A.: 
1. Examinamos o balanço patrimonial da Vila do Conde Transmissora de 
Energia S.A. levantado em 31 de dezembro de2000, as respectivas demons-
trações das mutações do património líquido e das origens e aplicações de re-
cursos correspondentes ao exercido findo naquela data e a demonstração do 
resultado para o perlbdo de 09 demoro (Início dá operações) a 31 de dezem-
bro de 2006, elabórados Sob a responsabilidade de sua Administração. Nos-
sa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstra-. 
ções financeiras., Nossoexame foi conduzido de acordo com as normas de 
auditoria aplicáveis no Brasil e compreendeu: (a) planejamento dos trabalhos, 
considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e os sistemas 
contábil e de controles internos da Companhia; (b) a constatação, com base 
em teates, das evidências e dos registros que suportam os valores e as Infos-
alegres contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas 
contábeis mais representativasadotadès pela Administração da Companhia, 
bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. 3. Errinossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas 
representam adequadamente, era todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Vila do Conde Transmissora de Energia S.A. em 
31 de dezembro de 2006, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens 
e aplicações de seus recursos referentes ao exercício findo-naquela data e o 
ressiltade do penedo de 09 de maió (início das operações) 031 de dezembro 
de 2006; de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bras11.4. Não exa-
minamos, nem foram examinadas por outros auditores independentes, as de-
monstrações financeiras do exercido findo em 31 dezembro de 2005, cujos 
valores são apresentados para fins comparativos e, consequentemente,-rãs. 
emitimos opinião sobre- elas. Rio de Janeiro, 12 de-abril de :XXV. ERNST 
YOUNG -Auditores independentes S.S. - CRC- 25P (15.199/0-6 - F NJ; 
Claudio Camargo -,Contador CRC - 1PR/338.371/0,1 - 	. 	 

meies efetuadas estão registradas no pRE•ii isTri 	• 	E 
contingências: É constituída, com base 
externos e internos, por montantes cens 	7, AR 	¡ ¡ 45 7.-1- /1-14  
das e riscos considerados prováveis. E 
constituida provisão para contingênclz 
em andamento que tenham sido avalli 
pelos seus assessores jurídicos, como oe 	 . 
tuição do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Ele-
trica -MCSPEE:AAgência Nacional de Energia Elétricé -ANEELpromoveu 
a revisão das normas e procedimentos contidos no Plano de Contas do Ser-
viço Público de Energia Elétrica, Instituindo um documento denominado Ma-
nual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica, em 26 de de-
zembro de 2001, contendo o Piano de Contas, InstruçOes Contábeis e rotei-
ro para divulgação de informações econômicas e financeiras, resultando ern 
importantes alterações nas práticas contábeis e de divulgação, até então 
aplicáveis, às empresas do setor. - 	 ' 
6. Consumidores, Concessionárias e Permissionárias: 
A Vencer 	 . 2006  
Faturado em dezembro 	  3.130  
Faturado em novembro 	998 
Vencidas até 60 dias 	  
Vencidas há mais de 90 dias 	  

R 

— 45:2 	ã 2 Piai .21)07 i2 I 12 Vila do ;i!--":1-R,J1:1 
Transmissora 

Id: 190275 Valor: R$ 31437,42 
• . 	 . 	 . 

Ci-ções ou ressalvas aprovai' -crirtelatórie 'da Adriiinistração,SalanWe; ,, 2007. 8) . ASSINATURAS* Antonio de Queiroz Gaivão - Presiderh; 
Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo na data ,F • João António de Queiroz Gaivão - Secretário; Ricardo :ia Queiroz 
de--31 de dezembro de 2000, com o respectivo parecer dos Auditeree 	Gaivão p/QUEIROZ GALVÃO S/A; Antonio de Que,roi' ',..álvão; Jr=•ão 
Independentes; • C) 'Aprovar 'á Seguinte-destinação do Indo líquido do - Antonio -de Queiroz Gaivão; Ricardo de Queiroz Gaivr-fo, Fernando' d.3' 
exercício: 	 Queiroz Gaivão, e 'Mário Vieira Lopes p/BKR - Lopaé; Machado AU, 

ditores. "Cardem com' o originai lavrado no livro proarie _João Ari, 
. tordo _de Queiroz ' Gaivão - Secretário da Mesa. IJUCERJA rid  

00001691145 enr 27.0412007: Valéria GM. 'Serra ,.- -50cretÉria Gerai.,  
-----------_ . Id: 190192 Veor: ̂1,2$ 1395,rd . 

D) Aprovar que os dividendos à conta do lucro líquido do exercício 
encerrado em dezembro de 2006, sejam pagos aos Acionistas duran-
te o exercício corrente, proporcionalmente à participação de cada um 
no capital social; E) Aprovar a lavratura sumariada da Ata da Reu-
nião, determinando o arquivamento na Companhia, depois de :rubri-
cados pela mesa, dos documentos que interessam à Assembléia rea-
lizada. 7) FliiCFRRAMENTO E DATA: Nada mais havendo a tratar, 
foi a presente ata lida e aprovada. Rio de Janeiro, 24 de abril de 

ffaistaniumn_Qualoz-GALY.Aa.51A 
n° 33.412.79210001-60J 

NIRE-33300015418-" 
(Companhia . Fechada)) 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA RFAI I7ÁnA FM 74 rIF  
ABRIL DE 2007 1) - LaCAL,IMAE.2.011A: Sede da empresa, na 
Av. Rio Branco n° 156 - grupo 3037, nesta cidade, no dia 24 de abril 
de 2007, às 10:00 horas; 2) - CONVOCAÇÃO Dispensada a con-
vocação nos termos do artigo 133, § 40, da Lei 6.404/76; 3) - BRE. 
BERÇA: Presente a totalidade dos Acionistas; 4):- MESA: Presiden-
te: Antonio de Queiroz Galvão_e_Secretário:_João,Antonio,de-Queiroz 
Gaivão; 5) - .1519311CAçõEs DO' RELATÓRIODA ADMINISTRAÇÃO  

1.1, 1 	• 	• ii•1 	• 	• 	 Diário Oficial e Jor-` 
1„oal do Commercio, ambos do dia 24 de abril de 2007; 6) !RFS?: 

1 UÇÕES• -- Os-Acionistas decidiram: ai-Nos-termos-do: §'40  'do artigo 
133 da Lei 6.404/76 considerar sanada a inobservância do prazo pre- 
visto para publicação dos documentos listados nos itens I, 'II e 	do 

, mesmo artigo, face à presença unânime dos Acionistas; B) Sem res1 

Reserva Legal: 
Reserve, de lucros acumulados :* 
Dividendos 

R$ 5.786.247,25 
R$ 79.938.697,79 
R$ 30.000.000,00 

uBLICAÇõEs I.O. 
5.upleulento de Cultura O Prelo 

'À VENDA NAS ÁGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	 CONSÓRCIO 
	 1511- 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

" 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 PROCESSO INTERNO: 265/07 

daE 
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‘b) 
Certidão Negativa de Falência, 

Concordata ou Recuperação Judicial 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CONSÓRCIO .1518 

  ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

  

c:r1 

CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A 
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SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 
CERTIDÃO DE REGISTRO DE FEITOS AJUIZADOS  

28/08/2007-)29/08/2007 	002/002 

1 O Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DO OUVIDOR, 63- 2. ANDAR - CENTRO 

Lano Gabriel Helledoro dos Santos 
Oficial Titular 

O OFICIAL DO 12  OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, 

C E R 	F 1 C A 
com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros 
e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 

I - INTERDIÇÃO E/011 INDISPONIBILIDADE DE BENS, previstas pela LEI No.6024 de 13/3/74, que trata da INTERVENÇÃO E 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇõES FINANCEIRAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU MINISTERIO DA FAZENDA; 

II - Ações de FALENCIAS OU CONCORDATAS e REQUERIMENTOS relativos a Lei 11.101/05, inclusive de Recuperação Judicial, 
distribuidos às Varas Empresariais, bem como das distribuições de INQUERITTIS JUDICIAIS FALIMENTARES ou 
FALENCIAS DOLOSAS às Varas Criminais ou outras (art.186 Lei Falencias); desde: 

DESDE VINTE UM DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE A VINTE UM 
DE AGOSTO DE DOIS MIL E SETE IC 1_ -"O 8./ 1_ 478-7 
0-7) e, quanto às Varas Regionais de sua competncia, exclusivamente 
até 21/08/2007 (Madureira), 21/08/2007 (Jacarepaguá) e 21/08/2007 (Leop 
oldina), dele(s) X***************************************************** 

"g" 	 4‹ contra o nome de:*************** 
effix(..iccqINI -IriFeurrniFeiph NiciFeEwn-Pcirclo conmismFRÉKIcHrir 

- 	C:Y:2 :22 E3 #3 	C.) 0. -- 	** * Rio de Jane 
iro, Capital em 29/08/2007 *** 
Finalidade declarada pelo requerente:CONCORRENCIA. 
Certidão emitida em nome de Construtora Norberto Odebrecht S/A - CIIPJ: 15.102.288/0001-82. 
O CNPJ constante desta certidão, foi fornecido pelo Requere 
Eu,Oficial a assino. 

Reconhecimento de Firma —1 
69 OFICIO DE NOTAS 

Rua do Rosario,173 A - Centro 
2509-0334 

ESTA CERTIDAO NAO SE REFERE A EXECUCOES, SUMARI 
ETC... MAS TA0 SOMENTE A FAL ENCIAS, CONCORDAT 
REGISTROS DE INSOLVENCIA CIVIL. 

1-PRAZO NORMAL DE ENTREGA: 	 EMOLUME 4=1,  
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r- S. Paul 
• VERBA 

J/F Mi 

PORTARIA ND 84/02 de 22 de Fevereiro de 2002: 
Valor desta cedida°, conforme Tabela 04, Nota 03,da Lei 3.350 de 29 de dezembro de 19 
Ent: CENTRAL 	Dec: BI ANCA 	 Dg t; BI ANCA 
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Antonio Wilson do Valle 
Autorizado— Mat. 9411080 

o oe RsOM.RAÇÃ 
' CERTIDÃO 

WVH 
3,TABE•DTA • AutgeaTicAçAp',  
ao. mateut.ineldie ktaeL,ado .  
At 31.0 LUIS;,:f0:!.. 23~ 01131  

S. Paut 
iS 

POR ATO fl3 N/RD'A 

kçAST!...9,NA: 
OtÉ03 Dr-C 

1580 

TALÃO 
iL 	%c :7 1 
200/01 Pq00 22  Ofício do Registro de Distribuição 

IE: 	U1E-E 	1(),  iteit 	E-::1111  
RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 72  ANDAR - CEP 200114)20 c: E: Fr X X ignlix 	 I: :E 

CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2°  ANDAR 
IP' 	ER^ 	MS; ]DE 	ID IC onFre IE.: ND= se% 

O OFICIAL TITULAR DO 2° OFICIO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESIGNADO NA FORMA DA LEI. 

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e 
Serviço os livros e/ou assentados das distribuições em curso ou andamento relativo a: 

I - Acoes de Falencia ou Concordata distribuidas as Varas Competentes, beim como, Inoueritos Judiciais •Falimentares 
ou Falencias Dolosas as Varas Criminais ou outras (art. 186 da Lei de Falencias), Recumeracao Judicial; 

11 - Interdicao dou Indisponibilidade de Bens, previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/74, que trata da Intervencao 
e Liquidacao Extrajudicial de Instituicoes Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ninisterio da Fazenda; 
desde: 

QUINZE DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS OITENTA SETE ATE QUINZE DE AGOSTO DE 
DOIS MIL SETE (15/08/1997 ate 15/08/2007) dele(s)*. NADA CONSTA *cont 
ra o(s) nome(s) de: **************************************************** 
ícumenrulrunirm:,miusneuKtwirol contemwreezwEvir . 	, 

qualificacao: 15102289000182 ( conforme requerido). 
EMITIDA EM: 29 / 08 / 2007 , 	RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL. 

EU, OFICIAL A ASSINO. Emolumentos: RS 34,41 
TablAtos 1 R$15.48, 2 R$2,27, 7 R$3.49, 9 R$2,62, 6.E.R$2,62 FETJ R$5,29 FUND-PERJ R$1.32 FUNPERJ R$1,32 
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TALÃO NT 
Requerida em 28/08/2007 	 Es na-7i 2cia-7 	c> 
Winalidade declarada CONCORRftWCIA / LICITAÇXO 	 Modelo C folha 01 

0900807321 

32  Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DA ASSEMBLÉIA, 58 - 122  ANDAR - CEP 20011-000 

CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2° ANDAR 

O REGISTRADOR DO 3° OFÍCIO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPTTAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

CERTIFICA E DÁ FÉ,  

OS 
POR 

VERBA 

IAM 	ODE NOTAS • S.PAULO 
AU YENTICAÇA0 

MOMO% Anedio Mechado • 1' 
ee SÃO U111. 92. L 204 • TEL 

S. 
POA r 	T 

iffneREED 

1581 

ROendo: oà livros 	,asselltalllenLi,s de • aeti Otïcio. relativo, ao piérícidõ rermáidil, rirt: gite 
concerne aos assuntos abaixo discriminados: 	 . 

1. Indisponibilidade de bens, arrestos, 5tigite4tOt e nutras dO101ingOét cocunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça; 
Il.,Redméo:0)401itial:(filSÈ4É.i:•f.oliCiedàtás)¡ 
ViéãE-É TàW4ie,- CeiStb DE UM MIL E NOVECENTOS E OITENTA E SETE ate VINTE 

TRES DE AGOSTO DE DOIS MIL E SETE (23/08/1.987 :até 
dele(s) 	* 	NA$A, p>i$TA * * * contra o floino::,tre: 
pqN$TAUTORA:.N$0$$$Y0', -.0$$$ÉckiT $ 	 , 
conforme 	 . 

REFERE A  
MO,'¥gOÃO001,TE—Pi:FAL#,NCIOe±tÓNÚpRP'TA$..2..:.~,  

'Emitida 
Atos  

2,27),;.  yf(s 	 :':10.J 	2,62)], 	 FLIMD,R 
gOffls,- ¡'32) •;í: È,41‘p3,3,' .$ • . 	, .1,32); valor total R$ 34,41 , 

ir : . 	 • 	. 

tért. Proc. 1S1 r:IAËL,EN 

.GISTRO DE DISTRIBUIÇÃO 
RLOS OLIVEIRA DA SILVA 

NTE SUBSTITUTO 
77 SÉRIE 283 RJ 



• 



o 

;0  

19 

// 

8 

152 

4°Oficio do Registro de Distribuição 
Rua do Carmo, 8 - 3 °  andar 
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Hermes %%herde da Cunhe Vaecerreelloe Pilho Cario& Henrique de Again. Assedai doe Reie Hemre•Velverde da Cunha Vueorreelioe Neteo 

o 	O OFICIAL DO 4° OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 

Substituto do Titular 	Ercrevente Substituto 

CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, 

VLADIMIR 

29/08/07 

 

El El 	El BI E FOLHA: 	1 
30S€34 5, 

: 03 :08 
R 

 

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Ofício os 
livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 
I - acoes de falencia , concordata e recuperacao judicial distribuidas 

as varas competentes; 
II -inqueritos judiciais 	falimentares ou falencias.dolosas as varas 

criminais ou outras (art. 186 da lei de falencias); 
III -interdicao e/ou indisponibilidade de bens, previstas pela lei 

no. 6024 de 13/03/74, que trata da 	intervencao 	e liquidacao 
extrajudicial de instituicoes financeiras 	pelo banco central do Brasil ou Ministerio da Fazenda desde, 

VINTE E UM DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE xxxxxxxxxx ate 
VINTE E UM DE AGOSTO DE DOIS MIL E SETE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de GC)P4R1rFZU7r"C),n02, P4C2FRESIEFUTC2 C2C)Er9FZErCk/lr 
QUALIFICACAO :CNPJ 15102288/0001-82 CONFORME REQUERIDO////J/////////// 
REQUERIDA E EMITIDA EM: 2E3/043/200-7.RIO DE JANEIRO./////////// 
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:CONCORRENCIA.//////////////// 
PORT. N*. 84/02 de 22 de Fevereiro de 2002: (Tab. 01-Ato 01) R$:15,48 
(Tab. 01-Ato 02) R$:2,27 (Tab. 01-Ato 07) R$:3,49 (Tab. 01-Ato 09) 
R$:2,62 (Tab. 01-Ato 10) R$:2,62 ( F.E.T.J.):R$:5,29 (FUNDPERJ) 
R$:1,32 (FUNPERJ) R$:1,32 >  OF-ICIAL A ASINIC5 
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NQ do Talão: 165071/2007 Código: 86086.5 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
g CIRCUNSCRIÇÃO DO RCPN DA CAPITAL 

CERTIDÃO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 
TITULAR: JÚLIO CESAR MACEDÕIVIO BUYS II 

Praia da Olaria, 155 - Cocotá - Ilha do Governador - Rio de Janeiro - RJ - CEP 21910-290 
Central de Certidões - Av. Almirante Barroso, n° 90- 20  Andar - RJ 

JÚLIO CESAR MACEDÚNIO BUYS II, Titular da 14  Circunscrição do RCPN da Cidade do 
Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas: CERTIFICA que revendo os 
livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos NADA CONSTA com referência às 
interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro;,-- desde,  vinte e seis de abril 
de mil novecentos e vinte e nove, dàià da instalação deste Cartóridaté`à- Preaefite data; CERTIFICA ainda 
que NADA CONSTA com refértiribia-Â Ausência, artigo 22 do Códlgo'Civil Brasileiro, desde' vinte e seis de 
abril de mil novecentos e'vinte ,e'.'heyra;.data da instalação deste Cartório, até a presente.vgiCERTIFICA 
mais que NADA CONSTA.càrp ,:referêncie'  as Interdições Comerciais (Decreto Lei n.2  7.661-;I:1‘,21 de junho 
de.15454eide Pelênêles,'âtooio,•ii,io,.101yde 09 de Fevereiro de 2005, até à presente data); 'CERTIFICA também que 
NADA CONSTA com refereetie-àa)nre'rdIçÕea de direito (Artigo 92, incisos 1, 	conforme dispõe o Decreto 
Lei n'.4'W4',•'  de 07 'de 'ÕeZéretifo" r:fe1940 — Código Penal), desde 20 anos retro, até -:a presente data; 
CERTIFICA. 'entretanto due' ǸADAOONSTA com referência k. lhaelvência Civil, (Artigos 748,e'eeguintes da 
Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 -,dri'digo de Processo divã Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA 
finalmente que NADA CONSTA com referência à indisponibiliciade de Bens- nos,  termos de'xilia:dispõe a Lei 
n.4  6.024, de 13 de março de, 1974 quê trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições 
Financeiras pelo Banco deritial do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data, CONTRA O NOME: 

CONSTRUTORA NORBERTO ObEBRECHT S/A, CNPJ 15.102.288/0001-82******+ 
O 	referido é verdade è dou fé . Cidade do (e) Rio de Janeiro, 

Vi nt e o Oito de Tk-tos',, 	ni' Mil o Sete F31 :Of.,Àcn. 	o 
R. C. A., ••,".••• 
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utr"À  Júlio Cear 
Macedõnio Buys 
Oficial e bobão 

N(4-. 
Bruno Paiva de Souza ES eves 

Escre: 	 — 
CTPS. 45824/11' 

Finalidade: CONCORPENCTA 
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No do ralao: 352.873 	 No. da Central: 165.071 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
2° OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 

OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO 
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS 

NEUSA DE SOUZA FARIA 
Rua da Assembléia, 19 - 92  andar - Centro - Tel.: - P63:3-1424 - CEP: 20011-001 

CENTRAL DE CERTIDÕES - Av. Almirante Barroso, 90 - 2Q andar - Tel: 2507-9090 

CERTIDÃO 
ML1  DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial Titular do Segundo Cffido do 
Registro de Interdições eTutelasda CidadedoRiodeJaneiro, EstadodoRiodeJaneiro. 
CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade Jurídica;  dos mesmos NADA CONSTA 
com referência às interdições previstas nos artigos 1,,767.,!1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte 5 seis 
de abril de mil novecentos e vinte e nove, fláta'srifklit 	 deste Cartório, ate a présente.c1,  CERTIFICA, 
ainda, que NADA CONSTA com refOti5iá:àÂtiaé 	 622 do Código Civil Brasil.5 fqesde vinte e 
seis de abril de mil novecentos e ,itge,,n9Sie;. 	instalação deste  Sie Cartório,a' presente data; 
CERTIFICA, mais, que NADA co-fr;Nyx 	referência pterãi - çoes Comercio,PeCreto103 ir 7:661, ' 
de 21 de junho de 1945 e a atual Ur '''' " 	eibS,"(' 	W.09 de fevereiro 2è,2005),-ittWpresente  
data; CERTIFICA, também,,quc NADA„CONSTA coei icferência às intetigéljés de direiW(ártigo 92 - 
incisos I. II e III conforinC,dispõe o,Decreto Lei n"';2.848, '.é‘-107 de dezembro de 1940W- Código 
Penal), desde 20 anos retro. até „,presente data; CERTIFICA,outrossim, 

 . ,w6 
NADA , 

tâ .., ., ,. 	,,. 	 , STA emm.  
referência à Insolvência Civil, (kitigos 748 e seguintes' 5.869‘ACif11 de Jaéée de 1973 '- 
Código de Processo Civil Brasileiro), até a preseu 	RTIFIOAO, fiiiilméli& que N'Ariék 
CONSTA com referência à Indisponibilidade de Bens nos' 	detosgrpoziWtei n°6.024, de 
13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Lr 	Y4trajudicial'IÃO1 nillarCões Financeiras' 
pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda; ' a presente data, CONTRA O ,NOME: 
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT,t 	"CS :15.14:22.280/999 1.-82)1010100” 	, 

O 	referido e verdade 	 dLt fo.. Ç i d a d eg'fèl.4-kk'oiT.;.,„4g ,..T <4 n e. i r o :, 
Vinte e Sete de agosto de DRO 	R Sete. Eu Oficial assino.,,. 
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42 

Bu$Fa 	R$24,08 
R$ 2,27 

Matita R$ 2,62 
italrizaCao R$ 3,49 

R$ 2,62 
Digitado por: MC 

Emoluffientos R$ 35,08 
20Z p/ Fundo Especial Trib. Justica (Lei 3217/2727.05.99):R$ 7,01 
57 p/ Fundo Esp. Defensoria. Pub. RJ (Lei 4664/14.12.05):R$ 1,75 
5X p/ Fundo Esp. Procuradoria Pub. RJ (Lei 111/13.03.06):R$ 1,75 

R$ 45,59 

Finalidade: 01CORREifIA-.... 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO  

Em atendimento ao requerimento protocolizado sob o número: duzentos e treze 
mil, trezentos e sessenta e oito, datado de vinte e oito de agosto de dois mil e 
sete, de interesse de CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, 
CNPJ n° 15.102.288/0001-82, eu, BEATRIZ BEZERRA DE MENEZES 
SOUZA GASPAR, Diretora-Geral de Administração da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CERTIFICO, para fins de 
prova em Concorrência Pública, que, de acordo com o artigo nono c/c os 
artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número 
cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, 
do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), 
os Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado 
do Rio de Janeiro, são em número de nove, competindo: I - aos dos 1° e 2° 
Ofícios: o registro dos feitos da competência das Varas de órfãos e Sucessões, 
das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo 
as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; II - as dos 3° e 4° Ofícios: o 
registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas 
Criminais e dos contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da 
Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; III - aos dos 5° e 60 Ofícios: a 
anotação das escrituras distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de 
numeração impar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos 
públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares 
translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria 
relativas a estes direitos; IV - ao do 70 Ofício: a distribuição, alternadamente, 
pelos respectivos oficios, dos títulos destinados a protesto; V - ao do 8° Ofício: 
a distribuição, pelos respectivos oficios, dos títulos e documentos destinados a 
registro; VI - ao do 90 Ofício: o registro dos feitos da competência das varas da 
Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. 
CERTIFICO ainda, que, os cartórios de Registro de Protesto de Títulos são 
em número de quatro, numerados: 1°, 2°, 3° e 4°, e a eles compete, pelo artigo 
quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma 
regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e 
outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, 
fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com 
as prescrições legais. CERTIFICO mais, que, ao 2° Ofício de Registro de 
Interdições e Tutelas, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do 
Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições 'da 
capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões p 
referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigato 
sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extens 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de 
reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças 
que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos 
judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para 
prova de capacidade, compete ao RCPN P Circunscrição. São seus 
respectivos TITULARES: 1° Ofício de Registro de Distribuição: sito na 
Rua do Ouvidor 63 -2° andar — Centro, LÉLIO GABRIEL HELIODORO 
DOS SANTOS; 2°. Ofício do Registro de Distribuição: sito na Rua da 
Assembléia, n°.19 - 7° andar — Centro, RONALDO CRAMER MORAES 
VEIGA; 3°. Oficio do Registro de Distribuição: sito à Rua da Assembléia, n°. 
58- 12° andar — Centro, DOMINGOS HENRIQUE LEAL B1RAUNE; 4°. 
Ofício do Registro de Distribuição: sito à Rua do Carmo n° 8 — 3° andar — 
Centro, HERMES VALVERDE DA CUNHA VASCONCELLOS FILHO; 
5°. Oficio do Registro de Distribuição: sito à Rua do Carmo, n°. 62— Térreo — 
Centro, DULCINEA DAFLON FERRO CARNOTA; 6°. Oficio do Registro 
de Distribuição: sito à Av. Rio Branco, n°. 135- sala 501 — Centro, EDGARD 
FRANÇA; 7'. Ofício do Registro de Distribuição: sito à Rua da Assembléia, 
n°10 - salas 1005, 2201 a 2212 — Centro, ANTONIO CARLOS LEITE 
PENTEADO; 8°. Oficio do Registro de Distribuição: sito à Rua da 
Assembléia, n°. 10- sala 1516 — Centro, DARCY DA SILVA SCISCINO 
DIAS; 9°. Oficio do Registro de Distribuição: sito a Av. Nilo Peçanha, n°26 - 
6° andar — Centro, MARCIO BAROUKEL DE SOUZA BRAGA; 1°. Ofício 
do Registro de Protesto de Títulos: sito à Rua da Assembléia, n°. 10 salas 
1016 a 1024 — Cento, Responsável pelo Expediente, DANIELLE ALVES 
CABRAL RODRIGUES; 2°. Ofício do Registro de Protesto de Títulos: sito 
à Rua da Assembléia, n°. 10/grupo 1003-Centro, UBIRAYR FERREIRA 
VAZ; 3°. Ofício do Registro de Protesto de Títulos: sito à Rua da Assembléia, 
n° 10, salas 2101 a 2110 — Centro, VALTER DA SILVA BEZZE; 4°. Oficio 
do Registro de Protesto de Títulos: sito à Rua da Assembléia, n°. 10 - salas 
2114 a 2122 — Centro, MÔNICA DANTAS FERREIRA; 2°. Ofício de 
Interdições e Tutelas: sito à Rua da Assembléia, n°. 19 - 9° andar — Centro, 
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO; RCPN P 
Circunscrição: Praia de Olaria, 155 Cocotá — Ilha do Governador, 
JULIO CESAR MACEDONIO BUY)M_Rio de Janeiro, vinte e nove 
de agosto de dois mil e sete. Eu, 	••••'' 	, digitei a presente 
certidão, indo assinada e conferida pelo Diretor do Departamento de 
Pessoal e subscrita pela Diretora-Geral de Administração desta 
Corregedoria. 	 

REGIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO ESTADO DO 
Valor cobrado: R$ 11,36 
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CONSTRUÇÃO 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 





As custas no valor de R8,9,00;foram recolhidas na forma da Leii 

•São Paulo, 12 de"setembro de 2007. 
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS DA COMARCA DE SÃO PAULO - CAPITAL 

CERTIDÃO N°: 169270 	 FOLHA: 1/1 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Tribunal de Justiça (http://www.tj.sp.gov.br). 

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis da 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 data de 11/09/2007, verificou NADA CONSTAR como 
réu/requerido/interessado em nome de:  

CONSTRUTORA OAS LTDA, CNRJ: 14.310.577/0001-04, conforme indicação constante do pedido 
de certidãe.**********************************.************.**********  

De acordo com 'w 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 corrío autor(a). 

Célia Regina David Gomes 
Diretora Técnica de Serviço - DEPRI 1.3 

PEDIDO N°: 
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• PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DIRETORIA TECNICA DE APOIO A SECRETARIA DA PRIMEIRA INSTÂNCIA 

SPI - 3 

1589 

O Bel. LUIZ CARLOS CONSANI SCORZAFAVE, Diretor 

Técnico de Departamento da SPI-3 — Diretoria Técnica de Apoio 

a Secretaria da Primeira Instância do Tribunal de Justiça, 

CERTIFICA, 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 Juízos de Direito das Varas Cíveis, 

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

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

processadas perante os Juízos 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 a unificação dos Cartórios de 

Distribuição Cível, as certidões passaram a ser expedidas unicamente, pelo Serviço Técnico 

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 3.15.3, nos termos da Portaria 7411, de 20/8/2007, localizada no 2° andar do Fórum João Mendes 

Júnior, sito à Praça Dr. João Mendes, s/n°. NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 27 

Eu 

(GISELLE P. R. CARVALHO), Escrevente, digitei. 

TA DE CÁSSIA FARO), Escrevente-Chefe, conferi..-.-.-.-. 

LUIZ CARLOS CONSANI SCORZAFAVE  , 

Apoio a Secretaria da Primeira Instância, subscrevi. 

Custas recolhidas na forma da Lei. 

9.° TABELIÃ 
Dr, Paulo Rob 
Rua Ouieno de A 
AUTENTICO a pr 
ginal a fanl apr 

S. PAULO T 2007; 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA 

.1 5.S o 

NEUSA MARIA MORAIS, Diretora Técnica de Departamento da Corregedoria 

Geral da Justiça do Estado de São Paulo, CERTIFICA, em virtude de solicitação formulada por: 

CONSTRUTORA OAS LTDA., protocolizada sob o n° CG. 41.801/2007, 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 

20 - Gentil Domingues dos Santos R. Senador Paulo Egídio n°72—conjunto 110 

3° - José Maria Siviero Praça Padre Manuel da Nóbrega n° 20 

4° - José Augusto Leite de Medeiros R. Doutor Miguel Couto n° 44 

5° - Roberto Max Ferreira R. XV de Novembro n° 244 — 8° andar 

6° - Radislau Lamotta R. Benjamin Constant n° 152 

7° - José Antonio Michaluat R. XV de Novembro n°251 — 5° andar 

80 - Geraldo José Filiagi Cunha R. XV de Novembro n°251 — 4° andar 

9° - Alfredo Cristiano Carvalho Homem R. Boa Vista n° 314 — 2° 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 Av, Brigadeiro Luiz Antonio n° 371 — sobreloja 

2° - Antonio Augusto Smith Junqueira R. Boa Vista n°314 — 1° andar 

3°- Cláudio Marçal Freire Largo São Francisco n°34 — 1° ao 3° andar 

4°- Thomaz Clóvis Marchetti Av. Brigadeiro Luiz Antonio n°319 

5° - Rubem Garcia R. da Glória n° 162/166 

60 - José Mário Bimbato R. Francisca Miquelina n°325 

70 - Carlos Alberto Nicolau R. da Glória n° 152— 1°/3° andar 

8° - José Roberto Ferreira Gouvêa R. XV de Novembro n° 331 

9° - Benedicto Silveira Filho Praça João Mendes n° 52 — sobreloja 

10° - José Otávio dos Santos Pinto Praça João Mendes n°42/46 — 2' sobreloja 

CERTIFICA, FINALMENTE, que o Distribuidor dos Feitos da Fazenda Nacional pertence à Justiça 

Federal e esta localizado na Avenida Paulista n° 1.682, nesta Capital.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

NADA MAIS. O referido é verdade e dá fé. São Paulo, 14 (quatorze) de setembro de 2007 (dois mil e 

E 	 ROGÉRIO MONASTERO, Diretor Técnico de Divisão — 

DEG -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Eu "NEUSA MARIA MORAIS, Diretora Técnica de 

Departam nto da Corregedoria Geral d Jus iça do Estado de São Paulo, assino.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Desta ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo: 12$ 9,00 — Custas recolhidas por intermédio de guia. 

Esta certidão compõe-se de O 
apenas no anversO.. 0 TABE' 

Dr. Paulo Ro 
Rua Queino de 
AUTE4TIC.0 a 
eisal a mim 

6. PAULO 
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SERVIÇO REGISTRAL - RIO DE JANEIRO - CAPITAL 
CERTIDÃO DE REGISTRO DE FEITOS AJUIZADOS 	I_ 	— -g- 

30/08/2007->31/03/2007 -3- 001/001 

1 O Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DO OUVIDOR, 63 - 2° ANDAR - CENTRO 

Lélio Gabriel Heliodoro dos Santos 
Oficial Titular 

O OFICIAL DO 12  OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE 
JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, 

CERTIF ICA 
TARJA DE SEODRANÇA NA COR LARANJA 

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros 
e/ou . assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 

I - INTERDIÇÃO E/OU INDISPON1BILIDADE DE BENS, previstas pela LEI No,6024 de 13/3/74, que trata da INTERVENÇÃO E 
LIOUIDAçÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIPIS FINANCEIRAS PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL OU MINISTERIO DA FAZENDA; 

II - Ações de FALENCIAS OU CONCORDATAS e REQUERIMENTOS relativos a Lei 11.101/05, inclusive de Recuperação Judicial, 

distribuidos ás Varas Empresariais, bem como das distribuições de INQUERITOS JUDICIAIS FALIMENTARES ou 

FALENCIAS DOLOSAS às Varas Criminais ou outras (art.136 Lei Falencias); desde: 

DESDE VINTE TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE A VINTE T 
RES DE AGOSTO DE DOIS MIL E GETE(2.225./- 101,8".1..c9lIEVI7 .sa  
:2,00,-7 ) e, quanto as Varas Regionais de sua competgincia, exclusivame 
nte até 23/08/2007 (Madureira), 23/08/2007 (jacarepaguA) e 23/08/2007 ( 
Leopoldina), dele(s) ************************************************** 

›lk 	NADA CCPJ.5r2,1,__ .* contra o nome de:*************** 
@**.CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S// .- CNPJ: 33.412.792/0001-60, conforme 
requerido. CONSTA ENTRETANTO CONTRA O NOME CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO S 
/A , a(s) distribuicao(oes) abaixo, toda(s) nao qualificada(s) ou com q 	x. 

m 
ualificacao insuficiente, o seguinte: (IND.2/783) INDISPONIBILIDADE a a 	m m 
. em 27/12/2004 a req de Aviso 511/2004 (OBS:Oficio 3135/pat/deoe 2.2 ( 	

w o> 
mo 

processo 234674/2004 Cj) (concedido o Efeito Suspensivo Com Relacao a D <>o > )... emenda Do Réu Supra-obs: Aviso Comunicado Atreves Dó D.'5De3.8,-.2005con 	°R 
f. Aviso 383 De 25.7.2005 (-no 	3.R.2005)*** Fad de JaneiroCapital 	Ou) om  
eM 31/08/2007 *** 
Finalidade declarada pelo requerenie:CONCORRENCIA. 
0.CNPJ constante desta certidão, foi fornecido pe 
Eu,Oficial a assina. 

PRAZO NORMAL DE ENTREGA: 
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EMOLUMENTOS: 	 o o ,c, b 
	W'25,4847,97(FETJ/FONDPER3) 	,..R • 

PORTARIA NO 84/02 de 22 de Fevereiro de 2002: 
Valor desta certidao, conforme Tabela 04, Nota 03,da Lei 3.350 de 29 de dezembro de 1999. 

Ent: CENTRAL 	BSCN 131ANCA 	Dg t: BIANCA Imrm BIANCA 
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242 CFICIO tf NOTAS jaSE M4R10 FUMEM MUI 
N. Almirante Barroso, 139 - Loja C: - Fcne:2532-0424 R5:070M154912 

ALUUTICAW - Frefite 
Au-Lantim a presente cópia reprowca.ccrif- 	o oriqinal.a mim apr 
esentado, de que dem fé. , 
Valores 	 I R' 	q-e Setenbro•de 2007. 
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22  Ofício do Registro de Distribuição 
11. 	11-* 	!! 	 1111 	, 	 ' 

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 72  ANDAR - CEP 20011-020 

1...5-.71JEJS 
229/01 Pq(::0 
A. 	A 

P 	ir' In: :1, 	...... 	II ..11.. 	 ::n::  
CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 2° ANDAR 

II 	til:::¡::ri 	li 	II— 	11 	II 	i 	Ir 	ii 	In Ir-lio-o ......i 	ii 	Ii11--1111".";• 

O OFICIAL TITULAR DO 20  OFÍCIO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DESIGNADO NA FORMA DA LEI. 

CERTIFICA 
com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e 
Serviço os livros e/ou assentados das distribuições em curso ou andamento relativo a: 

I - Acues de Éalencia ou Concordata distribuidas as Varas Competentes, bem coso, Inqueritos Judiciais Falimentares 
ou Falencias Dolosas as- Varas Criminais ou outras iart, 186 da Lei de Falencias), 	Recuperacao Judicial; 

II - Interdicao e/ou Indisoonibilidade de Bens, previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/74. que trata da Intervencao 
e Liquidacao Extrajudicial de Instituicoes Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Minis.terio da Fazenda; 
desde: 

DEZOITO DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS OITENTA SETE ATE DEZOITO DE AGOSTO Y: 
E DOIS MIL SETE (19/08/1987 ate 18/08/2007) dele(s)* - NADA CONSTA *co 
ntra o(s) nome (s) der, *********************************************~ 
..... (311-, 1111F-Clirl 11.3F,W2u 	UBILAB-  	eliPull 	MAI() 	- 
qualificacaou 33412792000160 (conforme requerido). 

Certifica mais que CONSTA CONTRA O NOME ACIMA 	do qual nao possuimos 
qualificacao que o identifique. o seguintem 
Ao JUIZO da 1a.00J. em 27/12/200(4 INDISPONIBILIDADE DE 
a REQ. de AVISO No.511/2004.D.O.DE 27/12/04-0F.3135/Pat/DEGE 2.2 DE.* 

uvivom.pmcmAkJumm CLNOS AVOS DO peL1652n3.04.027629-8. AMO CIVIL PUBLICAUMPROBIDADE Ammnmuum 
** A REP,;,DA EXMA. SRA .DRA .RENATA COELHO OKIDA J .DE DIR.DA (4a .VARA DA FA2 
ENDA PUBLICA DA COMARCA DE SA0 PAULO/SP 
EMITIDA EMu 31/08/2007, 	RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL. 
EU, OFICIAL A ASSINO. Emolumentos: R$ 34,41 

Tabl,Atm 1 R$15,48,2 R$2,27,7 R$3,49.9 R$2,62, 6.E.R$2,62 FUJ R$55,29 FWO-PHJ R81,32 HWERJ 

o Felippe. de Oliveira Si 
Autoriz'ãdo - Mat. 94/2001 
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JUIZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
CARTÓRIO DO QUARTO OFÍCIO 

Viaduto Dona Paulina n" 80,5' andar, Centro - Tel.: (011) 3242-2333 — ramais 2012120
13  

Sâo Paulo - Capital- CEP 01501-020  

LÚCIA ANTONIA STELUTI 1:ELLER, 
Diretora de Divisão do Quarto 
Ofício da Fazenda Pública desta 
Comarca de São Paulo, Capital. 

CERTIFICA, apedido da 

pessoa interessada que, revendo no Ofício a seu cargo os autos da Ação 

de Responsabilidade Civil por Atos de Improbidade Administrativa a' 

1652/053.04.027629-8, distribuída em 08.10.2004, movida por MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CLIBA LTDA. E OUTROS, 

deles 

verificou constar que entre os réus figura CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO 

S/A., CNPJ 33.412.792/0001-60, sediada na Av. Rio Branco, 156 - 

conjunto 3037, Rio de Janeiro, RJ. CERTIFICA MAIS que deles verificou 

constar que a ação tem por objeto a condenação dos réus, em linhas 

gerais, às sanções previstas no artigo 12, incisos II e III da Lei de 

Improbidade Administrativa consistentes em: ressarcimento integral do 

dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio
,  

se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão 

dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil 

de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o Poder 

Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios
,  

direta ou indiretamente, ainda que por 
intermédio de pessoa jurídica 

da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos; 

ressarcimento integral do dano, se bouver, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos de três a cinCo anos, pagamento de 

multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo 

agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber 

benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 

indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e ressarciment
o  

conforme os artigos 159 do Código Civil de 1916 e 186 do Código Civil 

de 2002. CERTIFICA MAIS que em 19.10.2004 foi deferida a liminar 

pleiteada para, com fundamento no art. 16 da Lei 71° 8429/92, decretar 

a indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos co-réus Cliba Ltda., 

Vega Engenharia Ambiental S.A. e Coratrutora Queiroz Gaivão S.A. A 

decisão determinou ainda a suspensão parcial dos pagamentos a serem 

efetuados Is rés, somente no que tange aos serviços de varrição de 

ruas e avenidas, os quais deverão ser efetuados em juízo. CERTIFICA 

AINDA 
que em 04/01/2005 foi apensado a estes autos o Proc n° 

884/053.04.014491-0, medida cautelar, em que são partes Ministério 

Público do Estado de São Paulo contra Prefeitura do Município de São 
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SÀO PAULO 

JUÍZO DE DIREITO DA QUARTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA 
CARTÓRIO DO QUARTO OFICIO 

ViadutoDonal'aulinan°80,5"andar,Centro-Tel.:(011) 3242-2333—ramais2012/2013  

SãoPauto-Capital-CEP 01501-020  

Paulo, conforme lá determinado. CERTIFICA MAIS que a decisão proferida 

nos autos do agravo regimental n° 391.699-5/9-02, do Eg. Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido relator o Exmo. Sr. Dr. 

Desembargador Oliveira Santos e agravante Construtora Queiroz Gaivão 

S/A, deu provimento ao recurso para reconsiderando decisão anterior, 

conceder o pleiteado efeito suspensivo nos autos de agravo de 

instrumento, tendo este Juízo expedido ofícios às Juntas Comerciais 

dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, Departamentos Estaduais 

de Trânsito do Rio de Janeiro e de São Paulo e Corregedoria de Justiça 

do Estado de São Paulo, na data de 07/06/05, para cumprimento de 

referida decisão. CERTIFICA AINDA que a decisão de fls. 4247/4250, 

publicada em 29/05/2007, determinou o desmembramento do processo com 

relação a cada um dos requeridos, posto que diversa a situação 

jurídica de cada um, para a individualização de cada conduta, do 

benefício indevido (próprio ou de terceiros) decorrente dessa conduta 

e a individualização e atribuição proporcional da responsabilidade de 

cada um em face da conduta imputada. CERTIFICA MAIS E FINALMENTE que 

os autos foram remetidos ã conclusão em 27/08/2007. NADA MAIS. O 

referido é verdade e dou fé. São Paulo, 29 de agosto de 2007. Eu, 

	 (Ivone Marques Tinoco), escrevente, dig' ei. Eu, l'Y'Rxczcz,  

(Marcia Laiz), escrevente-chefe, conferi. E eu, 	(Lúcia 

Antonia Steluti Eeller, diretora de divisão, subscrevi e assino por 

ordem do KM. Juiz de Direito. ######################################## 

Ao Estado: R$ 12,00 

Esta certidão só terã valor mediante autenticação mecânica. 

OFÍCIO DA FAZENDA PÚBLICA 
LÚCIA A. STELUTI KELLER 

Diretora de Dft.1.63 
GILDO REIS SANTOS 

Oficial Maior 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

VOTO N.° 18.308 
A. REG. N.° 391.699-5/9-02 
AGVTE. CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

PROCESSUAL CIVIL Efeito suspensivo • 
concedido em recursos interpostos por co-
réus. ADMISSIBILIDADE. Tratamento 
ison6mIco para as partes que se encontram_— - 
em iguais circunstãriciiiit.-  Agravo regimental 
provido. 

Vistos. 

Construtora Queiroz Gaivão Ltda., nos autos da ação civil pública 
movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, interpôs recurso de 
agravo de instrumento contra resp. decisão que decretou a indisponibilidade de 
seus bens e a suspensão parcial dos pagamentos de serviços contratados com 
a Prefeitura Municipal de São Paulo. 

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos seguintes termos: 
"Sem elementos para, de pronto, conceder o pleiteado efeito suspensivo. Ainda, 
bem de ver que em tese está bem motivada a r. decisão recorrida. Indefiro, por 
hora" (fls. 2535). 

Foi interposto agravo regimental dessa decisão, que foi mantida 
pelo E. Desembargador Coimbra Schmidt em período de afastamento do relator 
sorteado (fls. 2551) e finalmente improvido o recurso pelo v. acórdão de fls. 
2561/2564. 

Posteriormente, a agravante peticionou nos autos do agravo de 
instrumento noticiando que nos autos do recurso de instrumento n° 351.522-5, 
interposto pela co-ré Vega Engenharia Ambiental S/A contra a mesma decisã 
do MM. Juízo da 40 Vara da Fazenda Pública da Capital, o E. Desembargador 
Alberto Zviribis concedeu o efeito suspensivo pleiteado, inclusive no que tange 
aos depósitos dos valores correspondentes à varrição, determinando que "a 
indisponibilidade deve ser restrita aos bens necessários ao dano, pois sen 

Agravo de Instrumento n. 391.699-5/9-02 - Voto 1 
50,111.025 
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. PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO. ESTADO . DE . SÃO PAULO 

medida de exceção não há como se estender a todos os bens, mas apenas 
àqueles necessários a garantir a execução ou incidir sobre o ilícito acréscimo 
patrimonial" e que, diante disso, nos autos do agravo de instrumento n° 312.323-
5/8, interposto pela co-ré Cliba Ltda, também com o mesmo objeto, este relator 
assim decidiu: "O presente recurso tem por objeto a mesma decisão da MM. 
Juíza da Vara da Fazenda Pública. As hipóteses são idênticas, iníquo tratá-las 
desigualmente. De outro lado os argumentos manifestados no pedido de 
reconsideração de fls.1833 e seguintes demonstram que a solução encontrada 	, 

_ 	pela_r_....decisão.recorrida_ quanto_ aos pagamentos_ referentes- aos-serviços- de— - - -- 
varrição de ruas e avenidas não se mostrou satisfatório, conseqüentemente, 
reconsidero a decisão de fls. 170, e concedo o efeito suspensivo pleiteado". 

- Conseqüentemente, a agravante pleiteou que a ela fosse 
concedido igual tratamento, mas foi decidido: "Aqui a situação é diversa. A 
matéria já foi apreciada pela turma julgadora no agravo regimental. Decisão 
monocrática não poderá modificar aquela decisão. Indefiro, pois" (fls. 2586). 

Dessa decisão foi interposto outro agravo regimental com pleito de 
concessão de efeito suspensivo ao recuso de agravo de instrumento, 
"coadunando-se a espécie sub judice às hipóteses idênticas do quanto decidido 
nos autos n° 312.323-5 e 351.522-5, em atenção ao princípio constitucional da 
isonomia". 

É o relatório. 

Volta-se este agravo regimental contra a decisão de fls.2586 que 
deixou de reconsiderar decisão denegatória de efeito suspensivo nos autos do 
agravo de instrumento. 

Correta a decisão ora recorrida, no sentido de que a decisão 
monocrátic,a não poderia modificar aquela proferida pela turma julgadora. 

Contudo, em sede de agravo regimental, tendo em conta que 
forma deve ceder ao principio da isonomia, impõe-se que as partes deva 
receber igual tratamento, quando se encontram em iguais circunstâncias, caso 
dos autos. 

Agrava de Instrumento n. 391.699-5/9-02 — Voto 18.308 
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DE_  JU_ S A TIÇ_ 

Os recursos têm por objetivo a mesma decisão-  de primeira 
instância. As hipóteses são idênticas. Iníquo que a agravante receba tratamento 
desigual àquele ofertado às co-rês. 

Ante_ o-exposto;  -dão provimento-  "aci- agfav& regkientíi Pira 
reconsiderando decisão anterior, conceder o pleiteado efeito suspensivo nos 
autos de agravo de instruMento. 

Agravo de Instrumento n. 391.699-5/9-02 — Voto 18.308 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO .ESTADO DE SÃO PAULO 

TRIBLINAIDEJLISTPAPCSAOPAULD 
ACORDA() 	ACORDÃO-/DECISA0 NIONOCRATICA 

REGISTRADO(A) SOB N° 1111111 1111111111jompoimem 
Vistos, relatados e discutidos estes 7:autos de 

AGRAVO REGIMENTAL n° 391.699-5/9-02, da Comarca de SÃO PAULO, 

em que—é-  agravante COISTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, sendo 

agravadoExMO.ER. DESEMBARGADOR: 

ACORDAM, et Sexta C• âmara de' Direito P4b1ico.  do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a 

seguinte decisão: "deram provimento ao recurso, v. u.", de 

conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos 

Desembargadores EVARISTO DOS SANTOS e COIMBRA SCHMIDT. 

São Paulo, 23 de maio de 2005. 

. 	COPIA EXTRAIDA NO 
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32  Ofício do Registro de Distribuição 
RUA DA ASSEMBLÉIA, 58 - 122 ANDAR - CEP 20011-000 

CENTRAL DE CERTIDÕES - AV. ALMIRANTE BARROSO, 90 - 22  ANDAR 

O REGISTRADOR DO 3° OFICIO DO REGISTRO DE 
DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, 

•CERTIFICA E DÁ FÉ, 

o 
01 
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1. Recuperaçâo Judicia' (Falências e Concordatas);  de 
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40Oficio do Registro de Distribuição 
Rua do Carmo, 8 - 3 0 andar 

.1e,W 

Hermes Valverde da Cintila Vasconcellos Filho Carlos Henrique de Aquino Americo dos Reis Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto 

Titular 	 SubstitutodoTitular 
	 Escrevente Substituto 

O OFICIAL DO 40  OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, 
CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI, 

R 
upous 11_199,:i3.4  VIADIMIR 

30/08/07 	 :38:02 
com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Ofício os 
livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a: 
I - acoes de falencia , concordata e recuperacao judicial distribuidas 

as varas competentes; 
II -inqueritos judiciais, 	falimentares ou falencias dolosas as varas 

criminais ou outras (art. 186 da lei de falencias); 
III -interdicao e/ou indisponibilidade de bens, previstas pela lei 

no. 6024 de 13/03/74, que trata da 	intervencao 	e liquidacao 
extrajudicial de instituicoes financeiras 	pelo banco central 
do Brasil ou Ministerio da Fazenda desde, 

VINTE E TRES DE AGOSTO DE MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE xxxxxxxx ate 
VINTE E TRES DE AGOSTO DE DOIS MIL E SETE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
que dele (s) NADA CONSTA -  contra o (s) nome (s) de 
JC.C3P4S-T-FZUWWFR" C2LiErJrFROZ C"-~,./#21.C3  
QUALIFICACAO. :CNPJ 33412792/0001-60 CONFORME REQUERIDO//////////////// 
REQUERIDA E EMITIDA EM: 25410,ea,E3/=0.-7,RIO 	JA EIRO./////////// 
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE:CONCORRENCIA.//////////////// 
PORT. N*. 84/02 de 22 de Fevereiro de 2002: (Tab. 01-Ato 01) R$:15.48 
(Tab. 01-Ato 02) R$:2,27 (Tab. 01-Ato 07) R$:3,49 (Tab. 01-Ato 09) 
R$:2,62 (Tab. 01-Ato 10) R$:2,62 ( F.E.T.J.):R$:5,29 (FUNDPERJ) 
R$:1,32 (FUNPERJ) R$:1,32> Total R$:34,41//////////////////////////// 
EU, WIF"X=Pit._ 	^WWINIO 
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Bruno Paiva de Souza Breves 
Escrevente Substituto  
CTPS-45824/117,==RJ'-' 

Talão N°: 167189/2007 
Conferido 

' ostiki3t0 

c 
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EIRGIIIISCRIGEO DO REGISTRO CIVIL DAS 

PESSOAS WORMS E TABELION4TO OHM 

167189/07-EAS 

JÚLIOCESARMACEDUIOBUYSII 
Registrador e Notário 

r..7, " Praia da Olaria, 155 • Cocotá • Ilha do Governador • Rio de Janeiro • RJ 
cep.: 21910-290 - `,"a (21) 3386-1504 

JeLIO CÉSAR MACEDONIO BUYS II, OFICIAL E TABELIÃO 

da 1' •CIRCUNSCRIÇÃO do RCPN 'DA CAPITAL 

da 	Cidade 	do 	Rio 	de 	Janeiro 

	CERTIFICA e dá fé que revendo os 
registros desta Serventia, CONSTA nos termos de que dispóe a Lei 
n° 6024 	de 13 de março de 1974, ofa INDISPONIBILIDADE DE 
BENS de CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, conforme 	Aviso 
n°511/2004, publicado no Diário Oficial de 27 de dezembro de 
2004, pág.7, parte III. CERTIFICA MAIS que revendo os registros 
desta Serventia, CONSTA o Aviso n°383/2005, publicado no Diário 
Oficial de 03 de agosto de 2005, pág.72, parte III, concedendo 
efeito suspensivo em relação a INDISPONIBILIDADE DE BENS da 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S. . Rio de Janeiro (RJ) TRINTA DE 
AGOSTO DE AGOSTO DE 2007. Eu 	, 'subscrevo e assino. 
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No. do Talao: 353.615 	No. da Central 167.189 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
2° OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS 

OFICIAL: MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO 
SUBSTITUTOS: ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS 

NEUSA DE SOUZA FARIA 
Rua da Assembléia, 19- 9° andar - Centro - Tel.: - 2533-1424 - CEP: 20011-001 

CENTRAL DE CERTIDÕES - Av. Almirante Barroso, 90 - 2° andar - Tel: 2507-9090 

CERTIDÃO 
NI@ DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial Titular do Segundo Ofício do 
Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade Jurídica, dos mesmos NADA CONSTA 
com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis 
de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, ate a presente data; ,CERTIFICA, 
ainda, que NADA CONSTA com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e 
seis de abril de mil novecentos e ..vinte e nove, data da instalação deste Cartórid, até a .presente data; 
CERTIFICA, mais, que NADA CONSTA com referência às Interdições Comerciais (DecretoLei n° 7.661, 
de 21 de junho de 1945 e a atual Lei n° 11.101/2005 (artigo 990) de 09 de fevereiro dé 2005), até a, presente 
data; CERTIFICA, tambérn,,que NADA CONSTA Com referência às interdições de direito (artigo 92 - 
incisos I, II e III conforme dispõe o Decreto Lei n° .2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código 
Penal), desde 20 anos retro; até a presente data; CERTIFICA, outrossim, que NADA "CONSTA com 
referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869; de 11 de Janeiro 'de 1973 - 
Código de Processo Civil Brasileiro), até a presente data CERTIFICA» fmalménte, que NADA 
CONSTA com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que 'dispõe a ,Lei n° 6.024, de 
13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liqüidação Extrajudicial ,de Instituições Financeiras 
pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da 'Fazenda; até a presente data, CONTRA O NOME: 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVA0 S/A —CMPJZ33.412.792/0001 —60********* 

O referido e verdade e dou te» Cidade do Janeiro, , 
Vinte e Nove de agosto de Dois Mi e "Sete. Eu—Of 

ALE4.1-A-Ol:'1 D NATTA 
ri e- Contr• .ado 
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o 

flq 
ã8r. 
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Finalidade: COMCCRRENCIA 

Digitado por: AAC 

Busca 	R$ 24,C0 
Cedida° 	RI 2,27 
Inforoatica R$ 2,62 
Digitalizacao R$ 3,49 
Grav. eletr. R$ 2,62 

  

apimentas R$ 35,08 
207. p/ Fundo Especial Trib. Justica (Lei 3217/2727.05.99):R$ 7,01 
5% p/ Fundo Esp. Defensoria. Pub. RJ (Lei 4664/14.12.05):R$ 1,75 
5% p/ Funda Esp. Procuradoria Pub. RJ (Lei 111/13.03.06):R$ 1,75 

R$ 45,59 
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

CERTIDÃO 

Em atendimento ao requerimento protocolizado sob o número: duzentos e quinze mil, 
cento e cinqüenta e cinco, datado de trinta de agosto de dois mil e sete, de interesse de 
CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A, CNPJ n° 33.412.792/0001-60, eu, 
SILAS PEREIRA ALVES, Diretor do Departamento de Pessoal da Corregedoria 
Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, CERTIFICO, para fins de 
Concorrência Pública, que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e 
quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de 
mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organi7ação e Divisão Judiciárias 
do.Estado do Rio de Janeiro), os Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da 
CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro, são em número de nove, competindo: I - aos 
dos 1° e 2°,0fícios: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, 
das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da 
Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; II - as dos 30  e 40  Ofícios: o registro das 
habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e dos 
contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes 
forem distribuídos; III- aos dos 50  e 6° Ofícios: a anotação das escrituras distribuídas aos 
cartórios de notas e de circunscrições de numeração impar e par, respectivamente, e, em 
livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e 
contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em 
causa própria relativas a estes direitos; IV- ao do 7° Ofício: a distribuição, alternadamente, 
pelos respectivos oficios, dos títulos destinados a protesto; V - ao do 8° Ofício: a 
distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; VI-
ao do 9° Ofício: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do 
Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. CERTIFICO ainda, que, os cartórios 
de Registro de Protesto de Títulos são em número de quatro, numerados: 10, 2°, 30  e 40, e 
a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e 
forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e 
outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as 
transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. 
CERTIFICO mais, que, ao 2° Ofício de Registro de Interdições e Tutelas, incumbe, 
consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos 
judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de 
certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar 
obrigatoriamente as sentenças declaratótias de insolvência ou de falência, a extensão desta 
a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação 
deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. 
Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica • 

7535-651-0253 \01 Desè„, 
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REGIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Valor cobrado: R$ 11,36 

Sila 	et ira 
Diretor do Depa mento 

Matricui n° 01/1 • lves 
Pessoal 

436 

• ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PODER JUDICIÁRIO 

e a expedição de certidões para prova de capacidade, compete ao RCPN 
Circunscrição. São seus respectivos TITULARES: 1° Ofício de Registro de 
Distribuição: sito na Rua do Ouvidor 63 - 2° andar - Centro, LÉLIO GABRIEL 
HELIODORO DOS SANTOS; 2°. Ofício do Registro de Distribuição: sito na Rua da 
Assembléia, n°.19 - 7° andar — Centro, RONALDO CRAMER MORAES VEIGA; 3°. 
Ofício do Registro de Distribuição: sito à Rua da Assembléia, n°. 58- 12° andar — Centro, 
DOMINGOS HENRIQUE LEAL BRAUNE; 4°. Ofício do Registro de Distribuição: 
sito à Rua do Carmo n° 8 - 3° andar - Centro, HERMES VALVERDE DA CUNHA 
VASCONCELLOS FILHO; 5°. Ofício do Registro de Distribuição: sito à Rua do 
Carmo, n°. 62- Térreo - Centro, DULCINEA DAFLON FERRO CARNOTA; 60. Ofício 
do Registro de Distribuição: sito à Av. Rio Branco, n°. 135- sala 501 - Centro, EDGARD 
FRANÇA; 7°. Ofício do Registro de Distribuição: sito à Rua da Assembléia, n°.10 - salas 
1005, 2201 a 2212 - Centro, ANTONIO CARLOS LEITE PENTEADO; 8°. Ofício do 
Registro de Distribuição: sito à Rua da Assembléia, n°. 10- sala 1516 - Centro, DARCY 
DA SILVA SCISCINO DIAS; 9°. Ofício do Registro de Distribuição: sito a Av. Nilo 
Peçanha, n° 26 - 6° andar — Centro, MARCIO BAROUKEL DE SOUZA BRAGA; 1°. 
Ofício do Registro de Protesto de Títulos: sito à Rua da Assembléia, n°. 10 salas 1016 a 

410 

	

	
1024 — Centro, Responsável pelo Expediente, DANIELLE ALVES CABRAL 
RODRIGUES; 2°. Ofício do Registro de Protesto de Títulos: sito à Rua da Assembléia, 
n°. 10/grupo 1003-Centro, UBIRAYR FERREIRA VAZ; 3°. Ofício do Registro de 
Protesto de Títulos: sito à Rua da Assembléia, n° 10, salas 2101 a 2110 - Centro, 
VALTER DA SILVA BEZZE; 4°. Ofício do Registro de Protesto de Títulos: sito à Rua 
da Assembléia, n°. 10 - salas 2114 a 2122 — Centro, MONICA DANTAS FERREIRA; 2°. 
Ofício de Interdições e Tutelas: sito à Rua da Assembléia, n°. 19 - 9° andar — Centro, 
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO; RCPN 1°  Circunscrição: Praia 
de Olaria, 155 Cocotá - Ilha do Governador, JULIO CESAR MACEDONIO 

IL 	o de Janeiro, trinta e um de agosto de dois mil e sete. Eu, 
	, digitei a presente certidão, indo assinada e conferida pelo Diretor 

do 	 Departamento 	 de 	 Pessoal. 
************************************************* 

7535-651-0253 
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CONSTRUÇÃO 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

	CONSÓRCIO 
	 1G08 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

s 

CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A0, 

1 
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RA NORBflT)i ODEBRECHT S/A 

Sérgio Garrido de Barros 
Contado CRC - BA - 02090e/0-31 RJ 

CPF B57.253.405-97 

GO9 

Construtora Norberto Odebrecht S. A. 

 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

 

ÍNDICES DE BALANÇO 

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS • 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC 
	

ATIVO CIRCULANTE 
PASSIVO CIRCULANTE 

ILC = 1.433.815 

  

(ILC 

615.803 

(3.33  

  

    

Sér 	iz Neves 
DIR OR DE CONTRATO 
CF:1: 420.278.536-34 

• 

Me: SÃO LiI=L24.= CEP 5.1016-fii ÀT 307 ;3'15 3, 
TABELIÃO DE NOTAS BEL MATEUS BRANÉOMAaitir/O 

sÃo puLo,s.ntrx (Il)31204e99  

,01Rittj'á tiè6 '1Nè Deliettienta' É, Firo COM VALOR 
t'r--kAAVeWde:400,0,04144)004.40,004:04 
kgERGIIY:GARRIDO E.DARROD#4010:00!ItOlkp 
' 	 25 De abril De 2007 

mtesb. , d Verdade.. 	Á .• 	, 	 4.5t 

k
'DARDO,1 	 A --, Escrevente 	-  
OtIOW4 	bo:73370' Cart.: 1064 

abbáC) 

..L  1) 3120-8600 

SELOS 
POR 

VERBA 
.') 

..e....ena o miairmt 
en dOU lã. 

')a)mCIDADE 

AU. 

06 A1891515 

- 	 i 	( 	 4" 4 t.'  • t  - k .+ 
••• 

I Tp r" I '..!V.,! DE NOTAS 
" .° ',1;.11 .•;:ENTICA 

:Av-. SBe LCS. 172 
6nndáo Ma 

1 Pamva..am,  
Ia man ap se 
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I LG ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

3.° TABELIÃO 	DE NOTAS 
AV:5k) Iii19 192 .1.24 ceo 01046418 

em. 	-SFOPAISD SP.- TEL01.X.: II mormo 

eco:Ibero Por SeAelhanta 1 Firoa COM VALOR 
torioríica deintit$40#04$11WISOOttW 
ER610 BARRIDO DE BARROSMtifMttlitttlitt 

SA0'  PAUL 	lje 	De 2007. 
test. 	 da Verdade. 

•'CARDO 	 A -.Escf,evehle 
ilor:Rt 4,30. Car 	o:73 71 'Cart. 1064 
e1o(s1:' 244258- A 

3.0  TABELIA0 DENOTAS - S.PAULO 
AUTUNTICAÇÃO 

Bel. Mateus Brandão Machado. Tabelião 
Av. SAO 1111S, 198 .1. 23/24 .7E1. (11)3120~0 

. 	..t?' 
CS" çk'S 

ogatca. conforme oongoal 
O reptodunda, do que dou Ie. 

ORE1R4 DA SSVA • EuuNenu• 
5 tO GE AuTENTICiOAC • 

COMO 

MA151;5134NDÀ0MACEMIO 

Ált • 307.1364 

pogs pg,B.ON0 
v/gpfw eci,RéÉ*.p.'à iA.Ã.ILHAREi, pé'REAIS. 

I -EM 102:06 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO 

I LG = 

" 1 LG = 

1.433.815+748.036 
615.803+421.188 

2,10 ; 

Adh."1612  
RUTORA íB TO ODEBRECHT SIA 

Sérgio arrido de Barros 
Coches CRC - DA- 0209011/0-3 'V RJ 

CP F 857.253.405-97 Sérgt uiz Neves 
DIREjOR DE CONTRATO 
CP 420.278.536-34 

1610 

	 ODEE3RECHT 
Construtora Norberto Odebrecht S. A. 	 Engenharia e Construção 
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INDICES DE BALANÇO 

VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

EM 31.12.06 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 

ET 	= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGI VEL A LONGO PRAZO 
ATIVO TOTAL 

ET = 615.803 + 421.188 

ET 0,41 ; 

064.41890031 ; 

2.499.938 

TO ODEBRECHT SIA 

Sérgio Garrido de Barros 
Contador CRC - BA - 020908/0-3 'V RJ 

CP f 857.253A05-97 
Sérgio 
DIRETOR 

CPF: 42 

eues 
E CONTRATO 

.278.536-34 

3.°  TABELIÃO DE NOTAS 
AV. SÃO UMA, 192 124 - CEP 01046-913 
SAOPAUL.,. -TEL/F,X. q1)3120-8.^ 

dl. MATEUS BRANDiOMAdliADO 

307865 

:épdhete .  Por •SeÉreIrranca . .1: Finta COM VALOR 
ecdnearitd'Ae--MIltAABAMAIAAAttAttAIttl$747. 
• ERBIO, GARRIDO 	rOARROSABiltteWAWAAMIt . 	. 	. 	. 	, 

„ . t,Ê0 Phill T. 5 De abril De 2007. , 
-'dco 'te..t .  ' •' '—' 	•' da • Verdade.' 

iRICARD0-. ._ 	NA,- Estrayente 

	

loriRS.. MO.. 	6173372 Cart. 1064 
Seldrs-11" 244259-sA 

&ião 
ARFO \ 

'tSELOS, 
I POR 

IVER6A. 

conLome o °rir,  
o cwo deo td. 

1,11,C,OAU 

Bel. Mate 
„Av. São Lk.ss,j22 

\S. Paulo, 
\ POR AIO 

RUA 

o 
0
0 

Ç 

.1 . 	
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 
	 1613 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 

(0- 



,-"" 



MOISES GO 
C7 - CR 

E MORAIS 
167.774/0-2 

OR 

414 

4111 	/ ~II 'II"  Er , jelmeer.._ii  
OA D 

DéNIkE OLIVEIRA BE-RA7-7.1 
ENG. CIVIL - CREAJSP W 167.178-0 

RPkESEN7ANTE LEGAL 

\.. 

.1613 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ( ILC) 
Exercício Encerrado em 31.01.2007 

(Em milhares de Reais) 

AC 	= Ativo Circulante 	 = 	361.177 

PC 	= Passivo Circulante 	 = 	76.205 

REFIS = Programa de Recuperação Fiscal = 	10.706 

ILC 
	

AC  
PC - REFIS 

ILC 

ILC , 

361.177 
65.499 

5,51 
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á. ILG ; " 4,30 

MOISES GO 
CT - CRC- 

ORAIS 
67.774/0-2 
OR 

• 

Ifignew vou.  
ginnrrofro 

OLIVEIRA BE-MATTI 
AOASL . 

ENG. ° CM, 	CREAISP N.167.1/6 
SENTANTE LEGAL 

• 

AC 

RLP 

PC 

REFIS 

ELP 

REFIS 

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ( ILG) 
Exercício Encerrado em 31.01.2007 

(Em milhares de Reais) 

= Ativo Circulante = 361.177 

= Realizável a Longo Prazo = 417.892 

= Passivo Circulante = 76.205 

= Programa de Recuperação Fiscal = 10.706 

= Exigível a Longo Prazo = 382.433 

= Programa de Recuperação Fiscal = 266.737 

• ILG 	= 	AC + RLP 
((PC - REFIS) + (ELP - REFIS)) 

ILG 
	

361.177 	 417.892 
( 	76.205 	- 	10.706 	) + ( 382.433 	- 	266.737 	) 

ILG = 779.069 
181.195 

S 
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MOISES G ES DEMORAIS 
CT - CRC-1 R4677410-2 

C DOR 

COST.R1J • R OAS LTDA 
DEC,IldE OLIVEIRA BENATTI 

ENG. 	CREA/SP N° 167--17 D 
RdP4SENTANTE LEGAL 

1615 

• ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO TOAL - ( IET) 
Exercício Encerrado em 31.01.2007 

(Em Milhares de Reais) 

PC 	= Passivo Circulante 	 = 	76.205 

REFIS = Programa de Recuperação Fiscal 	= 	10.706 

ELP 	= Exigível a Longo Prazo 	 = 	382.433 

REFIS = Programa de Recuperação Fiscal 	= 	266.737 

AT 	= Ativo Total 	 = 	1.091.996 

IET 	= 	((PC - REFIS) + (ELP - REFIS))  
AT 

IET 	= ( 	76.205 	10.706 	) + ( 382.433 	- 	266.737 ) 
1.091.996 

IET 	= 	181.195 
1.091.996 

IET • = 0,17 ; 1 

1 
QY 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

	 CONSÓRCIO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 41T)  oas 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

s-b 

%17 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 

ss‘ 
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Gldn Mendo 
Eng 	- CREA / 

Procura 

rasileiro 
no. 11.627-D 

gueiroz galvão 
CONSTRUÇÃO 

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

INDICE LIQUIDEZ CORRENTE 

ILC = 	AC 
PC 

onde: 

ILC = índice Liquidez Corrente 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

ILC = 990.679 
84.441 

:ILC = 11,73) 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Edson Fira 
Contador - CRC/RJ no. 59.443/0-0 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 
Av. Rio Branco, 156 / 30° andar, Centro — Rio de Janeiro — RJ — CEP 20040-901 — Tel.: (55 21) 2131-7100 — Fax: (55 21) 2240-9367 
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'GilJson Mendon 
Eng° vil - CREA / 

Procura 

rasileiro 
O. 11.627-D 

IG18 

gueiroz galvão 
CONSTRUÇÃO 

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

INDICE LIQUIDEZ GERAL 

ILG = AC + RLP 
PC + ELP 

onde: 

ILG = Índice Liquidez Geral 

AC = Ativo Circulante 

RLP = Realizável a Longo Prazo 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

ILG = 990.679 + 19.246  
84.441 + 96.117 

ILG = 1.009.925 
180.558 

ILG = 5,59. 1 

(P) 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Edson Ferreira 
Contador - CRC/R.1 no. 59.443/0-0 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO 5/A 
Av. Rio Branco, 156 / 300  andar, Centro — Rio de Janeiro — RJ — CEP 20040-901 —Tel.: (55 21) 2131-7100 — Fax: (55 21) 2240-9367 
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Gi dson M ndon 
Eng 	ivil - CREA / 

Procura 

\21/4  
rasileiro 
o. 11.627-D 

IG19 

.7.9queiroz gaivão 

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE REAIS 

INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL 

IET = PC + ELP 
AT 

onde: 

IET = Índice Endividamento Total 

PC = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT = Ativo Total 

CONSTRUÇÃO 

IET = 84.441 + 96.117 
1.436.473 

IET = 180.558 
1.436.473 

IET = 0,13 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 

Edson Fer eira 
Contador - CRC/R3 no. 59.443/0-0 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/A 
Av. Rio Branco, 156 / 300  andar, Centro — Rio de Janeiro — RJ — CEP 20040-901 —Tel.: (55 21) 2131-7100 — Fax: (55 21) 2240-9367 k 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	 CONSÓRCIO 
	

!GEO 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

  

que/foz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

oas 

 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 PROCESSO INTERNO: 265/07 

daE (3.1.2La: 	 deLii. eiiaik, itictu:àe 
rertlecteneate, 1.111L? LIU:.,4_1 em e 1.1talaçã1/4.) de- 1:-:igt.tipzine-ate 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 
	 121 

ODEBRECHT 	 queiroz gaivão 

Engenharia e Construção 
	 CONSTRUO° 

CONSTRUTORA NORBERTO 
ODEBRECHT S.A 
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ÁCCODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Económico de Minas Gorais • 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa ,CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a 
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$7  

( 1.725.623,87 ;(hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta 
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento do' LOTE 1,,  representada pelo seguro 
garantia apólice 069982007000207450011565 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, 
cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG -Rf 

  

Companhia de De envolvim 	Econômico 
de 	iap mais - 

Ana Lúciâ.  bondi 1 da Costa 
Gerência de F,nanças e C ,Caidade • CEM 

3 
Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Companhia de D senvolvimento conómico 
de Mina.. mais - CO 

Ana L cia Gond, da Costa 
Gerência de Finanças e .ntabilidade - GEFIC 

.IG23 

ICCODENG 
Companhia de DesenvoNimento Eosnómico de Minas Gerais 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa (CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A7 a 
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de113$' 

,.3.509.839,93 (três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três 
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do :LOTE 2, representada pelo seguro 
garantia apólice 069982007000207450011603 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, 
cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

[Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007? 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

  

1 
Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

; Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007. 

Companhia de rsenvolvimen, canômIco 
de t 
	

G^rais - CO, 	IG 

Ana Lúcia Gondim la Costa 
Gerência de Finança:, e Cont-Jilidade • GEFIC 

I Gâ1 

ICCODEMIG 
Companhia ã DesenvoMmento Econômico de Minas Gerais 

• 
RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, a 
garantia da proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de 

;R$ 3.747.609,89atrês milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e 
oitenta nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 3/representada pelo 
seguro garantia apólice 069982007000207450011567 da Áurea Seguradora de Créditos e 
Garantias, cujo original fica em poder da CODEMIG. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

   

  

2 

 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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• 
CODEMIG 
Companhia de Desenvolvimento Econenko de enasGeralf 

1U5 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, lo 
endosso de prorrogação de vigência das garantias da proposta de 101/01/200ã para 
31/01/2008j relativas às apólices n° 069982007000207450011603, 
069982007000207450011567 e 069982007000207450011565 da Áurea Seguradora de 

• Créditos e Garantias, cujos originais ficam em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

(Belo Horizonte, 31 de agosto de 20071‘ 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG -erN 

Companhia de De envolvimento Económico 
de Min 	arajs - CO 	IG 

C‘0_, 
Ana Lúcia Gondim a Costa 

Gerência de Finanças e Conf.-  ilidade - GEFIC 

\q, 

• 

  

1 

 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 
	

1G26 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

\N, 

CONSTRUTORA OAS LTDA. 
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CODEMIG 
Companbb da Deservohrimetto Econkko de &Uns Gerais 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA; a garantia da proposta para 
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$1.725.623,87Áhum milhão, 
setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta sete centavos), referente a 1% 
do valor do orçamento do LOTE 1,1 representada pelo seguro garantia apólice 
069982007000207450011602 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, cujo original fica 
em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

,Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.1 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Companhia d Desenvolvimento Económico 
d 	as Gerais 	DEMIG 

Ana Lúcia Gon m da Costa 
Geféncia de Finanças e ontabilidade • GEFIC 

  

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEIVIIG 
Comparthq de DeamoMmento Econ6rnko do Minas Gerais 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CONSTRUTORA OAS LTDA,I a garantia da proposta para 
participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ (3.509.839,93 _.:(três 
milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três centavos), 
referente a 1% do valor do orçamento do LOTE 2, representada pelo seguro garantia apólice 
069982007000207450011601 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, cujo original fica 
em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

..:Belo Horizonte, 30 de agosto de 2007.1 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Companhia d 
de 

Desenvolvi 	Econõrn, 
(GE:is - DEMIG 

Ana Lúcia Gond! da Costa 
Gerencie de Finanças e C ntabilidade 

  

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa`CONSTRUTORA OAS LTDA,,a garantia da proposta para 
participação da licitação acima referenciada, no valor de 	._R$_3.747.609,89 (três 
milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta nove centavos 
referente a 1% do valor do orçamento do.LOTE 3; representada pelo seguro garantia apólice 
069982007000207450011600 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias , cujo original 
fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

,Belo Horizonte,.30 de agosto de 2001. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Companhia de 1  esenvolvimer o Econômico 
de r 	G ais - CQQEMIG 

Ana Lucia Gondim da Costa 
Gerência de Finanças e Con bilidade GEFIC 

 

Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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'CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
CONSÓRCIO 1630 

  
'ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A 
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CODEMIG 
COMpãnhi.de  Detenvolvimerdo Econtoko à Minas Gerais 

Companhia de 
de 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CCONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S/Ala garantia da 
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 
1.725.623,87 (hum milhão, setecentos vinte cinco mil, seiscentos vinte três reais e oitenta 
sete centavos), referente a 1% do valor do orçamento ddLOTE 1,,representada pelo seguro 
garantia apólice 069982007000207450011539 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, 
cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007., 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Ana Lúcia Gondim da Cosa 
Gerência de Rine:,  e Cola Piiidade GEFIC 

 

3 

   

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CODEMIG 
Compenhie de Cleaenvolvimento Econ6mko de Mina. Gereis 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa CONSTRUTORA-QUEIROZ:GALVÃO S/Ar a garantia da 
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de R$ 
3.509.839,93 .(três milhões, quinhentos e nove mil, oitocentos trinta nove reais e noventa três 
centavos), referente a 1% do valor do orçamento do(LOTE 2,/representada pelo seguro 
garantia apólice 069982007000207450011540 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, 
cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007.r 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

	

Companhia de t esenvolvimen 	nómico 

	

de »i Gorais - CO 	o 

Ana Lúcia Gonchin e Costa 
Gerência de Finanças e Conta idade - GEFIC 

  

1 Rua Aimorés, 1.697- Lourdes - Belo Horizonte - MG 

CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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.1G 33 

CODEMIG 
[4E1101111a de DennvolvImento Econtoko de Elas Geral, 

RECIBO DE GARANTIA DE PROPOSTA 

CONCORRÊNCIA: 05/2007 - PROCESSO INTERNO: 265/07 
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO 
OBJETO: 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 MINAS GERAIS. 

Recebemos da empresa :CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO 5/A1, a garantia da 
proposta para participação da licitação acima referenciada, no valor de 	R$ 

• _3.747.609,89 (três milhões, setecentos quarenta sete mil, seiscentos e nove reais e oitenta 
nove centavos referente a 1% do valor do orçamento do :LOTE 3 representada pelo seguro 
garantia apólice 069982007000207450011541 da Áurea Seguradora de Créditos e Garantias, 
cujo original fica em poder da CODEMIG. 

Por ser verdade firmo o presente em duas vias de igual teor e forma e para um só efeito. 

:Belo Horizonte, 28 de agosto de 2007. 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS-CODEMIG 

Companhia de )esenvolvim 	Econômico 
d4ir2rcis 

Ana Lúcia Gondirr da Costa 
Gerénoàde Finaneee e Cor ablidade • GEFIC 

Rua Aimorés, 1.697 - Lourdes - Belo Horizonte - MG 

:CEP 30140-071 - Tel.: (31) 3213-8880 

Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br  
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
	CONSÓRCIO 
	

J631 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 
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CONCORRÊNCIA: 05/2007 PROCESSO INTERNO: 265/07 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 
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CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

ODEBRECHT 
Engenharia e Construção 

CONSÓRCIO 	 1635 

queiroz gaivão 
CONSTRUÇÃO 

oas 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

Belo Horizonte, 13 de Setembro de 2007 

À 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 
CODEMIG 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA No 05/2007. 

Prezados Senhores: 

Os quatro volumes contendo a Habilitação dos lotes 1, 2 e 3 contém IG 35 	páginas, 
devidamente numeradas e rubricadas. 

Ate ciosamente, 

 

Urgi uiz Neves 
Eng, nheiro Civil 

RepOsentante Legal 
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